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LEEVEN

DADEN

en

Der Doorluchtighfte

ZEE-HELDEN
En

Ontdeckers van Landen
DESER EEUWEN.

>

Beginnende met

Christoffel Colombus,
Vinder van de Nieuwe Wereldt.
En eyndigende met den Roemruchtigen

M.

A. de

ADMIRAEL

RUYTER,

Ridd.

Vertoonende veel vreemde Voorvallen 3 dappere Verrichtingen
Jloutmoedige Bejlieringen > enfivaere Zee-flagen > &c.

Naeukeurigh

,

&c.
%

uyt veele geloofwaerdige Schriften , en Authentijckc
Stucken > by een gebracht , en befchreven ,
Door V. D. B.

t'AMST
By Jan Claesz.

ten

ERDAM,

Hoorn

Boeckverkoopers.

,

Anno

Met Privilegie voor

1 5.

Jaren.

en

Jan Boumanj

1676,

PRIVILEGIE.

DE

Staten vanHollandtendeWeft-Vrieflandt,

Doen

te

weten:

Hoorn

ende Jan Souman, BjeckraAlfoo ons vertoont is by J an Claesz. ten
koopers t'Amiterd*am, dat fy met fw.ire on';olten,°edruckt hebben een Bo-c!., dor vci j koopere
Plaeten verciert, waeraf de Tijtel is Leven en Daden der Doorluchtige Zee-helden defer Eeuv>en\
Vertoonende in een ware ende na-ukeurigeb.(chrijvinge,allede voornaemlte Tochten ende Daden oer
beroemite, foo binnen als buytenlandfche Admiralen ende Zee-vooghden , die in def.-Iae.tite Eeuwen
tot heden toe gcleeft hebbeo , in 'c licht gebracht door een by fonder Lief nebber der Hiltorien ; Ende gemerekt fy Supplianten beduchtztjn , dat het gemelde Boeck, door andere baetfoeckende menfehen mochfe na gedruckt worden, en hen Supplianten alfoo ontrocken,ende benomen de vergoedinge van de onkoiïen ende moeyten,dies aengaendc gehad ende gedaen,fo keerden fy Supplianten dicrhalven haer tot ons,
verfoeckendefeerreverentelijck , dat het ons beliefde hen Supplianten te confenteren en octmyeren , dat
fy ende haere Erfgenaemen , ofte het r?cht van haer hebbende, alleen , ende met uytfluytinge van allen
anderen, gedurendeden tijdtvan vijfthien eerftkomende Jaren , fouden mogen drucken , ende doen
drucken binnen defe onfe Provinrie , het voorfz Boeck ; en vorder te ftatueren , dat binnen , ofgeduejrende den voorfz. tijdt , het felve by niemandt anders in defe Provintie , 't zy in 't groot of kleyn , 't zy ten
deele , of in 't geheel, noch in defe of andere talen foude mogen gedruckt, of elders gedruckt zijnde ,
alhier verkocht ofte gevent worden alles op feekere groote pcene daer op te ftellen,by de Contraventeurs
teverbeuren. Soo Ist, Dat wy de fake en 't verfoeck voorfz. overgemerekt hebbende, ende genoeg
vefende ter bede van de Supplianten , uyt onfe rechte wetenfehap , fouveraine macht ende author:teyt, defelve g^confenteert , geaccordeert ende geottroyeert hebben, confènteren , accorderen ende
e&royerendefelvemitsdefen , dat fy, haer Erfgenamen , ofte het recht van haer hebbende, gedurende
den tndt van vijfthk-neerff. achtereen volgende Jaren , het voorfz. Boeck, gcintituleert Leven en Daden
der Doorluchtige Zee-helden deftr Eeuwen binnen den voorfz. onfen Lande , alleen fullen mogen drucken , doen drucken, uyegevenendeverkoopen; verbiedende daerom allen ende eenen ycgelijcken , het
felve Boeck in 't groot, ofte kleyn , ten deele of in 't geheel het zy in defe of in andere talen, naer te drucken , ofte elders naer gedruckt, binnen den fel ven onfen Lande te brengen, uyt te geven >oftctevcrkoopen, op verbeurte van alle de nagedruckte, ingebrachte , ofte verkochte exemplaren ende een boete van
drie honden guldens daer en boven te verbeuren , t'appliceren een derde part roor den Officier, die de
Calangedoen ful,een derde part voor den armen der plaetfe , daer het cafus voorvallen fal, ende het refterende derde part voor de Supplianten. Alles in dien verftande nochtans, datwy de Supplianten met delen onlenO&roye alleen Willen gratifïceren , tot vergoedinge van hare fchaden, door het naedrucken
't voorfz. Boeck, daer door in eenigen deele veHtaen, den inhoude van dien te authoriferen, ofte
advoueren , ende veelmin hetfelve onder onfe proteftic ende befcherminge, eenigh meerder credit,
aenfien ofte reputatie te geven, nemaer de Supplianten, in cas daer in yets onbehoorlijcks foude mogen
jnflueren alle het (èlve tot haren lafte fullen gehouden wefen te verantwoorden, tot dieneynde wel
expreflelijck begerende , dat byaldienfydefen onfen O&roye, voor het (èlve Boeck fullen willen (tellen ,
daer van geenegeabbr^vieerde ofte geeontraheerde mentic fullen mogen maeken: nemaer gehouden fullen wefen, het felve O&roy, in'tqeheel, ende fonder eenige Omiflle , daer voor te drucken , ofte te
doen drucken , op poene van het efFedl van dien te verliefèn. Ende ten cynde de Supplianten defèn onfen
ConfenteendeOüVoye mogen genieten , als naer behooren, laden wy allen, ende eenen yegelijcken
die 't aengaen mach , dat fy de Supplianten van den inhoude van defen , doen , laten en gedoogen , ruflelijck , vredehjek ende volkomenthjck genieten ende gebruyeken, cederende alle belet en wederfeggen
ter contrarie. Gcdaeninden Hage , onder onfen grootenZegele hier aen doen hangen, denxiv.Sep-*
tember . in 't Jaer onfes Hecrcn ende Salighmaeckers duyfcnt fes hondrtp fes en feventigh.
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P-DRACHT
KAen den

Heere ^

Wel- eedelen Manhaften

Den Heer Joncker

ENGEL de RUYTER,
Ridder

Schout by Nacht van wegen het Eed. Mog.

:

Collegie ter Admiraliteyt tot Amilerdam.

By

de Kroon Spagnten vereert met den Titul van

Hertogh &c.

Wel-Eedele Heer:
Aer dat wy het Leven

en

Dooiluchtighfte Zee-Helden

Daden

van de

en kloeckmoedige
Bezeylders en Ontdeckers van onbekende Landen , die in defe laetfte twee hondert jaeren , haer
leven glorieufelijck hebben geëyndight, in goedeordere
befchreven , aldus hadden doendrucken, en daerby geconfidereerc, wateereenluyfter hetgefamentlijcke Werck
heeft ontfangen met de befchrevenehooghloffelijcke Daden van wijlen uwen E. E. Heer Vader , den wekken ,
alhoewel hier de laetfte in rang van leven, nochtans wel
'i

5

weerdigheydt meriteert : zoo hebben wy dit
voorfz. Werck aen niemant nader kunnen toe-eygenen,
als aen den Wel-Eedelen én Manhaften Zoon , op den
wekken , als op den eerften Erfgenaem , niet alleen d onde eerfte

in

*

3

ftcrffe-

OPDRACHT.
fterffelijcke eere

van

fijn

Heer Vader komt afredaelen>

maer die oock als daer mede niet vergenoeght zijnde
met eene eedele fierheydt > felf mede pooght op te fteye^eren op den fteylen top van eeren , om de onverwelckclijcke Laurieren van wijlen zijnen dapperen Heer Vaen aen fijne eygene Lauder , hem aldaer toe te paffen
wer^tacken vaft te maecken.
Wy komen dierhalven Wel-eedele Heer , met dit
Helden-Boeck Uwe Eedelheydt eerbiedighlijck ontmoeootmoedighlijck verfoeckende, deefe onfe vrymoeten
digheydt , voor een drift van genegentheydt en danckbaerheydt, voor de onverderffèlijcke ftoffe , die wy van
Uwe Eedt s hooghgemelde Heer Vader hier in hebben ?
Terwijl wy vaftelijck vertroute willen aenmereken.
,

,

,

:

'

.

Werck, als een fpoor en fpiegel voor alle
wackere Helden uwe Eed niet onaengenaem zal zijn.

wen

,

dat dit

£

,

Waer mede wy

dan voor een glory zullen achten

•wy hier door ons fullen
alle

.

mogen noemen

,

gelijck

dat

,

wy

in

gelegentheydc zullen betoonen te zijn

Uwe

Eedts

.

Verplichte en onderdanighfte

^Dienaren

J. C. ten H.

en

J.

B.

Aen

Aen den

LEZER.
GunftigeLefer,

OP

het mifligh ver/beek en aer.houden van veele Liefhebbers tot de faecken » die in dit
Boeck 'verhandelt werden j als oock uyt mijn eygen byjondere lufl en ghe?iegentheydt tot
hebbe ick tny ingelaeten tot dcefe vaer volgende bcfchrïjvinge , van het
foodanige foffe
der Doorluchtighfte Zee-helden , en Ontdeckers en Vinen
ders van Landen , defertwee laetfte eeuwen
Het welck ick nochtans ivsl gaerne aen een bequaeyner pemie .hadde overgeladen : alfoo alle het geene , dat tot een nette > ennaeuwkeurige be:

Leven

Daden

:

Jchrijvinge

»

vanfoo veele uytfteeckendejaecken

,

werdt vereyfeht } gsen kleyne moeyte en arbeydt

*

infich heeft-

Evenwel, dewijl tot noch toe , inonfetaele 3 viemandt byfonderj'ijck daer'vanf'jn werck heeft geende onfen Landtaerdt geenfins deminftefloffe heeft verfchfift > i?i het uytleveren van vee;

tnaeckt

en manhaftige Zee-helden , en wackere Soeckers , Vinders en Ontdeckers Va?i onbekende
Zee-ku(lenen Landen : foo heeft degroote lufl enyver
vae veel lefens en onderfoëekens ,-my aengeprickelt en verf out , om > ter eer e ?i van ons Vader landt , en alle der Zee-helden en wackere
Mannen , die ons haer Doorluchtige Daeden , tot ee,n gedachtenis hebben naegelaeten als oock tot

le kloecke

•,

'•

een fpoor van anderen , e?i tot voldoeninge va?i alle Liefhebbers , dit Werck by der handt ie nemen j en onder Godts zegen uyt te voeren, lek hebbe , nae veel overweging , hetfelve niet bequamer kunnen beginnen 5 dan met den vermaerden Columbus 3 Vinder van de nieuwe Wereldt , als
fnet

in

ten

ennaer den welcke ons 3 va?i tijdt tot tijdt, geduerigh (lojfe is naerghelaeten } uytmuntende
verwonderens waerdige Jaecken , beflaende voomame?itlijck in groot e gevaerlijcke Toch-

aller ley
,

en vre?nde bejege?üngen en voorvallen o?ntrent defelve , beneffens veele grootmoedige en Helt, als oock kloeck beleydt en dappere daeden va?i fier veele , foo uyt- als inhcemfche

haftige Zee-flagen

Zee-helden in 't byfonder , met veele wonderlijcke toevallen , uytkomflen , &c. te veel om hier alle
Ende hebbe dit Werck in twee byfonder e deelen verhandelt j waer van het eene meeft
:
inuytheemfche , en het tweede voornamentlijck in inlandtfche daden ende faecken bef aet. Ende om
dit doorluchtige Wenk met een heerTij ck eynde te kroonen 3 foo ben ick als met der handt gelcydt , en ge-

tien te roeren

komen tot de groot e, kloecke, dappere en gezegende daeden , beneffèns de opkom en het glorieus eynde vanden E. E. Manhaften Admiraehn Doorluchtigen Ridder M. Ad.de Ruyter,- metdenwelchen ick , tot een heerlijck befuyt , dit Boeck , en met hetfelve , een reecx van omtrent twee hondert
jaeren eyndige. Dit , goetgunfige Lefer > hadde ick voor af'aen u te fezgen ; indien u het door-leefen van dit Werck , niet min magh vermaecken , als my den grooten vhjdt en arbeydt > in V befihrijvenvanhetfelve , onverdrietigh geweefl is j foo fal ick mijn ooghmerek getroffen , en het verhoopte
loon voor mijn moeyte ontfangen hebben,

f
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UEEVENen DADEN
Van

R1STOPHEL

M

C O L O

INHOUD.
De

Orfpronck van Colombo.
oeffeningh van fijn
Jeugt. Sijn aenmerckingh op de winden. OntdecEngelfche ont„ kingh der Wejierlanden by toeval.
<£§^^-^vl? deckinge. Colombo fieltfijn Jaeck de Genouefen voor.
Wort afgewefen. Oock van den Koninck van Engeland. Mede
van den Koninck van 'Portugael. En van de Hartogen van
Medina. Naerfligheyt van Colombo. Slechte flaet van fijn
faecken. De faeck van Colombo wort aengenomen. Colombo
CMuytery van fijn volck.
Sijn voorvallen.
Jïeeckt in Zee.
Landt ontdeckt. Het eerfte landen van Colombo. Het Schip
van Colom bo blijft Hun handelinge met de Eylanders. Staet
van Hijpaniola. Voorfiegginge van den duyvel den lndiaenen
gedaen. Colombo keert weder na Spangien. Tree kt naer Barceloyia by den Koninck
Eer , hem op den wegh aengedaen Als
mede by den Koninck Eer He doop/el der lndiaenen.
e Taus
deelt de wereldt. Staet van Colombo en fijn broeder. Tweede
tocht van Colombo. Sijn toeruflinge. Aenvangh vanfijn tweede tocht. Sijn aenkomen in 14^e[i-Indien. Vindt fijn faecken in
jlechten ftaet. Sijn bejleüingen aldaer. Gaet om nieuwe landen
op tefoecken Ontdeckt Cuba en Jamaica. Ongeregeltheyt der
Spangiaerden. Opftand der Ingefet enen* Haet van het Krijgs.

.

.

D

.

A

volck

2

't

volck tegen

L

e e v e

n

en

Daden

Colombo. T>ie weder naer Spangienwil

Verfchric-

onweder Colombo komt weder in Spangien. Suyvert
fich voor den Koninck. Vermaninge van den Koninck aen Colombo.'Z) arde tocht van Colombo. Cubaguaontdeckt. Nieuwe
ontdeckingen. Staet van Hifpaniola. Quaden handel van Xi~
menes. Befc huldigingen tegen de twee Colomben. Groot ongenoegen des Konincks- T)e Colomben worden geboeyt naer Spangien gejonden. Worden ontjlagen en aen 't Hofgehouden. Minnes gaet nieuwe Landen opfiecken. ^Minnes keert weder in
Spangien. Wort gevangen gefet. Bondilla en Ximenes blijven
met de geheele Vloot. Vierde tocht van Colombo. Sijn nieuwe
vonden. Keert na Hifpaniola. Komt op Jamaica omfijnfcheepen te vermaecken. Colombo behelptfich met natuerlijcke oorfaecken , om de Indiaenen te bewegen* Eerfte Burgerlijcke oorlogh in Indie. Wederfpannige overwonnen. Weder aenkomjl
helijck

van Colombo

in Spangien.

Sijn doot.

E

groote nuttigheydc der Hiftorien en Gefchichten weeten wy alle
te wel, als dat men
daer omtrent veel
bewijs-reeden behoeft te gebruyc-

ken j

wy erkennen

de Ziel van het menfchelijcke leven , de Leer-meefterffen der zeden
en beftieringen der Landen zijn , andere hebben daer ghenoegh > en mif(chien wy mede op onfe beurt van gefproocken , en meenen omtrent defe
betrachtinge onfen poos tamelijck wel
en fouden
te roer te hebben geftaen
geen fchande hebben van te ruften , en
liet geheele werek een ander en wijfer
datfe

-,

over te laren

,

indien die Scribendi Ca-

waer , en
fommige hun voordeel foo wel als wy
de moeyten konden derven. Evenwel
(óèthes foo licht te verfetren

dewijl de oeffeningh van onfe jeught

}

de Hiftorien > en byfonderlijck in de Levens vermaeckt
iich altoos feer in

heeft ,

hebben wy , niet twijfelende meer

fulck flagh vangefchicht-bcminnaerste

vinden , die wijle van fchrijven
eenmael ondernomen ; gaende op te

fullen

feeckerder

wegen

,

om

dat

wy

fulcke

braeve lichten , als Plutarchen , Nepoten , Jovien , en diergelijcke voor ons
hebben.
konnen met geen bequamer onfen aenvangh maecken als met
defe beroemde Man , dié het vierde gedeelte des wereldts uyt deuyterfteduyfternis , in het licht gebracht , en de deur
tot foo veel fchatten , en te gelijck tot foo
veel bloedvergietens geopent heeft, want

Wy

Nee plura

venena.

Mifcult aut jen o graiïaturjapius ullum

Ju ven. 14.

Humana mentis vifiumj qttavijava cupido

$•*')*•

htdomïti Cenjus

Geen

van

Christophel Colome o.

Geen drift van ons gemoed voed meerder fchelmeryen,

Van gift of vinnigh ftael >

geeft

meerder

quaet te lyen

Als vreckhey t , noy t verzaed , in luft tot
geld en goed
Self niet wanneer fy fit vermaft door
d'overvloet.

En in der daed onuytfpreeckelijck is
het woeden dat defe verfch gevondene
fchatten veroorfaeckt hebben , tot fchande van de bedorven Chriftenheyt toe,
in defe , die noch niet konden leeren
fich te fchaemen , wanneerfe de Barbaren grootmoedighlijck faegen verfmaeden , het geene fy lbo verdorftighlijck
nae hygden , en foo weynigh tot het geluck des levens doet.

3

naer Portugaeh of als fommige willen ,
naer Madera , alwaer hy fich oeffende
met Zeekaerten te maecken, voorna- peoeffe"
mentlijck voor die geene , die de Kuften a n 8 fij n
van Africa bevoeren , van de welcke icughc.
men in dien tijdt , noch geen volkomen
kenniffe hadde. Hy, reyfendeterZee,
hadt menighmael waergenomen , dat
eenige winden geduerighlijck uyt het
Weften woeyen, en overleyde byfich
felven , dat die winden uyt eenigh ge-

van het aerdtrijck voortkomen
moften, daer landt was, konnendeanderfints die gedurigheyt niet hebben, en
deelte

Siinaen-

begoft derhalven te twijfelen , dat het in mercking
die deelen , van waer die winden quae- ia
a
men, oock aldus moft gelegen zijn, en
dat men aldaer oock landt ibu konnen

^£

opdoen.

Non domus &fundus , non aris acervus <&
aurï
Hor At. l.i

JEgroto domino deduxit corporefebres

Non animo

:

curas.

Noch huys noch hof, noch goud, noch
,

opgehoopt,
Ontlaft fijn Heer van pijnen
Noch fijn gemoed van quijnen
filver

Noch angitigh forgen ,

dat het hart

hem

overloopt.

Defe Colombo

hem
Oor-

lom i o.

(

niet Colono

noemen

,

,

ghelijck

dewijl hy

met

de Schrijvers die my
bekent zijn , genoemt wordt ) is gheboortigh uyt een arm , rouw en flecht
Dorp , van het Genoueefche gebiedt by
Savona, Arbizolo geheeten , een Man
van een overdadigh groot gemoed , en
een dapper verftant, waerdigh een vinder, van het geen foo veel eeuwen niet
hebben konnen opdoen , en hoe goudrijck, alleen voor defe yfere eeuwe bewaert fchijnttezijn. Hy begaf fich van
fijn jonge jaren tot de oeffeningh van de
Schipvaerto hebbende verfcheydene landen des wereldts bevaeren eyndelijck
laetende fijn Vaderlandt, begaf hy fich
defen

fpronck
van Co-

andere

naem by

al

:

By geval was 'er een Schip , dat uyt
Spangien in Zee was ghefteecken ,
door een langhduerigh ooitelijck onweder , naer een langh dwaelen op den Oceaen , fonder voorbedacht , aen een
onbekent landt geworpen. Defe Stierman , hebbende het meefte gedeelte van
fijnvolck, door honger ten deelen , en
ten deelen door fieckte verlooren , quam
tot Madera aen , alwaer fich Colombo
alsdoeonthieldt, die van defe feer beleefdelijck ontfangen en onthaelt wierd
aen den welcke hy fijn voorvallen en onbekende reyfe verhaelde , met aenwijomdecfinghe van de graden en parallelen van
n
dct
dat onbekende gewell , waer heen hy ^, §£,
geweldt
met
gedreven was, welckland 2n denby
i

terftont Colo?nbo in fijn Zee-kaerte aen- toeval,

teeckende maer d^Ce Stierman, van het
geledene ongemack afghefloofc , ftierf
eenige weynige jaren daer na, latende
aen een ander de middel, om tot een
:

onfterffelijcke

roem

te geraecken.

En

de eerfte ontdeckinge van defe Wefter landen , maer de
roem van defen recht eerften ontdecin der daet

,

dit

is

is met hem in het graf gedaelt, die
fommige willen een Andaloufier., an-

ker,

A

2

dere

,>

,,,

't

L

e e v e

n

dere een Bifcayer gheweeft te zijn.
Het isnietonbekent, dat de Engelfche , en voornamendijck die van Walles mede van diergelijcke voorvallighe
foo
Engelfchc ontdeckingen weeten te fpreecken
orudecverre dat fy alreets aen de vafte Kuft van
kingeD.
Mexico , een Colonie fouden hebben
opgerecht , en dat felfs de Koningen
van die Rijcken , van hen afkomftigh
fouden zijn, waertoe oock eenige gemeenfehap van woorden , die de Welslieden , met de Mexicaenen hebben,
geloof fouden brengen , maer dit word
noch van veelen niet aengenomen , en
de roemrucht van dien Landtaerdt toe,

gefchreven.
Colombo ondertuffchen door dit be-

komen

bericht feergemoedight,

enbe-

geerigh tot iets nieuws te ondernemen ,
begoft hier toe hoop te fcheppen , hy
openbaerde dan aldereerft de gantfche
fijn Genouefen , ( die hebbende voor heen alle Zeen doorloopen
Genoue- daer door een grooten naem hadden gefen voor. maeckt) henveifeeckerende, indien fy
hem wilden hulp bieden , en met ee-

faeck aen

Colombo

fielt

fijn

faeck de

nigh getal wel toegerufte fcheepen byflaen, dat, gaende de Colommen van
Hercules voor by , hy moed had in het
weften, eenighrijck landt te lullen vinden maer al defe nieuwigheden ( gelijck fy in der daed waren , fcheenen den
Genouefen als iets onmooghlijckstoe,
Colombo en fy verwierpen derhalven de voorllavan de Ge gen van Colombo , als een belacchelijcr.oucfen
en als lteunende geentints
afgeweten ke faeck ,
geÜjck fy oordeelden, op eenige valfce
gronden.
Colombo dan begaf fich met fijn hoope elders heen , ja felver meed die genöegtóaern af, blijvende eenige dagen
ftille ftaen , twijfelende wat hem te doen
ftond : de Koninck van Portugael was
alsdoe onledigh met fijn veroveringen
in Africa, en de Koningen van Callille
metdenoorlogh vanGrenade, en derhalven fagh hy oock aldaer niet veel te
:

'

#
'

en
doen ,

Daden

eygen onvermogen , en de
andere
, omtrent
machten fagh , deden hem by na aen een
gevolgh twijfelen.
Onder defe gedachten , fand hy fijnen
Broeder Barthoiomeus , aen den Koninck van Engelandt , zijnde als toen
Hendrick de levende van dien naem
die als doe al de andere Koninghen in
macht en rijekdom fcheen re overtreffen , en lijn Rijck in een itille ruften
vrede befat, fonder door eenige vreem- ock van
^
de of inlandtfche onluften en oorlogen n ^c \f°van
aengetaftte zijn j maer hebbende oock Engeland,
aldaer niet konnen opdoen , begaf hy
lich echter naer den Koninck vanPortugael , Alfonfus de Vijfde , maer hy
konde oock by den fel ven Vorft niet
tewege brenghen, dewijl fijn redenen
door den Docior Calciadiglia , Biffchopvan Vifeo , gelijck oock door een feeckerenmeefter Rodrigo, die in dien tijd
by de Portugeefen den naem van voortrefFehjcke Wereld befchrijvers hadden
wedcrleght wierden, te meer dewijl de
(élve , lich vaft aen de dwahnghe der
voorouderen bindende, lich wilden verfijn

kleyne hoop die hy

feeckeren , dat ( ghelijck Colotnbo hen
focht in te prenten )
de wefter gedeelten des werelds geen goud , noch kofte-

m

gefteenten , noch fpeceryen of
reuckwerek, noch eenige andere rijck- Mede van
dommen te vinden waren , achtende het p o«"gacl.
voor een belacchelijcke faeck, dat die
Weller landen , indienfe anders te vinden waeren , legghende tuflèhen twee
Zeen , die Ichrickelijck langh en breedt
waren , iets van het geene Colombo wilde toeleggen , fouden voort brengen.
Colombo dan aldus weder hoopeloos
zijnde, wilde echter de faeck noch vorder onderftaen , en begaf lich dcrhalven
naer Caftille , alwaer hy lijn faecken met
eenen Alonfo Pinzon , een feer ervaren
Stuerman en Piloot , en Jan Perez, een
Monnick van de ordere van S-. Francifcus, een goed wereld kendcr, beftont
lijcke

te

van
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overleggen ; van de welcke hem defe
broeder tot raedt gaf ( als die niet heel
daer van af fagh ) fich naer den Heer
Hendrick de Gulman , Hartogh van
Medina Sidonie, en Don Louys de Ccrda, Hartogh van Medina Celi te begeven , aengemerckt dat een ieder van de
te

fe Heeren, inde haven van hun heerfchappyen , een goed getal fcbepen hadt
leggen, die alreetswel toegemaeckten

En

van de voorfien

Hart ° ge

."

l
'

na>

waren

:

maer oock defe Har-

togen floegen oock de voorwaerden,
die hen van Colombo mochten voor
geftelt worden , af , achtende al het geene hy aenbracht , voor fproocken en
droomen; van de welcke, als geen verfceckeringh ter wereld hebbende , men
ter wereld geen ftaet had te maecken.
Eyndelijck defelfde Monnick Perez
moedighde Colombo aen , fich felfs naer
het Hof van Caftillete begeven , om de
Koningh en Koningen Ferdinand en
Ifabella , die hy feyde, een byfonder vermaeck in aliulcke voorüaegen en voorftellinghen te nemen , daer over te begroeten, gevende tot meerder verlèeckeringh , hem eenige brieven van aenbevelinghe , aen Ferdinand Televere,
Biechtvader van de Koninginne Ifabella,

mede.
Colombo dan , heeft inhetjaer 1486,
verfoeck fchrift de Catholijcke Koningin aengeboden , verfoeckende dat
het hun goede wille mocht zijn ^ hem
fijn

van Grenade te veel te doen hadden.
Hy evenwel van fijngewoone n.:erffigheyt niet aflatende, drongh de faeck Naerftiggeduerighiijck aen, om eyndelijck een nevt van
Gohmbo
volkomen beiluyt, dit werek aengaende , van hun Majefteyten te krijgen, fich
voegende by die geene, die hy wift gunffc
en geiagh by den Koninck en Koningin te hebben , loopende hen daeglijcks
op het lijf, en hen biddende, fijn faeck
te willen begunfrighen j maer aengemerckt hy een vreemdelinck , flecht genoegh in de kleederen , en fönder eenige
voorfpraeck,ais alleen een Hechten Minderbroeder , was , wierd hy met weynig
eerbiedigheydt bejegent , ontfangende
den tijdtvan geheele fevenjaeren, niet
anders ais aflegginge enuytir.el, ibodat
ten laetften de Hovelingen den fbot met
hem begonnen te fteecken , en hem,
waerfe hem fagen , met fijn nieuwe land
ontdeckingh uyt te lacchen , al fijn ver- slechte
foeck-fchriften en aenhouden wierden ftaer van
'

ibtternyen aenghenomen , op alle
bancketten en maekijden was hy de geck
van het fpel , al het welcke hem feer mismoedigh maeckte.
Daer was maer een eenige Alphonfus
de Quintaville , algemeen Schatmeefter
van de Financie, die hem altoos noch
eenige hoop gaf, endickmacls üjnvermaeck fchepte , in hem van fijn tocht
naer de onbekende Landen,en de Rijckdommen die hy fich aldaer voorbeelde
te hooren fpreecken.
Defe deed evenwel eyndelijck foo veel , dat , hoewel de
als

önderneminge behulpfaem
hen verfeeckerende ( indien hy
door eenigh getal Scheepen , en andere faeck foomenighmaelverfchooven, en
nootwendigheden toe dien tocht voor- tot het achtfte jaer toeafgewefen was,
fien en toegeruft wierdt ) dat hy in het
dat Colombo by Don Pedro Goncales
weften, buyten de palen van de beken- deMendoca, Eerilbiiïchop vanTolede wereld , landen van groote uytbrey- do, zijnde die, als doe voorfitter in den
dinge , en een oney ndelijcken fchat van gheheymen Raedt , toegangh kreegh,
Rijckdommen ontdecken fou
maer voor den welcken hy fijn voornemen
hy vandt dek Koningen minder tot defe bekent maeckte , bcneffens het voorfaeck geneghen, als hy lich hadt inge- verhaelde voorval, vanden verd wadbeeldt , of het gewicht van het werek den Schipper, betoonende vorder door
vereyfehte, om dat fy met den oorlogh feer krachtighe redenen , en levendigh
in defe fijn

te zijn

j

:
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bewijs, datter landt in hetweftenmoft
zijn , en dat de voorouderen wel eenige
hoewel duyftere kenniffe daer van hadden gebadt.
d'Èerftbiffchop hebbende fijneredenen wel ter degen overgeleght, bracht

hem

ten laetften inde teghenwoordig-

heyt van hunne Majefteyten , voorde
welcke de faeck op een nieuw wierdt
onderfocht , en foo bevonden dat de
KoninckendeKoninginne daer na begoften te luyfteren , gevende hem hoope het werck nauwer te fullen onderibecken, en met een rijpe beraedinge
daer op te letten , wanneer fy een eynde
van den oorlogh van Grenade fouden

hebben gemaeckt, die hen als noch wat
fwaer op den hals lagh. Door defe goede
antwoordt begon: Colombo fijn hoop
weder gaende te maecken , ja hooger op
te heffen als fy voor heen geheven was
geweeft, en in een weynigh beeterachtingh onder de Hovelingen te komen ,
fonder dat de felve nu meer foo dicht
den fpot met hem dreven , als fy wel gewoon waren , te doen.
De faeck
Zijnde eyndelijck de Oorlogh van
C0 "
Grenade
ten eynde , wierd de faeck van
/fl«^j
wort 'aen- Colombo weder op het tapijt gebracht
genomen, en op het goedt vinden vandeKonin-

girtne Ifabella

,

beflooten dat

men

het

geluck eens moftonderfoecken , en fien
watter van het fegghen van Colombo
komen fou. Hun Catholijcke Majefteyten gaven hem dan, uyt hun eygen wille,
het tiende ghedeelte van de inkomften
der Landen , dewelcke hy in het weften
fou ontdecken , fonder verhinderinge

nochtans en fchaede van den Koninck
van Portugael ( als die nu al voorheen
een Zee-tocht langhs de Kult van Africa , naer het Zuyden hadt aengeftelt )
vorders een Schip mettwceBrigantijns,
of Caravellcn , en die voorfien met hondert en twintigh mannen , foo foldaeten
al het welcke uyt
als bootsgefellen.

Om

te

voeren

,

dewijl des

Konincks fchat-

en

Daden

, door dien tien-jarighen Oorlogh
van Grenade, uytgeputwas, Louys de

kift

Sant Angelo , hun Geheymfchrijver,
hen , by voor af gift , feftien duyfent Ducaten uytreyekte.

Hier valt aen te mereken , met welck
een eyndeloofe moeyten Colombo fulck
een geringe Expeditie en uytruflinghe
heeft verkregen, en hoe kleyn de middelen geweeit zijn die fulck een groot
werck hebben konnen te wege brengen.
Colombo evenwel vergenoeght dat hy
het werck foo verre gebracht had, alles
voor dry Caravellen klaer verkreghen
hebbende, begeeft iich vanCadix, op
den eerften dagh van Herfiïmaend , of
foo andere willen den darden van Auguftus, in het Jaer 1492., in Zee. Hy Coiomt»
gaf het gebiedt over een van dele Cara- fleec ktin
Zcc
vellen , aen Martin Alfonfo Pinzon , en
van de andere aen Francifco Martij n
behoudende Colombo het ghefagh als
Generael van defe kleyne macht , be"

neffens lijn broeder Bartholomeus, in
het grootfte fchip van de dry.

Op

defewijfe ïleeckt

hynadeCana-

by de oude , Geluckige Eylanden
genoemt, over, landende op Gomare,
een van defe Eylanden , alwaer hy fich
eenige daegen ophieldt, foo om voor,
raed van verfch water in te nemen, als
om fijn volck een weynigh te vervarfchen , en tot een langen tocht bequaem
te maken.
Van daer keerende ter rechterhand,
nam hylïjnwegh weftelijck aen de Zee
in, en hebbende geheele acht daegen,
gedurighlijck moeten roeyen
, quam hy
onder een menighte van groene kruyden, die op het water dreven , niet anders alsof hy dooreen groene beemde si n voor '
heen gevaren had, van het welcke fijn valleB *
volck lich foo verwonderde en ontftelden, datiy in twijfel Honden, offy van
toen af aen wilden te rugghe keeren
i
maer Colombo moedighde hen , leggende dat men met gemack door deiè
rifche ,

'

kruv-

van
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Zee konde voort vaeren , daer
fy het minde gevaer te wachten hadden
kruydige

gelijck fy daer

oock door komende,noch

eenige dagen voortfeylden , fbnder datiè
eenigh landt of teecken daer van gevvaer
wierden.
Het volck wierdt hier over foo wanhoopigh , dat het felfde foo bootsgefellen als loldaeten, de hoofden te famen
ftaeken, en een befluytmaeckten, na-

demael hy hen op fulck een lange onnutte reylë, en het uyterfte gevaer , van
door gebreck te fullen vergaen , had geMuyteiy bracht , Colombo in de Zee te werpen,
v*n fijn
indien hy met hen niet weder te rugge
wilde keeren, roepende en tierende ,
men fou hen weder brengen , daer men
hen van daen hadt gehaelt , terwijl 'er
noch fpijfe in voorraedwasj hetwaere
een onhebbelijcke faeck voor hen lieden , de aldergeheymfte en afgefonderfte plaets van den geheelen Oceaen , die
van iülck een eyndeloofè grootte was , te
willen openen , en met fulcke fwacke
waepenen de Secreet-kaemer van de natuer te willen opbreecken , gelijck oock
hun aller behoudenifïè aen de reuckeloosheyt van een eenigen vreemdelingh
en onbekende op te offeren. Indien fy
langer wachten met weder te keeren ,
fou hen daer nae, wanneer fyhet felve
wel fouden willen doen , de lijftocht komen te ontbreecken , en hen , foo dwalende in een woede en onbekende Zee
het uyterfte overvallen.
Colombo daer en tegen , ftelde hen hun
eedt die fy hem gedaen hadden , te voo-

ren , hen vorder verfeeckerende ,
hoefden fich over de leeftocht niet

fy

be-

te be-

kommeren, maer hadden noch genoegh
voorveele maenden.
Hy vertoonde hen oock , gelijck hy
fecr welfpreekende was , wat fchande en
lafter het

hen fou

zijn

,

uyt vreefe voor

een onfeekere dood , aldus met leedige
handen weder te huys te komen , daerfe
buy ten twijfel de ftraffevan hun onbe-

dachte fnoodhartigheyt fouden hebben
te dragen. Sy fouden fich liever met een
mannelijcke moedigheyt wapenen , en
alibo

op goed vertrouwen

,

met vrolijk-

heyt en kloeckhartigheyt hun reyfe vervolgen , tot datfe in de gewenfchte haven fouden zijn gekomen,
daer na,
in de plaetfe van fchandelijcke ftraffè
eerwaerdige en treffelijcke vergeldinge
te genieten. Vorders wat hem aenging
hy hadt beflooten op dele reyfe te fter-

om

ven, en

niet

weder ,

als

met eer

in fijn

huys te komen
doch , indienfe evenwel vaft by hun voornemen , van weder
naer Spangien te keeren , wilden volhar-,

den , verfocht hy datfe noch eenige dagen in defe route en ftreeck diefe genomen hadden , wilden volharden , en indienfe geduerende de felve geen lande
ontdeckten , foude hy , hoewel tegen
fijn wille , met hen weder naer Spangien
keeren.

Hebbende op defe wijfe den oploopenden moed van fijn volck geltilt , vervolghde

men

de ondernomen voort-

gangh.

Den

volgenden dagh vernaemen

fy

eenighe Vogeltjes , het welcke Colombo
voor een goedt voorteecken nam , dat
het landt na by was. Des morgens daer
aen , als een yeder om het feerde naer
landt uytfagh , en hier en daer lijn oogen
floegh , offe het aen d'een of d'andere zijde nietghewaer konden worden,
faegenfe eenighen roock in de lucht ,
en begodendaerop te roepen: La?idt ,
Landt. Het is nu onfeecker wie de eerfte zygeweeft, die het gewaer wierd,
of eenen Rodrigo de Triana , of een
ander Zeeman van Lepe , doch fulcks
doet weynigh tot de faeck , het zy genoegh dat Colombo de meefter van het
werek zy geweeft.
Soo haeft fy het landt ontdeckt hadden, dedenfe volgroote blij dtfehap het
teecken daer van aen de andere Scheepen , dat men ter Zee gewoon is te doen,
en

.

^^

u

,,

,,, ,

Ueeven

s

en

en begoften daer op , fchreyende van
blijdschap , Godt, hungrooce beilierder , te dancken , en het Te Deum Laudamits te fingen het welcke gedaen zijnde , liepen fy alle naer Colombo , en
:

deeden hem ootmoedige eerbiedigheyt
noemende hem hun Vader en Patroon
kullende hem de handen, en biddende
.

ben hun moedwil , en het leet datfe hem
aengedaen hadden , te vergeven En in

[
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van Colombo opeen fteen«et Schip
j maer
de Booten en Chaloupen van de andere l™^^"'
Scheepen te hulp komende, berghden
al wat daer in v/as , en brachten het aen
de bygelegen ftrandt.
De inwoonderen van dit landt , Tiende defe vloot, en dit volck metblinckende wapenen aen ftrand op komen

mirael-fchip

rots teftooten, foo dat het borft

vloodt terftondt over hoop , gelijckenaer de bergen en afgelegene boffchen, maer de Spangiaerden hen kort
achter aen fettende, kregen een van hunherbooren wierdt ; al de voorgaende ne vrouwen gevangen ; die Colombo , na
dat hy haer wel te eeten en te drincken
vreefe en fchrick voor een quade dood
wierd wegh genomen , en in de plaets gegeven , en met kleederen toegemaekt
van de felve, kreegh ieder een vrolijck had , weer nae de haere te rugge fandt.
en levende ghelaet. Dedaghvan iulck Sy door defe beleeftheyt en iachtmoe- Hun hanterftondt delll1 S he
bewoghen
quamen
,
ö
een geluckige ontmoetinghe , was den digheyt
* n
met de
"Ti'
met
heele
en om- E au£ et s*
troepen
itrandt,
aen
des
Jaers
1492
,
November
elfden van
trent
uyc
kleyn
vaerde Scheepen met hun
hondert daghen naer hun vertreck
tuygh , datfe Canoes noemen , niet konSpangien.
Naerderende dan het Landt van lan- nendelich genoegfaem over het maeekals
ger handt, quamenfe aen een Ey landt iel , en grootte van defe fcheepen ,
Cuanabi , of Guanahani genoemt , een mede over de Spaenfche kleedinghe , en
van de Lucaönifche Eyianden , die in de langhte van hunne baerden verwongroot getal , tuffchen Florida en Cuba deren.
De Spaentchen weder van hun zijde
aen land, rechHet cerfle leggen. Sy gingen daer
landen van ten aldaer een kruys op , en Colombo faegen met vreught en verwonderingh
Colombo,
vereerde , dat hy , in naeme van hun de goude en blinckende oorhanghfelen
en armringen aen , daer lich defe lieden
Catholijcke Majefteyten van Spangien
Van mede vercierden , latende niet na alderbefit van dit nieuwe Landt nam.
ftoffe
daer quameniè aen Baruco , een Haven hande tuygh en cierfel van de felve
van het Eylandt Cuba, noemende dat hen toe te brengen , diefegewillighlijck
.

het
der daed de vreught die een yeder in
algemeen toonde, valtfwaerlijcktebeyeder
fchrij ven ; want het fcheen dat een

lijck

1

,.

Eylandt , met den

voor bellen

naem van lUe de Fer-

,

tpiegeltjes

kraelen

,

dinando , ter eeren en gedachteniffe van

diergelijcke fnuyftery verwiffelden

hun Koninck. Maer tiende dat fich de
Zee begoft te verheften , en dat het vergoed was, en
blijf voor hen aldaer met
voeren
hadden
goed
,
noch
fy de wind

voegen

het groote Eyfy voort , en wierden aen
fy Efpaguola
welcke
het
H.wti
,
landt
noemden, aengedre ven.
Haèven daer Colombo het eerfte

deelt in vijf heerfchappyen

fy lichtelijck

,
;

j

en
in-

konden afmeeten,

dat dit landt overvloedt van dit Metael

hadde.

De

aenqiiam , wierdt hem gegeven , en behoudt als noch den naem van Porto
Royael. Aen defe Kuitquam het Ad'

Dit Efpagnola was in dientijdt ver- f^ ct ™ n
n
E
de Koninck a
GuacanariL ofGuanaril, hadrhetgeiagh aen het noorden , en defe was de
eerfte die Colombo met groote minnelickheyt ontfing , bejegenende fy malkanderen met wederzijdtfe gefchencken* en
onderlinge trouwbewijiingeen beveftigingen
:

i

;

van
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gingen van toekomende vriendtfchap.
De andere waren Garinoex, Guanacoel,
Coonabo en Marabonez. De Indiaenen, door bevel van hun Carique (foo

eernaemden
al

fy

hun Koninck ) hielpen

de goederen van het Schip van Colom-

bo > dat, alsgefeghtis, in ftucken gheftooten was , met hun vaertuygh aen
landt , en bewaerden het fcrghvuldiglijck , onderhoudende defè vreemdelin-

gen foo vriendelijck , en beleefdelijck ,
dat het fcheen dat hun hart getuyghde,
datlè t'eeniger tijd onder hun heerfchappy fouden geraecken , hoewel verre van
te dencken , dat hen noch foo veel leets
van defen landtaert over het hooft hing.
Sy aepten fëlfs defè Spangiaerden nae,
wanneer fy,op het geluyd van een klocxkem op de knyen gingen leggen, maeckten het teecken van het kruys gelijck als
fy , vouwden hun handen te faemen
eerder

om hun

naer te fpeelen

,

als

om

dat fy wiften wat fy deden , zijnde gelijck als al de reft enckele afgoden die, en volgende gelijck alle dele andere Heydenen , den duy vel en de valfche goden naer.
De vyandt van het
Voorfeg- menfchelijck geflacht wil men , dat eegingc van nige tijden te vooren , defe ellendige
den duymenfchen fbu hebben voorfèght , dat
vel den
Indianen een landtaert uyt het ooften tot hen kogedaen.
men fou , hebbende lange baerden en
blinckendein hunne wapenen, die een
eynde van fijn Rijcke maecken , voorts
den inlanders de heerfchappy benemen
en de fèlve aen lich trecken foude. Defe
Indiaenen , om een geduerige gedachtenis van defe droeve voorfëgginge te
hebben , fchreven de felve in treurige
veerfen , de welcke fy hun kinderen en
naerkomelingen in prenten , en op feekere hunne feeften , op een droevige
wijfe voorföngen.
Wat nu van defe

naers

faeck zy ,

konnen wy niet genoeghfaem

bevefbigen > maer laten die in
gelijckfe

wordt.

van de Schrijvers

fijn

geheel,

vail geftelt

Colombo niet fiende waerom aldaer Colombo
keert we«
langer te vertoeven , fonder bericht van
der naer

wedervaeren , aen fijn Heeren en ^Spangien.
Meefters te geven , maeckte fich vaerdigh , met den aenvangh van de voortijdt, weder naer Spangien over te fteeken j hy dan hebbende de vreede en
vriendfehap met de Koningen van het
Eylandt weder vernieuwt en vaft gefielt, boude een Tooren met een Wal
daer om , op den oever van de Zee,
den wekken hy den naem van Nativita
andere feggen Magdalena , gaf, Hellende Roderickde Arana, fommige noemen andere , tot bewaeringh van defelve , met rAvqe en veertigh Soldaeten tot
befettinge, en nemende eenige Indiaenen met fich, ginghmet de twee overige Scheepen, en tachtighfoo Soldaelijn

ten

als Zee-lieden , t'zeyl > alwaer hy
hebbende weer en wind naer wenfeh
op den vijftigften dagh van fijn vertreck
wel aengekomen is.
Ferdinand en Ifabella hielden als toen
hun Hof tot Barcelone , waer heen Co- Treckt
lombo genoctiaeckt was fich te lande te naer Barcelonaby
begeven, welcke reyfe hoewel fy hem, de Koten inlicht van den moeyelijcken wegh ningen.
ende fwaere Bagagie , feer verdiïetigh en

laftigh viel,

hem

feer gunfligh

eneer-

was , voor foo veel al de in woonders , niet alleen van de Steeden , maer Ee«hera
oock van de Dorpen daer hy'doortrock , op den
wegh aenalleen op het gerucht van fijn aenkomft
gedaen.
met geheele troepen uyt liepen, en de
haftigh

wegen
die

befettcn

,

alleenigh

om hem

te

De naem van defe nieuwe werelt

fien.

met foo

veel fchatten

ghevonden

maeckte een ieder nieusgierigh
om den vinder daer van te fien. Een
ieder was verwondert over de bruyne
verwe der Indiaenen. De Papegayen
en het geweldigh gewicht van Goudt,
en andere verwonderlijcke dingen die
hy met fich voerde , opende en verbaesde de oogen van de gantfche wereldt.
De Konink en de Koninginne ontfingen
B

was

,

,,

,

'cLeeven

ïo

gen Colomho feer eerlijck , wanneer hy
tot Barcelone by hen quam > en hebben-

hem

hun tegenwoordigheydt
van
de hooghfte achtinge en genegentheyt
A!s mede der Majefteyt is ) hoorden hem met alle
k y d en
aendacht , het geen hy van dit nieuw
gevonden volck, van de gelegentheydt
en ftaet van het geweft wift te feggen
en wanneer nu de Papeverhaelen
gayen , en het goudt , beneffens al de
andere nieuwigheden voor den dagh
quamen , was de vreught en de verwonderingh boven maten , het goud alleen
was hen niet nieuw , als voor foo veel
het in een nieuw geweft gevonden , en
de

in

,

doen fitten

.

(

het welcke een teecken

,

:

, of kloot , in twee gelijcke
en treckende een rechte lijn van
de Noord- tot de Zuyd-pool , gaf hen
en hunne nakomelingen en erfgenamen
al de landen die hondert mijlen aen geene zijde de Azores , en die van gelijcken
hondert mijlen aen geene zijde van de
GorgadesEylanden van de Cabo Verde,
naer het weften fouden ontdeckt worden j behoudens dat de felve landen niet
dadelijck door eenig Chriften Koninck
of Prince tot den laetft voorgaenden
Kerftdagh befeten waren geweeft.

aerdt-globe

deelen

,

te prijfën daer het foo miltdadighlijck in

wierdt geteelt.

nu op fulck een goedt beginfel, door den.

Van

Eerfle

Daden

Majefteyten feer ernftigh aen , de palen
van de Chriftenheydt foo veel als doenlijckware, uyt te breyden , deelendede

Haer Catholijcke Majefteyten aldus,
naer het geluckigh gevolgh van de Mooren uyt Spangien verdreven te hebben

in fulck een groot gewicht daer gebracht

wierdt

doopfel
der India-

en

,•

niet

konnende

laten die grondt

hymetfich
over gevoert hadt, waeren vier onder
wegen , van fwackheydt en ongemack
door de Zee veroorfaeckt , geftorven :
wat de andere aengaet, die wierden gedoopte houdende hen hunne Majefteytenj en de Prins Don Jan over devonte

,

thien Indiaenendie

niet fonder groote pracht en heer-

om een begintfel van de bekeeringe aen defe nieuwelanden tema-

lijckheyt,

ken.

Het aenbrenghen van

Colombo wel
naerftighlijck aengeteeckent, wierdt in
het net gefchreven , en met een toegeruftc bode den Paus Alexander de fefte, als
toen fittende } toegefonden , die daer uyt
een byfonder vermaeck fchepte , gelijck
oock de gantfchc Broederfchap der Cardinalen, zijnde elck ten hoogften door
het verhael van defe tot noch ongehoorde en nieuwe dingen verwondert , maer
voornamentlijck daer over dat alles door
het beleydt van een perfoon was uyt gevoert , door dringende tot aen de plaetfen daer het klappende gerucht felfs noyt
hadt van geweeten tefpreècken.
De Paus maende hun Catholijcke

De P^s
dee 1(
7

dc
,

r

Paus, tot meerder uytbreydinge van de
Chriften Godsdienft > aengemaent zijnde , beflooten dit goede en heylfaem
werck y verigh voort te fetten , en Colombo weder naer defe nieuwe Geweften
heen te fenden. Sy gaven hem dan voor
af Wapenen en Tytulen van eer , met
het Ampt van Super-Intendant van de
Zee, en dat van Admirael , en fijn Broe- staet van
der Bartholomeus begiftighden fy met Colombo
dat van Adelantado , of Stedehouder g° g' "
d
Generael van het Eylandt Efpagnola ,
invoeghen Colombo nu groot , aenfienlijck, en een van de voornaemfte Edellieden van het Hof te worden ftondt
men fprack by nae van niemant als van
hem , de een feggende dat de Scheepsvaert door die van Carthago verboden
wederom door hem gevonden was ; andere , dat hy dat groote Eyland van Plato, daer hy in fijnt'famenfpraeck, Critias genoemt , van fpreeckt , dat vergaen
.

en verdroncken was, weder opgedaen
had j andere weder , fich verwonderende feyden, dat devoorfeggmghdieSeneca in lijn Medea hadt gedaen , door
Colombo vervult was,

Eyn-

van
Tweede
fochtvan

Christophel Colombo.

Eyndelijck wierdt hytot fijn tweede
, en feventhien Schee-

tocht toegeruft

pen hem toegevoeght , van de welcke
de dry kleyn , en de veerthien Brigantijns of Caravellen waeren , hebbende

si|n toeruflinge.

twaelf hondert foldaten op. Men kocht
op des Konincks koften Laftbeeften }
Koeyen en Offen , Varekens, Ezels,
g cken en andere gedierten van beyde

gedachten ,

om

de lèlve in defe nieuwte doen voort teelea.
mede alderhande foorten

gevondene landen

Men gaf hem

van Kooren , Wijngaerd , Suyckerried
en verfcheyde ander aerd- en boom-gewas , beneffèns al het geene dienftigh tot
timmeren en bouwen , als mede bequaem tot verfterekinge van Steden en
Veilingen was , om alle aenftoot daer

mede af te weeren.
Uyt laft van den Koninck wierden
hem oock mede gegeven , behalven de
foldaeten en bootsgefellen , twaelf geleerde Priefters van een goed leven ,

om

aldaer het Euangely te predicken en te

verkondighen , van de welcke broeder
Buyllo : gebooren uyt Catalonie , van de
Ordere van Benedictus , Stedehouder
van den Paus in de Wefterlanden , het
hooft was.
Menighte van Edellieden ?
en noch meerder handtwerekers liepen
toe, op het gherucht van defe nieuwe
Vloot, alle op hoop van winft en rijckdom gelijck men gem eenlij ck van nieuwe dingen groote inbeeldingh heeft)
binnen korten tijde te fullen verkrijgen
en volghden Colombo op delen tocht.
Zijnde de Vloot nu van alles verforgt
'Aenvangh
i^an fijn
en toegeruft , gingh Colombo daer mede
6
t'zeyl > en geraeckte met een goede wint,
ocht.
aen geene zijde van de Canarifche Eylanden , en nemende fijn loop naerder
na den Evennachter of TEquinoótiael
komt naer een en twintigh dagen varens
ter kenniffe van de Deffèada, een van de
Antilles, of Voor-Ey landen van America , en zi nde al de Kuft en havens van
defQ Eylanden voorbygezeyk, fonder

'

j

ii

komt eyndelijck aen Si in «n»
de voornoemde Porto Royael. Wan- yiï mn" m
neer hy aldaer te lande quam, vand hy dieu.
fija faecken leer verandert , en in een geheel anderen ftaet, als hy gemeent had
nademael de Indiaenen al her volck dat Vind fijn
hy aldaer gelaten hadr, den hals hadden faecken in
een flechgebroocken , danck heb hun ongebon- tcn ftaet.
den handel, rovery, plondery, en andere geweltdadige ftucken, met de welcke fy de gunftige ingefetenen geplaeght
en lich felven , door tfamenipanningh
der Landtfaten , het verderf op den hals
gehaelt hadden.
Colombo kon niet beter doen als het
ongenoegen dat hy daer over Ichepte , te
ontveynfcn , voornamentlijck daer de
Koninck Guacanaril het felfde met goede redenen wift te verfchoonen. Hy dan
aen landt komende , landt volck om
Ifabella , een plaets ter gedachteniile van
Ifabella de Koninginne opgerecht , te
ftichten en te bevolcken.
Ondertuf- Sijn beft
fchen hebbende de Goudmijne van Ci- aidacr^"
bao ontdeckt, landt hy twaelf Brigantijnen met goudt en andere nieuwe dingen geladen, naerSpangien.
Daer nae ftichte hy de Sterckte S'.
Thomas , leyde daer goede befettingh
in, om de voornoemde Mijnen te befchermen , en maeckte fijn Broeder Onder-Koninck van het Eylandt, terwijl
hy felve , om noch verder nieuwe Landen te ontdecken , met dry Caravellen
weder in Zee gingh, en zey lende gedu- Gaet om
nieuwe
righlijck langhs de Kuft van Efpagnola
landen op
quamaen het ooft eynde van Cuba, en ^"foeken
meenende dat het ooft en het weft fich
ergens te landen,

famen voeghden , noemde het
a, en fl. Alpha
en Omega. Aen de zuyd zijde van dit
Eylandt, ontdeckte hy vorder Jamaica Ontdeckt
en andere kleyne Eylanden , en keeren- ^ai/a?
de van daer weder naer Hifpaniola, vand
aldaer aen de laetfte hoeck van het wefter gedeelte , een feer bequame Haven
alhier te

begin van dat Eylandt

die de

Haven vanS .Nicolaesby hem
geB 2
r

,,
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n

genoemt wierdt
volck

,

ruftende aldaer fijn
,
naer fulck een lange vaert , een

en fijn Scheepen wat doende verkalefaten , om van daer een tocht
naer de Canibel , of Canibalen te ondernemen. Maer alföo hy door een
groote koorts aengetaft wierd , bleef die
reyfe achter voor als doe , en hy ftelde
ordre dat hy naer Ifabella gebracht wiert.
Soo haeft was hy van dele lïeckte niet
weder bekomen , of hy onderfocht de
ftaet van het Eylandt , alwaer hy veel
Spangiaerden , foo fieck als doot bevant
terwijl de reft van het volck , onaengeOngere- fien hettegenbevel van lijn Broeder Barge'.cheyt
tholomeus , fich ibo fchandclijck tot
det Spande Indiaenen begaven
giaerden- pionderen van
dat de ielve albereets tegen defe roofvogels de waepenen hadden opgenomen
kerende ondertuf lenen het landt onbeboiiwt , fonder iets te faeyen , en iich
Opftandt naer de afgefondertfte deelen van het
deringe*
Eylandt begevende om dat, terwijl fy
fetenen.
niet wel laegen de Spangiaerden door de
waepenen te overwinnen , fy hen ten
miniten door den honger mochten temmen en doen verhuyfen. Maer Colombo
ftrafte de fchuldighe , en hebbende de
Koningen weder tot ftilte ghebracht
vermaende hen , hun landtbouw niet
wijl tijds uyt,

,

naer te laten , op dat dele onvruchtbaerheydt en fchaersheyt hen felver niet tot
ellende quam te gedyen.
Het Krijghsvolck evenwel vergramHaet van
het Krijgs de en verbitterde lich tegen Colombo , en
volck tebefchuldighde hem van al te groote ftraf
gen COm
en wreetheyt, maerhy, om hunne befchuldigingen , en de verkeerde getuygeiüiïen, dieiè van hem louden mogen

ïnbrenghen, voor
fich vaerdigh

P;e weder te keeren
r.acrSpangien wil.

Groot onweder.

,

te

komen, maeckte

om weder

gelijck

hem

naer Spangien
albereedts dry

Garav ellen toegemaeckt, en wel voorfien , in de Haven lagen op te wachten ,

maer daer ontftont een foo verfchrickeonweder aldaer op die tijdt , dat het
icheen dat fich Hemel en aerde onder

lijck

,

en

Daden

een vermenghde, men fagh by vollen
dage niet ter wereldt, foodickhadt de
duyfternis de locht bevangen , die ondertufTchen door verfchrickeiijekedonderilagen en yffelijck blixemen , het hart
in het lijf beven , en de hayren te berge
deed rijièn. De raièrny der winden was
foo geweldigh , dat menighte van huyfen en andere gebouwen , aen verfebevdene oorden van het Eylandt, het onderfte boven geworpen wierden. Rotfèn ielve fcheurden van de toppen der
bergen af, en vielen om laegh, tot groote verfchrickinghe der inwoonderen en
vreemden , wordende door dien val menighte van menfehen, beelten en huyiên
verplettert.
De inwoonders door dit
verderf ontflelt , verlieten hun wooningen , en verberghden fich in holen en
ipeloncken van de aerde en der bergen

belemmert door de duyiterniffe
weder door het landt te
dooien, fonder te weten, waer fy fig heen
ibuden begeven, fommige van de ielve
wierden in het velt, andere met huyfèn
met al opgenomen, en in het water, of
tegen de aerde en rotfën te pletteren geworpen. , eyndigende alibo , door dit
grouwelijck geweldt der winden , ellendighlijck hun leven. Het gejammer en
gekrijt vervulde de ontftelde lucht , kortelijck de fchade die dit Eyland daer door
veel

liepen gints en

geleden heeft , is niet uyt te ipreecken.
De Vloot die in de haven lagh, wierdt
van haer anckers afgeruckt , en naer verfcheydene andere havens en kuilen gedreven, en meelt met al den toeftel door
de Zee ingefwolgen , en de leeftocht alfoo ten meeitendeel bedorven zijnde,
dreyghde de Spangiaerden met de uyterite hongers noodt, doch het gheliefde
Godt , dat de veriche Schepen, uyt Spangien aenkomende , wel te pas, weder
overvloed van voorraed toebrachten.

Wanneer nu

dit fchrickelijck

onwe-

der begoft over te gaen , quamen de gevluchte en veriteeckene menfehen weder

r

an

Ckristophel Colome o.
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Eyndelijck heeft Colombo met twaelf
Caravellen , en als fommige willen , lbo
veel Brigantijns, alle op koften vanden

der uyt hunne hooien en fchuylplaetfen
te voorfchijn , maer noch door het üytgeftaene jammer verbaeft, lagen malkanderen , als halve dooden , met verfchrickinge aen , niet weetende wat te
vreefen of te hoopen.
De Indiaenen
meenden of verhoopten wel , dat defe

Koninck toegemaeckt en
vrolickheyt

iij

voorlien,

n darde tocht

,

met
Darde

in het jaer

va11

Heeren 1498 , ondernomen ; fendende twee brigantijnen recht toe naer
onies

l°J

,

vreemdelingen, door dit onweer , ge- Hifpaniola , nam hy lij n loop naer Cabo
heel uyt het Eyland , door hulp van hun Verde. Van daer naer het wellen overafgoden , waren gedreven , en fchepten fteeckende, ftondt hy feer groot ongedaer hun hooghfte vreughde uyt ; de mack van de hitte der Son uyt , drijvenSpangiaerts geloofden oock datduyfent de lange in groote ftilte onder den Evenduy velen en to/eryen daer onder ghe- nachter, ofyEquinoótiael. Eyndelijck
komt hy aen het vafte landt van Indië
fpeelt hadden , als ajnde defe afgoden
der blinden t'onvreden, datiè het landt treckende te lande een lange wijl de kuil
en volck , datlë foo lange beleten had- langhs.
Op defe darde tocht , ontdeckte hy Cubagua
den , Honden te moeten verlaten. Colombo lbo haeft het weer tot bedaeren Cubagua, een landt dat rijck van Paer- oncdeckc «
quam, ftelde fich weder in ftaetvante len en koftelijcke Geiteenten is. Het
vertrecken, en zijnde lijn Vloot die hy gedeelte van het vafte landt , daer hy aen
mede te nemen hadt, weder toegeruft quam , was het landt van Paria , hy zeylftack in Zee , en quam geluckighlijck de aldaer voor by de mont van een grootot Cadix aen , van waer hy te poft naer te ftroom, die hy den draecken mondt
den Koninck reyfde > die hy bericht van noemde , om dat het fcheen, dat lijn
fijn nieuwelijcks gevondene Landen en
Scheepen , door den drayftroom aldaer
dat verderfelijck onweder gedaen heeft ; fouden ingelwolgen geworden zijn. Hy
vorders defchriften en bewijfen van lijn genaeckte oock den oever van het landt Nieuwe
rechtspleginge te voorfchijn brengende , vanCumaj.alwaerfeerbeleefdelijckont- ?""*«>
ltlgen
fuy verde lich leer wel van de lafteringh fangen zijnde , hy volkomen onderrichdie hem lijn vyanden fochten op den tinghe van de Paerle-vilfchery, en het
vinden der Edele gefteenten , ontfingh.
hals te werpen.
De Koninck aldus tot kenniflè van de Maer op fijn aenkomfte in Hilpaniola
waerheyt gekomen zijnde , en erken- daer heen hy eyndelijck over ftack, vand
nende de onfchult van Colombo , prees hy het aldaer geheel in beroerte , en als Staet van
hem , met vermaninge van goets moets in een wanhoopige ftand ; want de twee HifpanioVerma* te zijn Hebt mocdt , lèyde hy , e-a gaet Brigantijnen , die hy voor heen gefon- la.
oingh van
voort in <v:el te doen , getij ck gby begonnen den hadt , wierden , foo haeft fy tot Xaden Koragua , het wefter gedeelte van het Eyninck aen hebt) tot beanfrvjoord'mge van de hoope
Colombo.
die een ieder uyt julck eengroot en beroemt landt , aengekomen waren , door Roldan Ximenes (die als toen fijn verblijf Qi' ac en
beft aen heeft opgenoomen , op dat gby het
handel
ij
e
tot ee?igoed en vjenjchelijck eynde brenght.
aen delen oort hadt, ennueemgentijt van X ime
Echter vermaende hy hem, omtrent lijn van de gehoorfaemheyt van den Landt- nes.
rechtsplegingen wat gematigder en lich- vooght Bartholomeo Colombo , argeter te gaen , voornamentlijck tegen de weecken was, opgemaeckt, foo dat ly
Spangiaerden , in aenmerckinghe van den gefeyden Landtvooght hulp en onhun lange ongemacken ,.diefe op de Zee derftandtweygerden.
moeten lijden,
Hy vernam oock dat de gefeydc Xij
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gcplondert had, verwoeftende alies door
vyer en fwaerdt wat hem voor quam ,

Daden
,

diegeene die ben in den kaertfagen

aen een kant

te helpen

,

en diefe opfoodani, naer gevaer-

gewzvijfè niet over mochten

door het welcke de inwoonöeren ver- lijcke en ivanboopighe ondernemingen uytge- jendende , om hen. door de Cariben^ Canibabittert zijnde, hadden fich te iam en
len } e7i andere Wildenen Menjch-eeters te
Spangiaerde
al
beüooten
fpannen , en
den uyt het Eyland te drijven. Maer Co- late?i vermoorden enverfcheuren^ alleenlombo vandgeengrootefwarigheyt, een lijck om daer door te vryelijcker hunfckclvolck , dat foo flechtelijck in ordere was, meryen te plegen. Al dingen die van Xit'onder te brengen , en chijnsbaer te ma- menes en fijn medeftanders opgeraept
Roldan en verfiert waren , alleen om hun rovery
ken, doende vorder foo veel dat
gedwongen wierd naerhetgeberghtete en wederfpannigheyt een fchoone verwe
wijeken , nademael hy weygerde naer te geven.
Dit fchrijven evenwel van Roldan
beter raedtteluyfteren, en fich in ghehoorfaemheyt te ftellen.
Ondertuffchen liet defeniet naeden
handel van Colombo en fijn Broeder , by

bracht hun Catholijcke Majefteyten
groot misnoegen aen , te meer dewijl fy Grnnr °*op een en de felfdc tijdt , door Colombo , ^""ko-"

afval van defen Xi- nincks.
menes bericht wierden. Achtende dan
dat het hooghnoodigh was daer fpoediglijck ordere tegen te ftellen , fonden hun
Majefteyten Chriftophel Bouadilla, of
Bombadilla , ibo hem andere na den fin
Genouefen
als
Dat
feggende,
wierdt;
fy
vyan- noemen , Ridder van de Ordere van
en by gevolge vree?ndelingen,ftcb Jeer

denKoninck

ophetleelijkfte aftefchil-

van de moedtwil en

deren , tegen de welcke hy verfcheydene
dingen overgefchreven had , waer onder
het quade gerucht dat fy in defe Landen
hadden , op het aldermeefte uytgebreyd
Befchuldi-

gingen teghen de
\7mben°'

om

Land-beftierder van dat
Calatrava ,
Eylandttezijn, metlaft, om die geene
die hy fchuldigh vandt , te ftraffen.
Colomho als nu onledigh zijnde met de

^

^ teghens de Spangiaerden aenftelden
matigende fich , niet [onder de alderuyterwreetbeyt enftrafbeyt tegen dejen landft e
aert , bet booghfte gefagb engrootfte keenen
febappyaen) dooiende ben om de Wufte
(

Koningen van dit Eylandt, die de wahadden aengenomen, te bevrepenen
geringbfte oorfaecken
bun lands- digen, en niet wetende watter tegen hem
de Mïpien om daer andere -van
gedeelte gefmeedt wierdt , gingh defen nieuwen
lieden in tegebruyeken , en bet befte
van het goudt daer door in bun banden te Gouverneur, op fijn aenkomen tegen
den om daer in hun plicht te voldoen , maer
krügen en te verbergen , gelijckfe mede
Koninck vanjijn vijfde gedeelte derongel- ftondt wel verbaeft , wanneer hy hem
ontdec- met lijn Broeder, onwaerdighlijck deed
den beroofden. ó> hadden oock hun
in vangen , en in boeyen en banden , op De Coiomkingbe van Cubagua niet getrowwelijck
deKoumck twee Caravellen naer Spangien lenden. *e»worgbefebrift geftdt , om (zijnde
verdraghom den Wanneer fy daer aldus aengekom en wa- boeyfnaer
door bet een of het ander
aen ren , en de Koninck verftondt hoe fy spangien
tuyn geleyd ) 'bet befte van die Vijfchery
by ghebonden en geknevelt aenquaemen , gcfonden.
e
groot
fchat
een
al
,
en
foo
fich te trecken
heerfchappy
landt de felve terftont Couriers en looeen vergaedert hebbende , de
pende boden hen tegen , met laft , dat
nemen
, enfelfden
te
aen
hetEylandt
van
Koninck met gewapender handt daer uyt te men hen aenftonts fou hebben vry te
vxrn ftellen. Wanneer fy nu by hunne Makouden , datfufeks alae betrachtinge?*
vuaren , Joec kende on- jefteyten quamen , ontbrack het hen aen
defe tivee Gebroeders
van Rechtspls- geen redenen , om de onwaerdigheyt
dertuffchen , onder feb^n
en
,

en treckende hen uyt

,

|

i

!

i

|

j

j

van
en het

gcwek

dat

Christjphel Colombo.

men

tegens hen ghe-

pleeghthadt, voor te ftellen, en van al
het geene Jy in die landen hadden uytgevoert, klaer bericht te doen. Soodat
hun Majefteyten lichtelijck konden bemercken , dat het enckele lafteringhen

if

Mignes in de gevanckenis werpen , al- Wordt gevangen
waer een goet gedeelte van lijn paerlen gefec.
en gefteenten verteert hebbende , heeft
hem de Landtvooght geknevelt en gebonden den Koninck Ferdinand toegefonden.

men hadt , te genaecken. Mignes zijnde

Ondertuffchen Boadilla fulck een
machtigen opvolger gekregen hebbende, belluyt weder nae Spangien tekeeren met de felve Scheepen , op de welcke d'Ovanda gekomen was, benefièns
Roldan > en andere oude oorloghs lieden , die hunne Catholijcke Majefteyten
te rugge ontbooden hadden , of die Ovanda lèlfs om alle twift voor te komen
en de vrede te beter te betrachten , te
rugge fandt ; maer een groot onweder Boadilla
hen op Zee overvallende, verfmoorde en Xirne»
nes blijBoadilla en Roldan met vier en twintigh ven met
1'cheepen, en een groot gewicht gouds, de ganthet welcke van fcmmighe wel tot dry fche vloot.
duyfent , dry hondert en tien ponden begroot wordt , blijvende alfoo te gelijck
met hun leven , daer defe twee vrec-

dan in Zee gefteecken , en aen het vafte
landt eyndelijck gekomen , fich weynig

grouwelen

waren

hen Roldan als befchuldigingen hadt opgeleght ; en die hen by na
eer en leven hadden gekoft.
Opdat dan voortaen de Vrede in die
geweften in ftaet mocht gehouden , en
meerder twift en onluft geweert worden, wiert Bouadille van lijn Landtbeftieringh af, en Nicolaesd'Ovandoals
Onder-Koninck opdat Eylandt aengeftelt

:

,

die

blijvende Colomho ondertuflchen

by wijfe van eerverplichting, in het Hof.
Ondertuflchen kregen Alfonfo Mignez , en de Gebroeders de Pinzons, verlof van den Koninck, om tegaen andere nieuwe landen op iöecken , onder
verbodt evenwel , van op vijftigh mijlen
weeghs deVaerdt die Colombo onderno-

aen des Konincks verbodt ketende gelegen zijn, vaert de boefem van Paria
Cu ma en Amaracapa over , en brenght
een fchoonen hoop Paerlen , en koltelijcke gefteenten met fich te rugge maer
op fijn weder komft eenigetwift onder
hen over de deelingh ontftaen zijnde,
quamen fy tot Galicie te landen , latende
:

maer

medemackers
> gaven
Ferdinand de Vega , Gouverneur van
dat gevveft te kennen , hoe dat Mignes
verachtende het bevel van den Konink ,
fich in de Haeven», die voor heen door
Colombo ontdeckt waren , begeven , en
aldaer menighte van paerlen en edel geSiville

leggen

j

fijn

aldaer aen landt gegaen zijnde

Iteente aen fich getrocken

,

enheyme-

gerooft hadt, onthoudende den
Koninck fijn behoorlijck vijfde gedeelte
daer van. De Gouverneur hier kenniiïe

lijck als

van gekregen hebbende

,

doet daer op

om geftort
om aengerecht hadden

kaerts foo veel bloedts

,

,

en
ge-

wy elders breeder verhaelt hebben.
De Koninck en Koninginne het ver-

lijck

van deCe Vloot met Boadilla en Roldan verftaende , hebben Colombo op een Vierde
nieuw toegeruft, om nieuwe landen te todnvan
gaen ontdecken. Defe dan met dry Ca- Colombo.
ravellen maeckte weder zeyl weftwaert
aen , in het Jaer onfes Heeren 1502;
maer Nicolaes d'Ovanda , Gouverneur
van Hifpaniola , belette hem in de have >
en in deStadt van fijn verblijf te komen.
Colombo feer gemoeyt dat hem ingangh
geweygert wierdt , in dieplaets die hy
lèlve ontdeckt had , gaet van daer tzeyl
en komt in de haeven van Efconfo , en
van daer foeckende een enge deurtocht Sifn nieu«
van de Zee, de welcke ten eynde van we vonlies

het weften, naer het ooften mocht ftrec- den.
ken, geraeckte tot Guanaxa, vanwaer

hy weder in de haeven van Higueras,
gemeenelijck de Caep de Fondura ge-

noemt ,

,,,
;,

i6
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noemt, gedreven wier dr. Van daer ween al de Zee-kuft
langhsvaerende, keert weder, en komt
tot Veragua , en van daer aen de Eylanden Zorobares genoemt. Hier vernam
hydat het landt Veragua vruchtbaeren
overvloedigh ingoudtwas; voorts van
daer in de Golfo van Uraba komende
kreegh aldaer kenniile van de Zuyd-z.ee.
Hy verloor op dele tocht twee Caravellen, van vier die hy byikhhadt, en de
Keert na reft oock ondt en ondeugende zijnde,
HUpanionam hy befluyt weder naer Hifpaniola te
la.
keeren , maer fiende defe oude kracken
lbo verre niet te brengen , vand hy iich
Komt op genootfaecktop Jamaica te blijven , om
lamaica
vermaecken van
om fijn aldaer ordere tot het
Scheepen fijn Scheepen te ftellen. Terwijl hy alte vetmae- daer was, wierd veel van fijn volck lieck,
keu.
en de andere die noch ghefondt waren
fielden üch twiiïigh en ongehooriaem
tegens hem aen, en wilden niet veel na
lijn bevelen hooren , en eenen Porrez
der naer het ooften

tor

,

hun overhoort nemende

,

,,,

en

de oorfaeck daer van zijnde, kregen ernftige vrefe, dat hen eenigh groot leedt
en ongeval naeckende was fy dan veribecken van Colombo , met veel traenen
vergiffenis van hun voorgaende ongehoorfaemheyt , en beforgen hem en lijn
iiecke foldaten , van alle nootwendigheden , foo dat fy , die voor heen fieck en
fwack waren, foo door kranckheyt , als
honger en ghebreck , nu weder geheel
bequamen.
OndertulTchen Francifco Porrez,vrefende de baeren van den grooten Oceaen , en overdenckende in iijn geeft , dat
het Schip , het welcke hy in iijn afval
Colombo ontnoomen had , niet bequaem
fou zijn om de geweldige Zeebaeren te
wederitaen, nam een voornemen lich
noch van een andere Brigantijn te verfeeckeren , wachtende maer op een goede gelegent heyt om daer toe te komen
gaende en keerende vaft omtrent de na:

buerige havens.
Maer Colombo van de komft van delen
Porrez verwittight zijnde, maende lijn
volck tot moedigheyt aen, en leggende
.

fochten

op een oproerige wijle van hem te Icheyden, en lich naer Spangiente begeven.
OndertulTchen was het voor Colombo
niet veyligh lich met een deel liecken
t'Zee te begeven, en boven dien, die van
het Eylandt iiende hem van lijn kloeckfte loldaeten ontbloot , weygerden hem
leeftocht en andere nootwendigheden
maer Colombo iich iiende tot dit uyterfte

op iijn luymen , focht maer om hem op
deen of d'andere plaets te betrappen ,

hem eyndelijck gekickte, in
voegen hy hem flagh leverde, overwon
met iijn broeder gevangen nam, en de

het welcke

de hy de Haven de Sa?iéïa Gloria , welcke
Haven noch in Sivilla op Jamaica te tien
is.
Dit was de eerfte flagh, en eerite burgerlijcke oorlogh, die in defe Wefter gedeeke tutlchen de Chriftenen voorge-

en badt hen ernitighlijck, dat fy hem
voorraedt, voor hemen fijn volck wil'oimbo
den beftellen , hen dreygende indien fy
behelpt
het felve niet deden, dat fy alle van de
fich met
; tot teecken van het
nruuerliic- peil ibuden derven
ke ocrlae- welcke hy hen voorfeyde , dat iïch de
ken om de Maen , binnen den tijd van twee dagen
Indianen
de verduyilering fou moeten
( wanneer
re bewec

zijn

)

vallen is,

foo roodt als bloedt fou vertoonen.
felve op de voortijdt

iiende, en

onkundigh van

maer daer naeis dat woeden

foo aenghegaen

Deinwoondershet
beitelde

Eerfte

*>}"?«*
oorio'gb.

ia indien,

overige der wederfpannighen weder ter Weder*
gehoorfaemheyt bracht , ghelijck fy te fpannigen
on'
vooren geweeft waren. De Haevenin °^'
de welcke defe ilagh gefchiede , noem-

gebracht, behielp iich met eennatuerlijck voorval. Hy deed al de voornaemfte van het Eylandt by een vergaderen

gen-

Daden

1

,

dat

men

niet fonder

fchnk de bloetilortinge, die aldaer onder
de goudtgierige Bevelhebberen gefchiet
is (die elders van ons, het tweede deel
der Treur-tooneelen , en andere , breed
genoegh verhandelt wort ) lefen en aen-

merekenkan.

Colombo

van

Christophel Colombo.

Colombo danhieldt ficheenige maenden in dit Eylandt Jamaica ( als nu van

1

7

van geeft, en ongemacken des üchaems
feer afgeflooft was , een heete koorts taft
hem aen , de welcke van langer handt

[

de Kroon van Engelandt befeten ) op,
Mendez, , die hy na den On- toenemende , hem eyndelijck in het Jaer
der-Koninck van Hilpaniola daer om 150Ó, op den 8. van May, in het graf
gefonden hadt, met twee Brigantijnen bracht. Sijn lichaem wierd tor Seville in
weder by hem quam , met de welcke hy de Kercke der Chartreulèn , of Carthuynaer Hifpaniola overftack , alwaer hy fers, begraven. Hy was een Man van een
de felve met behoorlijcke leeftocht en braeve geftaltenis, en wel gevoeght van
voorraed veriörgde , en alfco daer mede leden , rootachtigh , van een fnedige en
Weder naer Spangien voer , alwaer hy , na een levendigen geeft , een weynigh te oploaenk
voor ^P oec^g e reyfe-van eenige daegen , pende , en evenwel zedigh ,- het welcke
CoTórl
\T\n°'*~ geluckighlijck aengekomen is , en den daer uytte meerder blijckt, dat hy van
Spangien. Koninck en Koninginne al de ongele- al die ontdeckte Landen en Havens, niet
gentheden en goede gevolgen van defen een met fijnen naem ( gelijck der Ontlaetften tocht verhaelt heeft , gevende deckers gewoonte wel is) genoemt heeft.
hun Majeileyten een klare verbeeldinge Hy liet een Soon , Don Diego , nae , die
van de by hem op nieuws ontdeckte lan- fijn Vader in de ftaet yan Admirael geden , tot groot genoegen van de felve.
volght is , en Ferdinand , die Pagie by
Maer eyndelijck , gelijck hy door foo den Prins van Spangie is geweeft.
veel tobbens , varens , bekommertheden
tot dat een

'
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,
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EErfte tocht van Americus Vefputius.

Komt

aen 'Paria.

Aerdt van de inwoonders van 'Paria. 'Dorp op ftaecken
gebouwt. Vefputius treckt van daer. Vreemde Jpij(e.
Komt aen andere gew eft en. Stout beft aen van dartighSpangtaerden. 'Die by de Indianen wel onthaett worden. Vordere

C

aen-

s
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dood.
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aentocht van Vefputius. Wreedt volck
Tocht van Vefputius
tegen de Canibalen. Sijn ftrijdt tegen defeive. Tweeden tocht
van Vefputius. Vreemde ontmoetin^h van eenige SpangiaerRijcke cPaerl-oefters. ^Dardereyfe
van Vefputius. ÏVreede daed van een Indifche vrouw. Vierde
tocht van Vefputius. Vreejlijcke *Draecken. Begrijp der ontdeckingen van Americus Vefputius.

den. Schrickelijcke Reufen.

Edurende het leven en de
tochten van delen eerften
vinder Colombo , wierdt
Americus Vefputius , een
Florentijnfch

Edelman

of Spangien dele rijcke vonden alleen de Italiaenfche vernuftelingen molt verfchuldightzijn) door
den lel ven Koning Ferdinand , met vier
Eerfte
Scheepen toegeruit , die op den twintigtoch: v^n
ften van May, des Jaers veerthien honvAtnet'icm
VefpHUHi.
dert leven en tnegentigh in Zee gefteecken is ; hy quam, naer de gemeene loop
aen de Canarifche Eylanden , alwaer hy
iich behoorlijck ververfcht hebbende,
Komt in na Paria over Hack , vindende aldaer een
Paria.
wilde foort van menfchen , in alle , felfs
defchaemelijckedeelen, geheel naeckt
giende , zijnde rosachtigh van verwe, en
over het geheele lijf kael gefchooren , als
dat de Vrouwen eenigh kort hayr op het
hooft hebben j in het 1 wem men geven
fy de Mannen niet toe, noch oock in het
handelen van den boogh , en meer anAerdt van dere handigheden. De Mannen ftrijden
de inoock met knodfen en fpietfen , en gewoonders
in den oorlog de Vrouwen als
van Paria. bruycken
trollen , om hun behoeftigheden nae te
dragen. Sy hebben een tael op hun eygen handr , verlehillende daer in van al
de nageburen , als die meer als die van
eenige andere , facht uitgebracht, en tuffchen de tanden en lippen ghemaeckt
wort j eetende fitten fy op d'aerde, en
fb.pende hangenfe in hangmackenjdaer( als

by nacht vyer onder ftoocken , en boven allerhande huysraed van Vis , Vifchgereedfchap , Korven , Kalabaflen , en
diergelijcke fnuyftery hangen. Andere
hebben van hunne zeden wijdloopiger
gefchreven , als wy achten alhier van ons
vereyfcht te worden. Vefputius vand al- Dorp op
ftaecken
daer een gehucht van twintig huyièn, in g"^'
het midden van een kleyn Meyr , het
welck altemael op ilaecken ftondt j de
huylèn gingen over Val-bruggen van
d'een in d'ander , welcke bruggen , lbo
haeft ly de Spangiaerden vernamen , de
ingefetenen teritont op haelden. Echter
quaemen noch eenige van hun Canoes
aen de fchepen roejen,maer de Indianen,
hoewel fy feer genoodight wierden, derfden niet aen boort komen,maer begaven
üch weder te lande, en voorts naer het
geberghte op de vlucht. Korts daer nae
quarnen ly echter wederom, maer fcheenen lich eer als vyanden , dan vrienden
Ie

aen te ftellen , lbo verre dat fy uy t .hun
vaertuyg met pijlen op de Spangiaerden
fchooten , die echter met hun gefchut
daer wel haeft een redderingh onder
maeckten , en vijf van defe Barbarifche
menfch-eeters gevangen namen.
Vefputius niet tiende by defe woeften
hoop iets bylbndersuyt te rechten, hoewel fy ondertuffchen voor de gewoone
fnuyf teringen al eenigh goudt gehandelt
hadden , beÜuyt van daer te vertrecken
en zijnde tachtentigh mijlen langhs de
ftrandt voort gezeylt , geraeckte in een
be-

Vefputïw)
vertr c

f

c

^

Americus Vesputius.

van

bequame Haven. Het volck, dat op hun
aenkomen dicht op ftrand ftond,vluchte
op hun naerderen , lbo veel het mocht
in een byftaende boffchaedje. Wanneer
Vreemde de Spangiaerden te lande quamen , vonfpijfe.
den iy , niet Ibnder de hooghfte verwondering , een groote menigte van Hangen
in de hutten, dievaft voor het vyergebraeden wierden , onder de welcke oock
een gevleugelde , en een ander , wiens
Komt aen beek met touwen van ballen van booandere gemen gevlochten , toegebonden was, die
wetten.

echter niet

liet lijn

ocgen

feer gevaerlijck

te drayen. Weder uytgaendejieten fy eenige van hun muyfteryen , diefe gewoon
waren te verhandelen , in de hutten leggen , om daer door de inwoonderen tot
den handel te locken en in der daed des
anderen daegs quamen de Indianen fonder fchroom , met menigten aen boord
alwaerfe de Spangiaerden vriendelijck
dry dagh reyfens te landewaerts in noo:

dighden , daerfe meer genoegen fouden
vinden, als daer ter plaetfè , daerfe alleenmaer voor eemgen tijd , hun hutten
opfloegen , om te viflehen.
Stout be«
Dartigh Spaeniche waeghalfen boden
ftaen van
aen den tocht met dele lieden te lande
dartigh
Spangiaer- aen te nemen. Dele naer een lange reys
den.
over bergen enftroomen, quamen ten
laetften , in een Dorp dat uy t negen huyfenbeftondtj maer anders leer vol van
inwoonders was. Aldaer wierdenlë feer
blydelijck met danffen , fpringhen ,
Die by de felfsfchreyenenjancken onthaelt. Een
lndiai en
yeder boodt hen lijn vrouwen en dochwel onthaelt wor- ters ten gebruyek aen ; onder dies nam
den.
de hoop deler nieusgierige aenlchouwers
meer en meer toe ,als hadt lich het gerugt
van defer vreemdelingers aenkomft ,
op haer vleugelen over al veripreyt , van
alle kanten quam volck, enboodenom
het feerfte hun wooningen en onthael
aen , daer lich de Spangiaerden niet weygerigh in betoonden j die aldus geheele
negen dagen met danffen , fpringen , eeten, drincken en byflapen doorbrachten,
lijck

ip

en ten

laetften van alles vergenoegt werugge keerden , na de Vloot, zijnde dien gantichen wegh van over de
twintigh mijlen, met meer alsduyiend

der

te

van deië Americaeniche inwoonderen
, van de welcke een yeder het fijne, den Admiraei tot een geichenck mede bracht. Sy ontiaegen lich oock niet
binnen fcheeps boort te komen j maer
verièlt

wanneer eenigh gefchut geloit wierdt,
fprongenfe buyten boort, en dompelden
lich in het water,
als

men hen

van vervaertheyt maer
:

vroedt maeckte

,

dat iulck

gedonder hen van den Hemel , tot demping van hunne vyanden gegeven was,
ftelden lich dele Hechte menlchen wat
ter neder , en gaeven den Spangiaerden
den naem van Charabi , lbo veel als wijle

mannen. Vefputius verliet dit landt , leggende in den boeiem van Mexico , op
de hooghte van dry en twintigh graeden
noorderbreedte, en latende het iëlve ter
flincker zijde

,

zeylde

Vordere
ae "tochc
'

al in

het gelicht #£.

van het landt, langhs bochtige kullen
acht hondert en tleftigh mijlen verre,

hy een haven aendeed , fulcke als
had. Indefeverkalefaete hy fijn Scheepen , en hield lich
daer een geheele maend mede op, zijnde
van de inwoonders in alles getrouwelijck
bygeftaen. Uyt dele veritondt hy , dat
jaerlijcks een wreed flagh van volck , uyt
een Éylandt hondert mijlen van daer ge- Wreedt
legen , tot hen quam overfcheepen , dat volck«
hen groote queiling aendede , doodende
naer veel fware pijningen, al dielè konden achterhalen , ibnder iwangere buyeken of fuygelingen te verfchoonen, waer
over fy hem klachtigh , byftand verfochten , leggende dat (y de Vloot met fchuyten wilden volgen.
Vefputius nam het verwoeften van detot dat

hynochnoyt bevaren

woedende volckeren aen , nam derhalven leven Canoes die hem tot aenwijling fouden dienen , met lich , en liep

fe

met de

felve

weder

in

Zee

,

komen-

de alfoo op den fevenden dagh ter rede
voor
2

C

,
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voor het foo wredelijck bevolckte Eylandc , dat Hy genoemt wierdt.
Op hun aenkomen , vondenfe de
^ ran ^ en v °l yan een deel naeckte Wilden die wel het gelaet hadden van itercke en wreede mannen te zijn fy itonden
met veel-vervvigh gevlochten pluymwerck, aen de armen, beenen, en het
hooft verciert j hun wapenen waren pijlen , boogen en fpietfen,en hadden groote vierkante lchilden tot hun verweering.
,

:,

De Spangiaerden begaven fich aenffconts
in hun booten;, om de Canibalen te gaen

Daden

en

op den

vijftienden van October, in
het Jaer der faligheyt een duyfent vier
hondert en acht en tnegentigh ten ancker gekomen zijn.

fy,

,

Seven maenden was hy ftil , wanneer Tweeden
hy weder met fes Zeylen afgevaerdight £°/-ht " n
wierdt met de welcke hy van Cadix in
>

komende aan de Canarifche
Eylanden , heeft hy lïch aldaer behoorlijck ververfcht , en zeylt van daer zuydwaert aen , en ontdeckt naer een tocht
van vijf hondert mijlen, een landt dat
met fware ftroomen overloopen, en met
Zee

ftackj

belbecken j maer quamen lbo haelf. niet hooge boomen belet Hond ; fonder dat
onder fchoot , of wierden met een jacht men aldaer eenige teeckens van menpijlen van defe mannen onthaelt. Terfehen, of menfehen wooninge konde
wijl had fich Vefautius met lijn Caraveeopdoen. Komende daer op voor een
len , lbo dicht onder het landt begeven Eylandt, komen hem twee gevangens
als hy konde komen , en liet van daer
aen boort , wekkers mannelijcke deelen
óqlq vyanden met fchroot uyt hetGe- even te vooren afgelheden , gelijck fy
fchut lbodanigh begroeten, datteraen- felve ter llachtinge by de Wilden ghe>ilonts veel van hen onder de voet vielen.
fchickt waren.
Sij'n ftrijd
Onder dies fprongen twee en veertigh
Naer tachtentig mijlen varens , komt
wegen de
Spangiaerden aen landt , maer de India- weder by een onbekent Eylandt , alwaer
nen , op het blaelen van hoornen , in hy eenige ruylingh in goudt en paerlen
grooter menighte by een vergadert zijn- dede, ontfangéndevijf hondert paerlen
de, drongen met gewelt tegen gelchut voor een Neurenburghfe belle. Defe
en koegels in, totdaerfe gelegentheydt paerlen , waeren by hen niet gevallen^
vonden handt tegen handt te vechten
maer door hem eenige nageburen, weften feeckerlijck , indien de Spangiaerden waerd aen gelegen , ontrooft , daer , volniet wel te pas byitandt gekregen had- ghens hun bericht, van dit Zee-gewas
den, het fou ilechtelijck met hen afge- overvloedt was.
loopen hebben j maer naer een twijfeiig
De voorvallen die Vefpitius in fijn vergevecht van twee uren, geraeckten de treek van hier ontmoette , zijn nauweCanibalen aen het wijeken , en eynde- lijcks verhaelens waerdigh , alieenigh
vandt hy op een Eylandt eenige voetlijck geheel op de vlucht. Maer des niet
tegenitaende vonden dele Indiaenen foo ftappen van feer groote menfehen , alveel moeds , om hun Vaderland en leven hier gingen negen van fijne Spangiaer- Vreemde
voor te itaen , dat ly weder des anderen den een ïtuck weeghs landtwaerts in , en °™™°a"a
daeghs tegen de Spangiaerden aenqua- hebbende omtrent een mijl gegaen, fae- eenige
raen, maer wierden metgelijckgeluck gen vijf groote hutten in een groot dal 3 $pangiaei«
dQCl
van defèlve bejegent , en op nieuw in de binnen de welcke i'y twee' oude en dry
de
Chriftenen
vonden,
hebbende
jonge vrouwlieden
vlucht gedreven, waer op
aenvingen hun dorpen, hutten enfehuy- een yeder van hen de lenghte van twee
mannen. De oude vrouwen waren wel
ten te verbranden, twee hondert twee
en twincigh voerdenfe met fich naer foo goedt als dc(è vreemdelingen, aen
Spangien gevangelijck , met de welcke hun maeltijdt , die op de aerde opge'

dilchr

.ifcke

rl-OC»

Ê
erde
e

van

uiw.

tde
di-

van
was ,

America Vesputius.

niet
, die hen
maer aenftondts
aenfaten , en onder het eeren, lïch onder
malkander berieden , op wat middel fy
een van defè Reufinnen te fcheep , en
naer Spangien mochten krijgen , daerfe
die voor geld te laten fien , en een goed
ftuck gelds uyt te haelen dachten , maer

difcht

noodigen

te

langh lieren bidden

s
j.

^

i"cn'.

,

ncke (êsendartigh reulên
in de hutte komenCteU j"
^e, deden hen op wat anders dencken.
Seeckerlijck het aenfchouwen van defe

hen
beven, ieder van hen
was met een boogh en pijlen , of met
fware knodrfèn voorhen , maeckende in
het in komen een woeft gedruys , dat
de alderftourfte vervaeren f ou. Waren
de Spangiaerden verwondert over defe
monfters, iy warens niet minder over
defe kleyne vreemdelingen , en hadden
onderlinge veel over de felve te raedrflaen. De Spangiaerts berieden fich oock
wat hen te doenftondt, eenige wilden
men fouwer opfehieten , en iïch onder
den roock, en over de gevelde wegh maken ; maer andere vonden gevoeghlijcker Och minfaem aen te ftellen , om daer
door fachter onthael te vinden. Onder
eenige vriendelij ckegebaerden , geraekten de Spangiaerden buytendchut, en
gingen foo iöetelijck heen, zijnde van
de Reufen , op een fteenworp achter
aengevolght, die na den tred der Spangiaerden of lanckfamer of melder voortgmghen. Sy geraecken eyndelijck aen
ftrand , en aldaer in de boot maer wanfchrickelijcke geftaltelingen deedt

het hart in het

lijf

:

neer defè nu wilden affteecken, vloogen de reufen op hen aen , en begoften

op hen

fterek te lchieten

,

maer

als 'er

twee ftucken Gefchuts op hen gheloft
wierden , bevonden lïch de Reufen daer
foodaenigh door verfchrickt , datfe de
vlucht

om in het naefte geberg-

namen ,

te land waert in

,

te verfchuyien.

Naer eenige andere tochten , nam
Vefput'ws voor
alfoo hun lijfs voorraedt
,

fchaers begofl te

werden

>

weder naer
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huys te keeren , gelijck hy dede a drijvende onderwegen al vry eenigen handel in
groote macht van paerlen , tegens kleynwaerdige fhuyfteryen, ibo dat hy omtrent duyfent marek van dciè koftelijckheden verfaemelde. Hem wierden oock
c e
eenige paerloefters vereert , van de welcPa ^}. oc .
ke, ibmmige hondert en dartigh paer- ft eis
len, ja meer, groot en kleen, tuffchen
de fchelpen voeden , die onder de felve
vol wallen zijn , vallen van felve daer
uyt, de andere die vaft blijven, vergaen
van langer handt weder.
Wanneer Vefpaius nu weder in Spangien quam , floegh hy lïch tot Sivilie neder j maer niet lange had thydefen ruft
genooten , of de Koninck Emmanuel
van Portugael ontbood hem tot Lisbon
Derde
aen (ïjn Hof, en ruft hem met dry icheen
pen uyt, om nieuwe landen op te doen.
.

*^^*

Hy dele

darde uyttocht ondernemende
hadt ibo veel wonderlijcke ontmoetingen niet , alleenigh vand hy op de hoogte
van vijf graeden zuyder breedte , een
grooten hoop naeckte menfehen op een
hoogen fteenrotze , die de Spangiaer-

den wenckten om by hen te komen , die
lïch daer toe genegen toonden , waren
maer twee in het getal , die re land gaende, onder beloften van binnen vijf dagen weder te komen. Onder dies qua^
men eenige vrouwen op de ftrand om te
handelen, maer nieriönder figichroomachrig te toonen , om weicke hun fchrick
re benemen , gingh een van de Spangiaerden, een jongelinck , ongewapent
als hywas,. onderde Indiaenen, maer
een van de vrouwen quam van een berg
af , en floegh hem mer een knots ter Wreede
v
aerden , waerom hem de andere aend£
ftonts by de beenen naer het geberghte c h e
opwaerts fleepten , daerfe het doode lig- viouw,
hacm brieden, en tot een vrolijcke maeltijdt toebereyden, roonende onder dies
aen de Spangiaerden , dat de twee anderen oock alfoo op de felve wijfegehandeit waren. De mannen begoften oock

^

i

c:

fees

,
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op de Chriftewaer over Vefpututs ,
fiende de ongaft vryheyt van delen landaerdt , en derhalven aldaer niet te handelen, weder tzeyl maeckte , en na een
tocht van omtrent vijftigh mijlen, aen
de Brafilifche Kuil: geraeckte , de welcke
hv tot op de zuyder hooghte van tweeen
vijftigh graden langs zeylde, hykreegh
eenige Brafiliaenen te fcheep, die fkh

feer vinnigh

nen

met

te fchieten

pijlen

,

gewilligh toonden

,

om

en

Daden

pen, en verfchrickelijcke draecken , heb

bende een Ipitfen kop , ronde en bran Vreeflijc*
den de oogen , een wijden beek, en vleu- ke diaecken.
gelen die van de vleder muyfen niet on
j voorts een gefpickeide borft,
gekruldcn ftaert , en rugge van een paers
blaeuwe ver we.
Eyndelijk verlaet Vefputius dit Eyland,
en komt naer 300 mijlen zeylens , in de
haven , die noch de naem van Alle hey-

gelijck

met hem nae

ligen draeght, al waer hy lich twee

maen-

den ophield , om naer eenige fcheepen
die van lijn Vloot argedwaelt waren, te
wachten , maer dewijl lich de lelve niet
op deden, vervolgt hy lijn reyfe, en loopt
tufïchen de Abrolhos deur in de Rivier
Curubabo, alwaer hy en Sterckte bouwt,
de welcke hy met 24 koppen,- 12 ftucken
gefchuts , en voorraed voor fes maenden
voorliet ; met dit opbouwen bracht hy
vijf maenden door , en keert eyndelijck

Portugael over te varen Ondertuflchen,
allbohet weer van dagh tot dagh verergerde , en de koude feer toenam , befluyt
Vefputius weder te keeren , hebbende albereedts de Kuft der Patagones , en de
deurtochtdie na Magellanes , de eerfte

ontdecker ( daer wy mede van gaen handelen ) de Straccho , of Engte van Magellanes genoemt wort , by na foo veel
bevaeren. Van fijn dry Scheepen geraeckte een aen den uythoeck van de
als

met een fchip vol Brafilien houtgelaeden , weder naer Portugael , daer hy van
de geheele Burgerfchap van Lisbon, met
groote vreugde onthaelt is geworden
aen.
bon
Op de{e wfjfe heeft dele vermaerde B eg»iP
Op den tienden van May, des Jaers
een duyfent vijf hondert en dry , vingh Zee-man , al defe Geweften , en Eylan- deeggen
p de welcke den, en onder die dat van Bourrique, het van Pefpufi n vierden toc h t aen
''»'•
hyteneerften de Sierra Leona, daerhy Peninful , of by na Eyland van Florida ,
die
van
Schip
S*.
de
groote
Trinidad,
voorgaende
Jan,
,
fijn
is
gelijck gefeght
gelaten had , ontdeckt, maer ter oorfaeck ftroomen Oregliana en Marignan , anvan het hardt weder niet konde aen- ders die van de Amazonen genoemt , en
doen ; voortfettende , tot op de hooghte voorts de geheele Wefb-kuif. meeft lbo
van dry graeden zuyder breedte ; ont [ontdeckt als aengedaen, ( hoewel Vindeckt hy een hoogh Eylandt, lang twee cent Pinzon mede deel aen defe eer ger
mijlen, en een breedt; dat t'eenemael gegeven word ) en alles wel opgereekent
onbewoont WaS. Het grootftevan fijn hebbende, lijn naem metdebenaminge
van dele Nieuwe wereldt , foo langh de
friet hier
les Scheepen, te diep gaende ,
tegen een klip aen ftucken, van het welc- wereltftaet , onfterflijck gemaeckt, en
ke ter nauwer noodt het Scheeps volck in der daedt met weynigh kommer , de
geberght wierdt. Vefputins met een boot grootfte roem ghemaeckt dieyemandt
naer landt geroeyt , vandt aldaer een be- beiittenkan. Na hem hebben Alfoniö
quame haven, ovcrvloedt van feerfoet Fogeda , met Diego Nicuefa Ancifo , en
water geweldige hooge hoornen , ha- andere defen cours mede bevaren , maer
gediiTen met twee ftaerten , en gedacht die zijn ftoffs voor andere geweeil.
van groote muyfen, meyr-fpinnekop-

Sierra Liona in de brandt , maer met de
twee andere komt hy behouden tot Lis-

-

vierde
tocht van
Weff»um.
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DADEN

Van

FERDINAND
MAGELLANES.
INHOUD.
Uttigheyt van de Engte van Magellanes. Oorfaeck van
Magellanes.
Gedachten om doortocht te
vinden.
Aenvangh der Reyfe van Ferdinand Magellanes. Landt der Reufen. Vreemdigheyt der felver- Bejegening
van Spangiaerden met Reufen. Groot e [weiger Cftlagellanifche Zee* Verlies van Magellanes door florm. T)ie in de Zuydzeekomt. Ongelackige Ey landen. 'Diefs Ey landen. Levende
Tocht van Magellanes op Matan.
blaederen. Groot e Stadt.
T>e Koninck van Zubo vermoor
Tïaer hy omgebracht wordt
van de Spaenfche Scheepen.
Spangiaerden.
Vertreck
deel
een
Bejchrijvinge van de Zuyder landen. Seer groote menfchen.
Hun zeden en manieren Hun wijfe en wapenen van oorloge.

N^ de tocht van

.

Een nieuwe Stadt gebouwt.

Y

moeten noodtfaecke-

lijck

~Ferdinand Magella-

, den ontdecker van
de bekende doortocht
van dien naem, hierby
voegen > als die dat groote
Nfutvan nut heeft toegebracht, dat de Spaeniche
E
tC
Kroon ontfanght door dien korteren
in Ma^
wegh naer de Moluccas , hoewel door
bllanes»:

nes

Maire noch een andere van beter en
korter gebruyck ontdeckt is geworden.
De oorfaeck van defe ontdeckinghe

la

Dele Magellanes, of foo hem
andere willen genoemt hebben , Magaglianes, zijnde maer een verfchil der Dialeden en talen , was Gapiteyn Generael
van de Portugeefche Galeyen in Africa
en het Ooften geweeft , hy verfoeckenleght aldus.

de

;,,,

,
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de eenige kleyne vermeerderingh van
onderhoudt, wierdt, niet tegenltaende
afgeflaegen.
fijn trefiêlijcke dienden ,

1

nes.

I

j

Don Emmanuel,

en
Koninck
fich naSpangien, en gaf den
aldaer te kennen , dat volgens de wereltdeelingh van den Paus van Rome, de
Moluccas wel aen het gebied van Portugael behoorden , want defe fcheydinge
lagh alfoo aliTe de Paus Alexander de fesde gemaeckt hadt , dat Cailüleal de
nieuw gevondene Kuilen, ten weden
van den grooten Meridiaen , of Middaghlijn, en Portugael die aen het ooften van de felve gelegen , fouden befitten , maer hy bewees vorder dat de felve
Eylanden , van het wellen fouden konnén bevaeren worden , en ge volgelij ck
aen de Kroon van Spangien valt wae-

Koninck

j

j

ren.

Eenigen

tijdt

tevooren, hadden de

Spangiaerden, met de Portugeefen, over
de felve Moluccas, eenigh gefchil onderlinghe gehadt ; in voegen zedert de
tochten van Colombo, men altoos hadt
geibcht eenigen doortocht naerhetoo-

anderen wegh
, door den een of den
vinden, maer het geluck defe ondernemingen niettoelaccbende, had men
Gedach- al gedacht om den Iftmus, of Landtten om
enghte van Darien , op fijn fmalfte door
doortocht
te graven , om daer door het noorden
ften

te

ie vinden

met

het

zuyden

vereenight zijnde

,

Waeren en Koopmanfchappen van d'een in d'andere Zee te

lichtelijcker 'de

brengen.
dewijl over defe faeck veel van
waren , dat men de dijeken en
bepaelmgen van de Zeebaeren, die de

Maer

«revoelen

natuerelelfs geleghthadt, niet te licht-

vaerdighlijck behoorde

wegh te nemen

zijnde niet fonderte beduchten, dat de
twee 'Zeen in een gebracht zijnde, en

de noorder waeteren

fich

komende

mocht worden, dat voor heen
de felfde reden, den Koninck van Egypten Sefoftiïs , en by onfen tijdt den
Turckfchen Keyfer Solyman bewogen
had , het doorbreecken van de Cathabatmifche enghte niet te ondernemen
andere konden oock niet befeffen , dat
al die harde en fwaere Rots-fteenen ,
die de natuer de Zee, als tot eenbreydelhadt geftelt, lbuden konnen doorboort, en veel minder wegh genomen
worden , houdende het voor fotheyt en
lichtvaerdigheyt , weder te willen ontdoen , en nae fijn fin hermaecken , het
geen door de hooghlle wijsheydt, foo
voorfichtighlijck en overeen komende
was beftelt, en achtende felve dat men
de flraffe van Godts misnoegende hand

ter gefet

j

Oorfaeck Hydaer over ten hooghften misnoegt,
van de
yerlaet het Hof en den dieaft van den
tocht vaa
begeeft
lAagdli-

Daden

te

verheffen , het gantfche landt onder wa-

daer over met recht tevrefenhadt, foo
dat eyndelijck, door defe en andere redenen en intkhten, beflooten wierdt,
geen veranderingh in de geftalte der na-

tem aecken.
Terwijl men hier over befigh was,
komt Mageïïcmes , als ghefeght is , den
Keyfer Carel de vijfde , die als toen mede de Spaenfche Kroon droeg , het geen
voor verhaelt is, voordraegen , onder
beloften alles aen te wenden , om te ondervinden, waer die tweeafgefcheydene Zeen , in malkander mochten komen. Met dele voorilagh wierdt hy beleefdelijck , en met goede oplicht ontfangen , en de Keyfer vervaerdight hem
vijf Scheepen , met alle toebehooren
en ordere , dat hy de geheele Zuydkuil
van America fou hebben langhstevaeren , tot dat hy aen het eynde van de felve fou gekomen zijn , of eenigen doortocht leu ontdeckt hebben.
Hy dan is in hetjaer 15 19, op den AenvanRh
tienden van Ooghftmaend, vanSivilie yan^wleif/tzeyl gegaemen iteeckende in volle Zee, ia „ et ,
zeylde de Canarifche Eylanden , en de
nabuerige Kuften van Brefilie voor by
en komt tot aen het hooft van Santa
Maria , het welcke dient tot een boltuer

werek

van

Landt der
Reufen.

Ferdinand Magellanes.

*f

werek voor de nauwe doortocht van het en groote ftappen de Spangiaerden verLandtfchap en de Rivier de Plata. Van re voor uyt gingen , hielden fich twee
daer voort vaerende komt hy tot de ha- van de felve > als of fy eenigh wildt geven van Stjuliaen, alwaer hyeen feer dierte wilden vervolgen , en maeckten
wijde Golf ontmoete , die feer wonder- fich foo ter vlucht aen een kant. De
lijck draeyde. Hier werpt hy fijn ancker darde evenwel wierdt by Magelhnes geuyt , om ter deegen de gelegentheyt van bracht, en van hem beleefdelijck onthaelt , alwaer men wil dat hy op een
dit geweft te onderlbecken.
De Krijghsknechten hier en daer te macltijdt een geheele korf met beichuyt
landewaerts in loopende, erkenden datfe op at, en in een teugh foo veel Wijn Groote
in het landt der Reufen waren, vinden- ibop, als een wateremmer fou mogen fwelgqc
de de menlchen aldaer van de langhte houden j toonende vorder fulck een
van tien voeten , bekleedt met vellen groote kracht , dat acht mannen genoeg
van beeften , die oock om defe nieuwe te doen hadden om hem te binden. Hy

vreemdelingen een fchrick aen te jagen ,
van anderhalf voeten langh tot
'Vrecmdig het onderfte van hunnen maegh infwolihcyt dei
geri. De Spangiaerden vonden een huys
t ei ver.
in twee vertrecken verdeelt > in een van
de welcke dry reufen , en in het ander
hun vrouwen met hun kinderen waren
fy bleven daer evenwel den nacht, niet
fonder groote vreefe en benauwtheydt
over den dagh eyndelijck aengekomen
zijnde, poogden de Spangiaerden defe
Reufen met teeckenen en wijfèn te bewegen , met hen aen boort te komen
Bejege- maer dele weygerden fulcks te doen
iiingh vsn en wanneer het fcheen
dat hen de
,
Spangiaertoe wilgeweldt
daer
Spangiaerden
met
den met
den dwingen , begae ven ïïch de R eufên
R.eufen.
pijlen

:

in het vertreck der vrouwen, komende
weder daer uyt, leelijck,

korts daer aen

verfchrickte felve , fiende

fijn vreeflijck

gelaetin eenfpiegel, iïende het geen
miflchien noytgefien had.

hy

Magellanes vertrock van de Haeven
S Juiiaen, en geraeckte by de Haven
van Santa Cruz , of het Heylige Kruys ,
en van daer by die van de elf duyfendt
maeghden , die hy loodanigen naem
gaf , om dat hy op S«. Urfuls dagh daer
r

.

gekomen was,

het landtfchap Itreckte
Van daer vervolgreys langhs de Kuil , en komc

lich naer het zuyden

de hy fijn

.

Üythoecken , die men
noch Defiados , of Delïrees , foo veei

ten laetften by de
als

langh gewenfehte, noemt ; zeylende aldaer na de engten , welcke op hondert en tien duytfche mijlen lenghte gefchat wordt j de breedte is fomwijien
van twee, fomwijien van dry, en fomwijien van vier of vijf mijlen , zijnde
van alle kanten met hooge rorfen omcingelt , en feer gnevaerlijck voor de
als

en met verfcheyden verwen befchildert
en toegemaeckt, hebbende hun vellen
tot op de knyen toe hangen , en beginnende hun boogen , pijlen , en andere Schippers, teroorfaeckvanfchrickelijc- MageUawapenen , op een woefte wijfe te fchud- ke draykolcken , en draywinden , die " ,!ci,c
den en te bewegen j waer mede fy de onder de holle en overhangende rotfen
Spangiaerden bewoogen uyt de hut te fchuylen. Hy vand eyndelijck een doorgaen , maer als defe een roer begoften ganck van leven mijlen en meerder
te loffen , wierden fy daer door won- breedte , tuffchen de enghte van beyder
zijds landen.
derlijck ontroert en verbaeft , invoegen
De vordere gelegenthedeh van defe Zee , of doortocht , word
fy op het onderlinge gegeven woordt
van trouwe en veyligheyt, zedighlijck allenthalven befchreven , willende ons
met hen na de ftrand gingen ; maer de- daer vorder niet inlaeten, om in geen
verfchil te vallen , foo veel ifler van
wijl de Reuièn met hun lange beenen

D
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Zee den naem van Fretum Mavan

vinder draeght; andere , die fich het foecken van dien door-

gellanicum<,

fijn

ganck hebben willen onderwinden ,
wilden die voor geen Zee erkennen ,
waer door fy wanhoopende aldaer een
doorganck te vinden, onverrichter faeke weder te rugge gekomen zijn , gelijck
oock in de Zee-kaert van Martinus Bohemus , die de Koninck Emmanuel in
fijn Boeck kamer bewaerde , aldaer geen
Zee aengewefen wordt.
richter gingh dit opibecken foo gemackelijck niet toe, of zijnde gekomen
tot

op de hooghte van twee en veertigh
, wierdt hy door een fware ftorm

graden
Verlies

van

Ma-

aengetaft, en een van fijn vijf Scheepen
in een inham gedreven , tegen de rotfen

aen ftucken geftooten , het volck wierd
door het Jacht geberght , maer quam
dacr door dieper en dieper in de Straet
te vervallen ; dit gaf echter vermoeden
aen Magcllanes , aengemerekt de ftereke
fbroom , dat aldaer een doorgangh moft
zijn , fet derhalven fijn loop de enghte
in , daer hy menighte van kleyne Eyianden, en gevaerlijcke klippen vindt.
Maer een van fijn fcheepen , S 1 Antonio genoemt, niet willende haer voorganger volgen , llaet te rugge , en keert

gellams

door
ftoim.

.

Die

in

de

Zuyd zee
icomr.

weder naer Spangien.
Op den vijf en twintighfte van November, desjaers 152.2, komt hy met
dry Scheepen in de Zuyd-zee , daerfe
met veel honger en kommer , dry maenden en twintigh daegen, jammerlijck,
fonder landt of fandt te fien , laegen te
tobben. Het quam foo nauw met hen
doorgebreck van voorraedt, dat het leder van de fchoenen , en het geene van
de fchilden afgetrocken wierd , tot fpijfe
moft dienen. Eyndelijck ontdeckte men
twee Eyianden , die twee hondert mijlen
van een lagen , maer het eene foo wel als
het ander onbewoont en onvruchtbaer ,

Ongeïuc»
kige Eylanden.

waer over de felve den naem van Infortunatifche, of ongeluckighe , gegeven
wierdt.

,,

en

Daden

Daer na quamenfe onder een deel andere Eyianden , daerfe een ongemeenen diefachtighen landtaerdt vonden ,
waer over fy fich den naem van de Ilias
de Ladrones, de Diefs Eyianden, waer- Diefs Eydigh maeckten. Het voornaemfte on- ianden.
der de felve , droegh den naem van Burneia , hebbende twee hondert en vijftigh mijlen in den omvangh.
Alhier
vondenfe boomen , wekkers afgevallene blaederen als wormen kroopen , Levende
en by den Koninck van het felve , een bladerea.
feer minnelijck onthael , wendende hen
de gefchencken , door twee Elephanten
nadeftrand toegebracht; deKonincklijcke Stadt fchatte men op vijf en twin- Groote
tigh duyfent huyfen groot te zijn.

Twee

Stadr.

mindere Eyianden , als Zubo en Matan
laegen daer dicht by , van welckers eerfte de Koninck , de gehoorfaemheydt
van den Koninck van Spangien aennam.
Magcllanes liet fijn Scheepen alhier in Tocht van
de Haeven legghen , en begaf fich met MagclUnet
op Matan.
Boots en Canoes, beneffens eenige inwoonderen van Zuba , naer Matan ,
fteeckt aldaer een Dorp in de brand , en
voert grooten buyt van daer wegh ;
maer naer acht dagen den aenval op dit
volck weder hervattende , vandt aldaer
een jammerlijck, hoewel Krijghsmans
eynde , want zijnde in de laegen van de
Matanners gevallen , wierd hy door de
felve, onder hunnen Koninck, wredelijck, doch vromehjek ftrijdende, benefFens feven van de fijne, vermoort j Daer hy
de rell van fijn volck , met twee en twin- oiv.ghebr.icht
tigh lwaerlijk gewonde , en de Zubanen,
WOldt*
namen de vlucht naer Zubo ; maer dele
Koninck met hetgeluck vandeMagellaniflen , fijn trouwe veranderende ,
De Kobracht een groot gedeelte van de felve
by

om

hem ter maeltijdr genoodight zijnde
het leven. Dele moort geeft men

waren de Zubanen,
het verkrachten en
fchenden van hunne vrouwen , door de
Spaneen oorfaeck,
ter oorfaeck

als

van

ninck van

Zubo

ver-

moort een
deel Span-

giaerden.

van

Ferdinand Magellanes.

Spangiacrden ghepleeght , aldus totter
doodt toe , regens hen verbittert geworden , en fukke moedwil heeft al menighmaei focdanige ftraffe gedragen.
Ondertuiichen de overige Spangiaerden , door fulck verlies merckelijck verfwackt zijnde , vonden fich genoodtfaeckt hun darde Schip, St.Jacob ghenaemt, in den brandt te fteecken , om
met de reft te huys te konnen geraecVertreck ken. Sy naemen aen de Moluccas een
van de
goede ladirgh nagelen in , gaende het
Spaenfche
Scheepen. Schip de Trinidad over de Zuyd-zee
naer NieuwSpangien: maer het Schip
Victoria nam de gewoone waeterreys
der Portugeefen , voor by de Cabo de
Buona Efperance , of het Hooft: van
goede hoop, naer Spangien, daer het
tot San Lugar de Barrameda , onder den
Schipper Juan Sebaftiaen de Lano 3 be-

houden aenquam.
Terwijl fich Magellanes

fes

maenden

omtrent dit Auftrale, of Zuyder
land , met doorvaren befigh hield , nam
hy de gelegentheyt waer, de naburige
plaetfen aen de Zee te onderfoecken
fonder fich evenwel verre te lan de waert
in te begeven j fbo veel echter ontdeckBefchrii- te hy daer van , dat aen dien oort , daer
;inge van
het fich het naefte aen den Antarctitijds,

bet

Zuy-

ier landt.

fchen kringh ftreckt
, bofchachtigh

bergh

,

het landt geheel

woeft , en gedurighlijck met fneeuw bedeckt is.
Dit
Zuyder landt , wierdt van Magellanes
Terra de Fuego , of Vuyr land genoemtj
om dat hy defe Zee-kuft bevaerende,
nergens geen menfehen, maer over al
veel vyeren op de ltrand gewaer wierd j
de inwoonders , fbo van deneenen als
5cer groo- van den anderen oever, zijn geweldigh
:e mengroot van perfoon , meeft of gemeenchen.
lijckvantwaelf, dertien, of meer voeten lenghte , fy zijn blanck ghelijck de
Noorderfche volckeren , en hebben de

ftemmefoo

,

verfchrickelijck, dat fy eer

fchijnen te loeyen gelijckdeOffen, als
te

fpreecken voor de reft zijn fy foo fnel
:

en wacker
ontloopen

2

7

een hart föuden
waer door men hen feer
,
fwaerlijck kan befchieten , ten waere fy
fich in troepen te faemen bevinden , of

op

,

datfe het

het onvoorfienfte verraft

worden

een man alleen draeght een Oxhooft
wijn in de boot, en dry of vier van de
hunne brengen een vaertuygh in het water, dat dartigh van de onfe niet föuden
konnen bewegen. De koudeen vochtigheydt van het geweft , veroorfaeckt
hunne grootte en wittigheydt , aenge- Hun zc_
cn e
merekt het felve geheel fneeuachtigh is j
m a ni e^ n
het welcke aldaer een geduerige en koude winter veroorfaeckt.
Het landt is doorgaens on vruchtbaer
fonder eenige vrugten voort te brengen ;
en de vellen van wilde dieren en Zee-

wolven (daer fy geduerighlijck jacht op
maecken) dienen hen voor kleederen
fy hebben oockStruysvogels, wekkers
vederen

fy tot vercierfel

ken

oock gaeten

fich

dragen

;

fy

ma-

in het aengeficht

daer fy tot vercierfel eenige ftucken van

groen marmer in fteecken.

Men vindt aldaer oock groote meenighte van Walvifïchen , van wekkers
beenen fy huyfen bouwen, kortelijck,
is een vokk boven maeten fterek,
wreedt , barbarifch , rouw en van alles
onkundigh , dat geen kennis noch wezen van eenighe menfchelijcke rechten
of wetten heeft , levende niet anders als
beeften in het wilde , en fich laetende
daer heen vervoeren , daer de eerffce bewegingh van hun driften hen heenen
dringht. Daer is oock onder hen geen
recht van uytfteeckentheyt, waer door
d'een den ander onderworpen is. En
noch wil men dat by de volckeren die
recht onder de Antardifche en Zuyderkringh legghen , noch meerder woefthet

heyt en onmenfchelijckheyt föu te vin-

den

zijn.

Wanneer

fy

yemandt eenige goedt-

willigheyt willen betoonen
in het

,

ftroyen fy

midden van hun danffen en

D

2

fin-

gen,

,

,
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gen , het ftof op hunne hoofden , het en die een landt bewoonen > dat gedawelcke fy oock tot een teecken van vafte righlijck met koude en onvruchtbaervriendtfehap nemen , wanneer fy ande- heyt te ftrijden heeft.
ren fulcks fien doen.
Op de enghte van de Magellanifche s ^£l!We,
Hun wijfe
Wanneer fy ten oorlogh gaen , ver- Zee , fiet men een Stadt, de welcke door bouwre"
en wapekiefen fy fich een hooft, het welcke fy Philippus de tweede , Koninck van
nen van
allegehoorfaemen. Sy weeten feer aer- Spangien , met feer groote kollen , tot
oorloge.
dighlijck en gefwindt den booge te han- befcherminge van defen doortocht , alteeren , als mede hun worp pijlen , tref- daer ghefticht is.
Defe is gebouwt in
fende al wat fy bemicken , en dat met het Jaer 1582, na dat Francais Draeck
fulck een kracht , dat wanneer hun Engelfch Ridder , zijnde dek enghte
fchichten in de plancken van' eenigh van de Zuyd-zee door gevaeren, felfs
Schip komen te iteecken , de felve by tot aenQuivira doorgekomen was, nenae , met geen menfchelijcke kracht, mende üjnwegh naerBorrea, om nae
daer weder uyt te krijgen zijn : fy heb- een doortocht, waer langhs hyin Enben feer groote boogen , van de welcke geland , felfs by de Noorder deelen heen
de koorden van het ingewand der wilde ibu mogen komen , te foecken ; maer
beeften ghemaeckt , en wel een duym konnende de overdaedighe koude niet
dick zijn. Sy gebruyeken oock groote verdraegen , is , na dat hy al de hooghte
fwaerden van hout , als oock flingers, van twee en veertigh graeden bereyekt
daerfe lbo feecker mede weten te wer- hadt , weder te rugghe gekeert ; maer
pen, dat fy by nae al het geene treffen zijnde afgunftigh op de roem van dat
doorluchtige Viótoria , het Schip van
datfe konnen bereyeken.
Op defe wijfe bevechten enbefcher- Magellanes > zeylt geheel Alia en Africa
men fy hunvryheyt, hoewel den at uer doorenvoorby, en komt foo behouden
felve daer genoeghfaem voor gefbrght weder in Engelandt ; maer wy verhoofchijnt te hebben , want wat zege fou pen hier na in het byfonder van hem te
het zijn een volck te overwinnen , op handelen , wanneer wy onfè eeuwe wat
het welcke met allen niet te haelen is ; naerder fullen gekomen zijn.
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VASCO deGAMA.
INHOUD.
STaet van de kennijfe van Oofl-Indien.

Oorfaecken van de

onderneminge der Oofl-Indifche ontdeckingen. Aenvangfel van den Koninck Emmanuel tot het ontdecken van OoftIndien Redenen tegen dien aenvangh. Befluyt des Konincks.

van geluck in defen aenvangh. Vafco de Gama
word hooft van de onderneminge. ^Devotie van de Gama voor
Vertreck van
Jïjn vertreck. 'Droefheyt over htm vertreck.
Gama. Eer He ontdeckingh van Gama. Groot onweder Gama
bevallen. Gevaer van Gama. Komt de Kaep te boven. Schoone Ey landen.
Goede teeckenen aen Vafco gegeven. Nieuwe
Eylanden ontdeckt. Ontdecking van Scheepen. Sijn aenfpraeck
met Arabier s. Bericht van Mofambique. Befchrijvinghvan
Voorfpellingh

Gama ontfangt den Gouverneur Zacoeia. Hun
Gama ver treekt uvt vreefe voor lagen. Gevan CMombaza* Verradery tegen Vafco de Gama

Mofambique.

onderlinge redenen
legent heyt

van felfi

ontdeckt.

Vafco vertreckt van Mombaza.

Komt

CMelinda. Sijn handel met den Koninck aldaer. Vriendelijcke ontmoet ingh tuffchen Gama en den Trins van Melinda.
Gama vertreckt van Melinda. Ontdeckingh van Indie, Gama
tot Catecout. Sendt een der fijnen aen landt- Sijn aenfpraeck
met een Timet aen. Gefand/chap aen den Koninck. Gefpreck van
Gama met den Koninck va?i Catecout. Befchrijvingh van een
Heydenfche Tempel. Gamas aenkomfl aen het Hof. Befchrijvingh van hetfelve. Handelingh van Gama met den Koninck,
tot
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Tweede aenfpraeck van Gama. f Samenfweering tegen Gama.
Voor for'<?e van Gama. Die het ontvlucht. Eerfte begin van den
Ver treek van de 'Port ureefen van Calecout
oorlogh in Indien
Gevecht van de Gama met acht Roof fcheepen. Sijn aen komfl
in 'Portugael. Tocht van Alvarez, Capral. Het Landt van
Brefil ontdeckt. Sijn aenkomfl in Quiloa. Verwandjchap met
den Koninck van Quiloa door de Arabiers gebroocken. Aenkomfl van Capral tot Calecout. Sijn handel aldaer. Calecout
van Capral befchooten. Verdragh met den Koninck van Cochin»
Sijn weder komft tot Lisbon. Darde tocht van Vafco de Gama.
^De Koninck van Quiloa verfoeckt vergiffenis van Gama. Ga.

rha komt weder voor Calecout. Sijn ftrafheyt over gevangene
Gama vereert den Koninck van Cochin een
Calecout ianen*

goude Kroon. Calecoutfche Vloot van Gama ge/lagen. Gama
tree kt weder naerhuys. Wordt Onder-Koninck. Sterft.

Mtrent de felve tijdt dat
de grootmoedighe Chriftoffel Colombo , door
bevel van Ferdinand ,
Koninck van Caflille^ foo
geluckighlijck

fijn

tocht

naerhetweften ondernam, heeft oock
Don Emanuel, Koninck van Portugael,
een grootmoedigh en ondernemendt
Prins , een merckelijcke uytruftingh van
Krijghs- en Bootsvolck, onder het beleydt van Vafco de Gama , tot het opfoecken en uytvinden der Oofterfche In-

dien

aengevanghen

,

;

want hoewel de
buytenonfekende Weft - Indien

felve niet lbo gheheel
niiïe

,

als

die

men

geweeft , indien wy anders
staetvan Plinius, en andere Gefchicht-fchrijvers
de kennifiH e n <*eloof geven , foo is het evenwel
fe der
, dat de Zeevaert , de welcke
foodamgh
OotMn
by onfe tijden is ondernooderwaerts,
dien.
men, wel met recht de eerfte, die van
den aenvangh des werelds aengevangen
voor foo
is , mach genoemt worden ,

noemt ,

zijn

w

veel de felve tot aen het

eynde van het

oóften is doorgedrongen ; naedemael
ons in geen gelchichten het tegendeel
bewefen wordt ; behalven dat de Scheepen , van de welcke eenige fchrij vers gewagh maecken , niet als van byfondere
Kooplieden zijn gheweeft, en die daer
heen , eer door ftorm en onweder , als
door vrye wille , heen gedreven gheweeft zijn j invoegen defen braven Koninck Emanuel * de eer, van het eerfte
defe hcerlijcke onderfoecking ondernomen te hebben , heeft wegh gedragen.
Wel is waer dat eenige Koningen fijn
voorfaeten , door de felve begeerte , of
van voortplantingh van het Chriften geloof, en leere, of uytbreyding van hun
macht en heerfchappy, gedreven, getracht hebben , daer toe te geraecken
lbo verre dat fy hun Scheepen al feer verre langhs de Kuft van Africa, en hun
naegebueren de i^Ethiopers, hebben gebracht, jae dat de Koninck Johan lijn
voorzaet , tot aen de Caep de Buona
Efperanca ontdeckt heeft gehadt, macr
tot aen de Ooft-Indien felve zijn fy noyt

geko-

van
gekomen

,

als

ware dit

Va sco

heerlijck

werck

voor defen Koninck Emanuel beMaer om totdefaecktekomen,
fullen wy eerftelijck de grondt en oorfaeck van defe onderneminge wat dieper
ophaelen.
Johan de eerfte van dien naem , Koninck- van Portugael , die dapperlijck lijn
Koninckrijck van de invallen en verwoestingen fijner vyanden gereddert
en op de felve verfcheydene heerlijcke
overwinningen behaelt heeft, zijnde nu
oudt en op het eynde van fijn dagen , liet
daeromme niet nae, altoos het een of
het ander , dat tot aenwas van lijn eer en
alleen

waert.

roem kon ftrecken , te ondernemen.
Tot dien eynde liet hy een Vloot van
een groot getal Scheepen uytruften , met
de welcke hy fich meefter van de Stadt
Septa , de fterckfte en grootfte van geheel Barbarye , op de Zee-kuft, achter de
enghte van Gibraltar gelegen , gemaeckt
heeft.

Het veroveren van defe plaets , gaf de
Portugefen gelegentheyt en beweginge
om verder en verder hun Zeevaert uyt
te ftrecken.

Hendrick, de Soon van

defen Koninck Johan , wilde op dele
begintfelen aengaen , en noch verder onderibeck doen , en deed eenige Schee-

pen toeruften , om de Africaenfche kuil
noch verder te bevaren , en de Mooren
die langhs die flreeck naer het zuyden
woonen, noch meerder quellinge aen
te doen Voorts door de groote begeerte
die hy hadt om eenige onbekende landen op te doen , gaf hy laft aen de hoofden van lijn fcheepen , noch verder zuydelijck aen te vaeren. Dele fijn begeerte
gevolght door de kioeckheyt en moedt
van verfcheyde braeve Mannen, en te
gelijck door d'uytkomft van eenige ftormen en onweders, die hen op de Zee
beiiepen , was d'oorfaeck dat de Portugeefen niet alleen een goed gedeelte van
Africa, omtrent vEthiopia , maeroock
verfcheydene Ey landen inden grooten
.

de

Gama.

Oceaen vermeefterden

3i

en voor foo
veel die te verder afgelegen waren , en
te meerder nieuwigheydc toebrachten
foo veel te meer wierdt defe Vorft ontfteecken , om defe begintfelen verder en
,

verder voort te fetten

Om

dan het felve te beter uyt te voebegaf hy iich met fijn Hof, aen dat
gedeelte van Portugael dat men AJgarves noemt , in een Stad Lagres genoemt,
vier mijlen van de Kaep de Sant Vincent
gelegen , om van daer lijn Scheepen vorder engedurighlijck, tot de eyndelijcke
ontdeckinge van de Ooft-Indien uyt te
lenden , maer de dood verhinderde hem
dit loffèlijcke werck uyt te voeren , verlaetende defe wereldt inhetjaer 1460,
hebbende de ouderdom van feven en
ren

,

tfeftigh Jaer.

Hy liet geen erfgenaem nae , dewijl
hy noyt getrouwt was geweeft , hebbende fich felven , gedurende den gantfchen loop van fijn leven ( gelijck men
van hem getuyght ) foo fuyver gehouden , dat hy noyt eenige Vrouwe bekent
heeft j maer nae fijn doodt is Alfbnius,
Soon van fijn broeder Eduward , aen de
Kroon gekomen. Defe zijnde, door de
menighvuldige oorlogen , daer hy mede
gemoeyt wierdt , verhindert, kondein
defe aenvanghfelen van fijn Oom en
voorzaet, geen vorderingh maeckeni
maer fij n foon Johan, hem tot de Kroon
op volgende , nam eyndelijck de faeck
weder ter handt, en dat met fulck een
ernft en onkoften , dat fijn Scheepen
het grootfte gedeelte van ^Ethiopië, of
Mooren-landt ontdeckten , en felfs tot
die plaetfen, die de oude Wereldt-befchnjvers ongenaeckelijck achten , gekomen zijn, jaeniet te vreden zijnde,

kennen het geen onder den Évennachter gelegen is , belafte hy lijn Schippers en Stierluyden noch verder door te
letten, en de landen die aen geen zijde
van defe Linie gelegen zijn, teontdecken j foodanigh dat lijn Scheepslieden
zijnde
te

,

'cLeeven
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nu uyt het gheficht van den
Noord-pool , andere Sterren aen den
Hemel inhetzuyden wierden gedwongen waer te nemen , om hun vaert daer

nemen, hetende Emanueh beneffens
de Kroon de erfforge om dit begonnen

doorrcbeftieren.

grooten.

zijnde

Wanneer nu

geduerighlijck op malkander wierden gedaen
en defe Vaert een gewoonte begoft te
worden, geraecktemen te mets verder
en verder, invoegen de Caepde bona
Efperanca, of Uythoek van goede hoop,
alfoo door de goede hoop , die uyt de
felve gefchept wierdt , leggende 35 graden van den Evennachter , genoemt,
ten laetften bevaren wierdt ; raaer defe ,
die de felve meenden te boven te komen , wierden foo fchrickelijck en geweldigh door de baren geflagen , dat fy
yeder oogenblick niet anders als de dood
verwachten , waer over fy het eerft den
naem van Cabo de Tormientos gaven.
Deefe dan defe ontdeckinghe gedaen
hebbende, keerden weder naer Portugael , al waer fy den Koninck de gantfche
gelegentheydt van defen uythoeck vertoonden, die fichdaer over foodanigh
defe tochten

al

werck voort te fetten , en volgens dien
den middei om fijn heerfchappy te vcrSoohaeft aisnuEmanuel, metalge-

meene toeftemminghe, Koninck van
Portugael verklaert en met de gewoon,.

en vereyfchte plechtigheden ghekroont en ingewijd was , en fijn Rijcks-

lijcke

faecken in ordere geftelt hadt , nam hy
defoowelbegonne, en tot foo ver toe Acnvanggebrachte faeck , met alle kloeckmoe- cl va „n
^
digheytby der hand. Veel van fijn voor- ntn C k°"
naemde bedienden trachten hem defe Emanuel
inbeeidingh uyt het hooft te fpreecken , tot h «

q""

n
Defihoopefier onfeecker, J a n
en het ge^aer groot en fiecker te zijn , als indien.
mede de reyfe langh en onverdraeghl'ijck ,

voorgevende

:

als zijnde

Indien veel duyfenden mijlen
Portugael afgelegen , konnende oock Redenen
het voordeel dat van fulck ondernemen te tc S cn dl ? n
'
ivacbten Jtondt , noch de fwareenkoften^™™ 1

van

noch de moeyten e?i 't gevaer ophalen. Daer
en boven hadt hy den Sultan van Egyten ,
een fier machtigh ?,ïns> indeOojlerfche

nu vaftelijck be- deelen te inederftaen ; en of hem nu alles
goft voor te ftellen , den rechten door- naer fijn voornemen quam tegelucken , foutocht naer de Indien gevonden te heb- den hem al de andere Catholijcke Frince»
ben , waer over hy de felve uythoeck het filfde benijden , en op den hals ko?nen ;
oock, indeplaetsvandievandenCaep en vjare hy genegen eer e?i roem door de ivavan Onweder, den naem van de Cabo penen te behaelen , de oorlogh tegen Africa
de buena Efperanca gaf.
gaf hem daer flofs genoegh toe, indien hy
Onderruffchen fandt hy Joden en fijn middelen tegen hetfelve vjilde aeniven-

verblijdde, dat hy lich

Chriftenen

,

die hy tot defe faeck be-

naer Alexandryen , om
van daer na ^Ethiopia , dat achter Egypten leght , te reyfen > om aldaer van ervaerene Zee-lieden te onderftaen , op
wat bequamelijcker wijfe men voortaen,

quaem

achte

,

langhs dit Hooft van goede hoope, in
Indien fou konnen komen ; laetende
onderwijlen niet nae Scheepen tot bevorderinge van defe geluckige begintfedien foo langh begeerde en gelen,

om

wegh te vinden , toe te ruften.
Maerde doodt brack oock dit fijn voor-

fochten

En vjat het voordeel aengaet, hy konde een oneyndelifcken fchat en genot uyt de
La7iden van JEthiopien trecken , van de
den.

vjelcke

hem

eenige alreeds onder daen

,

en

andere chijnsbaer vjaren.

Macr

al

dek redenen , noch andere

, konden delen jongen en
edelmoedigen Koninck, van fijn va'ft-

diergelijcken

geftelde oplet niet aftrecken ; want
wift dat fijn Voorfaeten, Hendrick

hy
en

Johan, alleen door loodanige redenen
en voorwendingen opgehouden waren
gevveeft. Hy wilt oock wel dat het misver-

van
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vertrouwen altoos fnoode en onedele bewuft , en hy van hem byfonderlijck
Bcfluyt
gemoederen vergefelfchapt , en dat in bemind, het welcke hem de Koninck
des Kotegendeel een groote hoopeeen groot- gewillighlijck toeftondt.
nincks.
Binnen korten tijdt waren de Scheemoedigheyten byfondere deught vergefelfchapt, derhalven wilde h,y liever de pen gereed en zeylvaerdigh ; menhadt
geen over groot getal van volck aengevcetflappen van fijn braeve Voorfaeten
nomen , om dat defe tocht alleenigh
als de welluftige , ledige en vreesachtige
vertooningen van nauw-gefette en be- diende , om de Oofterfche landen te
ontdecken , en niet te vermeefleren , de
fchroomde lieden volgen
Het geen hem vorJer daer toe be- fcheepen derhalven waren maer vier in
woogh, was een flaghvan voorfeggin- het getal , van de welcke het eene alleeVoorpfel- ge , voortkomende uyt een goetvinden nigh met levens voorraedt voorfien en
va " den Koninck Johan , die begeerde, gelaeden was. Vafco de Gama voerde het
eeiuckln
grootfte , en lijn broeder Paulus het daer
defenaen- dat hy voor fijn Devijs, of Sinnebeeld
yangh.
wanneer hy noch jongh was,een Hemel- aen volgende , Nicolaes Coeillo voer
-rondt , met de Hemelfche teeckenen op het darde , en Gonfalvo Nones op
daer in ftaende, fou verkiefen, voor- het vierde, daer de voorraedt op was.
Op den oever van de Zee , vier mijfeggende daer mede , dat onder deien
Emmanuel (die hy als doen als fijn op- len van Lisbon , haddeKoninckHenvolger aenmerekte ) de Portugeefen met drick , ter eeren van de Moeder Maeght
groote eer en voordeel , een nieuwen Maria, een Kerckgefticht, de welcke
Hemel en ver-af-gelegene landen foude daer nae fijn naem verlooren heeft , ter
on tdecken Kortelij ck , de groote gene- oorfaeck van een andere , veel heei lijcI

I

j

;

•

.

gentheyt die defe Vorft , foo tot voortplantingh van de Chriiien leere , als
voortfettingh van

fijn

macht en heer-

fchappy , in fich voerde , deden

bewegingen overftappen.
deed eenen Ferdinand Laurents , een man van groot gefagh , en
feer vaerdigh in het uytvoeren van ghewichtighe laecken , by hem ten Hove
komen, dien hy belafte ten aldereerfte
een Vloot Scheepen te vervaerdigen , en
van alle nootwendighedentevoorfien,
ontboodt oock te gelijck Vafco de Gama ,
Una wort een dapper en verftandigh Edelman , en
ooft^van
ftek hem als Generaelover defe Scheeps
eminge" vloot, met laft en order alles te onderftaen, en aenmaningeiichmoediglijck

Hy dan

enwijflijck in alle voorvallen te dragen.

Defe Edelman dan, neemt den laft op
fich , bedanckende fijn Prins voor de
aengedaene eer , en badt fijn Majefteyt
fijn

bouwen.

hem alle pen

ftrijdige

hemPaulusdeGama,

ker, die deKoninckEmanueldaerna,
ter eeren van de ièlve Maget , heeft doen

Een dagh voor

woonende, daer

medehulper by te voeghen ,
van des lelfs deught en moedigheyt wel
zijnde

om

in,

met hem den

Devotie
v311

deGa v °°*

brenghen. ™*
Des morgens bevandt fich een groote tieck.
menighte volcks daer omtrent , het
welcke hem , beneffens die by hem waren, te famenmetde Priefters, nae de
boot bracht , en met luyder ftemme,
en de traenen in de oogen , Godt den
Heere , om gheluck en heyl , tot fulck
een fwaere en gevaerlijcke reyfè , baenacht in gebeeden door

te

'

den , veel onder de felve jammerden en
klaeghden , over hen , niet anders als
oflëhen niet naer Scheeps boort, maer
na de doodt gheleyden , roepende dele

woorden uyt Siet doch eens , <waer toe Droefheyt
de gierïgheyt enftaetfucht de ellendige men- over hun
:

fou men tuel een
Jhvaerder en Jcbrickelïjcker ftraffè konnen

broeder, tot fchen kan 'vervoeren
als

het in fchee-

begaf fich Vafco de Gama daer heen
en gingh met de Priefters , daer dicht by
,

,

bedencken-) al had men defnootftemïsdaet

E

*van

vemcck
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,
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Zee

en foo verre

van
van

mede j maer dewijl de meeningh van
Gama was , van alle plaetfen daer hy

wocfle Elejnent te boven komen , enduyfendmael de dood voor oogenfien. Hoeveel

waer het ,

men Jou

op de jammerl'ijckfle w'ijfè

konne?i bedencken

van de

gebracht-, als de baeren

tot fijn farck te hebben

,

y

ter aerde

fijn Vader landt , en buyten het oogh
fij?i

vrienden en magen te fierven.

Met

defe en dierghelijcke redenen
wierden fy vaft naer boort gebracht, en

Gama konde

de oogen
vol traenen te hebben , affcheydt van
fijn vrienden nemen , evenwel , verhoopende dat Godthem ten eynde van lijn
voornemen brengen fou, brack hetlaftigh narren af, en gingh vol moedt te
fcheep. Dit infcheepen voorviel op den
negenden van July des Jaers onfesHeeVenieck ren 1497. Sy die op den oever van de
van Gama.
Zee Honden, vertrocken niet van daer
voor dat fy de Scheepen , die voort het
ancker wonden , uyt het gelicht verlooren hadden. Hy rechte lijn cours recht
op de Eylanden van Canarien aen , ontEer Ae ont. deckte daer na het Eyland van S r Jacob
deckinge
f S*. Jago , dat tegen iEthiopien overvaa Gama.
g e l eg en i s ^ van daer, volgens lijn laft,
Hack hy over naer het ooi/ten, tot dat
hy landt ontdeckre , waer heen hy fijn
Vloot dede wenden , en komende in
een grooten arm of boefem van de Zee
belaite dat men aldaer het ancker löu
uytwerpen ; en fandt Nicolaes Coeille
om dit landt naerder te verkennen , en
te onderfoecken , of daer eenige ftroomen van foet water te vinden waeren
om lijn fcheepen daer van te voorden,
felfs

Daden

ivilde

de geheeïe ivereldt begaenl fy moeten
daer de gantfche Zee gaen ovsrvaeren , en
met duyfenden van moeyelijckheden , dat

die

en

groente befet ftonden , het welcke Gama
bekent gemaeckt zijnde , maeckte de felve aenftonts tzeyl derwaerts , op dat een
yeder fijn voorforge en behoefte van water en van hout fou mogen krijgen.
Sy
vongen aldaer meenighte van Zee-kalveren, van de welcke aldaer groote overvloedt was , en verfaegen lich wel daer

van

beter

,

niet fonder

.

maenden langh ,
door ftorm enonweder geflingert waren
geweeft en nu alreeds groot ghebreck
dewijl fy alreedts dry
,

aen verfch water begoften te krijghen.
Coeille dan begeeft lich naer landt, en
vindt aldaer den mond van een Rivier
wiens water foet , en oevers met fchoone

quaïn, van de natuer, eygenfchap, inwoonders, en hunne zeden , nauw onderfoeck te doen , fandt hy eenige van
fijn volck landcwaert in , omtefienoffè

ofmetfoetheyt offtrafheyt, eenige van
dien landtaertin handen krijgen , en tot
hem brengen konden , om uyt defelve
te verftaen het geen het begeerde , die
hem korts daer aen eenige menfchen feer
wonderlijck in het aengeficht en over
hetlichaem befchildert en bemaelt, met
kort gekrult hayr , toebrachten ; maer

niemandt konde hen verftaen , hoewel
Gama. al eenige lieden by lich hadt , die
verfcheyde van de vEthiopifche taelen
verilonden , evenwel onthaelde hy hen
feer wel , gaf hen kleederen en kleyne
gefchencken, daerfe feer groot vermaeck
in fcheenen te hebben , om hen op defe
wijfe aen te locken , en te bewegen , eenighe andere van hun metgefellen tot
hem te brengen , en dit geluckte hem
invoegen daer nae verfcheyde van defen
landaert aenquamen , brengende vruchten en vlees , met ander liagh van leeftocht toe , voor het welcke fy korte

hembden ,

bellen , en andere fnuyfteryen ruylden , daerfe evenwel feer mede
pronckten, en groot werck van Icheenen

maecken.
Defe Zee-arm , daer de Portugeefen
als toen aenquamen , gaven fy den naem
van de Haevenvan S .Helena, en de
Rivier die van S^. Jacobj hebbende voor
een gebruyck de landen daer fy aenquamen , of die fy ontdeckten , den naem
van dien Heyligh te geven , op wiens
te

feefl-

van

Vasco

feeft- of vierdagh de ontdeckinge ghefchiet was , gelijck oock voor en na van
alle ontdeckersiswaergenomen.
Van daer namen fy hunnen loop naer
het zuyden , en trachten de Caep de bona Eiperanca te boven te komen ; en
hier was het dat Gama proef van lijn
deught mofl geven , de baeren waren
verichrickelijck en fèer gevaerlijck, de
Groot on- wind tegen j de nevel dick, en het onweder Ga. we der gedurigh
, het welck op feeckere
eva "
tijden van hetjaer, aen dieClimaeten
een gewoonte is , namentlijck wanneer
de Sonne naer het noorden gaet , het
welcke een verfchrickelijcke holle Zee
veroorfaeckt , met by voeginge van veel
andere ongelegentheden , en in der daet
de Portugeefche Schippers en Stierluyden, die diergelijckennoyt geilen hadden , ontftelden fich daer over geweldigh , en dachten elck uur het ey nde van
hun leven te fullen vinden. Want de
Scheepen wierden fbo geweldigh door
de golven gedreven , datfe deeenetijdt
fcheenen de woleken tegeraecken> en
terflont daer aen ter hellen neder te dae-

len

,•

maer

was
konden maec-

het quaetfte van allen

dat fy geen voortgangh

ken , in voegen fy gedrongen wierden
de zeylen te laten loopen , en op genade
der winden , te drijven , behoudende
evenwel noch fooveel zeyls, datfe het
over en weder konden leggen, en verwachten het eynde van dit bijfter gheweldt.

Soo haeft nu als dit onweder een weynigh bedaert was , quamen de Portugeefen, half doot van fchrick , rontfom de
Gama, hem biddende, geen oorfaeck
te willen zijn , dat die geene die hem
aenbevolen waren , door fulck een vervaerlijcken dood , hun leven quamen te
eyndigen fy vertoonden hem, het ware
hen onmooghlijck langer de raferny en
het geweldt der baeren tegen te ftaen
hyfoude doch by tijdts met hen weder
naer Portugael keeren > eer het te laet
,

de

Gama.

ware, enfy

3f

hetdiepfte der
te veriincken.
alle in

Zee

quamen
Maer al hun bidden en fmeecken was

om niet,

hy bleef vaft by fijn voorneeinvoegen eenige onder fijn volck
fiende dat hy niet te verfetten was, de
hoofden te famen ftaecken, en een be-

men

,

fluyt

namen hem

om het leven te bren-

Gevaer

Gama
gen, van het welcke door fijn broeder van
gewaerfchouwt zijnde, nam beter acht
op iich felven , en deed de Schippers en
Stierluyden in de boeyens flaen , itellende hy iich felven in de plaets van den
Stierman , als zijnde in de konif. van de
Zeevacrt leer wel ervaren. Aldus brachten fy eenige dagen over, tot dateyndelijck het onweer fliide, en fy lieden
de Caep te boven quamen, foo dat op
den twintighiten van November fy aen
de andere zijde begoifen te zeylen met
een genoegen dat onvergelijckelijk was
watiy verfeeckerden figh , dat, hebbende de fwarighey t van defe doortocht uytgeftaen, hen voortaen niets foukonnen
verhinderen , om te komen daerfe het
heen gemunt hadden.
Sy namen vorders hun cours fbodanigh dat fy het landt gelijck als noyt uyt
het geficht verlooren , van het welcke
fy de geftaltenis , gelegentheyt , fchoon- zijn ee
heyt , en andere omftandigheden met ,ove "
groot genoegen aenfehouden ; hier fa- de Caep.
genfe dichte boffchen , en heughlijck
klimmende berghen, daer foete flroomen , en ftranden vol vee en aerdigh
gewas , menighte van menfehen faegen
iy oock , by nae van de lèlve geftalte en
gedaente , als die van de Haeven van
S c Helena, maer in het fpreecken maekten fy een wijfe van hicken , en gingen
|

.

geheel naeckt.
TufTchen het laetfte punt van dele
Caep, die fich naer het ooften ftreckt

en den inham diefedeAiguadeSt.Blas
noemen, zijnde d'eene van d'ander hondert en tien mijlen gelegen , bevonden
fy

het landt vruchtbaer, foo in gewas,

E

2

als

'

,
)
,

Ueeven

3<S

en

Daden

als

en met andere gefchencken, fbodanige

van

het landt voortbracht , weder te rugge gefonden. De mannen droegen Ponjaerden, of daggen, Critzengenoemt,
met tinne gevelten , aerdighiijck genoeg
bewerckt , in Elpen-beene fcheyden.
Gama deedt alhier twee, dieinPortugael verwefen waren ( van de welcke hy
tien in fijn Vloot hadt, die men op die
voorwaerden het leven hadt gefchoncken , dat wanneer de Generael dienftigh
achte hen elders te laten , fy de wijfe van
leven , en de zeden der inwoonders , op
het nauwkeurighftefouden foecken af te
fien , op dat fich de Portugeefen daer na
des mochten dienen ) aen landt gaen

groote Elephanten , groote menighte
vette OfTen. Binnen in de gefeyde
Golf j of inham , vondenfe een kleyn

Eylandt, daer defcheepen aenquamen
water te haelen , en een groote
menighte van Zee-kal veren , maer foo
boos en wreedt , dat fy op de menfchen
aenvielen , benefFens andere fêltfaeme
dingen meer , die daer na by andere nauwer uytgevonden , en netter befchreven

om foet

zijn.

als

Na dat fy aldaer water inghenomen ,
en eenigh voorraedt van vlees beforght
hadden , maeckten fy weder zeyl maer
wierden op den achtften van Wintermaent , weder met een hevige ftorm
aenghetaft , die hen wel verre in Zee om op defe wijfe des landts zeden te ondreef, maer fy duerde niet lange , invoe- derkennen, en vervolghdealfoo fijnen
gen fy wel haeft weder omtrent het land wegh, komende op den vijftiende van
quamen , om het felfde in het gelicht te de Maendt July , aen de mondt van een
houden , allbofy , zijnde dat vaer water groote Rivier , wiens oevers t'eenemael
ongewoon , oordeelden het felve hen met Fruyt-boomen befet waren , welchet lëeckerite te zij n Sy ontmoeten als ke groote tacken en breede blaederen
doe eenige kleyne Eylanden, omtrent hadden , de aerde was Teer groen en vervijf of fes en twintigh mijlen van de Golf maeckelijck.
Schoone daer fy {\ cn yerverfcht hadden. Defe waHy wierp alhier het ancker in de
Eylanden.
ren ieer vermaeckelijck , beplant met grond y om des anderen daeghs want
hooge boomen , en de aerde met een het was op het ondergaen van de Sonne
heuchelijck groen bekleed ; eenoneyn- naerder des landts gelegentheyt , en wat
dige meenighte Vee weyde foo hier lbo volck het felfde bewoonde , te befien.
daer ; de Zee vermoordde fich ftil en Wanneer des morghens de dagh aenquam, vernamenfe een menighte van
lieflijck , foo dat het hen gemackelijck
viel , dicht by landt te komen , en het menfchen, die by nae van de Jëlve ververmaeck van defe lieve groente te ghe- we met de voorgaende waren , die vrymoedighlijck met hun kleyne fchuyten
nieten.
Nae dat fy de Kuffc over al ontdeckt die wy nu weten Canoes te heeten , nae
hadden, fagen fy eyndelijck een groote de Scheepen toe, en uyt hun vaertuygh
menighte mannen en vrouwen , die te binnen Schceps boort quaemen , daer
famen gingen wandelen , zijnde bruyn menhenfeer goedt onthael dede i maer
van ver we, gelijck oock de andere van niemandt konde hun tael verftaen , foo
defe geweften , van een kloecke , maer dat men fich alleenlijck met teeckenen
welgemaeckte geftalteniffè ; Garna keer- en wijfen aen hen moft te kennen gede deilevens terftont ftrandwaerts , en ven , en hun meningh verfbaen.
fand een Tolck aen land, doordewelcTen eynde van dry daegen , quamen
ke hy den Koninck van het landt dede de vier voornaemfte van het landt, om
groeten, en hem eenighegefchencken Ga?na te begroeten , en de Scheepen
toebrengen defe wierd wei ontfangen ? daer men hen hacchelijck veel wonders
:

.

(

:

van

'

van
van gefeght hadt

>

te beften.

Vasco
Gama ont-

hielde hen met een leckere Maeltijdt,
en gaf aen een yeder van hen , een zijden
kleedje, daerfe fich feer in hun fchick

mede toonden.

Ondertufichen konde
hy niets uyt hen verftaen , of hy noch
verre van , of dicht by Indie was j een
evenwel wift ibo veel in eenwijfe van
Arabifch uyt te brenghen , dat in een
landt , uyt het welcke hy voor weynige
dagen gekomen was, menighmaelfoodanige Scheepen , van de felve grootte
en het felfde maeckfel , als deiè , die
hy met de vinger aen wees , waren , aenquamen , en dat het felfde landt niet feer
verre van daer was.
Dit bericht deed de Portugeefen vry
yets goets verhoopen, en vertrouwen,dat
fy eer lange het gewenfehte Indien vinden en opdoen iouden 3 waeroveroock
Gavia die ftroom den naem gaf van ~Rio
de bttenai enfennas , de Stroom van goede
bedicdinge , of onderrichtingh , rechtende op den oever van de felve een iteenen
kruys op , in het welcke de wapenen van
den Koninck van Portugael gemeden
waren, gelijckhy in allebequame Havenen dede. Vorders noemde hy dit geweft , het landt van S*. Raphael , ketende oock aldaer twee van die geene , die
het leven op voorfeyde voorwaerden
gefchonckenwas, aen landt.
Wanneer nu de Scheepen weder wat
verkalefatert , en de iiecken ververfcht
waren , lichte Gama weder het ancker
en ging tzeyl, op den vierden van Sprockelmaend, en op den eeriten van' Maert,
Nieuwe ontdeckte hy vier Eylanden , niet verre
van malkander geleghen. Coeillo fagh
nitdeck"
daer en boven feven Caravellen , met
volle zeylen op hun Vloot aenkomen
die van defe Caravellen merekten terftondt aen de groote Vlagge wie de Admirael van defe Portugeelche Scheepen
was , en fetten terftondt op hem toe
maer zijnde naer by gekomen , begoften
de Portugeefen indeArabifche tael toe
te roepen

Gama.

de
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Gama deed terftond Coeillo , om dat
hyhet kleynfte Schip voerde, voor uyt öntdec.
zeylen naer het Eyland , van het welcke kingh van
Schee P en
hy defe Caravellen hadt iien voortkomen, gelijck hy dede , peylende vafr. de
diepte, terwijl de andere Scheepen vaft
van liever lee aen quamen De Caravellen ondertufichen omcingelden de Portugeefche Vloot , gevende hen met pij-

.

pen

fchalmeyen , en ander fanghkontuygh , het foetfte vermaeck van
de wereldt j roepende hen, met volle
keelen toe , datfe welkom in dit geweft
waren. Defe nu waren luyden bruynachtigh van verwe , van een fraeye geftaltenis, dragende korte lijde rocken,
en Tulbants van lange ftroocken linnen
met goutdraet geboort , op het hooft j
hun wapenen waren een kromme fabel
hangende aen de zijde, en een ronda*
aen den arm.
Eenige van hen binnen Scheepsboort
der Portugeefen gekomen zijnde , groeten de felve feer beleefdelijck, eenighe
die hun tael verftonden , antwoorden sj: n aen
hen weder met de felve vriendelijck- fpraek met
heyt. Gama deed hen , die op fijn Schip Aca t>ieis,
waren, terftont een maeltijdt toerechten , en maeckte met hen goedt cier
onder het welcke hy hen vraeghde, hoedanigh de naem van dit Eylandt was,
hoe men aldaer leefde, en wat wegh men
moft inflaen , of wat route nemen , om
in de Indien te komen , en kreegh tot
antwoordt } de naem van het Eylandt
was Mozambique, het volck waren af- Bericht
godendienaers, een groot gedeelte even- van Mowel van het Eylandt wierdt door Sarra- fambl 1 ue '
,

ftigh

,-

bewoont, dat de
Koninck van Quiloa daer Heer over

zijnfche Kooplieden

was, en aldaer een Landt vooght, een
Man van groot gefagh hadt , en dat het
een van de voornaemfte Haevens van
dat geweft was , dewijl de Scheepen van
daer, naer Arabie en Indie, als mede
verfcheydene andere deelen van de wereldt, afvoeren.
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Sy voeghdendaer noch by, dat aen
die oorden noch een ander lande was,
Zofala genoemt ( het welcke fy voorby
gevaeren waren ) het welcke leer overvloedigh in goud-mijnen was j fy wefen
oock aen hoe veel Calecout van daer gelegen was , en na wat route men het felfde bevaeren moft al het welcke de Por\

met ongemeene vreught aenhoorden , en begoften daer over hun
handen ten Hemel op te heffen , en den
Heere Godt daer voor te dancken , als
hoopende nu haeft tot het eynde van
hun verlangen te fullen komen.
EefchrijDit Eylandt Mofambique , wiert van
Mo^ambt ^ e ouc e Agefem ba genoemt, en is op
tugeeien

^

que.

graeden van den Equinoctiael of
Evennachter , zuyder breedte , niet boven een halve mijl van het vafte landt
af in een bocht gelegen , in fulcker voegen , dat het valle landt felve , aen de
fèftien

noordzijde fich verder in Zee ftreckt,
het Eylandt felve, voor aen leggen
noch tvveekleyne Eylandekens, van de
als

welcke het eene nu den naem van St.
Jacob , en het ander dat van S c Joris
draeght , met de uytfteeckenfte hoeck
.

van het vafte landt overeenkomende.
Tufïchen defe twee onbewoonde Eylandekens loopt men naer Mofambique
( ketende de felve ter llinckerhandt aen
het zuyden , en het vafte land ter rechterhandt) felfs fonder Lootfman tot op
de Reede , alwaer de Scheepen, tuffchen
hetCafteel en het vafte landt, omtrent
een fteenworp van het Eylandt , gelijck
als ineen Haeven bevrijdt van winden
legghcn. Het Cafteel naderhandt daer
gebouwt , houd men een van de fterekfte van geheel Indie tezijn, als leggende wel in fijn flankeringe, en met dry
dubbelde wallen en mueren vooriien.
het Eyland felve i.s kleyn , hebbende een
witten ftrand , ftaet met Palmire, Orangie Appelen en Limoen , Appelen Citroen en Viigeboomen beplant ; maer
de andere Indiaenfche vruchten worden

Daden

en
van

elders daer gebracht.
Overvloedt
iffervanoffen, fchapen, geyten, verekens en hoenderen , en de fchapen foo-

danigh

,

dat alleen de fleert het vijfde

quartier uyt

maeckt; de hoenders zijn
als van vederen ;
maer van feer goeden fmaeck; de verekens zijn oock boven maten lecker van
foo fwart van vlees

vlees, daer in alle andere viervoetighe
gedierten te boven gaende } doch verfch

water

iffer niet,

maer het

felfde

moet

van het vafte landt daer gebracht worden, daerfe groote Indiaenfche potten
toe ghebruyeken.

woonderen

De

natuerlijcke inzijn fwarten
de vordere
:

befchrijvingh wordt elders gevonden
,
daer wy kortheydts halven ons niet kon-

nen

in laten.

Gama dan , van

al het geene hy beweten, goede onderrechtinge
bekomen hebbende , heeft defe Arabiers
meteenige gefchencken , diefe aen den
Landtvooght van het Eylandt, Zacoeia
geheeten , fijnent wegen fouden overleveren , weder afgeveerdight. Sy leverden de felve over , en de Gouverneur
hebbende verftaen , met hoedaenigen
foetigheydt en beleeftheydt fy van Gama
ontfangen waren,en gefien het gene hem
van den Generael toegefonden wierdt,

geerde

te

achte het fijn fchuldighe plicht te zijn,
naer hemtoetegaen,
hem te ver-

om

wellekomen. Hydan bekleed fich met
een rock met bloemen befaeyt , bindt
een fabel aen fijn zijde, van het welcke
de fcheyde met koftelijckeghefteenten
was befet ; beneffens een ponjaert van
de felve, en verfelfchapt meteengrooten troep van fijn volck, deed fich naer
defcheepen voeren , latende fich ondertuffchen de fluyten , en ander fpeeltuygh
dapper hooren.

Gama van defe fijne aenkomft ver- Gama on f
wittight, deed te vooren al de fiecken
Goutï"

aen een zijde helpen, endegefondelich aea^zi
braef in het geweer ftellen , en fich op coeia.
het hoogfte verdeck van het Schip hou-

den

i
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den ; want hy achte dac men defe Sara- daer na geleght wierden , door de welcke fy lich Meeftér van de Scheepen Tochfijnen geeniints mocht vertrouwen
maer fich wel op fijn hoede houden , of ten te maecken , en het vokk met hun
'
fyhem eenige laegen mochten leggen, Overile om den hals te brengen maer f ae ver
Gama daer looilijck kenniiTe van gekre- v"fc Voot
daer op begeeft hy iich op den overloop
om defen Heer te ondangen Zacoeia gen hebbende, begaf lich defelve, ter- lagen
dan komt aen boort , en fij nde op ghe- ltont weder aen boort, dewijl hy fich
klommen met de fijne, groeten en om- mede verltout had te lande te gaen,week
helfde Gama leer minnelijckj fy voegh- naer een kleyn Eylandt dat maer twee
den (Ich alle ter neder , en de Hoofden mijlen van daer gelegen was , en gingh
fpraecken , door tokken van veelder- van daer 't zeyl naer Quiloaj maer dewijl
hande dinghen te faemen. De Taefels hen de wint begaf, wierdenfe gedwonw er den daer p gedeckt en de Wijn ge- gen , weder het ancker uyt te werpen.
Ondertuflchen beliep hen een itorm
fchoncken, van de wekke de Leer van
Mahumet hen niet verhinderde wel hun door de wekke fy weder naer het Eylant,
deegh te doen. Ondertuflchen vraeghde van waer fy gekomen waeren gedreven
Zacoeia of fy Mooren of Turcken wae- wierden. Aldaer quam een Arabier met
ren (als voor gewis houdende dat fy van een lij n Neef by hem , biddende dat Gade Leer van Mahumet waeren ) voorts ma hem wilde ontlangen , om door lijn
van hoedanige Waepenen fy lich in den middel ergens ineen bequaemehaeven
Oorlogh dienden , en oflë niet eenighe te geraecken , daer hy gelegenthey t , om
Mahumetaeniche boecken by fich had- naer Mequa lijn Vaderlandt te reyfen
den, willende die feer gaerne lien. Ga- mocht vinden. Sijnde van Gama onderma gaf tot antwoordr j ly quaemen uyt vraeght wat lijn hanteeringe was , anteen Land, van het uyterfte weiten , hun woordehy, dele een Piloot te zijn, om
Wapenen waren gelijck fijn Krijghslie- wekke oorlaeck Gama hem gewillighden toegeruil lijnde, droegen, en wat lijck aennam, om door iijnkennilTe te
de boecken van hunne Wetaengingh, feeckerder in hun cours te gaen. De Pordie loude hy hen toonen , wanneerfe tugeelen waeren nu niet meer als dry
Scheepen llerck, alibo het vierde van
eenighe daegen iich uytgeruft hadden
voorde reftwas hunne meeninge naer voorraetledigh zijnde, eenigen tijdt te
Indie te vaeren , waer toe hy verlocht dat vooren , door hen verbrant was.
Soo haeft nu als hen de wint begofb te
men hem eenigePiloten wilde beilellen,
door wekkers behulp fy behouden tot dienen , lichten ly hun ancker en wenCalecout mochten komen > wekke wel- den de ftevens naer Qmloa, maer fy kondaet hy in fulcker voegen wilde vei ich ui- den die kuft niet aen doen , of, om dat
den, dat men lich noyt defer dienit be- hen de wint tegen liep, of om dat fy hunklaeghen fou. Dit beloofde Zacoeia te nen cours quaiijck hadden geftelt, of om
doen, gelijck hy oock des morgens met dat de Stierman van Moiambique hen
twee Piloten of Stierluyden te rugghe bedrieghlijck verleyde. Sy dan lijnde in
quam , met de wekke Gama voor ieec- die ongelegentheyc , beilooten het naer

™

:

t

Hun

on-

deriinge

j

:

kergewichte Gout over een quam
hem tot Calecout te brengen.

,

om Mombaze

Geduerendeditgaenen komen merkZecoeia ten laetften dat dele Chriltenen waeren, het wekke de oorlaeck was,
van eenige laegen , die hen door hem

te

te

wenden ,

Stierman wilde raeden

hem dele
hem wijs maec-

gelijck
,

kende , om hem te meer daer toe te bewegen, dat defe Stadt , ten meeftendeel
van Chriltenen was bewoont , en datter
geen bequaemerplaets totgeiöntmaec-

,

e e v e
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beloofde hen Gama , en om hen daer
van te verfeeckeren , fandt twee van de

halven die geene, van fijn volck.die dooide lange en ongemackelijcke reyfe alreeds geftorven waren , bevandt fich
de reit foo kranck en lwack , datfe nau-

genoemde verbannene

op hun beenen konden

ftaen.

Dek Stadt nu is op een hooge rots in een

3
JP° m l a }e inham
1

en

kiughvan fijnfiecken, fou konncn gevonden worden ; wantinderdaed, be-

welijcks
Gelegent-

n

op de haven ftaet een
die van wapenen engefchut,

, als pandslieden
aen landt , die van den Koninck wel
onthaelt wierden , die hen oock al de gelegentheydt van fijn Stadt dedevertoonen.

Gama op hun wederkom ft

het fèlve

verheughde fich daer feer
over , en in der daet hy dede des morSterckte,
oock goede befetting,die nacht en dag de gens daer aen fijn anckers lichten , om
wacht hield , wel voorfien was , het land fijn Scheepen daer op dereede te brenfelve is vruchtbaerin vruchten, koorn gen. Onderwijlen gebeurde het, dat fijn
gewas, beeften , en wel met flroomen Schip door een geweldighe drift van de
Zee feer opgeheven zijnde , en hydaer
van verfch water befproeyt.
De Portugeefen dan komen aldaer door vrefendcop eenige banckentegeten ancker , om hen aldaer eenige da- raecken , aenftonts laft gaf de Zeylen te
gen te ververfchen maer nauwelijcks laeten vallen, en föo wel fijn als de anhadden fy de anckers uyt gheworpen , dere Scheepen te rugghe te wenden.
wanneer fy naer het Schip van Gama, Wanneer de Piloten , die van Mozam- Verradery
^"
tef en
mede waren gevaren , fulcks fae- co
een groote Barck , met hondert pedöo- bique
3
*
Qima
de
r
enonder
gen
door
groote
vreeie
gekleedt,
wierdenie
een
Turks
,
fijn
nen, op
van relfs
de felve vier die koilelijcker als de an- aengetaft , lbo datfè fich felven in de Zee ontdeckf»
dere in het gewaedt waren , faegen aen- wierpen , en al fwem mende aen eenige
Sy wilden alle binnen Scheeps Almadies (een flagh van kleynefchuyfetten.
boort komen , maer Gama wilde hen ten) die daer omtrent laegen, quamen,
fulcks niet toelaten , en ontfingh alleen daerfe voort mede nae landt voeren }
detè voornoemde vier peribonen , nae want fiende dat terftont , en tegen hun
dat men hen de waepenen hadt doen af- meninge, de anckers wederindegront
leggen. Men fêtte hen voorts teeeten geworpen wierden , hadden fy anders
en te drincken voor , het welcke fy bey- geen gedachten , als dat hun verradery
de met goedt genoegen deden , maer ontdeckt was. En in der daed defe hun
fochten onder fchijn van groote vriend- handel gaf het eerde vermoeden van
(chap hen binnen hun boort te locken, eenigh fchuylend quaedt , gelrjck oock
om alfoo met hen naer de Stadt te vae- aenftondts daer aen de Portugeefen beren ; het welcke hem geenlints oorbaer richt kregen,dat de Koninck van Mombaza , door bemiddeling van fijn volck
dacht te zijn.
Des anderen daeghs quamen weder die af en aen de Scheepen gingen , met
eenige anderen, uyt des Konincks naem, defe Pilooten verfproocken was, datfe
den Admirael met eenige gefchencken de Vloot op foodanigen plaetfê fouden
befoecken , doende vorders aenbiedingh brengen , daerfe of in de grond geraecvan hen , met al het geene fy löuden ken, of lichtelijck vermeeltert worden
noodigh hebben , te voorfien , en ver- konde. En toen bemerekten fy eerft uyt
foeck , de Stadt naerder en in de Haven welde een groot ghevaer hen Godt
verloft hadt, en ftaecken derhalven in
te komen , op dat de Koninck , die hen
feerwenfchteteiïen, daer te bequamer erkentenille van defe genade, hun hangelegentheydt toe hebben mocht. Dit den ten Hemel op.
gelegen,

verftaende

,

:

ƒ

i

<-

i

Maer

van

Vasco

Maer dit was noch defe Barbaren niet
genocgh , maer de Koninck van Mombaza landt daeren boven noch eenigh
voick met vaertuygh , om by nacht de
kabels van de fcheepen af te mijden , het
welcke ïy gewifielijck fouden ghedaen

Vafcoveickt van
jvf
h

m

"

za-

hebben , tenware de goede wacht die
G.ima en de andere Hoofden hielden.
Twee dagen daer aen vertrocken fy van
daer , met konnende eerder fchrap geraecken; en namenden cours of loop
na er Meiinde j onderwegen naemeniè
noch een Schip van de Arabiers , daerfe
veertien

mannen

uyt

naemen

,

latende

de andere varen. Wanneer Gama verftont , dat een van de felve een Stierman
was, ondervraeghde hydenièlven leer
ernftigblijck , wat cours en loop hy molt

om naer Indie te geraecken j die
defen Piloot hem aenwees, met ieer goede redenen.
Op Paefch-dagh quam de Vloot tot
Meiinde aen. De Haven van defe Stad
is niet dicht by de fclve , de wij 1 haer kuft
houden

Komt

tot

Meluida.

met rotfen omcingelt , en feer het onweder onderworpen is , waer over Gama
fich genoodfaeckt vand, een weynig verre van de Stad het ancKer uyt te werpen.
De Sarazijn nu die hy onderwegen genomen had, veribaende dat Gama den
Koninck van Mombaza , ter oorfaeck
van den quaden treek die hy hem hadt
gemeent te fpeelen , mistrouwde , bood
üch (elven aen om na Meiinde te gaen
om de genegentheyt van den Koninck
aldaer , ten nauwiten te onderfoecken.

Gama , hoewel hy oock het befte vertrouwen op defen Sarazijn niet hadt,
en evenwel overleggende , dat hy veel
konde winnen voor weynigh te verliefen , fette hem op een Lylandeken recht
tegen over de Stadt aen landt , van waer
hem terftondt een Almadie ghegeven
wierdtj om aen de Stadt te geraecken.
Komende by den Koninck, wilt hy met
allen veel van de beleeftheyt, trouwe,
en goede zeden der Portugeefen te feg-

Gama.

de
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gen , wekkers Overhoort ten hoogften,
genegen was, vriendfehap met fijn Majefleyt, en andere Koningen en Heeren
te hebben , het welcke het Koninckrijck
van Melinda groot voordeel ibu konnen
aenbrengen.

Dele Koninck was feer oudt, maer sijnhananderlmts van een feer goede en facht- *! el ™ ec
0.
een ko1.
,.
moedigen aerdt j enhetnch dcrhalven ninck al,

,

,

,

bewegen , omeenige van lijn
huysgenooten , te fenden , om Gama
van iijnent wegen te groeten, en hem
eenigenoodige vei verfchingh vanfehapen,en verfcheydene foorten van vruchten toe te brengen
waer tegen Gama,
die (ich noyt in beleeftheyt liet overwinnen , hem weder andere gefchencken
toefand. Hy dede daer op de Vloot naerder aen de Stadt komen , en voorts naer
de Indiaenfche Chrifrenen , die aldaer

lichtelijck

tiacr.

:

waren

,

vernemen

verheught waren
fen

,

fien,
trent

,

,

die

boven maeten
de Portugee-

aldaer

heden van hun geloof en leei e , te
ketende oock niet nae, hen, om-

hun vordereaenftaendercyJe,

veei

openingen en onderrecht ingh te doen.
De Koninck onder dies hadt groote
begeerte om de Scheepen tenen, maer
fulcks was hem , foo ter oorfaeck van fijn
fieckte, als hoogen ouderdom , onmooglijck. Sijn Soon , die nu albereeds al de
Rijcksfaeckenin handen had, quam in
fijns Vaders plaets by de Scheepen , vergefelfchapt, met een groot getal Edellieden. Hy was Kcnincklijck gekleed,
met feer goed farfoen, hebbende onder
fijn gevoigh menigte van fluytep , fchalmeyen en tambouren , die fich braef lieten hooren.

Gama hem willende met meerder eerbiedigheytontfangen, klom in een boot,
om den Prins te ontmoeten , maer defe
nu by gekomen, had het gedult niet van
over te klimmen, maer quam met een
volle fprongh

aie van
plichten

lijn

Gama omhelfen,

mede

,

fijn

F

hen

«»
V u*e"
t

<ü e
den

gelijck y

hocghire vriendsniet verfuymde, gaende

zijde

Vriende'ijcfc

m
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priris
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n
,
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van gemet malkande-

fulck een nadruck

negentheyt toe, als offe
ren opgevocdt waren geweeft. Daerop
gaen iy by malkander fitten , en hadden
onderlingh veel vermaeckelijcke redenen , toonende de Prins niet veel Barbarijen over fich te hebben ; maer van
een braeve , edelmoedige , ftille en een
Prins waerdige geeft te zijn.
Hy van zijde fag en hoorde oock Gama met groote verwonderingh aen , gelijck mede het maeckfel endegedaente
der Scheepen. Gama vereerde hem al
deSarafijnen die hy verovert had , daer
de Prins teeckenen van een wonderlijck
genoegen over toonde, en badt Gama
daer op feer ernftigh , om fijn Vader te
komen hen; biedende fijn eygen kinderen tot gyfelaers aen , om tot verfeeckeringh aen boort te blijven. De Garna
deed hier over fijn verfchooningh , waer
over de Prins verfocht in fijn plaets, twee
uyt fijn Vloot mede te nemen , het welcke hem lichtelijck toegeftaen wierdt.

Des morgens liet fich Gama dicht by
de Stadt voeren , om de gelegentheyt en
fchoonheydt der felve wat nauwer van
me byte befien, al waer hy weder van
den Prins belbcht wierd j die geen teeckenen of getuyghnilïen van vriendfehap
nier liet, om de Portugeefen, van de
genegentheyt die hyhadde hengunftte
bewijfen, verfceckeringh te doen hebben.
Eyndelijck hy gaf hen een goed Stuerjnan , die uyt die gedeelte van Indien
die met de Stroom Indus beftroomt
worden, voortkomftigh was , en nam
Gama beloften af, dat hy op fijn weder
kom It van Calecout, fijn wegh weder
hs

Melinda nemen fou

voor foo

mede geven, om met den
'ici^Emmanuel een valt verbondt

rugael wilde

en vriendfehap te fluyten.
Op óc\^ 22. dagh van Grasmaendt is
v;.u Meliftda vertrocken , binnen

Daden

en

weynige dagen zeyldenfe de landen on- Gama vaderden Evennachter of Linie voor by, üfc^ t 7
wanneer iy met groot genoeghen de
noordfterre weder in het gefïcht kregen
diefe nu al den tijdt diefe bezuyden de
Linie doorgebracht hadden , uyt het gelicht waren quijt geweeft.
Sy reyfden
vorder met fulck een voorfpoedt van
winden , datiè fonder tegenfpoedt die
groote vlackte , die naer het noorden de
ltranden van ./Ethiopië , ArabieenCaramanie befproeyt, over ftaecken. Eyndelijck op den 20. van May , ontdecktenië een feer hoogh gelegen land , het
welcke de Stuerman niet konde bekennen , ter oorfaeck van de nevelen die
teritont hen het geficht daer van benaemen. Maer op den tweeden dagh daer
aen , fagh hy het geberghte dicht by Calecout gelegen, en liep daer over ver- Ontdeo
blijd naer Gama , verfoeckende een ver- k'ngh van
eeringe voor fulck een gewenfehte tij—
t

m

dingh. Gama gaf hem een goedt ftuck
gelds, endancktedaernaeGodt, voor
fulck een gewenfcht gevolgh ; deed daer

op

al

de

fich allenthalven

de gevangene verloften

toonen-

,

fèerverheught, als
hebbende nu de vruchten van fijn langen en verdrietighen arbeydt als in de

mondt.

Noch op dienfèlven dagh quam de
Vloot ineen feer goede Haevenopeen
mijl nae by Calecout ten ancker. Ter- Gomartot
Calccotlt
ftont quam een groote menighte van
vaertuygh aen roeyen , om te fien wie
iy waren.
Gama deed hen ten eerflen
door fijn rael-man vragen , inwatplaets
de Koninckals doe v/as, enfandtdaer
op c;*n van de veroordeelde naer de Stad. Send eer.
Defewas ter nauwer noot aen land, of d « lijnen
aen land,
r
duyienden van mentenen
omcmgelden
hein, fich niet genoeghkonnendeverwonderen , een menfche van die flag te
licn elck vraegde hem van waer hy was,
van waer hy quam , wat hy focht , en wat
onweder hen daer gebracht had: maer
hy koude hen niet v erftaeo , niet meer -

1

,

veel hyhem.e-engefandfchap naer Por-

i

,

,-

.

1

,

,

,
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Ondertuffchen drongh
hem deiè menigte foo geweldigh , datfie
hem van de eene nae d'andere zijde dreven , gelijck een fchip door winden en
ftroomen gedreven wordt j tot dat hy
eyndelijck twee Kooplieden van Tunis
in Barbaryen quam te ontmoeten j defe
fiende aen de kleeding dat defe Man een
Spangiaert was , waeren deer ten hoogften over verwondert en verbaeft.
Een van de felve, Monzaida genoemt,
vraeghde hemindeSpaenfchetael, uyt
wat gedeelte van Spangien hy was, die
daer op berichte een Portugees te zijn
het welcke Monzaida verftaende > leyde
defen vreemdelingh in fijn huys , gaf
hem te eeten en te drincken , en verhaelde groote gemeenfchap met de Portugeefen te hebben gehad , ten tijden wanneer de Koninck Jan fijn Scheepen naer
Thunis , om van daer nootwendigheden voor fijn Arfenael te haelen , hadt
geibnden ; omtrent het welcke hy oock
der als fy hem.

iijndienft getrouwelijck befteedt hadtj

biddende vorder defen Bandijt hem by
Sy dan
fijn Opperfte te willen brengen
gaen gefaementlijck naer het Schip , alwaer Monzaida Gama welkom heet,
fpreeckende met hem in de Spaenfche
.

tael.

Gama deed hem feer goedt onthael
en nae dat fy eenigen tijdt te faemen gefpraekmet fp ro0 cken hadden
, gaf hy Gama veel
me *
byfonderbeden te kennen , envoldeedt
taén.
hem ibodanigh op fijn vragen, dat men
wel konde bemercken defe een wijs man
te zijn , en dat hy fijn ooren wel ter vloot
leyde. Eyndelijck boodt hy Gama fijn
dienft aen,met beloften hem goede pligsijn aen-

ten te bewijfen. Hy verfeeckerde hem
daer en boven , dat de aenkomft der
Portugeefen , den Koninck van Calecoutfeer aengenaemfouzijn, alsdiein
het gemeen feer geerne fagh , dat vreemdelingen in fijn Rijck quamen handelen:
want hoewel hyeen groot gebiedt , en
veel

Koningen onder

fich

hadde , foo

de

Gama.

quam evenwel
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fijn

befte

inkomen van

de tollen en Heen ten voort.
Des anderen daeghs fandt Gama twee Gelandvan de fijne, met Monzaida, nae den fcha P aen
Koninck , die fich als doe in de Stadt Jj^Jf"
Pandarane , een mijl van Calecout, onthieldt. Wanneer hen toeganck en gehoor verleent was , feyden iy den Koninck, dat de Koninck van Portugael,
hebbende de roem van de waerdigheyt
en grootheyt van fijn Majefteyt van Calecout verftaen > een van fijn Capiteynen derwaerts geibnden hadt , om een
gedurig vei bondt met hem te maecken
en aen den Koninck van Calecout uyc
fijnen naem te beloovcn , dat hy ten
beften van de felve, gaerne al (oude doen
dat hy konde j dat vorder deiè Capiteyn 3

den Koninck veriocht, hem toe
len laten

,

fijn

Majefteyt

te

te wil-

komen

be-

groeten.

De Koninck gaf hier op tot antwoort,
dat hy feer blijde

was overdekomltvan

defen Capiteyn , dat hy geenfints de
vriendfehap van een foo doos luchtigen
Koninck wilde ontfeggen , en dat hy
ordere iöude ftellen , dat hem de Capiteyn in het kort fou konnen komen te

Ondertuffchen vermaende
hy hen, met hun Scheepsvloot naer Pandarane te komen , te meer dewijl de reede, daerfe geanckert laegen , omtrent
die tijde van het Jaer , feer gevaerlijck
was ; en op dat het felfde te bequamer
fou mogen gefchieden , fandt hy den
Capiteyn een Pilote toe , die op de Zeekuften feer wel ervaren was.
Eenige dagen daer na komt een Man
van groot aenfien, die de Landtfaeten
Catoual noemen , en foo veel als Rechter van Calecout is , by Gama , om den
felvenin groote ftatie na den Koninck
te brengen, gelijck hem de felve belaft
hadt te doen. Gama maeckte daer op
fijn broeder Paulus tot Generael over de
Vloot, gevende hem en Coeillo laft , dat
fipreecken.

indien

hem

iets onsühevallijcks

F

2

mocht
over-

,

4+

't

overkomen
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daer over anderfints
niet (ouden bekommeren , maer het
anckcr lichten en heen zeylcn ,
den
,

fy fich

om

Koninck Emmanuel de tijding van hun
j achtende Gageen reden of oorbaer te zijn , dat
fy , om hem by te ftaen , fich fel ven fouden in gevaer ftellen van dood geflagen
te worden , en alfoo hun geheele verrichtinge , en fvvare moey ten en arbeyd
vruchteloos te maecken ; wat vorder
hem aengmgh , indien hy wilde nakomen het geen hem van den Koninck
fijn Meefter belaft was , konde hy geenfïnts des Konincks van Calecouts aenfpraeck voor by gaen. Hy bekommerde
iich geen (ints omtrent lijn fterven, be-

verrichtingh te brengen
vin

houdens dat (ijn dood den Koninck van
Porcugicl eenigh voordeel of genoegen
kon toebrengen ; maer op dat de Scheepen niet te feer van Krijghsvolck ontbloot ibuden worden , nam hy niet meer
twaelf mannen met hem aen landt.
Soo haeft hy daer gekomen was, deed
hem de Catoual op een handbaer drae-

als

Gefpreck

n"i^cn '
Koninck
van Caietour.

gen, gaende hy in een ander } al die van
* lun
ev(
.?
g in g en te voeC » zijnde omcingelt met een groote menighte edel-

%h

Daden

en

Aen den ingangh ontmoeten

fy vier

perfoonen, die van den navel opwaerts
naeckt waren , zijnde van daer tot aen de .Beichrij.
n
g
knien met een ftuck Cottoen bedeckt.
eén Hev!
Ieder van de lelve droegh drygevlochte denfche
draeden, iluyers gewijs, die onder den Tempel,
flincker arm gevlochten,en op den rechter fchouder geknoopt waeren. Sy befprenghden de Portugeefen met wy-water, en gaeven een ieder eenigh poeder
van wel rieckend hout , om hun voorhooft daer mede te teeckenen. Aen de
wanden van den Tempel fagh men menighte van gefchilderde beelden

,

en in

midden van de felve, was een Capelle hooghin het ronde verheven, en
waer toe men met verfcheyde trappen
gingb. De Poort was van kooper , maer
het

leer enge

binnen in de Capelle was een
beeld , maer de Portugeefen konden de
hoedanigheyt van hetièive, teroorlaeck
van de duyfterheyt der plaets, niet onderfcheyden j men wilde hen oock niet
toelaten daer binnen in te gaen, dewijl
fulcks den Priefteren en Paepen alleen
geoorloft was.
:

De vier voornoemde mannen gingen

noemen. Wanen hun mid,
daghmael aldaer gehouden hadden, gin-

daer diep genoegh in , en wijfende op
het beeldt met den vinger , riepen tot
tweemael toe , Marie-, Marie , de Catoual , en al die van Gjn gevolgh , vielen

gen

terftont ter aerden

lieden, die fy Naires

neer iy in de Stad quamen
fy in

Almadies, en wierden foete-

naer een plaets geroeyt, alwaereen
groote menighte van dienaren hen met
andere draeghbaeren ftonden te wachten van daer leyde de Catoual den Capiteyn, beneffens fijn twaelf Soldaten
lijck

:

in een Tempel , die by hen voor leer
heyligh gehouden vvierdt j en Gama-, die
wel gehoort hadt , dat veel Chrifrenen
in dit landt v/oonden, meende dat dit

een van hun Kercken was , het geene hy
temeer geloofde wanneer hy de grootte
en heerlijckheydt van het gebouw aenmerekte, gclijcK oock veel dingen aen de
fêlve een gedaentefèheenen te hebben,
gelijk men aen de Chriften Kercken liet.

, met de handen van
een gefpreyt , en daer na weder opftaende, deden hun Kerck-plichten nac de
wi jfe van het land. De Portugeefen me-

nende dat defe menfehen den naem van
de Maget Maria aenriepen , vielen mede op hunne knyen, bevelende fich aen
Godt en de heylige Maget, volgens de
wijle der

Roomsgeiinde.

Wanneer fy van daer uytgingen , quamen fy in een andere Tempel , die oock
feer koftelijck

en heerlijck was , en wan-

neer fyoock die gelien hadden, namen
fy den wegh naer het Konincklijck Palays.

Sy hadden oock veel volcks ronts, dat, fonder de Naires , die
voor

ora hen

van

Va sco

vnor en achter metdenblootendeegen
in de handt gingen, Gamamct de lijne
geen doorganck tot het Palays fou ghe-

6
-

ifr«/i-

vonden hebben.
Wanneer fy nu tot het Palays gekomen waren , q namen eenige Heeren,

Hof.

i»ec

"ie v Caimaes

tegen

,

die

j

'

'

noemen ,

daer uyt, Gavia
aen de Poort van de
Zaeie leyden , daer hen de Coninck verwachte, waer op aenflonds een oud man
voorden daghquam, bekleed meteen
langh Cottoene kleed, dat hem van de
ichouders tot op de hielen hingh, die den
Capiteyn quam omhelien deiè was de
groote Brachman , of Hooge- priefter
onder hen lieden , die by den Koninck
in een bylbndere gunft tlond. Na dat
al de andere voor af waren binnen gegacn, ginghdefedelaetitein, houdende Gama by de handt.
BcfchrijDe Zael was tamelijck groot,met vervingh van
fcheyden houte iloelen leer kondig gehet lel/e.
maeckt, befet, maerfoodanighgeitelt,
dat d'eene boven d'ander flondt , na de
wijfe van een fchouwplaets. De vloer
was met fijde laecken , en de wanden
met tapijten , mede van fijde , koftelijck
ac n

de G'ama.

hem tot

:

met goudtdraet doorwrocht , bekleedt.
De Koninck lagh op een bedde dat feer
,

toegemaeckt was, hebbende
op fijn hooft een zijde bonnet , met
goudt en koflelijcke fteenen befet ; bekleed meteen lijden rock, dievanvooren met goude haecken vaffc gehouden
wierdt. Aen fijn ooren had hy paerlen
van een onwaerdeerlijcke prijs , ende
edele gefleenten , daer hy mede aen handen en voeten verciert was , gaven een
feer fchoon licht van lich. Hy was een
man groot van perioon, maervaneen
welgemaeckt aengelicht, vol van Ko-

trefièlijck

nincklijcke Majeileyt.

Gama groette hem , gelijck de Povtugeefen gewoon zijn hun Koningen te
groeten , die hem naeder by hem dede
komen, enbelafte by hem neder te fitten i gelijck hy oock wilde dat d'andere

4?

Portugefen fouden doen. Daer op deed
hy water voortbrengen , om te waifen
en de handen te ververlchen , en daer
op vericheyde vruchten,om defe vreemdelingen , noch van hun lange reys onpafïèlijck , te ververfchen. Hy onderftont feer nauw wat lall Gama van den
Koninck van Portugael had:, van het
welcke Gama tïch verfchoonde, voor- Hande'inwendende de wijle van doen van fijn Va- ff/' u, '~
derlandt, alwaer het de wijfe was, het den Kobevel van lijn Koninck aen andere Ko- niock,
ningen, in de tegen woordigheydt van
veel andere menichen niette openbaeren , en verlócht derhalven , dat het fijn
Majeiteyt mocht behaegen , die geene
die daer tegenwoordigh in de Zale waren, te doen venrecken j gevende hem
gehoor alleenighlijck in de tcgenwoordighcyt van lijn geheymfle Raden. De
Koninck lich voegende na lijn verlbek
deed de Portugeefen in een andere Za4 '1

i

!

noch

alsdevoorgaende
en volghde terftont felve, met de geheymlte van lijn
Raden. Als toen vingh G^/^lijnHarangue en vertoogh aen , voordellen de
dat Emanuel , Koninck van Portugael
een feer grootmoedigh Vorir, , en feer
begeerighnaer groote faecken en ondernemingen was , hebbende een groote
genegentheydt tot de kennifle van veel
ièltfarae dingen j dat het gcene, waer nae
lijn gedachten het meefte iheckten , wasmet groote en doorluchtige Koningen
inverwandfehap te ftaen j voor lbo veel
geen faeken eygender waren om de harten te verbinden, alsdeovereenkomit
in deught , het welcke lich bylbnderlijck
in de Koningen vertoonde , welckers
grootheyt in dd'e wereld , de Goddelijcke Majefleyt het aldernaeite quam.
Hebbende dan de felve Koninck menigmael hooren fj)reeken van de grootheyt van Indie, en oock door het gheruchtdat door de gehcele werelt vliegt,
veritaenj. dat het Koninckrijck van Cale,

verciert

,

koftelijcker

vertrecken

F

,

3

licout

,

't
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lecout van een groote uy tbreydinge

,

.

n

en

en
en

len

do Koninck van het felve feer rijck
raachtigh was, hadt hy een groote begeerte gekregen om vriendtkhap met
den felven te maecken.
óek redenen hadt hy defe ghe-

Om

om

in fijn
fandtfehap afgevaerdight ,
naem den Koninck van Calicout te bidden, de vriendfehap en vervvandfehap
van den Koninck van Portugael foo
te achten, als hy mocht verfeeckert2ijn, dat die van lijn Majefteyt by
fijn Koninck geacht wierd. Gama voeg-

hoogh

de hier noch by , dat , behalven de waerdigheyt van defe verwandfehap , beyde

de Koninckrijcken van maikanderen
groote nuttigheden fouden ontfanghen.
Vorders feyde hy brieven van den Konink Ernmanuel te hebben,met de welcke hy konde toonen , dat al het geene hy
vooriïelde , waerachtigh was.

,

Daden

j behalven dat hy voor als toen , deièlve geen rijeker vereeringhe, als fijns
Komncks vrientfehap had konnen aenbieden en wat het voordeel aengaet
verfocht hy fijn Majefteyt wel te willen
aen mereken , wat voordeel de lèlve daer
uyt ftont te ontftaen , indien jaer op jaer
fulcke rijeke Vlooten van alderhande
koopmanfehappen in fijn Havens quamen. Hy verfocht vorder, datdeConink de brieven van Emanuel fijn Meefter, de Sarazijnen niet wilde gemeen
maecken, maerdathy fich van andere
vertaelders wilde dienen
want hy had
;

:

van Monzaida verftaen, dat fy
nu al voor hadden hem een quade part
te fpeelen. Naer dat nu de brieven gelefen , en docr Monzaida uytgeleght
waren , gaf de Koninck Gama lijn afalreets

fcheydt,

hem

ernftelijck

vermanende,

wel voor de laegen der Sarafijnen te
De Koninck feyde met weynigh wachten. Gama bedanckte fijn Majewoorden , dat hem een feer aengename fteyt feer voor fijn goeden raedt , en
faeck was , kenniiTe met een foo braven begaf iich na fijn verblijf-plaets, inmePrins te hebben , en dat hy gaerne fou ninghe , fich foo haeft , als mooghlijck
doen , al wat hem mooghlijck was , om waere weder te Scheep te begeven
De Sarafijnen onder dies begoften de tSamente toonen dat hy Ernmanuel als fijn eyhoofden te faemen te fteecken , en een fweringh
gen broeder achte.
en
a'
Na dat de Koninck defe antwoordt aenflagh op de Portugeefen te maecken , j^f gegeven hadt, belafte hy den Catoual gaende en komende, by de vrienden en
huysdienaeren van den Koninck, diefe
rerilont Gama naerhet verblijf, dat hy
voor hem hadt doen vervaerdigen , te vait door ghebeden en ghefchencken op
brengen, doende de andere in herber- hun lyde kregen ; waer nae fy hen vergen verdeelen. Gama bleef dry daegen toonden , datfe doch wilden toefien, dat
fich de Koninck door defe guyten , niet
in lijn huys fonder daer uyt te komen
liet bedriegen. Gama <was met anders als
tot dat de Catoual weder by hem quam
om hem noch eenmael by den Koninck een irreeden Zee-rover-, en die aen alk ZeeT eed f te brengen. Als toen bood hyden Co- kufi.cn , alivaer hy eens
fijn voeten had gep
net , met had naergelat e7i voetfitappen van
ITn alma. ninck lijn brieven en eenige vereenngen
aen , daer de Koninck geen groot werek fijn rovery te laten ; die onder den fichijn
van maeckte , om welcke oorfaeck Ga- van koophandel te drijven , daer quam om
ma hem feyde, dat fijn Konincklijcke het land te verfpieden , om naderhand daer
Majefteyt iich niet molt verwonderen
indien fy geen ghefchencken naer haer
waerdigheyt ontfingh, omdat lijn Koninck Ernmanuel me: feer wel wifte , of
defe

fijn

reyfe

wel löu komen uyt

te val-

lich

al het quaedt te doen dat hem mooghlijck
inas. Sy vjaren van foo verre ?tiet geko~
wen, om een verfier de vrientfehap tema-

ken , maer eer om de gekgentheyt van defe
Stadtte verfpieden, om daer na hun aenfilagh

van

Va sco

een

den in Africa vermeeflert , en een goedt
van Ethiopië onder fich gebracht
hadden. Sy hadden oock noch onlanghs on-

de te verft aen dat hy ghevlucht was ,
hielden fy by den Koninck aen, dat hy
wilde maecken dat hy weder tot Calecout quam. De Koninck dan door hun
aenhouden overwonnen , fand den Catoual naer Pandarane, om Gama met

der defelvejch'yn Mozambique aengetafl ,
en de Haven van Mombaza met bloed gevult , en menighte van Scheepen , fio hier
foo daer genomen, als Rovers en Zeefchuymers als fy vaaren. Kortelijck , indien de

Koninck jijn

lande?i in ruft en vrede -wilde
behouden, ivas hem het noodighfle dit gejpuys uyt te roeyen , eer hun aenflagen noch
verder gingen.

Op dele

wijle lochten fy foo de voor-

naemite van het Rijck , als den Koninck
fel ve op te maecken , om de Portugeefen te verderven , en hun Scheepen aen
te flaen , indien het mooghlijck waere
en dat foo door den haet diefe in het,gemeen de Chriitenen toedroegen , als
door en uyt vrefe , dat door dele nieuwe
aenkomelingen hun handel t'eenemael
fou bedorven worden.
Gatna tot kennilfe van defen handel
en veel andere valsheden komende ,
oock mereken de dat de Catoual mede
al van de Sarazijnen ghewonnen was,
El/I*

Tor-

"

oordeelde niet dienltigh te zijn daer
langer te verblijven

,

maer dat het hoogh

was op te kraemen, invoegen hy
lich voor douw voor dagh op maeckte
en fich naer Pandarane begaf, fpoedende fich f00 feer als hem mooglijck was
op dat hem de Catoual den wegh niet
quameaftefnijden.
Eer hy te lande was gegaen , hadt hy
tijdt

Die het
oatvlucht.

47

met meninge de Portugefen daer
mede op het lijf te vallen ; maer komen-

Jlagh daer op te maccken ; aengemerckt fy
op defe w'ijfe een groote menighte van Stegedeelte

Voo

Gama.

de
,

fchoone woorden en beloften weder te
rugge te trecken , maer Gama wilde daer
niet toe vei itaen , al foude hy de fwaer-

dood moeten iterven , die men fou
konnen bedencken. Hy fchreef van daer
aen" lijn broeder, hem belaltende weder op nieuw, dat, indien hylaghdat
dit ongetrouwe volck , hem te langh op
hieldt , hy zeyl iöu maecken , en naer
Portugaei keeren , om den Koninck te
kennen te geven , dat de weghen naer
Indie gevonden en open waren
wat
hem belanghde, hyvraeghde na lijn lelte

-,

ven niet, en vreefdeniet anders als de
vrucht van lbo veel moeytenen arbeyd
te verliefen.
OndertulTchen ftondt hy
de Catoual, foo veel hy konde, tegen,
en keerde lijn llaghen meefterlijck af.
Twee dagen waren fy bezigh met redentwiften, fondereenigh belluyt. Eyndelijck bellooten fy , dat de koopmanfehap
uyt de fcheepen te lande fou gebracht
worden, met volck om de fel vete verkoopen. Wanneer dit gefchiedt was,
gaf de Catoual Gama verlof om te vertrecken , die fich aenilonts naer boort
toe begaf , van waer hy een brief aen

den Koninck fchreef, indewelcke hy

hem

de quadepart die

hem de Catoual

forge gedragen , dat men dagelijcks eenige booten , aen den oever van de Zee

gefpeelthad, te kennen gaf, en dat des
fèlrs verradery hem gedwongen hadt op

vaerdigh houden fou , op dat hy , door
dien middel delaegen van hjn vyanden
iöu mogen ontkomen, wanneer het daer
op aenquam , daer hy fich nu bequamelijck van konde dienen.
De Sarazijnen ondertuflchen lieten
niet nae tegen hem te arbeyden , ver-

fulck een wijle te ver trecken.

gaderen hey ra el ijck eenige wapenen by

gefette ure niet

Ondertuffchen , terwijl de faecken aldus Honden , fand Gama alle dagen twee
of dry perfoonen in de Stadt , om de
gelegenrheyt van de fel ve ten nauwften
teverfpieden. Op leeckeren dagh, wanneer defe die hy gefonden hadt, op de

weder quamen enVamt
,

cwij-

,,

U
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twijfelde of men defelve mocht hebben

gehouden , gekjek fy in der daedt
gehouden waren , land hy aen den
Coninck, met verfoeck dat lijn volck
en koopmanichap hem weder mochten
maer dewijl de Cogelevèrt worden
ninck daerweynigh wereksvan Icheen
te maecken, bciloot hy geweldt tegebruyeken Het eerite dan dat hy deed

vj.it

vaft

:

Eetöe be
gin van

jen oorJogh in
Indien.

was een fchip aen te taften , dat in de
haeven wilde loopen, veroverende het
lelve met enckel geweldt , en fes van de
voornaemfte met achtien dienaren gevanghen nemende de andere die daer
binnen waren, liethyg^en.
Hier op hees hy de zeylen op , en ging
tzcewaert in, in fulcker voegen evenwel,
.-

Daden

en

antwoort , dat hy niet gefint was iemant
in de Stad te laten j en dat men hem derhalven ten aldereerften fijn koopmanichap fou toefenden , indien de Koninck
lijn dienaeren begeerde weder te hebben.
Op dien fel ven dagh fand de Coninck
noch feven Almadies , in de welcke de
koopmanfehappen waren , die de Capiteyn weder begeerde ; maerhy, die liever fijn gevangens als de koopmanichap
weder naer Portugael wilde voeren , gaf
tot bericht , nademael men hem tot daer
en toe , foo veel parten gefpeelt had , dat
hy lich op niemant meer wilde vertrou-

dat hy wel wift, dat men hem niet
weder fandt , dat men hem ontnomen
dat hy het landt nietuyt het gelicht ver- hadt, en dat hy geen tij dt hadt, de goeloor, want hy hoopte dat deConinck deren na te fien , en wilde daerom dele
de twee aengehoudene Portugelen hem gevangene Malabaren niet los laetenj Vcrtreck
v an d *
felve naer Portugael voeren ,' B
weder toe fou fenden , en de koopman- maer de
°
Portugee»
r
r,
dat
lijn
Coninck uyt hun eygen mont fen V an
fchappen ontllaen , om defe vier Heeren op
met hun dienaers weder te hebben. En mocht veritaen , wat ongelijck de Co- calecout.;
in der daedt dit gefchiede , want de Ko- ninck van Calecout lijn Gelant, en hooft
ninck dede hem aenitonts weten , dat van fijn fcheepen , om eenige fchelmhy ten hooghften verwondert was , dat fche Arabifche kooplieden te wille te
hy fijn Edellieden fonder eenige reden zijn, hadt aengedaen. Hier opdoet hy
aenhield: dat de oorfaeck , waerom hy eenige itucken lofien , om die geene die
de fijne gehouden hadt, alleenigh was, inde Al madias waren, te verfchricken 3
en op de vlucht te drijven.
dat hy hen niet hadt willen laten gaen
Wonderlijck was de Coninck over
voordat hyaen den Koninck van Portugael , lijn vriend , gefchreven had , en defe Bravade gemoeyt , die daer over
dathydeiélve, te gelijck met lijn brie- tieftig fcheepen dede toeruften , en met
ven en koopmanschappen weder te rug- krijghsvolck voorlien , om Gama met
de hjne op het lijf te komen ; maer een
ge fou fenden,

wen j
al

,

.

.

,

,

Op dele beloften deed Gawa fijn vloot ftorm onvooriiens opkomende , verweer naerder de Stadt komen, en des itroyde defe Calecourfche Vloot , en
anderen daeghs quamen de Portugeefen dreef binnen korten rijdt de Portugeemet brieven aen den Koninck van Por- fen uyt hun gelicht. Defe wierden daer
tugael j een bode quam oock neffens nae van acht Roverfche Fuften , onder
hen , die boódtfchapten , dat de koop- denZee-roverTimoia, een dapper en
manfehappen nietgelonden waren , om ilout Man , die de Zeen daer omtrent
dat hy hoopte 3 dat de felve met meer- foodanigii fchuymde , dat een yeder vreder voordeel , daer na , door eenige Por- iè voor hem hadt , befpronghen , maer Gevecht
de Gatupeefen, die deCapiteyn in Calecout Gama itelde lich foodanigh daer tegen van
1
/' 8
te weer , dat een van de felve in de
verkonnen
fuuden
laten,
mogen
fou
r*"
kocht worden. Gamu gaf daer op tot grondt gefchooten, en de feven overi- fc ieep en.
ge >
'

|

van
ge

Vasco

op de vlucht gedreven wierden.
Van daer namen de Portugeelèn hun

,

Ey landt Anchidive geomtrent twee mijlen van het

loop naer een

noemt

,

vafte landt gelegen
vervarfchen. Van
de lieden aldaer ,

,

om fich een wijl te

de

Gama.

tuygingen van
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genegentheyt , gaf
hem Rijckdommen, en heeriijeke eerampten , in vergeldinge van fülck een
dapper en kloeck onder windt.
Het volgende Jaer van 1500 , zijnde
de Portugeefche Vloot, die de Coninck
tot onderftandt van de Venetianen tegen den Tui ck had gelbnden, terugge
gekomen , deed de Coninck weder een
Vloot van dertien fcheepen met vijftien
hondert löldaten , naer Indie toeruften
over de welcke hy Alvarez Capral tot Tocht van
Generael Helde. Deië gingh rzeyl op ^ lvar"
r
den vijfden van Maert , en volghde den ^ *
wegh die Vafco de Gama genomen had
maer wierd by het Eylandt van St. Jago
( een van die van Cabo Verde , voor
heen als gefeght is door Gama ontdeckt
door een harde ftorm beloopen , door
de welcke de ganifche Vloot verftroyt
fijn

kanten quamen
de Vloot te fien
onder de welcke oock een verfpieder
was, die vaft gehouden zijnde, bekende een Tartaer van geboorte , en van
Godtsdienft een Jode , en huysdienaer
van een Zabaio te zijn , die hem hadt
uyrgefonden , om de Vloot te verfpieden , en op te mereken , hoe veel foldaten daer op waren , en wat waepens fy
droegen , die ondertuffchen volck wilde vergaederen , om de Portugeefèn te
vermeefteren , het welcke Gama verfiaende, lichte die fijn ancker, en vertrock van daer ibo haeft als hy konde.
Eyndelijck quam hy weder in de ha- wierdt. Wanneer dit onweder bedaerc
ven van Melinda, daer hy feer vrien- was, verfaemelde Capral weder al fijn
Scheepen by een , en nam fijn cours
delijck van den Prins ontfangen wierd
en een gefandt van daer mede nam. Op ooftwaertaen. Het Zeevolckontdcckden negen en twintighften van Gras- te land op den 24.. van April , tor groote
maendt, quam hyaenhet Eylandt van verwondering van hen allen , aliöo nieZamzibar. Hoewel nu de Prins van dit mandt gedacht hadt, dat hieromtrent
landt een Mahumetaen was , ontfingh eenigh landt kon zijn. Capral wende de
hy de Vloot vriendelijck genoegh , en ftevens daer heen , en belaite eenige van
verforghde de felve van leeftocht en de fijne te landt te gaen , die van een
ilecht eenvoudigh volck aldaer gevonvruchten in overvloedt.
Daer nae zeyldenfè weder voor by den te hebben, bericht deden , gaende
Mozambique , en van daer wederom gants naeckt, en zijnde met boogen en
nae de Caep van goede hoop de ftevens pijlen gewapent. Hy felve gingh mede
wendende, quam de ielve geluckiglijck aen land, deedt een Autaer onder een
te boven , en vervolgens , fonder veel boom oprechten , en daer Mifle op zinbyföndere ontmoetinghe , in het Jaer gen, daer de Wilden felve by quamen
en in groote menighte by ftonden , fon14.99 , voor Lisbon.
Verwonderlijck was de vreught der der een woort te fpreecken , maer wel
sijn aenkomft in Portugeelèn , over hun aenkomft , te verwondert van defe nieuwigheden te
Portugael.
eer dewijl men hen al voor verlooren zien. Dit was het Land van Brez.il het Het landt
van
r zi1
doorgelchreven hadt. Gama deed den welcke Capral den naem van hetHey
f
Coninck bericht , van fijn wedervaren
hge Kruys gat j gelijck hy uaar oock een
die fich daer over ten hooghften verge- dede oprechten.
noeghde, als hebbende nu erlangt het
Van daer ging hy op den vijfden May
geene, waerna hy ibo lange gewenfcht weder in Zee, en quam, fonder veel
had , deedt derhalven Gama groote be- byföndere voorvallen, op den 25. van
alle

om

'

m

,

!

,

G

July,

,,,
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Mozambique ,

July, by

meteen

hem

Sijn aer.toi

komft

C^uiïoa.

alwaer Capral

Piloot verdragh maeckte,

om

Quüoate voeren. Wanneer
hy aldaer aengekomen was, fand hyna
den Koninck aldaer om hem te doen
weten dat de Koninck van Portugael
naer

,

,

genegen was vriendtfchap en verbondt met hem te maecken. De Koninck ontrlngh dele boden feer vriendelijck , feggende dat hy menighmael
van de deughden des Konincks Emmanuel hadt hooren fpreecken , waer door
hy mede geneghen was een verwandtfeer

fchap met foo deughdelijcken Vorft aen
Vetwand- te gaen
maer de Arabifche kooplieden
fchap mee
^aer wecj er tufTchen beyden komende,
:

1

ninck van

enden Koninck

in het oor blaefende,

maer een deel Rovers en Zee-fchuymers waren 3 veranderde de Koninck van meninge, invoedat de Portugeefen

door de
Arabicrs
gebroocken.

gen het verdragh

te niet

gtngh

,

en

in

tegendeel dien Vorft, op de Vloot heymelijck toeleyde. Capral door den broeder van den Koninck van Melinda hier
van bericht zijnde , lichte lijn ancker,
en zeylde naer Melinda toe , daer hy
wel onthaelt , en van alle nootdruft verforght wierdtj temeer, dewijl hy den
Gefandt> die Va/co de Gama van daer met
fich genomen hadt, en die by den Koninck van Portugael feer wel onthaelt,
enmetfehoone gefchencken, foo voor

hem,

als fijn

Koninck begiftight was,

rugge bracht. De Koninck
hadt Capral gaerne eenige dagen by fich

weder

te

gehouden

,

maer defe

verfochr. fijn af-

en vertrock op den 7. Auguftus
van Melinda, komt op den 22. aen het
fylandt Ancediva, daer hy lijn fcheepen Calferiteerde , en van daer binnen
darticn dagen voor Calecout quam.
ATnkom'1
Wanneer de Koninck hun aenkomft
van Capral
vernam
fandt hy twee fcheepen met
,
tot Caleeen koopman , die veel gefaghs aen het
cout.
Hof hadc, aen lijn boort. Naer eenige
bjo irfchappen over en weder , beitelde
de Koninck dat Capral hemin een lèecfcheyd

,

Daden

en

kere plaets , niet verre van de Zee , vinden fou, om lijn laft van hem te verftaen. Capral liet lich met eenige Capiteynen aldaer vinden, alwaer, nadat
ly

een wijl

te

famen gehandek hadden

beflooten wierdt , dat de Portugeefen
vryen handel in Calecout fouden heb-

ben

,

en dat hen de Coninck van

alle

fchaede en overlaft vryen fou , wijfende
defe hen een verfeeckerde plaets, byde
haven aen, om hun koopmanfehappen
in opteleggen.
OndertufTchen quaemen de Arabiers
weder in het fpel, gelijckmetGtfWtfgefchiedt was , Itroyende weder hun lalleringen uyt, en met giften en gaven de

voornaemfte van het Hof op hun zijde
treckende

,

jae

komende

felfs

foo veer

op de Portugeefche Vloot toeleyden, hetwelcke de Coninck al door de
vingeren fagh , fich houdende als hadt
hy daer geen kennilfè van ; maer Cadatfe

s 'i"

hano

aldaer

«
van verwittight , tafte by voorbaet tien groote Arabifche Scheepen
die in de haven laegen aen , en maeckte
lich met geweld meefter daer van , itelde daer op lijn Vloot in ordere, endonderde foo geweldigh met fijngefchutop Calecout
de Stade , dat de Coninck niet weetende * a " c f Tmi
c
waer te blijven, de vlucht nam.
t ^j,
Daer op wende Capral de ftevens
naer Cochin , alfoo hy verffcaen hadt
dat de Coninck aldaer tot vriendtfchap
met die van Portugael geneghen was..
Wanneer hy daer aengekomen was ,
fandt hy boden aen den Coninck, om
den felven van fijn komil te verwittigen , met verfoeck , dat hem defelve
een menigte fneceryen , tot ladinge van
eenige fijner Scheepen, wilde verkoopen. Dit hem toegeitaen zijnde , quam Verdragh
de faeckten laetltentot een onderlingh ™oriinck
verdragh , waer me hem Capral eenige van Co-

pral daer

,

#

tiivere

in

cnin *

vaeten vereerde.

Wanneer de Scheepen hun laedingh
hadden, quam de Coninck van Co-

chin

te

weeien

,

dat die van Calecout
een.

van

Vasco

een vloot van tvvintigh fcheepen , by een
verfamelt had , om de Portugeeièn daer
bevechten , het welcke hy Capral te ken nen gaf, die daer op lijn volck
by een hield , in meeningh hem ilagh
Hebbende dan het ancker
te leveren.
gelicht, zeylde hy na den vyandt toe,
macr alibo hem de wind tegen liep , was
het hem onmooghlijck daer by te komen. De Calecutianen fiendedemoed
der Portugefen , derfden , hoewel fy
den windt tot voordeel hadden , niet aen
de handt komen.
Vorders Capral , hebbende niet dat
hem verhinderde , wende de (levens weder te huyswaert, ketende twee van de

mede

te

Cochin , om des Conincks faeken aldaer waer te nemen , en de natuer
van het land ten nauwften te onderfoecsün we- ken. Na dat hy dan vorders eenige kleyderkomft
ne ondernemingen beftaenhadt, komt
1S
hy
bon.
°P den laetften der Maent July voor
fijne tot

Lisbon.

de
hem

Gama,
aldaer te verwachten

,

fi
en nam met

om de
en gelegentheydt van het landt
aldaer te ontdecken , al waer hy van den

de

reft

den wegh naer Zofala,

geitalte

Prins des landts feer beleefdelijck ontfangen wierdt j met de welcke hy oock
vriendfchap maeckte.
Van daer quam hyopdeReede van

Mofambique, daerhy metdenLandtvooght in vriendelijck gefbreck quam ,
allbo de andere , die hem vyandfchap bewefen hadt , vertrocken was. Van daer
wende hy de ftevens recht naer Quiloa
alwaer fijn broeder Eflevan met fijn vijf
Scheepen by hem quam, invoegen fijn
Vloot nu uyt negentien Scheepen beftond, zijnde een van de fijne door de
wind afgedwaelt , fonder weder te voorfchijn te

komen.

De Koninck van Quiloa

j Habrahein
De Kogenoemt, fiende defe groote Oorloghs nintfc van
macht, komt lich voor Gama veroot- Qi"J oa
moedigen j maerdeie, ter ooriaeck van vervMtfenis

De ConinckEmmanuel

merckende' de geledene verontwaerdiginge , houdt van Gama.
hem gevangen, maerdeKoninckootmoedighlijck vergiffenis en quijtfcheldingh van alles verfbeckende , wort van
de mael , met een Vloot van vijftien Gama weder los gelaten , maer op voorScheepen naer Indie te fenden j van de waerde van Jaerlijcks feecker gewicht
welcke hy vijf onder Vincent Sodre, gouds aen den Koninck van Portugael
een braef Capiteyn , beftelde , om daer te betalen. Gama fijn vloot aldaer van
mededeSaravijnen, ofArabiers, die op alles voorden hebbende , fet fijn cours
naer Indie, en foo als hy het vafte land
Indien handelden , te beoorlogen.
Deie Vloot van alle nootfaeckelijck- komt te genaecken , ontdeckt een groot
heyt voorfienzijnde, ginghtzeyluytde wel toegemaeckt Schip , dat met veel
haven van Bethlehem , den tienden van rijcke koopmanfchappen geladen was,
Sprockelmaent des Jaers 1502. De Ro- het welcke hy , alfoo het de Arabiers toe
ninck noch hier mede niet vergenoeght behoorde , vermeefterde. Eyndelijck
zijnde, deed noch vijf andere fcheepen komt hy aen Cananor , en van daer wetoeruften , onder het beleydt van Efta- der voor Calecout , nemende op het
Gama
van , of Stephanus de Gama , broeder naerderen eenige Almadies, daer meer komt weder
voor
van Vafco, die op den eerftendagh van als vijftigh Calecutianen op waren , die
CalccouU
April van Lisbon fcheyde , en den loop hy alle in de keetenen fiocgh. Eyndeop het fpoor van de andere nam. Gama lijck komt hy daer in de haeven en laet
de Caepte boven gekomen zijnde, gaf fijn ancker vallen.
Terftont komender, van wegen den
elf Scheepen aen Sodre over, om daer
mede nae Mozambique te zeylen , en Koninck , boden aen Gama , met betuyginge
G' 2

uyt al defe omftandigheden , dat hem
grooter macht in Indien van nooden
v/as, belluyt Vafco de Gama voor de twee-

Darde
tocht van
de
ei

utL

,

,,
)

r-

Ueeven

ginge dat defelveniet Tocht als vrede en
vriendfehap met de Portugeefen j en dat
hy feer t'on vreden was , over de mishandelingh , hem voor heen , ter oorfaeck
van de Arabiers gedaen Gama gaf daer
op tot befcheydt, dat hy mede niet anders ibcht, en dat hy tot dien eynde van
fijns Konincks weghen gekomen was,
maer dat voor al de Koninck , al het geene hy voorheen den Portugeefen ont.

houden hadt, molt wedergeven.

Na

veel boodtfehappen over en weder, alfooder van des Konincks weghen niet

voor den dagh quam , bemerekte Gama
wel, dat al des Gonincks doen , niet anders als bedriegerye was , endeedt hem
terltont aenfeggen , dat indien men hem
niet alles, foo het geen hem als Capral
onthouden was, weder ter hand {telde
hy al de gevangens ( tot wraek over Correa , die onder Capral gebleven was
'om den hals fou doen brengen ; gelijck
hy oock , allbo de Coninck geen antwoordt daer op gaf, des morgens de felSijn ftiaf ve altefaemen liet ophangen, doende
lieyt over
pevangem daer en boven de Staat daer op foogeC lecucia- weldigh befchieten, dat onder menigte
nen.
van andere gebouwen , het Palays van
den Coninck geheel om verre geworpen , en een groot ghetal van Burgers
daer door om den hals gebracht wierdt j
waerlij'ck een wraeck die de misdaet wel
rijckelijck konde op wegen.
Hier op wend hy de itevens naer Cochin, laetendeSodre met fes Scheepen
by Calecout : om langhs die kuft ontdecking te doen. De Coninck van Coehin liet hem door een van de voornaemfte van lijn huys groeten, aenden
wekken Gama , uyt lalt van den CoGama ver- ninck (ijn Mcefter , eenige goude en fileert den
vere vaten, en een gouden kroon dede
Koninci<
van Cochin een

goude
k;ut>n.

vereefen , die niet liet teritondt fijn vergelding daer op te doen, lèndende hem

twee goude Braceletten , of arm-ringen
die ieer koftelijck

met

edele gelteenten

van grooter waerde befet waeren. Des

,,

en

Daden

morgens hadden fy een onderlinge aenfpraeck met groote teekenen van vrientfchap.

Ondertuflchen komter een Heer van
wegen den Koninck van Caiicout , aen-

brengende dat fijn Meefter feer genegen
was , om een verfeeckerde vrede te maken , maer Ga?na daer na verltondt dat
niet ais veynfery was, en dat die Koninck felfs heymelijck dartigh Scheepen
dede toeruften , om hem te overvallen
en in der daed , foo als Gama op de reys
was, om weder naer Calecout te zeylen , ontdeckte hy , omtrent fes mijlen
van Pandarana negen en twintig Scheepen, die de Koninck van Calecout om
hem te overvallen hadt toegemaeckt j
dewelcke hy, op het goedt vinden van
fijn Capiteynen , belloot het hooft te
bieden. Dry Arabifche Scheepen, die
devoortocht hadden, wierden ten eer{ten inde grond gefchooten, hetwelcke foodanigen verbaeftheyt in de andere
alles

veroorfaeckte , datfe elck
de vlucht namen.

Calecèttt-

^JJ^*
geflagei'.

om het feerfte

Van daer begaf hy fich weder naer
Cananor , en maeckte een verbond met
dtn Koninck aldaer , vertreckende van
daer weder op den 2.6 van December
1502, en ketende Sodremetfesfcheepen om de vyanden werek re geven.

Hy nam lijn

wegh op Mozambique ,

<?<*«<•

wC<
daer hy fich van verfch waeter en leeftocht voorfagh j maer wanneer de vloot huys,
nu deCaepde bona Efperanca naerder-

^"^

de , wierd de fel ve door een fware ftorm
beloopen en verftroy t , foo dat de Scheepen van Vafco , en Eftevan de Gama, van
een ghefcheyden wierden. Eyndelijck
quamen fy echter al te faemen op den
eerften van September des Jaers 1503,
voor Lisbon op de Reede.
nu een
eynde van Vajco de Gama te maecken
en met andere te beginnen , fullen wy
alleen feggen , dat hy zijnde veel jaren
daer nae met een Vloot van veertien ^°y ?"
o
Scheepen, als Onder-Koninck naer In* ninckc

Om

die

Francisco

van

Sterft,

Laur. cI'Almeida.

en

5-3

die gefonden

groote vruchten rijckdom toegebracht

dighdeom

heeft.

, foo als hy fich verveernaer Calecout tetrecken, tot
Cochin overleeden , en feer treffelijck
naer fijn verdienfien aldaer in het Jaer
1524, begraeven is , naerlaetendeeen
heerlijcke en onfterffelijcke gedachteniiïe, van wegen een onderwindt, dat
de geheele Chriften wereldt fulck een
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Maer \vy

laten

hem

daer

,

hem

de doodt gelaeten heeft , om andere
dappere Mannen weder levendigh te
maecken, dieopiijn heerlijcke begintfelen föo treffelijck gearbeydc hebben ,
om foo veel in ons is , wel hun lichaem »

maer niet hun roem te laten rulten.

DADEN

en

Van

FRANCISCO

en

LAURENTS

E
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I
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leuwe t oer uftinge naer India. Tocht van Almeida. T)ie
ee?i nieuw Koninck van Quiloa verkiejl.
Sijn aenkomfi
tot tJMombaza. Welcke plaets hy bemachtight. l/erbont
met den Koninck van Nar(inga. Ontdeckingh van het F.yland
Madagafcar. Tocht van den Jongen Almeida na de Maldives. Groote Zee-macht tegen dep ortugeefen. Laurens d'A!mcidz flaet de machtighe Calecoutfche Vioo*.
Portugeejche
Vloot verflroyt- T>e Sterckte van Cananor dapperlijck door de
'

P ortugeefen bejehermt.

P

Nieuwe fchipbreuck der ortugeefen*
Egyptifche macht tegen de
ortugeefen. Laurens d'Alnieida
geflaghen en ge doodt. Francifco d' Almeida verovert T)abuL
Slaet de Egyptifche Vloot, Word door de Wilden van de Caep
doodt gejlagen.

P

G

t

Onder-

\

&5$

L

N

E E V E

wilden verftaen , befioot Almeida de
Stadt aen te taften , gelijck hy dede, makende fich, naer veel hervatte aenval- Welcke
len , niet fonder verlies van de fijne, eyn- P !aets hv
"
delijck meefter daer van.
jg ht#
Van daer vervolght hy fijn reyfe naer
Melinda , alwaer hy den Koninck gingh
begroeten , en eenige gefchencken , van
weghen den Koninck van Portugael
overleveren: van daer komt byhetEyland Anchedive , op het welcke hy oock
een Sterckte aen de Zee-kant gebouwt
heeft.
Aldaer quam eenighvolck van
,

da, een wijs en dapper Edelman , met
volkomen macht en gefagh , als OnderKoninck over de Oofterfchc Landen,
dewijl fijn meninge was , aldaer een wijrechten
le van een heerfchappy op te

hem oock

niet qualijck geluckt

voor het toekomende aldaer
met meerder veyligheyt te konnen han-

is j

om

den Koninck van Onor by hem,

om

vrede van hem te verfoecken , de welcke oock met groote plechtigheden en
toeftel beveftight wierdt, en dat op het
aenhouden van den Zee-rover Timoia
( van de welcke hier voor gelproocken
is ) die oock leer begeerigh was een verwandfehap met den Portugeefen aen te

delen.

Tocht van

Daden

en

Ndertuflèhcn deedt de
Koninck van Portugael
weder een groote Vloot
naer Indie roeruilen, ftellcnde tot Overhoort over
de lèlve Francïfco Almei-

gelijck

Almeida dan fijn reys naer Indien
voortfettende, geraeckte geluckighlijck

den Caep te boven , en fijn ancker voor
Quiloa uyt te werpen , doende aenftonts
den Koninck van fijnent wegen groeten j maer defe wel weetende, hoe ilecht
hy het met de Portugeefen hadt ghemaeckt , begaf fich by nacht ter Stadt
uyt, het welcke Almeida (die daer nu
vryelijck binnen gekomen was ) de gele-

gaen.

Op fijn

vertreck,

nam hy den wegh

gentheyt gaf anders dat Rijck te beitel-

Cananor , alwaer hy oock een
Sterckte , om hen tegen de Mahumetanen te befchermen , dede bouwen , al

Die een len , en in de plaets van defen uytgeweenieuw Ko- kenVorft, daer eenander Koninck te

het welcke in het Jaer 1505, voorviel.
De gefandt van den Coninck van Nar-

Van

_

,,

,, ,

naer

quam hem oock , uyt name van
,
Meefter begroeten, de welcke bewoogen , door de roem , die van de Porkent was.
Dat gedaen zijnde , bouwde hy aldaer tugeefen gingh , mede genegen was , een
een Sterckte , dicht by den oever van de verbondt met den Koninck Emmanuel
Zee, op een feer bequaeme plaets , om te fluyten , het welcke mede beveftight verbond
«">« de
daer door alle vyandlijcken aenftoot af is greworden , met toelaetinsh van een ° n n c?
tegen
bewaeSterckte
te
om
in
mogen
bouwen,
ve
fel
de
gevende
^a ^ a r !
te weeren,
ringh aen Ferreire , met laft en toeru- den aenloop derSarazijnen vrytezijn} fi n ga.
Sant
ftinge , van al het geene tot verfeecke- welcke Sterckte fy den naem van
Angelo gaven , zijnde Lopes Britio met
ripgh van de plaets fou mogen dienen.
Daer op vervordert hy lijn wegh naer hondert en vijftigh lbldaten , ter bewaeMombaze , alwaer hy op den vierden ringevandefelve geftelt.
s;;n ncnOndertuflchen komt Antonio Sala,
komiltor ^j-o-i-j daer nae inde haven quam, van
*
Mombaza.
he we c <c hy den Koninck dcdeken- bcfteller des Koninck van Portugael , in
ftaet was
Couian te fterven, waer door de Aranifte hebben , die gecnlinrs in
om
wel,
biers de gelegentheyt namen iets aen te
maer
oorlogen
,
te
hem
om met
een verbond met hem aen te gaen maer rechten, en het volck tegen de Portuniet
geefen te doen opftaen , maer door de
dewijl de Mombazianen daer toe
wac-

Siioa

verkieil.

linga

verkiefên,'namentlijckeenenMahumet
Ancon , wiens oprechte trouwe wel be-

fijn

j

j

I

i

}

;

van

Fhancisco

en

wackerheyt en voorfichtigheyt van Almeida

wierdt dit beiluyt vernietight,
Soon daer

,

alibo de ièlve fpoediglijck fijn

heen fandt , om in alles ordere re (lellen.
Almeida deed daer op acne Scheepen
heden, ornnaerPortugacl tegaen, de
welckein het Jaer 1506 onder zeyl geraeckt zijnde , aen een groot en onbekent landt quamen , het welcke het EyOntdec- land Madagafcar eertijts , en nu S r Laufeingh van
rents genoemt is , van waer dele Scheeliet Eylant
Madagaf- pen de Caep geluckighlijck te boven ge.

car.

komen zijnde

,

voorlpoediglijck tot Lis-

bon aenquamen.
De Onder-Koninck fandt oock fijn
Soon met een vloot van negen Scheepen , naer de Eylanden van Maldivar
Tocht van of de Maldives , óie in een fëer groot geden Jon«
tal j en tfeventig mijlen van Cochin gegen -Alme.di nae leghen zijn , om aldaer de Sarazijnfche
de AÏaldi- Scheepen
, die fich daer omtrent hielves.
den , aen te taften. Nae dat hy in de haven van Cabalicam aengekomen was,
fandt hemde Koninckeen gefandtmet
geichencken toe , verfbeckende de vrede van hem, de welcke oock aengenomen , en het verdragh fonder eenighe
iwariglieyt gemaeckt wierdt ; mits dat
de Koninck twee hondert en vijftig duyient ponden Caneel jaerlijcks aen den
Koninck van Portugael (bu hebben te
leveren en alibo wierd oock die Vorit
in de befcherminge der Portugeefen, tegen alle fijn vyanden genomen. Ondertuiïchcn maeckte de Koninck van CaGroote
lecout een vloot van tachtentigh ScheeZeemacht
pen j en hondert en twintigh Brigantijtegen de
Portugee- nen vaerdigh , voorfiende die treffelijck
fen.
met wapenen , volck , gefchut en alderhande voorraedt.
Tegen defe machtige Vloot gingh de
Luurents Jonge Almeida , hoewel maer elf Scheed' Almeidil pen
, met acht hondert Portugefen voorflaet de
iicn, moedighlijckacnj toonendedaer
macluige
:

ongemeene dapperheyt
met verlies van dry duymannen, op de vlucht dreef , heb-

Calicout- tegen iulck een
fchc vloot. dat hy defelve ,

fênt

Laur.
bende

d'A

lmeida.

f?

Scheepen , en menighte van
Brigantijnen in de grondt gheichooten.
Het (elfde geluck had Fra?!cois Ab;;eiJe
oock eenigen tijdt te vooren gehadt.
Het volgende Jaer deedt de Koninck
Emmanuel weder veertien Scheepen
tien

naer Indien toeruiten , die op verfcheyden tijden , uyt de haven van Lisbon in
Zee itaecken , (onder dat eenige van de
(èlve , dat Jaer in Indie geraeckte, zijnde
door (ware ftormen , d'een hier en d'an- Portugeeder daer heen gedreven en verftroyt , en kll<; v,ooc
eenige in de grondt gedagen. Wanneer

de Indiaenen fulcks veritonden, befluyten iy al hun macht byeen teverfamelen ,
de Portugeefen al tfeffens uyt
Indie te jaegen
maer Almeida kennis

om

:

van hun beiluyt gekreghen hebbende
hield fich op fijn hoede, en (lelde vaerdighlijck twee Vlooten daer tegen ghereed, zijnde de eenevandry Scheepen
en twee Galeyen , om de Scheepen te
behoeden , die naer Cochin en de Caep
de Comoria fbuden varen , en de andere van elf Scheepen , van de welcke fijn
Soon Laurents , tot Generael gheftelt
wierdt ,

om die

gantfche kuft te bevrij-

den , en den vyand te doen (icn , dat fy
geen nieuwe macht van nooden hadden.

De

Indiaenen des niet tegen ffcaen de,
hun beiluyt voort te (etI
ten , het welcke de Koninck van Cananor begoft , met een macht van veertig
duyient mannen , aen te vangen , met
de welcke hy de Sterckte van de Portugeefen aentatten, dis de ièlve dapperlijk
gedurende den geheelen winter , door
de moedigheyt en kloeckheyt van hun De SterkOverlle Britio befchermden , (00 verre te van Ca "
n3n °.t ap '
dat de vyanden gedwongen wierden een
f
vrede met hen aen te gaen , aengehen door de
iy geen middel faegenhen te overwin- Portugee
!>n henen.
fchejmr.
Eenigen tijdt daer nae, namendijck
in het Jaer 1508, wierden weder ièftien
Scheepen naer Indie geienden. Vier van
de welcke onder het beleydt van Jago
lieten niet naer

1

,,

,,

't

ytf

L

e t v e

n

Segueira , aen geene zijde den Ganges
naer het Aurea Cherfonefus , als nu Ma-

om

lacea genaemt, gefonden wierden ,
de geiegentheyt van dat ge we ft te ver-

en 'de andere twaelf onder
Georgio d'Aguilaar , hadden laft met
hun vijven nae de Caep de Guardafri
over te iteecken , om al de Scheepen die
uyt Arabie , naer Indie quamen , waer te
Nieuwe nemen , maer deië Vloot leedt mede
fchipfch ipbreuck , en wierd van de golven in
breuck
gefwolgen , om mede te toonen hoe dier
der Portudele landt winningen de kroon van Porgeefen..
ipicden

,

tugael ftondt.

In het begin van het volgende Jaer
Abneida den vyandtgeen tijdt willende
geven , Tandt fijn Soon Juaurenis met
acht Scheepen , om de geheele kuft in
allarm te houden , en de Moren werek
te geven. Hygingh heen met defe laft:,

verfchcydene havens aen , verbrande menighte van fcheepen der vyanden ,
en quam ten laetften met lijn Vloot in
de haven van Chaul. Alwaer ten ancker
zijnde , verftond hy dat Campfon , Konink of Soudan van Egypten.- een machtige Scheepsvloot in Indie gefonden had,
«cypti
om ter liefde van den Koninck van
fche magt /-\
ambaya , en die van Calecout , de PorPafte

tegen de

ForrugeeTeti.

tngeefen aldaer t'onder te brengen. Wanneer deOnder-Koninck Almeida dat

£

mede vernomen

,

ichrecr'

hy

fijn

den vyandt niet vorder fou
komen , maer hem tegen gaen en

Soon ,
laten

hadt

dat hy

Qagh leveren

,

foo haeft de geiegentheyt

fulcks ion toelaten. In gevolge van dele
lalt , maeckte fich Laurexts vaerdigh örn

Üaen , en geraeckte met de & Iamaiucken aen het gevecht. Maer dit liep tot
Laxrents
lijn ongheluck af, alfoo hydapperlijck
d' Almcide
ftrijdende , doodt geichooren , en fijn
gefiagen
Schip genomen wierdt , de relt van lijn
tn ghedoodr.
Vloot nam de vlucht naCananor.
te

Eenigcn tijdt daer nae, kreegh ~Francijco ePAlmeida lalt van den Koninck
van Portugael, fijn ampt, aen Alfonfo
d'Aiburquèrque ( van wie hier achter

'

Daden

en

byibnderiijck gefproocken wordt

)

over

geven , en te huys te komen , maer
dewijl hy als doe befigh was lijn Vloot

te

by een te vergaderen, om Mirochem
aen te taften , en den dood van lijn Soon

wreecken , befloot hy voor fijn te
huysvaert noch dien tocht te doen. Hy
dan hebbende feven Scheepen geladen

te

om

nae Portugael te gaen , begaf fich
fijn gantfche Vloot, beftaende in
negentien Scheepen , op hebbende darden hondert foldaeten , en vier hondert
Cochineefen , naer Cananor , en zeylde
van daer nae de haven van Dabul , een
Stadt behoorende onder het gebied van
Goa , welcke plaets hy befchoot, en met
geweld veroverde. Van daer fette hy het «f Alma U
naer Diu , daer Mirochem , Zee-voogt v„ r P v f rt
der Egyptenaren met lijn Vloot lagh
mede van befluyt zijnde Almeida in volle Zee llagh te leveren. Eenige dagen
daer nae ontmoeten dele Zee-vooghden
malkander , tuffchen de welcke een feer
hardt gevecht ontftondt, in het welcke siaet.de
Almeida de overwinningh behield, blij, fch^viö^t.

met

vende vier duyfent Mamalucken dood
en de andere met de vloot op de vlucht
gedreven zijnde. Dit bracht foo veel te
weghe , dat Mirochem daer door gedwongen wierd vergiffenis en vrede van
Abneida te verfoecken.
Die voorts in fulcker voegen de kuft

Diu enCochin over liep, dat
de Heeren en Landvooghden van
de felve onder febattinge , en onder geboorfaemheydt van den Koninck van
Portugael bracht. Hy begaf iich weder
naer Cananor, alwaer een igen tijdt fijn
volck ververicht, en ordere op de faecken aldaer gcftclt hebbende , vertrock
vorder naer Couchin , daer hy van den
Koninck en de Portugeefen metgroote
tuffchen

hy

al

eer en blijdtlchapontfangen wierd.

Volgens laft en ordere van lijn Koninck , nam hy daer op fijnreyfe naer
Portugael aen , maer foo als hy , niet
verre van de Caep de bona Efperanca
water

van

Wordt
door de
van de
Caep doot

f

waeter in nam , gheviel het dat eenige van fijn volck , zijnde aen landt gegaen , door de woefte Barbaren , naer de
Scheepen gedreven wierden. Hy , om
hen by te ftaen , fètte mede voet aen

der die elf braeve Capiteynen , het leven liet , de reft wonnen de booten , en
quaemen met groote moeyte aen de
Vloot. Alfoo bleef defe brave Oorloghs

met vijftigh van de fijne , maer had
het ongeluck met een pijl door de keel
gefchooten te worden , waer door hy
met vijf en tfeftigh Portugeefen , en on-

die fich door foo veel kloecke vyanden
gereddert hadt. De Vloot tzeyl gaende

landt

Wilden

geflagen.

Alphonsus cPAlburq^uerclue.
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man ,

door een deel woefte Barbaren

verfoete haer groot verlies

met haer ge-

luckige aenkomft tot Lisbon.

en

DADEN

Van

ALPHONSUS
d'ALBURQUERQUE
Onder-Koningh

in Ooft-Indien.

INHOUD.

T

dAcugna naer SK Laurents gefonden. Befchrijvingh van Socotora. Tocht van Alburquerque naer Ormus. T>at hy Tortugael onder ddnigh maeckt. Wederfpannigheyt van dien Koninck. Ormus weder belegert en befchooten. 'Door verradery der portugeefen weder van Alburquerque verlaeten. Nederjfiegh der 'Portugeefen tegen de Calecutianen. Jacob Lopes de Segueira komt in Indie.
Sijn handel met den Koninck van Malacca. 'De Vrede bejlooten. En
weder gebroocken. Bejluyt van Alburquerque om Goa te beoorlogen.
Aenvangh door Timoia. Goa door Alburquerque
Riftan

onder Tortugael gebracht*

Toeruftingh van Zabaim tegens de

H

Tor-

Ueeven

^

Daden

en

Hun tegenweer daer tegen. Goa weder befpronEn van Zabaim gewonnen. Kieuwe Vlooten in Indie.

Tortugeefen.
gen.

Goa

op nieuw door Alburquerque bemachtight.

CMalacca

Buyt in de Stadt gemaeckt.
door Alburquerque gewonnen.
Goa weder belegert en verlaten. Verft hey de Gefandfc happen
om vrede. Vrede met de Calecutianen. Onluften binnen Ma~

De verraden ge/ïraft.

Andere op[lant aldaer. Ge/lilt.
Tocht van Alburquerque nae Aden. Miftuckt. Sijnverbondt
met den Koninck van Cambaya. Alburquerque ruft een vloot
Dat onder gehoorftaemheydt van ^Portugael
toe nae Ormus.
gebracht wordt. Gefandtfchap van den Koninck van ^Perften,
Koninck Hamet van Alburquerque ge/lagen. Dood van Allacca.

burquerque.
En weynigh

tijds

tevoo-

Van

daer

nam hy den wegh naeZoco'°'

inwoonderen Be cIiri,
v
fich Chriftenen noemen , gelijckfe oock z c 0tor a.
ninck van Ooft-Indien nae der Chriftenen wijfe Kercken en
gemaeckt zijnde , met vijf Autaren hebben, fbnderdatfe evenwel
Scheepen derwaerts heen een woordt van der Chriftenen Leere
gefchickt , om het felve ampt te aen vaer- verftaen. Ten tijden wanneer de Porden , wanneer de tijdt van d'Almeida tugeefen daer aen quamen , heerfchte de
föu uyt zijn. Dele op fijn aenkomft gaf Koninck van Capen , een Arabier, met
Triftan
groote geftrengheyt over dit Eylandt,
i a ft aenTriftan d'Acugna, die het gek» n over e1 ^ Scheepen hadt , naer het hebbende een Sterckte op de Zee ghenaer "I™
Laurents Eylandt van S«. Laurents te varen ; om bouwt , om daer door de inwoonderen
gcfondcn. de uytbreydingh van het felve , en de in te beeter gehoorfaemheyt te behouzeden der inwoonderen ten nauwften den. Triftandaer komende, taftedefè
te onderfoecken , het welcke hy uyt Sterckte aen , om daer door defe Chrivoerde, ontdeckende de gantfche kuil ftenen van de dwinglandy der Arabiers
van het Eylandt , naer het vafte landt teverloflen, en maeckteïich daer meevan iEthiopia toe; maer komende aen fter af , daer lich de inwoonders ten
de punt die naer het weften ftreckt , en hooghften over verblijden.
ren wierd Alphmfus d'Alburquerque , Onder-Ko-

willende het Eylandt rontsomme zeylen , onftont'er een onweder , het welcke lijn belluyt vernietighde , en hem

weder naer Mozambique dede keeren.
Van daer weder tzeyl gaende , quam
hy eyndelijck in de haeven van Melinda
ten ancker, om den Koninck aldaer te
,

en

van wegen

lijn

begroeten

hem

eenige gefchencken
te behandigen,

Meefter

tora, van het welcke de

Aen

d'andere zijde

,

|*

-

Alburquerque

maeckte een toelegh , om fich meefter
van Ormus, een Eylandt leggende aen
den mondt van den Perlifchen Zeeboefèm, te maecken , wiens inwoonders
meeftalle Arabiers en Peruanen, maer
alle Mahumetiften waren ; en tot dien
eyndegingh hy tzeylin hetjaer 1507,
van Zocotora naer de Caep de Rozaga-

Alphonsus

van

(1'Albur.ouerq.ue,

Corodum

ghenaemt , hebbende by fich fes dappere en
vermaerde Capiteynen , die over vier
hondert en tfevenugh foldaeten hetgefagh hadden } met defe , en een kleyn
Ie, in

Arabie

,

anders

getal fcheepen, beiluyt

de Onder-Ko-

lietopentlijck

S9

met gefchut op de Portu-

geefche Vloot donderen.
Alburquerque begoft daer op van fijnder zijde de Stadt mede te naerderen,
en geweldighlijck befchieten , befetten-

Ormus
toegangen , opdatdebek- weder belegert en
gerde'van nergens eenige toevoer mogt befchoowerden toegebracht j door al het welcke ten.
hy de belegerde lbo verre bracht , dat

de oock

alie

naer Or-

ningh Ormusaen te taften, omhetklve den Koninck van Portugael onderdaenigh te maecken. En in der daedt ,

musi

niet tegenftaende veel gevaerlijckeont-

hun faecken ten uyterfle gekomen

moetinge, hy voerde het felfde met allen loffelijck uyt , invoegen de Koninck
van Onor, ten hooghften van lijn dap-

de, fy gereed ftonden , om de Stad met
verdragh over te geven
maer eenige
Portugeefen , reghen hunnen OnderKoningh wederfpannig geworden zijnde , lichten hun anckers , en namen den
wegh naer Indie , fonder acht te flaen op Door ver«
hun eedt , of het ghevaer daerfe hun radery der
PonugeeHooft , en by gevolgh de Indifche faeck fen weder
in ftelden , waer door Alburquerqe ge- van .Aldwongen wierdt fijn ondernemingh te ^itrquercjut
verlaten.
ftaecken, en in der haeft van Ormus af

Tocht
van *Albiirqueique

perheydt voldaen, verlbcht vrede met
hem , en verbondt met den Koninck
Portugael
van Portugael te hebben , onder belofte
onderdaDat hy

nig maekt

.

van hem jaerlijckfche fchattingh te geven ; het geen hem wierdt toegeftaen
van al het welcke de voorwaerden in
goude plaeten , in de Arabifche en Perfifche tael gemeden wierden , blijvende
het PerhTche Exemplaer , of Uycfchrift
voor den Koninck van Onor, en het
Arabifche voor den Koninck van Portugael.

den Ko-

Niet tegenftaende dit vaft verdragh
de Koninck van Ormus , of Onor , eenigen tijdt daer nae ( verftaende uyt eenige Portugeefche Capiteynen, die tegen hun Opperhooft Alburquerque waren opgeftaen , en van hem afgevallen
dat het geendefelve in fijn Rijck hadt
gedaen , geenfints met ordere van den
Koninck Emmanuel was ghefchiedt )
focht gelegentheyt ( tegen de gegevene
beloften ) hem met lijn Portugeeien we-

ninck.

der uyt lijn landt te verdrijven > tot

Wederfpannigheyt van

wek-

zijn-

•

te trecken.

Ondertuffchen de Koninck van Porhoorende van de macht die
,
Campfon , Souldaen van Egypten , in
Indien fandt ( gelijck hier voor gele-ght
is ) mede van de onderftandt , die de
Koninck van Calecout hem wilde doen,
om de Portugeefen met geweldt uyt Indie te verdrijven, maeckte , kif noch
voor de wederkom ft van Almeida , een
Vloot van vijftien fcheepen , met vijf
hondert Portugeefche foldaten voorfien,
naer Indien , toe , ftellende daer over
Fernand Coutinet , een Edelman van
groote achtinge , en Veldt-Marfchalck
van het Rijck ; defe op fijnaenkomft,
volgens laft van den Koninck , vervoegde fijn macht met die van Alburquertugael

ken hy albereeds vijf bootsgefellen , die
fich op het gefchut te gieten verftonden ,
hadt opgemaeckt , maer Alburquerque , que , die hem alreeds in maeghfehapbekennis van de faeck gekregen hebben- ltondt , en een groot vriendt was , om
de , trachte by tijds daer in te voorfien
fbo gefamentlijcker handt, den Koninck
maeckende fich vaerdigh , om hem met van Calecout, en fijn Stadt te vernietiernft aen te taften, indien de faeck daer gen , tot wekken eynde fy de ftevens
toe mocht komen , gelijckfe oock de- daer heen wenden , hebbende twee duyde want de Koninck bracht terftondt fent Portugeefche foldaten , en fes honfijn volck van alle kanten by een , en
dert Indianen op hun Vloot. Wanneer
2
fy
:

H

,,,

,

Ueeven

6o

quamen , was het niet lange, of
wierden hand gemeen , raaer de quaNedcrlaeg
de raedt en hardtneckigheyt van Coutinder Ponugcelen te- ne , was de oorfaeck van de nederlaeg
gen deCa- en dat de Portugeefen een goedt getal
lecutiaibldaten lieten fitten , onder de welcke
iieu.
hy felve v/as.
fy daer
fy

Omtrent defe felve tijdt vertrock JaIacob Lo- go Lopes de Segueira van Lisbon met
pes de Sc> vier
fcheepen , en quam eerftelijck in
gueira

Dade

en

N

nigh om die te verderven , met de welcke fy verbondt en vrede aengingen , geWeder
lijck men door gantfeh Indie, hunnen
handel foodaenigh bemerekt hadt. En S ebrokcn '
defe redenen brachten den Koninck en
iijn
foo verre, datfe voornaemen
Segueira, en de andere Capiteynen en
Overften om den hals te brengen j maer
fulcks ter ooren van Segueira gekomen
zijnde , maeckte fich die by tijdts van
daer , naer Indofbn , van waer hy de

Oom

komt ia

het Eyland van S r Laurents,van daer tot

Indien.

Cochin , en aen het Eyland Taprobane,

Caep de Cory aendeed , en alfoo eynde-

het welcke recht onder de Linie gelegen
is.
Van daer nam hy Gjn cours naer Mahet welcke aen te doen , hy
lacca ,
gefonden was, dewijl de Koninck E m-

lijck

.

om

weder naer Portugael trock.

Aen

d'andere zijde Alburquerque

,

bewoogen door den raedt vanTimoia,

als doe de zyde van de Portugeeien
aenhingh , befloot den oorlogh na Goa , Befluyr
(eennaem die foo de Stadt als hetEy-^ an Al~
land , daer de felve op leght gemeen is ) o^g ofte
ben.
Wanneer hy daer gekomen was , gaf over te brengen, omdathy vernomen beoorloSijn han- hy den Koninck aldaer , die een Mahadt , dat Zabaim , die daer Heer van g en «
del met
humetift was , te verftaen , dat een feer was, fich vervaerdighde om de Portuden Kogeefen op den hals te komen. Hy derninck van beroemt Koninck , in het uyterfte gehalven landt eenige van fijn Hoplieden
Malacca. deelte van het weften , hem tot fijn Mavoor uyt , om een tooren, die de bejefteyt gefonden had, om een verdragh
van vriendfehap en verwandfehap met fpringers groote fchade konde aen doen
hem aen te gacn , het welcke hen beyde te bemachtigen, gelijck hy oockTimoia Aenvaagh
r Tl "
voor het toekomende , feer groot nut bevel gaf , een anderen tooren op het
en voordeel fou konnen by brenghen. vafte land , dicht by het EyJand ftaende
De Koninck en fijn Oom , die het Rijck daer belettinge, en gefchut oplagh, te
beitierde , lieten fich dele aenbiedinge vermeefteren , het welcke fy moedighlijck nae quamen , van waer fy vorder
feer wel gevallen, en alfoo wierdt Segueira toegelaten binnen de Stadt te ko- toogen, om een vafligheyt,Pangin geVrede be- men
om alfoo een vrede onderlingh te noemt, die fterek, en wel met volck
,
flootcn.
beraeraen , gelijck de felve getroffen, en vooruen v/as , aen te tallen , de welcke
met alle behoorlijcke plechtigheden vol- fy in namen , en in de alïche leyden , na
dat de beiettelingen op de vlucht gedretrocken en befwooren wierdt.
Ondertuftchen lieten de kooplieden ven waerenj al het welcke de inwoonvan de Zuyder Eylanden , en die daer ders van Goa, die oock onder malkanuyt Indie , en elders van daen om te der feer oneens waren , een ongemeene
handelen waren , niet na , den Koninck verbaeflheyt aen bracht.
Alburquerque van hun onderling mishet oor, als elders oock gefchiedtwas,
volteblafen, entefeggen, Segueira en noegen verwittight , fchickte een ghefanddchap aen de voornaemfte van de
fijns ghelijcken waren niet als een deel
Zee-rovers, envyanden van alle volc- Stadt, om hen aen te leggen j hy ware
keren, en die onder een fchoonen fchijn, niet ghekomen om hen te verderven
maer om hen van het jock der dwingeniet als enckel bedrogh voeden ; alleelandy,

die

manuel groote begeerte hadde, een weynigh meer kennis van dat Rijck te heb-

-

,

van

Alphonsus

cPAlbiiroiieroiie.

kndy ,

dat op hen lagh , te verlofTen , en
onder een fachter en vreedfaemer regeeringh te Hellen, belovende hen in vryheyt te behouden , indienfe lich onder
fijn befcherminge wilden begeven , gelijck fy oock deden , invoeghen AlburGoa door querque den volgenden dagh, den 16. FeAlburquerque onder bruary des Jaers 1 5 1 o , binnen de Stadt
Portugael quam , om de befittinge van de felve
gcbiacht. de Sterckte
, en al de wapenen en voorraedt ( beftaende uyt veertigh dubbelde
Canons , met een oneyndelijcke racnighte van Falconetten, Mufquetten , en
ander gefchut in overvloed ) te nemen.
Maer lange mocht hy defen Hand niet
vreedlaem befitten j want Zabaim ( die
voor als doe niet tegenwoordigh , maer
Toeru- met de andere faecken van fijnRijckte
flingh van
beftellen , befigh was , maeckte vaerdig
Zabaim
een groote macht op de been te hebben
tegen de
Tortugee- om daer mede de Portugefen weder van
fen.

fijn

bodem

Hun

re-

genseer
daer tegen

af te drijven.

hem voor

Alburquerque

den toegangh tot het
Eylandt af te mijden, en de Stadt Goa
wel te bewaeren ; en hoewel hem het
felve fwaer genoegh was , als hebbende
weynigh volcks, en flecht vertrouwen
op de ingefëtenen , deed hy evenwel alles wat hy konde, om tegen alle ongefocht

legentheden

te

al

voorfien,maeckende veel

Trencheen en vaftigheden , tot belchermingh van het Eyland j en Hellende fijn
braeffle Capiteynen tot bewaringh van
de felve.

Al dit niet tegenHaende , de vyanden
begunHight door een duyftere en regenachtighe nacht, die de Portugeefen
verhinderde hun Ichiet-geweer te ghebruyeken , en toe te loopen daer de nootwendigheyt fulcks vereyfehte ) overwelGoa we. dighden de Trencheen, hoewel niet Tonder beder verlies van veele van hun Volck.. Sy
fprongen.
daer op trecken voort om de Stadt te bemachtigen, doende daer alles op wat fy
(

konden

-,

maer Alburquerque en-de fijne

befchermden lich met groote moedigheyt , en Honden veel lange en geweldi-

61

ge aenvallen uyt. Tferwijl fy in defe flant
van faecken Honden , namen de Sarazijnen die binnen Goa waren, dewaepenen aen, en vielen op de Portugeefen,
foo haeitfyde tenten van Zabaim (die
tot noch toe alles door Pukicam , lijn
Opper-hooftman hadt uytgevoert ) voor
de Stad lagen , het welcke Alburquerque
bewoogh, üende de macht der vyanden
foo van buyten als van binnen, en de
weerloosheyt van de Stadt , fich naer de
En van
Sterckte met al fijn volck te begeven Zabaim
"
maer liende geen gelegentheydt lich al- ;^ on
daer lange te verdedigen , nam een beiluyt , te middernacht te vertrecken, met
meeninge tegen de voortij dt weder te
:

komen.
Ondertuffchen flelde de Koninck
dry Vlooten naer In- Nfeuwe
dien toe, d'eene van vier fcheepen, on- ykown
m lndie'
der Jago Mendozza de Vafconcell. De
tweede van feven icheepen , onder Gonzales Segueira , en de darde van dry, on-

Emmanuel weder

der Jan Serran , met bevel op het
landt van Sf.Laurents te landden,

met den Koninck van

Ey-

om

het felve een ver-

draghtemaecken. Dit voerden fy met
en andere Koningen uyt , ontdeckende diegeheele Noordfche kuil, en
Haecken foo, niet tegenflaende veel ltormen , die hun beliepen , naer Indie over.
Vafconcel had vorders lalt naer Malacca
tezeylen, met ordere van den Coninck
aen Alburquerque , dat de felve hem alle
nootwendigheden , tot die onderneminge , fou beileilen j maer daer wierdt een
belluy t onder alle de Hoofden gemaekt
dat het bemachtigen van Goa , voor alle
andere dingen behoorde te gaen , zijnde
de onderneminge op Malacca van iüick
die

een gewicht , dat daer vry meer als vier
fcheepen toe van nooden waren , en na
het volvoeren van de faeck van Goa
löude men met beter ge volgh die faeck
konnen aenvangen.
Vafconcell volghde gaerne dit befluyt,
en terilondt vervaerdighde lich Alburquerqut
tl 3

,, ,
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L

querque tot den tocht

geacht wierd twee hondert
duylènt kroonen te bedraegen, fonder
duyfent itucken gefchuts.en vericheyden
ander oorlogs gereedfehap daer onder te

kende een Vloot van vier en dartigh
Scheepen klaer, op de welcke vijftien
hondert Portugeefen , en dry hondert
Indianen waren aldus zeylt hy weder

begrijpen.

:

naerGoa, en vandderaoed vandelijGoa op
nieuw
dooi ^11burqueyque

bemach»
tight.

ne foo goedt , en de wederftandt der
vyanden lbo nutteloos , dat hy in fpijt
van al de vyanden , lich weder meefter
van de Stadt maeckte, en dat binnen fes
uren tijds, en met een hand vol volcks
zijnde die foo vol vanweerbaere man-

|

Wanneer dit nu aldus ten eynde gebracht, en goede ordere opdefeeckerheyt van de Stadt geftelt was , begaf fich
Alburquerque een genoeghlame Sterckte

j

aldaer
j

j

nigh

op

te rechten

tijdts

,

die binnen

wey-

ten eynde gebracht wierdt;

terwijlen liep het gerucht van defe voor-

overwinningh over gheheel
Indie , en bracht foodanigen verfchrickingh onder de nabuerige Koningen en
Vorften , dat de Koninck van Siam ,
een groot enmachtigh Heer, omtrent
de grenfen van China gelegen , als mede

nen.
Alburquerque dan goede ordere op de
faecken van Goa geftelt hebbende , vervaerdigde lich tot de onderneminge op
Malacca , maeckte derhalven een Vloot
van {es en twintigh Scheepen daer toe

trefFelijcke

vaerdigh , en begaf lich met een voor de
wind daer na toe.
Hy quam daer voor op den eerften
July des Jaers 1511? alwaer aenftonds
in de haeven , een gefandt van den Ko-

de Koningen van Java , Zumatra en Pegu, hun Gefanten aen AlburquerqueTonden , d'een verfoeckende vrede, en d'ander lich gewillig den Koninck van Portugael te onderwerpen j toonende door
gelchencken en gaeven , de vriendfehap
en eere die ly den Onder-Koninck, door
lijn loffelijcke en heerlijcke daden > toe-

ninck by

hem quam

,

die

op

redelijcke

voorwaerden , vrede van hem verfocht
voorwendende , dat de verongelijckinge voor heen Segueira aengedaen , Bondare fijn Stedehouder te wijten was , die
hy, om die reden > oockmet de doodt
geftraft hadt.

M.ier Alburquerque wilde

daer niet na luyfteren , voor dat hem al
de Portugeefen die hy in handen hadt,
weder toegefonden wierden j het welcke terftontgefchied zijnde, befloot
burquerque evenwel met lijn werek voort
te gaen , en de Stadt met geweldt aen te
Malacca talten , gelijck hy oock , naer een gedudoor -dl' ngh en bioedigh vechten van twee dae-

AU

barqiterque

gewonnen.

Buytin de
Stadt geinaeckt,

,

gen (zijnde de ingefeetenen van befluyt
alles voor hun Stadt en vryheyt op te fetten ) fich meeiter daer van maeckte. De
Koninck lèlve ontvluchte het by de Zee,
met de voornaemfte van lijn Heeren
terwijl de Portugeefen een grooten buyt
in de Stadt maeckten, het welcke men
daer uyt kan afnemen, om dat het vijfde gedeelte daer van , den Conmck toe-

droegen.
Terwijl nu Alburquerque met het win-

nen van Malacca beligh was , trachte
Zabaim , eertijdrs Koninck van Goa,
dat Eylandt de Portugeefen weder afhandigh te maecken , brenght derhalven
een groote macht , onder lijn Stedehouder Tullechan

,

een wijs en dapper oor-

Joghsman, op de been, die voor af het
Eylandt bemachtigt hebbende , fich vervolgens voor de Stad komt legeren , die Goa we«
hy aenvanght dapperlijck te befpringen }
maer de Portugeelèn , niettegenftaende
de honger , en andere ongemacken , die
de belegerde gemeenlijck drucken , verdadighden fich foo dapperlijck, dat de
beleggers gedwongen wierden weder op
te breecken.

Zabaim evenwel wilde

niet ruften

maer land Rozalchan fijn Schoon-broeder , een Turck van geboorte , daer weder

det bele "
veiUten."

Alphonsus

van

cPAlbiikojiercuie.

der naer toe , met ordere alles te vyer en
te fwaert te ver n ielen. Alburquerque daer
en tegen , die oock gehoort had dat Zabaim een tweede macht van 2000 mannen by de eerfte wilde voegen , vervaerdight aenftondts een Vloot van feltien
fcheepen , om hen het hooft te bieden
met de welcke hy van Cochin naer Goa
af vaert, alwaer gekomen, taft hy de
vyanden op fulck een wijle aen , datie
gedwongen wierden het Eylandt, benefrens de Sterckten diefe gebouwt hadden
te verlaeten.

Hier op komt de gefandt van den Koninck Veugapor , wiens Rijck aen dat
Verfchey- van Zabaim paelde, by Alburquerque
,
de gefanren verfoeckt vrede en 'vriendfenap met
fcliappen
om vrede. de Portugeefen het welcke van meer
andere nagevolght wierdt , felfs de Keyfer van ./Ethiopien , en de K oninck van
Ormus , fonden haer Gefanten naer
Portugael aen den Koninck Emmanuel.
Door bemiddelingh oock van lijn Neef
Naubeadarin,erfgenaem van de Kroon,
wierdt oock de vrede met den Koninck
jVrede met van Calecout gemaeckt , zijnde by voor|deCaIecu- waerden van het verdrag den Portugee;

itiarten.

fen toegelaten een Sterckte in Calecout
te

bouwen,

die

oock met goede voor-

forge opgerecht wierd.

Alburquerque vordersnu tot Goa fijn
verblijf genomen

hebbende , gact in het
1513, naer de Arabifche Zee tzeyl,
om iich tegen de macht van den Sultan
van Egypten te ftellen , die voornemens
was een Sterckte aen de mondt van de
Arabifche Golfte bouwen , en iïch mee1 ter van de Stadt Aden , tot groot nadeel
der Portugeefen , en hun koophandel in
Indien , te maecken.
Ondertuffchen ontftonden eenighe
Onluften onluften binnen Melacca, teroorlaeck
innen
van een rijck koopman , Utefimutaraja
.Malacca.
genoemt , die door Alburquerque tot
Rechter over de Sarazijns gefteie was,
de welcke vertrouwende oplijngroote
middelen, en het geiagh dat hy onder
Jaer

I

*s

het volck hadt , foo ongebonden wierd
dat hy iich (elven al trachte Koninck te

maecken

,

eer de Portugeefen daer in

gekomen waren
al

meeiter waren

en

j

wit te geraecken

,

,

om tot fijn

oogh-

felfsnu defelve daer

bewoog hy een Vorit,

die nae de doodt van

Mahommet, Ko-

ninck van Malacca, die zedeit het verlies van dit Rijck, van hardeer geftorven was , het Rijck erven moit , om de
waepenen tegen de Portugeelèn aen te
nemen , hem belovende alle onderftanr,

om alfoo het werek ten eynde te brengen , en de Portugeefen weder uyt het
Rijck te helpen. Maer delen handel
quam Alburquerque haelt ter ooren , die
de/en werckmeelter terftont by den kop
vatten , en van fijn fchelmfch beftaen
overtuyght zijnde , beneffens eenighe De vcm«
~
lijnemedeftanders, opentiijck het hooft ers § e
^ f
voor de voeten dede leggen > en hun
huyfen om verre haelen.
Niet lange daer na , onderftond een
Patecarir genoemt, aen de welcke Al-

ampt gegeven had
beminnende de dochter

burquerque het iëlfde
hetfelfde, defe

van den voorgaenden Rechter , nam de
heymehjck ten houwelijck , en
trouwde met haer, door aenhitiing van
fijn Schoonmoeder en Vrouw , hec gefchil van haer Vader en Man. Hy dan
ibnder de iaeck veel langer uyt te ftellen , A ndere
namaenitonts de waepenen aen, ftack °P ft and
den brand in een gedeelte van de Stadt,
en bracht verfcheyde inwoonders om
den hals. Maer Alburquerque was terftont in de weer, en komt hem op den
hals, foodanigh dat hy hem uyt Malacca

felve

.

verdreef.

Hy evenwel föcht

plaets, niet verre

f ich in een
van de Stade, valt te

maken, die hy met wallen en gelchut genoeghfaem weerbaer ftelde, en van waer
hy die van Malacca gedurige moeyelijkheydt aenbracht j maer Alburquerque
bracht hem wel haeft lbo verre dat hy
Iich flil hield.

Maer als

daer op de

Ondcr-Koninck
iich.

,,

,,
,
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na Zuraatra te fcheep begaf , begoft
fijn oude moedwil j en deed
lbo veel dat hy by nacht in de Stad quam,
en het Schip van Alronfo Chugnc , een

hy weder

dapper krijghsman , overviel , hem dood
floegh , en fijn volck gevanghen nam.
Onderdies bequam hy onderftand van
denKoninck van Malacca, hetwelcke

hem noch meer deed ondernemen,

tot

Rodrick Loricio , Sradtvooght van
Malacca, Ferdinand d'Andrade, Zeevooght, en andere Portugeefche Capidat

piteynen

hem aengrepen ,

en

(

naedatfe

oock Lazamam , eertijds Admirael van
Malacca overwonnen hadden ) dwonGeftilr.

gen naerhet Eylandt Java, als mede de
opgeworpen Koninck van Malacca naer

Bantan te vluchten.
Onderdies vervaerdigb.de Alburquerque een vloot van 20 fcheepen, met 1 700
Portugeefen en duyfent Indianen belet
met de welcke hy , uyt de haeven van
Tocht van Goa , in het Jaer 1513? naer Aden , een
""
.Aibxrquer
van de iterckite Steden van het geluckig
cjue naer
Arabie , gefeylt is , van de welcke hy fich
Aden.
trachte meeiter te maecken , om van
dacr geheel Arabie te quellen , en de aenkomlt der vloot van den Sultan van Egypten

maer lijn aenflagh gewant hy vandt de gelegelijck hy lich hadt inge-

te ituyten

;

luckte niet wel,

gentheyt niet
beeld , dewijl

Mifluckt.

men hem hadt

wijs ghe-

maeckt, dat de Stadt flechtelijck voórilen was , daer hy het tegendeel bevand
en de ingefeetenen qualijck teghen de
Portugeelen genegen te zijn , invoegen
na dat hy alles hadtgedaen dathykonde
om de Stad te overweldigen , hy genootfaeckt wierd op te breecken , en weder in
haeft naer Indie te keeren.
dien felven rijdt hieldt oock de
Koninck van Bantan , die van Campar

Op

beleert

.

hier over fand

hy Franciico de

Melo met vier Icheepen , befet met hondert Portugeefen en 700 Malackers, om
dele hun verwant te verloffen j het welcke foo wel gekickte

>

dat de

Daden

en

fich

Melo de

.

vyanden verjoegh

, en veel vandefelve
neder maeckte. Ondertuirchen bracht
Alburquerque de faeck met den Koninck
van Cambaya , door welck landt de
fti oom Indus loopt, lbo verre door lijn
gefanten , dat hem toegelaeten wierdt
Sterckten in verfcheydene Steden te moghen bouwen , de Stadt
alleenigh

Sijn ver-

bondt met
den Koninck van

Cambaya

Dm

uytgelbndert.

Terwijl deedt hy weder een andere
Vloot vervaerdigen , gevende het den
naem dat de fel ve naer Arabie gefchickt JLlbmwierdt ; maer het was in derdaedt om «fTeei!
Ormus aen te taften en om te beter fijn vloot toe
~
befluyt te bedecken , en alle misvertrou- n3er ür
wen den Koninck te benemen, fandhy
lijn Neef Peter d'Alburquerque , met
vier fcheepen , naer de Caep Guardafu
om die teghen de Arabiers tegebruyeken, van de welcke hy onder andere tien
groote Scheepen , met feer koftelijcke
:

koopmanfehappen gelaeden, genomen
heeft.

Van daer , volgens fijn lalt , begaf

hy lich naer Ormus,om van den Konijik
Terompa , die fijn broeder Zeifadin op«
gevolght was , verlof te verfoeckem om
de Sterckte te mogen bouwen, gelijck by
verdragh tuffchen lijn Broeder, en den

Onder-Koninck bellooten was. Wanneer nu delen Koninck het lelfde niet
wilde toelaten , en Alburquerque daer bericht van hadt, deed die aenltondts 27.
fcheepen , en eenigh ander kleyn vaertuygh uyt haelen, en voer met defelve
uyt Goa in het Jaer 1 5 1 5 , naer Ormus
alwaer de Koninck , ontitelt over defe
foo fchielijcken overval, alles dede wat

om

hy konde,
bevredigen

,

den Onder-Koninck te
doende hem door een van

Hofdienaren de eerbiedigheyt doen,
en aenfeggen dat de Stad, en al de Steden
van het Rijck van Ormus , den Coninck
Emmanuel toebehoorden, en te bidden,
lich van al de gelegenthey t van dat landt
te willen dienen , gelijck of hy in Portu-

lijn

gael was.

Alburquerque gaf tot antwoord, hy lou

den

van

Alphonsus (1'Albur^uer^ue,

den Coninck voor fijn foon houden , indien de daedt met de woorden overeen

quam,

anderfints

maeckendathethem

eeuwigh berouwen löu j want de gefant
van Ormus » die na Portugael gefonden
was geweeft, was al weder gekomemmet
laft van den Coninck , dat men de Portugeefen een Sterckte in die Stadt fou laten bouwen , die oock belooft hadt, de
helft ven de fchattingh, fijn voorzaet opgeleght , te verminderen. De Coninck
Dat onder geen anderen raed fiende , ftont alles toe,
gehoorfaemheyt als mede een oort van de Stadt voor hem
van Per u- en fijn ibldaten ; en alfoo wierd alles met
gael gecede beveftight, de Sterckte gebouwt/en
bracht
werdr.

Ormus

ter

gehoorfaemheyt van Portu-

gael gebracht.

Door al defe treffelijcke daeden,wierd
de Coninck vanPerfien bewogen, fijn
verbondt en vriendtichap den Coninck
van Portugael aen te bieden , niet tegenflaende hy hem Ormus ontnomen hadt,
totwelcken eynde hy Alburquerque een
Gefandt- treffelijcke gefantfehap toefand , die daer
fchapvan
den Ko- door niet weynigh vereert, defelve tot
rinck van Ormus opentlij ck op een opgerecht tooïeifien.

om

van al de weneel , voor het Palays ,
, en daer door by den Conink

reld gefien

van Ormus in te grooter achtinge te zijn,
ontüngh , en weder met koftelijcke ge-
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fchencken van wegen fijn Coninck, en
een Edelman Fernand Gomesgenoemt,
met brieven van Emmanuel , aen den
Sophy Ifmael te rugge fand. Soo groot
was toen aldaer de achting van den nacm
der Portugeefen Alburquerque verfeec
kerde daer na den Coninck van Ormus
tegen een anderen Coninck Hamet , die Koninck
met geweld na fijn kroon ftondt , lloegh Hamet
Mhem , flelde fijn bondgenoot geruft, en van
btirquerque
de Portugeefche faecken , foo daer als el- gellageri,
ders, indehooghfteftandt.
Alburquerque eyndelijck tot grooten
ouderdom gekomen , wierdt eyndelijck
door een lanckfame koorts aengetaft, dewelcke van dagh tot dagh aenncmende
hem deedt befluyten, lich van Ormus
naer Goa te laten brengen , wenfehende
die plaets, daer hy den ftoel van de Portugeefche heerfchappy in Indie hadt geflelt, noch eens voor fijn doodtelien
j
daer omtrent komende, is hy overlee- Dood vü
den , latende een yeder, ja fèlver Sarazij- ~Albnr~
qnerq*c.
nen en afgodendienaers droevigh over
fijn doodt. En dit zijn de eerfte ontdeckers en ftichters van de heerfchappy der
Portugeefen in Indien, naer voortganck,
en hoe onfe landtslieden daer fulck een
goed gedeelte van gekregen hebben, is
van anderen verhandelt.
-
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Prins van Melfi
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Oria wordt ^Admirael voor Vranckrijck
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Si/n misnoegen

Hygaet uyt de kranfche insKeyJ'ers
c
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tegen die Kroon,
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van de Franfchen verloft* Eer hem aengedaen. Het
Savona van de Genouefen gewon-

Kaft eel van Genaagerafeert.

Als mede andere plaetfen. Doria ontkomt een groot ge~
Toelegh vanBarbaroJfaop Cadix. Alicotto van Doria.
Doria worat Ridder van het gulden vlies en
befchaedight.
nen.

vaer.

,

'Prins van Melfi. Oorloghs macht van Andrea Doria. Corone
van Doria gewonnen- AlsmedePatrafJo. EndeDardaneüi.
Wanhoopigh beftaen der Turcken. De Keyfer komt in Italia.
Corone weder van de Turcken belegert. Toe/lel van Doria om
deplaets te ontfetten. On/et van Corone. Dor'mftaet de Turck-

fche Vloot. Verbondt tegen de Turcken» Doria wordt Gene m
rael van den Keyfer. Franfche fcheepengeflagen. 'De Koninck
van Vranckrijck befoeckt den Keyjer aenfijn Scheep s boort.
Plichten van Doria den Koninck bewefen. Chriften Vloot van
de Turcken ge[lagen. Vrede tuftehen den Turck en de Staet van
Venetië. *Dragut Rais wordt vanjanettin 'Doria genomen.
Tocht van den Keyfer naer Algiers. Onweder belet het landen
in Africa. Ontfcheepingh en order e van het Keyfer lij ck Leger,
De Keyferfoeckt '^Affan Aga tot overgeven van Algiers tebewegen. Wonderlijcke voorfeggin^e van een Tover eftfe. De Keyfer komt voor Algiers. Üy tv al der Turcken. Hart treffen. EU
lendige fchipbreuck der Chriftenen
Groot e fchade der Chriflenen. Aftocht van den Keyfer van voor Algiers. Groot e honger snoot der Chriftenen. Groot e Edelmoe digheyt van den Keyfer. Spangiaerden behouden edelmoedi^hlijck hun leven tegen
de Barbaren Doria voorfiet de Stadt van Genua. Keyfer lijcke tocht naer de S tadt Africa. tJMiJJlagh van Janettino
oria
aengemerekt. Doria komt voor Africa. Muneflro wordt van
de Chriflenen gewonnen. Africa belegert. Haer gelegent heyt.
Beraedingh over het aentaflen van deplaets. Vergeefs ge welt
der Chriftenen. Staet van het Chriften heyr. 'Dragut foeckt de
Stadt tevergeefs te ontfetten. Africa wordt ftormenderhand
verovert. Doria van de Turcken op de vlucht gedreven. Orbiteüo van Doria ontfet. Sanftorenza op Corfica en voorts het
g&ntfche Eylandt van de Franfchen gewonnen, Verwonderlij cke
.
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Andrea Doria.

6j

een Edel Juffroiu Genouefen ruften toe om CorfiBedrieghlijckheyt der Franjehen Doria
winnen.
fica weder te
word Generael van de Staet van Genua. Sanfiorenza belegert.
Doria doet het belegh van Calvi opbreeckeii San orenza gewonnen. Dood van den Trim Andrea Doria. Sijn uytterfte
wille. Eer hem nafijn dood aengedaen.

ke daedt

van

Y

konnen ons van de
Zee-helden deler eeuwen
niemandt beter voorfteldefen beroemden
Genouees, dien Neptu-

len

,

als

nus van de Middelandtfche

Zee en doorluchrigh vryfteller van
,

fijn Vaderlandt , Andrea Doria , die, fbo
oyt yemand door treffelijcke daden , fijn
Vorftelijcke Meefters verbonden , en
fijn Vaderlandt een eeuwige gedachtenis

naergelaten heeft.

Vanhemièghtjamis

Vitalis:

En Hechte inlandtfche twiir. ,

en onruft

door de vrede
Als Burger eerde hem 't Hooft der Ligurijnfche Steden >
Door fijn Godtvruchtigheyt en dappere
dienft vermaert,
En gaf hem d'hooghfte eer , die fèlfs fy

had gebaert.
Dit fetten

wy fbo over met

vryheydt.

Maer om hem naerder te komen. Theodoro Trivultio quam uvt naem van den
Koninck van Vranckrijck tot Genua,
daer hy uyt lail van die Kroon voor haer

het belit van die Staet nam , en den eedc
van getrouwigheyt de Burgeren van de
Stadt dede afleggen j alwaer hy als Onder-Koninck, lijn verblijf nam ; terwijl
martis
de Alder-Chriftelijcklte Koninck , om
Hic Patriam longo Concn'ffam turbine belli
danckbaerheyt aen Doria te betoonen
Firmavitpace
civilesfuftilit ir as ,
lllum grata fuum , ligurum refpublica ci- hem Admirael, of Zeevooght van lijn Doria won
Rijck verklaerde , en met de Ridder- Admirael
vem
v
or
meritis ingentibus , lijekeordere van S*. Michiei begiftigde, .°
Et pietate gravem
hy
dewelcke
met
groote
plechtigheden,
inter
nj^.
Deleclos proceres quos il/a, ab origine prima, in de Kerck van San Matheo ontfingh
genietende dien halspronck van eer , terExcoluit celebrem £ter?io[acra rvit honore.
wijl lijn Vaderlandt den halsbant van llaverny ontfingh. Maer niet lange genoot
Dat is
die Kroon fulckeendienaer, noch hy
Sijn naem verftreckte een fchrick voor een eertijtel die hem lbo oncierlijk ftont.
rovende Africaenen ,
De Koninck van Vranckrijck, om de
Voor Turckfche buyters, en hun woe- Genoueefen tebeterindwanghte houdende halvemaenen.
den , dede Savona verftereken , en beMaer oock Aufonia tot oorloghs roem fetten , fnijdende den Staet fulck een
voordeeligen haeven , en een groot geen glants.
Hy won in 't Vaderland, een burger eyc- deelte van haer koophandel af j en in de
ken krants.
plaets van een gebuerigh vertreck , gaf

Non We modo Lybi&que, Afiaque
Pyratarum formidabile nomen j
nova gloria
Sed terra decus Aufonia

&

&

&

&

.
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haer

,
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en

nemen , en

en fchadelijck te vallen.
De Staet van Genua

nam daer over
hier toevlucht aenitondts tot den Koninck , fendende twaelf Gefanten aen
hem , en daer nae tot Dor ia j maer wat
defe Burgerlievende Heer kon of mocht

i

nu

daghelijcks

.Kroon.

van

i-

,1

met den Keyfer , op fulcke voordeelige
voorwaerden als hy lëlver fou hebben
konnen wenfehen. Onder de welcke
waren , tot voordeel van fijn Vaderland
het onderwerpen van Savona , en een
groote menighte koorenuyt Sicilië, en
voor hem een jaerlijcks onderhoudt van
tfeftigh duyfent Ducaten , en
geiijck

hier

,

daer nauytgevoertwierdt, een ftaet in
het Rijck van Napels van tien duyient
Ducaten van inkomft , en noch een ander voor fijn Neve den Graeve Philips

onderhoudt,
den Prince
van Orangien , die op beloften van den
Coninck los gelaten was , oock den toelegh van den Coninck ielf , om fich van
de Galeyen , en de perfocn van Doria te
veriëeckeren , by quamen , verlbcht Doria aen den Coninck van fijn dienfï ontfkgen te mogen worden j maer kreegh
daer op geen antwoordt , maer wel laiï
van den Coninck, Afcanio Colonna,
en den Marquis del Guafto , beyde in
een Zee-gevecht door Philips Doria
verovert , hem in handen te ftellen 3 het
geen Doria weygerde , dewijl de felve
Heeren fich alleen aen hem hadden
overgegeven, op voorwaerden , dathy
hen aen geen andere fou overleveren.
Dit duerde lbo eenighe dagen j maer
Afcanio Colonna en de Marquis, vernemende defen onluft , tuffchen den
Coninck en Doria , lieten ondertuiTchen
jiier nae naerftighlijck te arbeyden , om
Doria van den dienft des Conincks > tot
die van den Keyfer Carel te trecken. De
Paus Clemens de levende , föcht van
gelijcken hem in fijn gehoorfaemheyt te
krijghen , indien hy Vranckrijck doch
niet langer dienen wilde , zijnde hy het
eens met die Kroon , die daer over aen
hem gefchreven hadt , belovende fijn
koilen en onderhoudt op fich te nemen ;

oock van

f

;

noch andere onluften ,

sijnmis- wan-betaelingen

noegen c egen die

Wanneer

<-

der te huys landt, en lijnen dienitop- n *s Keyfcyde j maeckende vorder fijn verdragh leis dientft

voortbrengen , de Coninck , opgemaekt
door fijn Raden , was noyt te bewegen
om afïïand van defen aenilel te doen ,
het welcke, geiijck het deGenoueefen
ten hooghflen fmerte , allbo oock Dor ia
diep in het bertcgingh.

Daden

maer Andrea bleef foo wel by fijn voorontfingh foo goede hoope
van des Keyfiers wegen , dat hy den Co- Serf* gast
ninck van Vranckrijck fijn ordere we- £ yt dfu
Franlche
j

haer een nagebuer , die van oudts en van
nieuws alle by vvoonders gewoon is laftig

fijn

het rantfoen van

Doria van ièftien hondert.
Defe Philips was doen, omtrent het
belegh van Napels , door den Prins
Philibert van Orangie ( als elders gefeght
is ) opgehouden , befigh ; die derhalven
uyt kracht van dit verdragh , ordere van

Oom

fijnen
kreegh, fich met fijn Galeyen naer Lerice te begeven , waer heen
sludreas oock , ter oorfaeck van de fterfte , die als doe hart tot Genua aengingh ,

?hüips

P 01

^
de Franfchen

geweecken was; felfs als
nu met hun Zee-macht , d'eene naer
Meiïina, d'andere naer Procida , en de
reft naer Marfille weecken , talie hen
Doria onderwegen met lijn Galeyen.
hier en daer foo dapper en fchaedelijck

v er*

'-*

e
v\ n

Napels,

aen

, dat defe eerfte dadelijcke verklaringe van vyandtfehap, den Franfchen

weynigh ongemackclijck viel.
dit waeren maer begintfelen.
Op den fel ven tijdt , wanneer die van
het verbondt Pavia bevochten , Andrëm
Doria , bevindende fich met lijn Galeyen omtrent Genua , bemachtighde
aldereerft vier Franlche Galeyen , en
daer op Helde fijn Vaderlandt aldus in
Genua
vryigheyt en veyligheyt. Hy wel weten°'
de hoe weynigh befettinghe binnen de ^° or D
Stade was , en dat de Peil daer en boyen
ft.
niet

Maer

i

j

daer

van

Andrea Doria.

daer feer wcynigh volck binnen geheten

_

had, maer voornamendijck 3 dathyde
voornaemfte Burgers op iijn zijde had
als dieopenbacrlijck, onder den naem
vaneen eendrachten vernietiginge van
alle zijdigheydt ( felfs den Sadtvooght
Trivulrio daer niet tegen ftrevende , en
Broer Marco Cataneo met grooten yver
de faeck aenpredikende ) beilooten hadden metterdaed hun vryheyt weder te
foecken.

Begeeft fich by nacht daer binnen, en overleyde met eenige van iijn
vrienden, wat men in die faeck hadtte

doen. Sy te famen baelen ecnigh krijgsvolck byeen, beneffens de vijf hondert
die op de Galeyen waren , met de welcke Philips Doria , en Chriftophoro Pallavicino , die in het gcflacht en huys van
Doria aengenomen was. Dele door de

I

;

j

i

|

j

i

'

:

|

I

I

Poort della Giaretta , en Philips van Cerignano door de hoeve van Paolo Sauli
binnen , en op de Marckt by malkander

quamen

,

, naer den
van Doria , maecken op een nieuw
een Hartogh , Beftierders , en een nieuwe gedaente van een gemeene Staet, enRepublijckj gevende eerft het bewindt
aen twaeif Reformatori , of herftelders,
welcke waren Franco Flifco , Battifta

raedt

.

den dagh aenquam,
een algemeen geroep van Lïbert* , Lihtrta j Vryheyt , Vryheyt ; en alfoo vand
fich Gen ua^ van den band der Franfchen
verloft
twee Franfche Galeyen , in de
haeven leggende , wierden oock , felfs
door haer eygen roeyers, bemachtight,
dewijl het Krijghs volck dat daer op was
fich uyt vrees op het Cafteel begeven
eer

Spinola

,

Auguftijn Pallavicino

Juftiniaen,

,

Tomas

SimonCenturione, Augu-

Lomellijn, Philippo Cataneo, Vincent Sauli , Joan Baptiit Fornari , Joan
Marini, Paulus Gnmaldi en Gieronimo Doria. Daer ontbraecken oock geen
Burgers, die aenitontsgroote fommen
ftijn

:

hadt.

Andreas daer op met de fijne in de haven gekomen zijnde , komt binnen de
Stadt , alwaer hy op de plaetfe Doria
meteen ongemeen toejuychen ontfangen wierdt , fpreeckende de Burgers weder van fijn zijde , met alle vriendelijckheydt aen , en hen te kennen gevende
dat het eenige eynde , van fijn beftaen
hunlieder welftant en vryheyt was, en
hen biddende dat fy fich voortaen eendrachtelijck daer 'm wilden houden. Het

p

is.

nemende aenftonts het Paleys

felfs

,

om verre geworpen
De Genoueefen vorders

van de Signoria en Staet in , terwijl fich
Trivulrio, met Girolamo Achinto naer
het Caftellet begaeven
Aenftonts ontftonter,

69

Vaderland, om fich danckbaer voor defe weldaed tebetoonen, noemde hem
fcedert by openbaer befluyt , Vader des Eer hem
a en se "
Vaderlands* met andere treffelijcke eertytulcn, oprecntingh van lijn beeltenis,
en andere teeckenen van waerdigheydt
tereeuwiger eer en gedachtenis van hun
Verloilèr. Men wil oock dat de heerfchappy der Stadt hem aengeboden, zedighlijck van hem fouafgeüaghen zijn.
Hierop vanght men aen het Cafteel te
benauwen, en te beiluyten , om Theodoro Trivulrio tot overgeven te dwingen, die te vergeefs hulp van iijn vrienden voor Pavia leggende, verfpcht hebben de , en te vergeefs de Sterckte, na het
verlies van de Stad, te befchermen trachtende, eyndelijck gedwongen wierd de Het Ca-<
c] v3n
felfde te verlaten j waer op aenftonts van
o
de Burgers, dit laftigh jock vernielt en ra feett, "

j

|

{

penninghen aenboden , om datelijck
volck te werven , met het welcke Auguftijn en Bartolomeo Spinola , gebroeders, fich naer Savona begaven, welcke
plaets, fonder dat de Franfchen middel
vonden de felve te ontfetten , fy mede
bemachtigen , daerfe de haven , met het
doen fincken van twee groote fcheepen
op dat die van Genua daer geen nadeel
door fouden lijden , onbruyekbaer gemaeckt hebben. Gavi kochtenfe van
Antonio Guafchi met geld, en den volI 3

gen-

savona
van de

enoue "

p
wonnen,

E

.

piactfcn".

1

,}

't
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genden fomer vermeefterdenfe Nove
met geweld , dewijl Pieter Fregefo , die
het met de Franfchen hield , tot geen
verdragh wilde ver ftaen Maer in de volgende wintermaent liep Doria een groot
.

gevaer ; de Colonel Valacerra trock met
een troep van duyfent mannen te voet,
en vijftigh paerden van Monferrano

by nacht by Genoua te komen , en
Andrea Dorïa, felf in fijn Palays, leggende buytende Stadt, by den kop te
vatten , maer het quam foo by lij n tocht
te pas, dat het al daghwaseer hy daer
aenquam , invoegen hy ontdeckt , en
het gherucht van het naeckende gevaer

om

Demjont- verfpreyt zijnde , Doria tijdt en gelekomt een ent heyt hadt, door een Poort, die op
g
8 otse " deZeeuytkomt, wegh, en op een Frevaer,
gat of Jacht in de Stadt te geraecken , latende het Paleys ten roof van de Franfchen , die het felfde pionderden , en
naer een rijdeen buyt daer uyt gehaelt te
hebben, verbranden.
Barbaroffa , van de welcke in het byfonder gefproocken wordt , was nu in
Africa doende , een groote Vloot van
niet minder als tfeftigh weerbare fcheepen in Zee te brengen , van meninge
Toeiegh zijnde Cadix in Spangien te overvallen
van Baten a aer t ter oorlaeck van de Marckt
°P
diealdaerftondtezijn, een rijeken buyt
Cadix!
te halen. Ondcrtufichen was Doria met

y

een groote Vloot in Zee gefteecken, van
meninge die kuft van de Zee-rovers te
fuy veren , als mede om de fchaede die
de Keyfer laetftlijck door de reuckeloosheyt van Portundo , ontfangen had , te
vergelden. Hebbende hy dan bericht
van de Zee-macht der Barbaren , en hoe
en waer fy zich verdeelt hadt , begaf hy
zich met de fij ne naer Cercelli , daer een
van de Zee-vooghden van Barbaroffa,
Alicotto geheten , met feventien fcheepen lagb,die hy foo op het onvoorlienfte
op den hals quam , dat die Zee-rover
geen tijd hadt , als alleen fijn fcheepen te
ontlaeden , de Chriften fiaven , in lëe-

,

en

Daden

kere onder-aerdtfche gevangenis te jae-

gen, en zich met de fijne, op het Caiteel aen landt te begeven, van waer hy
boden aen de omleggende Berg-Moren
landt, op datfe zich wapenden en hem
te hulp quamen.
Doria daer aen gekomen zijnde , vand Alicotto
niet veel fwarigheyt te landen , en zich 1™^™'?
meefter van de haeven te maecken , al- diglu.
waer hytwee GaleyenenfevenGaleotten veroverde , de overige wierden verbrandt j hy deed oock feer naerftighlijck
nadeflaven omfoecken, diehyeyndelijck vandt , en daer hy duyfent van verlofte , evenwel niet fonder omtrent vier
hondert foidaten van de fijne verlooren
te hebben , die zich onbedachtelijck te
lande tot buyten en roven begevende
van de overkomende Mooren, en die
uyt het Cafteel van Alicotto uyt quaemen vallen , overrompelt en in fbucken
gehouwen , of zich in de Zee te werpen gedwonghen wierden , hebbende
Doria

,

op

datfe het hooft bieden

,

en

voor hun behoudenis vechten fouden >
de Galeyen van landt doen fteecken,
aileenigh tfeftigh , beneffens de Vaendrig Georgio Pallavicino, bleven flaven.
En in der daedt het verlies van defe Galeyen en Galeotten, was, naer het feggen van Paulus Jovius , en Cefare Carnpana , de behoudenis van Cadix.
VVaerlijck foo veel waren de verdienften van defen braven Zee-man , en foo
waerdighfijn trouwe in de ooghen van
den Keyfer , dat hy hem Ridder van het
Gulde Vlies, en Prince van Melfi, in de Doria
°r
plaets van de van hem verworpe , en van
^e va n
Vranckrijck opgedragene Ridderlijcke het Gulde
waerdigheyt, ge maeckt heeft. DeKey- vlies, en
van
ferlijcke Majeileyt was oock voorne- £[j,"g
mens hem weder met een groote Zeemacht nae Grieckenland te lenden , om
den Turck aldaer als in fijn hart aen te
taften, en als in fijn huys die lchaede te

doen

lijden

,

die hy van

Chriftenrijck aendede

;

tijdt tot tijdt

het

maer door de
dood

van

Andrea Doria.

hard aendrongh,
, die op de been
was, aen te taften , nam het daer nae
evenwel fijn voortganck , niet Tonder
goede vrucht waer toe oock veel hielp
dat het beleyd aen der Chriftenen zijde
een dapper Oorloghs-man aenbevoolen
vriendt zijnde

,

feer

om de Turckfche macht

;

zijnde

, de Groote Heer Soliman lijn
Vloot Himerale Balcia , een man van
weynigh moed, en noch minder ondervindigh , als de uytkomft genoeg geleert
heeft, hadt aenbevoolen.
Doria kreegh de laft van defen tocht
laet , zijnde noch daer en boven genoodfaeckt te wachten tot dat fijn Vloot in
orderewas, waer doorhy fooveel niet
heeft konnen te wege brengen , als men
wel gehoopt hadt. Hebbende hy dan
van lijn Galeyen die van Napels , van Sicilia, den Paus, en de Ridderfchap van
Oorloghs- Malta , een treffelijcke Vloot , maer niet
Va "
& enoe g nl aem , om het geen voorgenoT^r!a.
men was , uyt te rechten , by een ghehaelt , bracht hy vorder te v/eghe , dat
Hector Pignatello,Onder- Koninck van
Cicilie , eenige Vaendelen voetknechten by een bracht , die mede te fcheep
gingen , benefFens behoorlijck voorraed
en gereedfchap ten oorlogh , om te lande te gebruycken j maer dit alles , ter
oorfaeck van des Onder-Konincks on-

pafïelijckheyt,

mede

van overwinninge , dat gantiche landt,
uyt de klaeuwen van dien Tyran te verlollèn.

Hebbende dan aengevangen met fijn
Hoofden te beraedflagen , watSterckte
of Plaets hy aldaer het eerfte fou aenta, oordeelde de Prior Salviati, Hooft
van de Malteefche Galeyen , en die het
Jaer te vooren , zich op den tocht , en by
het verliefen van Mödone hadt bevonden, dat men moft lien defelve plaets
weder te veroveren , om dat hv goede
verfeeckeringh hadt, dat die niet Vwaer
te winnen was ; maer de Prins nam dien
raed niet voor goedt aen , brengende tot
reden by , dat de Turcken voorfeecker
die plaets te wel vooriien hadden , en
ftelde derhalven voor, dat men Corone,
een plaets op den oever van den eertijts
Mecenifchen boefem gelegen, moft fien
te bemachtigen, het welcke geluckigh- corone
lijck wierduytgevoert, leggende Doria vaaDorü
daer een goede bcfettinghe van Span- geft
giaerden, onder Giroiamo de Mendoflen

traegh voortgaen-

de , bracht mede fijn achterdeel by.
Acht en veertigh Galeyen , en vijf en
dertigh vracht- fcheepen , begaeven fich
dan nadeGolfodiLarta, omaldaerde
Turckfche Vloot te vinden j die men
verftond , onder den voornoemden Himeralcaldaer gekomen te zijn ; beftaende uyt tfeventigh Galeyen , doch die niet
feer wel gewapent noch vooriien waren.
Maer by verwachte de Chriftenen niet,
foo<k>ür de fchrick die hy voor den Prins
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Doria hadde , als om dat by meende dat
de macht der Chriftenen grooter was
als fe zich be zandt. Doria dan , hebbende fijn beleeft heden aen Vincent Ca pello , Generael van de Venetianen , die
met een Oorloghs-macht, zich tot bewaringh der Zee-fteden hadt geleght,
getoont , die als onzijdigh , en in vrede
met beyde de partyen ftaende, geen hulp
altoos tot defen tocht konde toebrengen,
en niet konnende Himerale , die fich in
aller haeit na Negropönte begaf, aentreffen , belloot eenigh werck van gewicht in Morea aen te vangen , wel weetende met welck een ongenoegen , die
inghefetenen , de heerlchappy van de
Turcken verdroeghen , en dat het niet
fwaer omdoen was, met eenigen loop

dood van den Onder- Koninck van Napels Colonna , bleef dat heylfame werck
voor als toen fteecken ; maer alfoo de
Paus Clemens , als toen des Keyfers

!

,

'

!

za,

in.

Zijnde wederom de Hoofden van
Doria by een ontboden , om te beraden
wat men vorder lou aenvangen , wierdt
van iómmige Navarino voorgeftelt, en
daC

L

,,,

, ,

't

7*
dat

men

L

e e v e

N

zich van de na by gelegen ha-

en
j

gehoorfaemheyt.

raoft verfeeckeren , het welcke, feer
qualijck, van Doria niet wierd voor goed

ven

nae de Chriften
,
wapen macht , fonder eenigh gevolgh
daer groote moeyte en geweld heeft om

gekeurt

gelijck daer

_

Alfa ede
fatiafib.

gedaen , daer fe nu vry beter te krijgen
fou geweeft hebben. DojvVzdan weder
zeyl maeckende, keerde ikh ter rechter handt , en omtrent de Golf, of Boefera vanLepanto, floegh fichrontsom
Patraffo , welcke plaets hy met weynigh
moeyten veroverde j als zijnde niet feer
fterck, noch van konft, noch van gelegentheyt , en half van de Turcken verlaten ; behalven dat fich ecnige van de
felve, ineen hooge Sterckte begaven,
die men noch befchieten , en op verdragh veroveren moft j treckende de

vyanden met hun vrouwen daer uyt ,
over het welcke eenige van de Chriftenen , die de felve van hun cieraden wilden berooven , met de doodt geftraft

•

wierden.

Van daer begaf lich de Zee-macht
wederom ter zee, en de Land-troepen
te lande , tot het eynde van de felve boede
fem , alwaer een Sterckte leght ,
enghte aldaer te befchermen , ghelijck

om

.

Ende Dardanellen.

tegen over aen de andere zijde , daer eertijdts jEtalia gheweeft is;
van welcke twee Punten d'eene Molicreo, en de andere Rio, enbeyde tegenwoordigh de Dardanelli genoemt
wor d e n. Rio wierd van Doria bemachtight, felfs eerde troepen te lande daer
by quamen , gevende de plaets ten buyt
aen fijn volck over , het welcke de andere , die niet tijdelijck genoegh aengekomen waren, grootelijcksmisnoeghde,
Zijnde de gramfchap van de felve iöodanigh , dat les Vaenen Italianen , en een
van Spangiaerden , muytineerden , en
hun Overitcn gehoorfaemheyt weygerden ; begevende fich landtwaerts om de
Dorpen der Turcken en Griecken te
plonderen 3 maer de Grave van Sarno

mede daer

Daden

bracht hen op een fachte wijfe weder ter

Zeylende dan de engte over , beftont
Doria de andere Dardanello, in^tolia
gelegen , te belegeren , die voorheen
door Bajazeth , beter als de andere gefterckt en voorfien was , en by gevolge
viel dit belegh fwaerder als het voorgaende , latende de Turcken , die tot Lepanto vergadert waren , niet nae , de plaets
met voet- en paerde-volck by te fpringen , maer de Grave van Sarno , treekende hen met fijn Italiaenen teghen
drongh hen wederom te keeren. Zijnde dan het gefchut voor de plaets gheplant , begoft men die met groot gewek
te befchieten, en groote afbreuckdaer
aen te doen , waer op men den ftorm
aen vin gh , waer door de plaets vermeeftert wierdt , blijvende wel dry hondert
Turcken daer binnen dood , andere fich
by tijdts naer het Mafchio begevende
fiende dat de noot aen den mangingh,
ftaecken het buskruyt van die Sterckte
aen brandt , en vernielden , beneffens Wanhoo~
hen fel ven , en eenige Chriftenen die te P'S hc
e
na by waren, dat gebouw, niet fonder T ^ rckea#
groote verbaeftheydt van het gheheele
Chriften Leger , door het groot gerucht
dat dien val veroorfaeckte.
Doria bequam hier feer groot en
fchoon gefchut , in groote menighte ,
-van het welcke hy een aen den Graeve
de Sarno , en een ander aan Salviati , ter
gedachtenis van d#fe overwinning, vereerde, keerendehy metdereft, en een
treffèlijcke roem weder na Genua, als
Keyfet
zijnde door brieven van den Keyfer , die
nu uyt Duyflandt in Italia gekomen was, ÏJjSu"
derwaerts te rugge ontboden.
Maer niet lange was hy vertrocken
geweeft , of de Turcken vingen aen Coronete wateren te lande te belegeren, Corone
waer door fich de Sterckte in feer groot T e ier van
qc ure™
gevaer bevand. Mendoza die daer bin- ken belenen lagh , dede haeilelijck den Onder- gen.
Koninck van Napels weten , hoe dat hv
11

(

fich

van

Andre a D o r

fich feer onvoorfien van leef-tocht , en
volcksgenoegh, om de plaets langh te
befchermen, bevandt, gelijck hyoock
aen Doria fchreef , hem vermaenende

lijck

hem in aller ma-

iche

van

fijn

beloften, van

komen, het welcke hy vertoonde niet feer iwaer om doen
nieren te hulp te fullen

, aengemerckt de kleyne ervaeremheytder vyanden , voornamenrlijck
van den Generael van hun macht Luftibey , gelijck hem Jovius , of Zai , gelijck
hem Guazzo noemt.
Doria bevandt iich als toen in Spangien , waer heen hy den Keyfer hadt gebracht , door de welcke hy in der haeft
tot dien tocht toegeruft wierd , by begaf
fich met lijn Vloot , ten eerften naer
Napels , alwaer hy Don Alvaro di BacToeHel ciano, dieuyt laft van den Keyfer, alJ
om ^e" (^aer twaelf Galeyen , tot aenwas van lijn
Vloot toemaeckte , niet wilde verwachplae- s te
onticucD. ten j maer ftellende hetgeluckvan defen tocht in de vaerdigheyt , en vrelènde
dat door fijn vertoeven de Turcken iich
ondertuffchen meefter van de plaets
mochten maecken , fijn reys vervorderde , fterck fèven en twintigh Galeyen
en omtrent dertigh groote fcheepen,
hebbende op fijn Vloot het oude Regiment van de Spaenfchen mede geno-

te zijn

men, dat op

die tijd aen het

en onder voorgeven van niet betaelt te
, het geheel Terra di Lavoro afgeloopen , en Averfa gheplondert hadt}
maer hyhen hunachteritelbetaelende,
kreegh hen , onder het geleyde van den
Veldt meefter Roderick Macicao , te
fcheep , gevolght van veel Edellieden
van dat Rijck , die op dien tocht eer
fochten te behalen , hebbende Don Frederico de Toledo , Soon van den Onder- Koninck , een aenkomend Jongelingh, tot hun Hooft. Ondertuffchen
had Doria ^ Chriftophorus Pallavicino,

met een toegemaeckte Galeyevooruyt
gelonden , om de belegerde te moedigen , onder feeckere beloften van tijde-

a.
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van het getal endegeitaltenisderTurk-

Waepen-macht te rugge.

Doria quam in de Maent Auguftus in
Sicilië, alwaer hyiijn Vloot beter met
volck, als mede voorraedt voor de belegerde , voorfagh ; van daer fandt hy
weder op nieuw de gefeyde Pallavicino >
om de macht der Turcken te verfpieden , de welcke weder komende, berichte de macht der vyanden vermeer-

hebben gevonden ; om dat de
van Alexandryen , Hooft van al
de Zee-rovers , daer by gekomen was,
föo dat haer Vloot nu op tachtentig Galeyen gereeckent wierdt , alle wel van
krijghsvolck , gefchur. , en ander oorlogsvoorraed voorden. Doria evenwel den
raedt van die geene , die wilden dat hy
Bacciano met de Spaenfche Galeyen fou
inwachten , niet aennemende , ging van
Meffina tzeyl , en hebbende een goede
wind, quam haeft daer hy de vyanden
vernam , die by en onder Capo di Gallo
dert te

Moor

met het achter kafteel naer het land , al
flaghvaerdigh op hem lagen te wachten
het welcke evenwel de alderminfte vrees
in

muy ten was, hy

zijn

i

onderftandt ; het welcke defe met
een groote moedt en beleydt heeft uytgevoert , brengende met cenen bericht

den Prins

niet verooriaeckte

;

maer

in tegendeel , trachte in alle

manieren die van Corone te ontfetten , wel
weetende dat die van binnen nu al eenige daegen , fich met groene kruyden,
vlees van paerden , en ander flimmer
voedfel , hadden moeten onderhouden,
Hy dan, nemende een gunftige weile

wind tot fijn voordeel , zeylt recht op
Corone aen , dwers door de vyanden
heen, om onderftandt binnen de Stadt
brengen , lbnder dat de Sangiac van
Gallipoli, Hooft van de Turckfche Oorloghs-macht, hem het felfde konde of
derfde beletten, hoewel hy goede geiegentheythadt hem fchaede toe te brengen , te meer, dewijl 'er geen kleyne onordere onder de Keyferlijcke Vloot ontftond,
te

K

Omfet

^
.

Coro *

,,
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ftond, zijnde de Scheepen met de Galeyen , onder het vaeren verwardelijck
onder malkander geraeckt, van welcke
Scheepen , daer Spangiaerden in waeren , twee achter bleven , van de welcke
de Turcken nu alreeds het kleynfte genomen hadden , en het ander in het
hooghfte gevaer ter wereld ftond ; maer
Dor/a , lich weder na den vyand keerende , heeft het een en het ander haeft verloft , en de Turcken daer van heen gejaeglit , waer op de geheele onordere van
de Turckiche macht volghde; lbo veel
ifïèrvan, ( hoewel de fchrijvers in defe
faeck al een weynigh verfchillen ) dat de
plaets van het belegh , lbo te water als
te land bevrijd wierd , latende Doria de
Spangiaerden van Macicao, onder hun
eygen Overhooft, daer binnen, en de

oude befèttinge , onder den voornoemden Mendoca , weder te rugge naer SiciUe voerende , al waer de Vloot lich een
weynigh ververfcht hebbende, vorder
nae Genua gevaeren

is.

Korts daer aen

had hy het geluck mede de Sterckte Bona te veroveren , van welcke plaets hy
de mueren flechte , en het Slot aen Al-

varoGomez,

in befertingh gaf.

Doria kreegh eenigen tijdt daer nae,
bericht , van vijftien Turckiche Galeyen
in deGolfodi Larta, die men geloofde
die van den Moor van Alexandria , een
vermaert Zee-man, te zijn ; Doria als
toen acht en twintigh wel voorfiene Galeyen fterck, begeert lich daer heen en
ontmoet den vyandt niet verre van Corfu , zijnde vertrocken van Gollipoli, gelaeden met veel Janitzaren en Spahis,
( van de welcke de ecrfte te voet , en de

tweede tepaerd dienen) om die nae de
orloghs macht van de Poort te brengen , bet gevecht dcrhalven was hevigh
en f waer , daer veel braeve ibldaten van
den Paus denhals in fchooten, en Antonio Doria indeflinckcr knie gewond
wierd; maer alles wierdt vergoedt door
«en braeve overwinningh , dewijl al de

O

en

Daden

Turckiche Galeyen meeft genomen > of Doria fla«
met al hun Turcken inde grondt ghe- r e Tu rck
ch
oor
fchooten wierden , fonder dat lich een
daer van konde redderen. De Prins begaf fich van daer naer Capo Bianco , alwaer hyde bequaemfte Galeyen die genomen waren , by lich gehouden en gemandt, maer de reft verbrandt heeft;
maer dewijl hy bericht hadt dat Barbaroifa , met een macht van tachtentigh
Galeyen , om hem te ibecken , op wegh
was , vandt hy geraden , om fijn buyt te
bewaren , en lijn Vloot , die genoegh in
dat gevecht geleden hadden , te kalefateren , lich na Mefiina te begeven , ketende Solyman by na barften van Ipijt,
Het groote verbond, tegen deTurc- Verbond
ken, tuflchendenKeyfer, Paus, en de «gen den
Staet van Venetia , met influytingh van
den Roomfchen Konink,die van Portugael en andere Vorften , wierd nu opgerecht , volgens het welcke de Keyièr gehouden was twee en tachtentig Galeyen >
daer onder die van Malta ghereeckent
wierden , gelijck de Staet van Venetia
mede lbo veel , en de Paus les en dartig
( van de welcke de Venetianen hem dartigh ledige fouden leenen ) by te brengen. Over dele Machten wierden dry
Generalen geftelt Andrea Doria over Du-ia Gedie van den Keyfer Marco Grimani , neraeWan
"
e
" Ci
Patriarch van Aquileia over die van den
fe
Paus , en Vincenzo Capello over die
van de Staet van Venetië ; maer in voor-

".

.

r

-

:

van eenige landt-tocht teghen den
vyandt, wierdt Francifco Maria, Hartogh vanUrbino, tot Generaelvan al
het voetvolck geftelt,maer eerlt de fieckte, en daer nae de doodt , verhinderde
hem defe bedieninge waer te nemen
val

Don

Fernand Gonzaga in lijn
de voorwaerden
van dit verbondt was bedongen , dat al
bet geene van den Tarck fou verovert
worden , getrouwelijck de Staet van Venetië fou ter handt worden geftelt , en
dat in vergoeding h van de fchaede door
foo dat

plaets geftelt wierd. In

van

Andrea Doria,
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de felve albereeds geleden. Daer was ook
een aenüenlijcke plaets voor den K.oninck van Vranckrijck open gehouden
indien de felve fich mede in het verbond
wilde begeven. Maer hetwasfoo verre

wy fbo veel feggen. De Keyfer ontmoette hem aen de valtrap, en
ontfingh hem met alle vriendelijckheyt,
leydende hem naer het achter-kaftcel

dat defe het eerfte gewelt daer

vermaeckelijcke t'famen-fpraeck doorbrachten , onder het welcke de voor-

van daer

,

van raoft uytftaen

,

hoewel door de

was; fullen

daerfe veel uren

met malkander in feer

Hoofden , want hebben- naemite Heeren van fijn h eyfèrlijcke
de Doria den Key (er met twintigh Ga- Majefteyt den Koninck de handen qualeyen in Spangie wefèn vinden, om hem men kuflen. De Keyfer belaft e oeck
naer Provenza over te voeren , ontmoe- Granvella , den Prins Andrea Doria aen

fchuld van

fijn

en Villa Franca , tien
die uyt de Levant
wederkeerden, daerfe ge weeft waeren
om Barbarofla aen te manen , een deel
van fijn Vloot te fenden , om de Kuft
te tuflchen Marfilla

te

leggen

,

die in het middelfte gedeelte

van de Galeye was , dat hy mede fou komen , om fijn plichten by den Koninck
af te leggen , die het felfde doende , feer
Plichten
vriendehjek van fijn Majefteyt ontian- van Dunt
den Kovanltalien te komen ontveyligen. De gen wierdt; diehemalhetgeenehy te- ninck be»
Admirael van defe Vloot, nietweeten- gens hem mocht rrasdaën hebben , vry- welen.
devan het verlengen vanhetbeftandt, willighiijck vergaf. De Keyfer ging daer
tuflchen den Keyfer en Vranckrijck , nae te lande, om den Koninck op fijn
Franfche voor heen gemaeckt , wilde op het naer- verföeck te vergaf len , en nam daer nae
deren van de voortocht van des Keyfers fijn reyfè weder naer Spangien j maer
ceikeaen
'
Vloot , niet alleen niet ftrijcken, om fijn foo haeft als fijn Keyferlijcke Majefteyt
Majefteyt te eeren gelijck hem toege- tot Barcelona was aengekomen , fandt
teeckent wierd , maer ftelde fich eerder hy Dona met fijn Vloot weder te rugge
in ftaet van hem te verweeren , fchie- naer Italia, om aldaer al fijn macht by
tende op de Keyferfchen , dat het don- een vergaederende, naer de Levant te
derde , waer op fy voorts van de gantfche zeylen , en den Turck aldaer , benefFens
macht omcingelt en befpronghen wier- de andere Bontenaeren , die hem vafi
den. Vier van de tien , wierden geno- verwachten , te beoorlogen , daer hy by
men, en fes begaven fich op de vlucht Prevefa, benefièns VincenzoCapello,
A\t de Keyfer evenwel niet wilde naer- en den Patriarch van Aquileja, een Hechte bejegeningh hadt , door de welcke de
gevolght hebben ; de vier genomene
wierden oock terftont ontilagen , en al Vloot van hetverbondt., hoewel groohun fchade vergoed ; alleenigh wierden ter in macht als die van de Turcken
eenige Chriften flaeven daer uyt geno- door de overkomende ftilte en dappermen. Van deontmoetingh vorderstuf- heyt van den grooten Hereaden Barbafchen den Keyfer en den Paus , tuflchen roffa geflagenwierdt, van welck onge- Chriften
Nizza en Villa Franca, laetenwy, als val voor de Chnftenheyt , in het bedrijf vlooi geflagen.
buyten ons befteck zijnde , de gefchicht- van defen dapperen , hoewel MahomeFranfche Galeyen

,

fchrijvers handelen j maer die tuflchen
DeKo- den Keyfer en den Koninck van Vrankninck van
rijck , aen boort van den Keyfer , daer de
VranckKoninck met een koftelijck toegemaekrijck befoecki den te Chaloup van Aquamorte , verfeltmet
* eyf
Montmorancy , den Hartogh
Cardi& en
aen £L
fijn
tl.u
nael van Lotharingen , aenghekomen
boort,
,

i

tifchen

Zeeman

,

omftandelijcker

fal

gefproocken worden. Hierop volghde
de vrede tuflchen den Turck en de Staet
van Venetië ; maer Doria begaf fich met

Vrede tuffchen den

vijf en vijftigh

tianen.

Galeyen naer Sicilië , verwachtende ordere van het geene hy omtrent den oorlogh met den Turck vor2
der

K

Turcken
de Vene-

,
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bewegen, defen fchaedelijcken Rover,

of het verbond, door
defc Vrede gebroocken wierdt.
Maer terwijl hyaldaerwas, verftont
fty dat Dragat Rais, met elf Galeyen fich
omtrent deKuft van Sardegne en Corfica onthieldt, weshaiven hylijnNeve
Giannettino Doria, met een en twintigh Galeyen , en een Fregat , daer hee-

(van de welcke wy byfonder fullen /preeken ) voor geldt te laten vry gaen , tot
groot nadeel van de Chriftenheydt , gefijck hier na wel fal getoont worden.
Naderhandt nam de Keyfer die beroemde, doch ongeluckighe tocht naer 0< y aö
J
Algiers voor: hier toe hadt fijn Maje- fameü'

om dien Rover op te foecken,
het geen (eer fwaer om doen was dewijl

Spangien als in Italien gedaen hebbende oock fes duyfent duytfche knechten
uyt Duytflandt , onder de Colonellen
George van Regensburgh , of Ratisbona, en den Baron Seisnech laeten komen , terwijl de Spangiaerden, die meer
belangh als eenigh ander volk in defen
tocht hadden , van felfs te voet en te

,

,

,

hield.

niet langh

op een

plaets ont-

Hy eyndelijck trof hem by Capo

, hebbende Giannettino fijn
Stede-houder Georgio Doria , om hem
te verfpieden , met les Galeyen voor uy t
gefonden , die hem den volgenden dagh
ontdeckt hebbende , daer het teecken
van dede. Dragut menende met geen

Giralte aen

meer als defe fes Galeyen te doen te
hebben , had twee van fijn Galeyen , tot
bewaring van lijn buyt , die hy gemaeckt
en aen landt gefet had , in de Golf laten
iegghen j en ftelde fich dapperlijck in

om de

Chriftenen aen te tallen.
veel grooter getal vernam, als hy (ëlfs had, foude
hy wel hebben willen vluchten , maer
alfoo het ontvluchten als onmooghlijck
was , maeckte van den noot een deught
en ftelde fich in ftaet van wederftandt
maer het gevecht duerde niet leer lang >
want zijnde Dragut inheteerfteaenkomen ter ftondt feer qualijck gehandelt,

ftaet,

Maer wanneer hy daer na een

Dona

ge-

nomen,

Daden

men van de Lega

Dragut fich

Dragut

en

der fou aenvangcn , dewijl het onderne-

nen fand

Rais van

,

koofen de andere aenltonts de vlucht
door de welcke alleen twee wegh raeckten , de andere bleven in het geweld van
Janettino , benefTens den Rover Dragut,
en veel dooden en gequetften , de andere twee letten het aen de ftrand , foeckende zich deTurcken ia de boffchen
te verbergen , en hetende de Galeyen
ten belten , maer te vergeefs, aliöofe
meelt al gekregen wierden , veel Chriften Üaeven wierden verlolt ; maer defe
overwinningh hadt meer geweeft, indien Jannettin Doria fich niet hadt laten

^

Iteyt leer groote toeruftinghe

,

foo in Algiers,

;

paerdt tot delen tocht aenquamen. De
Keyfer had veel Scheepen om volck en
voorraedt te voeren , en vijf en twintig,

wel gewapende Galeyen , onder het bevel van Barnardijn de Mendoga , in
Spangien. In Italia waren fes duylend
voet-knechten onder dry Colonellen y
Camillo Colonna , Auguftijn Spinola
en Antonio Doria, by een , behalven
dat hetgrootfte deel der Spaenfche Regimenten van het Rijck van Napels en

Lombardyen

, mede te fcheep gingh
behalven noch vier hondert mannen
van waepenen , en eenige lichte ruytery
van dat felve Rijck , hebbende e ven wei
de Keyfer goede beforginge , onder den
Marquis delGuafto, tot befcherminge
van Milanen gelaeten , indien de Franfchen , terwijl hy verre van der handt
was , iets foude willen acnrechten.
Hebbende dan lijn volck, tendeelen
tot Genua , ten deelen tot Specio, en ten
deelen tot Livorno doen infeheepen,
deed de Keyier het felve naer Spangien
in vijf en dartigh Galeyen , foo van den
Prins Doria , als van het Rijck van Napels , in-fcheepen , hebbende defe de
Scheepen voor uyt gefonden, maer door
tegenltribbeling van de Zee , beftedenfe
vijftien dagen, eerfe tot Majorca aenquaAldaer
men,

van

Andrea Dori

Aldaer vondenfe Teven Ga'eyen van
Cicilia, vier van Malta , met hondert
en vijftigh Scheepen , op de welcke het
Duytfche , Spaenfche , en Italiaenfch
voetvolck gingh, zijnde daer heen ge
fonden , gelijck oock ordere gegeven
wasj,dat de Spaenfche Galèyen en Scheepen , daer mede hun rendevous en vergader-plaets fouden vinden. De Keyfer
hield iich dan aldaer eenige dagen op.
Eyndelijk komt'er op den 1 7. van Wijnmaend 154.1 , eenGaleye, van Mendoza afgefonden, die bericht bracht, hoe
dat de Galeyen , met wel hondert Scheepen , aen het Eyland Jeviza, omtrent tfe-

van Majorca aengekomen
waren, en aldaer wel tien dagen , ter oorfaeck van de tegenwinden , gelegen hadden. Noch dien felven dagh wierdt de
Galeye weder afgefonden , met ordere
dat föohaeft weer en windt fulcks fouftigh mijlen

den toelaten , Mendoga fich naer Algiers
fbu hebben te begeven; waer heen de
Keyfer fich oock den volgenden dagh
met de Galeyen begaf , fteeckende de
Scheepen wat dieper in Zee. Hy zeylde
dien dagh vijftigh Italiaenfche mijlen
weeghs , en wierp fijn ancker tot CaErara uyt , alvvaer hy den nacht over
leef, maer, en dien dagh, en den nacht
die daer aen volghden

, een geluckigen
voortgangh hebbende , ontdeckte hy
met het aenbreecken van den dagh , de
Spaenfche Galeyen, beneffens de Scheepen die van Majorca ( als gefeght is ) dieper in Zee gefteecken waren , wanneer
de wind fchierlijck opfteeckende en tegenloopende , de Keyfer in fijn loop geitut wierdt, die evenwel niet willende
laten Algiers te naederen , naer een wijl
laveerens , de Zeemacht ten deelen aen
het ooften , en ten deelen aen het weften
van Algiers fette.
Onweder
Ditonweeder geduerde twee dagen,
belet het
z ij nc c onmooghlijck voor de Vloot fich
by een te voegen , tot op den 2 3 van de
Arfica.
felve Maent , dat de wind des nachts ftil[

.
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en de Vloot foo by malkander quarn,
waer op een gedeelte van de Scheepen
de,

hun voetvolck , met eenige ftucken gefchurs, te lande fette, kunnende, met
het weder op fteecken van de windt,
noch paerden , noch de reft van het
Oorloghs gereedtfehap , geloil worden.
Dele landingh gefchiede ooilelijck van
Algiers , en omtrent feven mijlen van
daer, met groot ongemack , moetende
het volck van de Scheepen, alleen met
hun wapenen , in de Galeyen klimmen
en lich alfoo te lande begeven in booten
en fchuyten , en watfe vinden konden
dat evenwel alles met een ongelooflijcke vaerdigheyt toegingh.
Te lande zijnde , maeckte men dry °" ""
f
benden van de gantfche macht, aen de ocÜere >aa
flincker zijde inde voortoebt warende het KcySpangiaerden, onderden Veld-meefter f rlijck
Le& "*
Alvaro di Sande , en den Onder-Koninck van Cicilia , Don Fernando Gonzaga en den Hartogh van Camerino. In
de Battalie , door den Keyfer in perfoon
geleydt, gingen de Duytichers, en ter
t

,

rechter,

nadeZee-kanttoe, bevonden

de Italianen , onder hun Colonellen
den Graeve van Santa Flora, en andere
vry willige Heeren. Sy trocken dien dagh
alleenigh twee mijlen voort , en iloegen
fich by een Fonteyn neder , om daer den
nacht over te verbeyden , hebbende geduerighlijck eenige Moren en Arabiers
fich

te paerdt in het gelicht gehadt , fonder
dat de felve hen derfden ghenaecken
;

evenwel wanneer de nacht nu gekomen
was, dewijl fy geloofden , dat deChriftenen nu in llaep waren , quamen
fy
met een fchrickelijck getier van een nabuerigen bergh afdaelen , gelijck Algiers
aen hetzuyden metberghenontcingelt
ftaet, en de Chrifteuen belpringen, maer
v/ierden door de felve lichtelijck , en niet
fonder hun fchade, weder te rugge gedreven.

De Keyfer hadt , al eer hyfijn volck
aen landt hadt gelet , yemand aen Aflan

K

3

Aga,

1

l

1
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en

verloochende Sardegner , die Barhadt
de bewaringh van Algiers
De
en den ielven
;oeckt Af- aenbevoien
geibnden,
,
A
doenvoorftellen, dat het hem geliefde
!oto v£
en fongeven V3 n onder treffelijcke vergeldmge ,
Algiers te ^ er fic h met gevaer tegen een overwinbewegen.
Hellen, de
nend> £n mac htigh vyand te
hanMajefteyt
plaets lijn Keyièrlijcke
een
met
hadt
dele
Maer
den te geven.
hy was
lacchend gelaet geantwoordt ,
om die plaets tegen de Chriftenen te betwee
fchermen, gelijck de felve nu tot
Ichade , betoe , tot hun grootc

Aga

,

Keyfer baroffa

m

•

maelen
fchermtwas. Ditfeght CeiareCampadat
nauyt Jovius, die daer by voeght
quam
voort
Affan
van
dit vertrouwen
fooweltot beniet daer uytdathy lich
voorhen betegenweer
en
fchermingh
touvandt , maer uyt het leggen van een
hadt
voorfeg. deTovereffc,-die hem te voo ren
gingh van VOO rfe2ht, het ongeval dat Don Diego
""
deVera, en Don Hugo de Moncada alSe
weder
daer hadden uytgeftaen , en nu
oock aldat de Keyfer der Chriftenen
:

Daden

en krijghstuygh teontlaeden, begoftde
Zee iich op een nieuw te ontftellen, met
iülck een onweder van hagel en regen
dat niet alleen de Vloot, maer oock het
Leger genoegh te lijden hadt , welcke
gelegentheyt de vyanden waernemende,
(als oordeeien'dc dat de Chriftenen hun
fchietgeweer niet wel fouden konnen gebruyeken) zijn op het aenbreecken van
den dagh , op het quartier der Spangiaerden en Italianen opdenbergh, als me- jH^tL
de dat aen de Zee-kant aen ghev allen ; k en
maer wierden dapperlijck door de Spangiaerden wederftaen , niet tegenftaende
de ielve , door den gedurigen regen, hun
mufquetten en roers niet wel konden gebruyeken, hebbende daer in lof boven
de ltaliaenen , de welcke hebbende een
Corps de garde op een brugge , die over
een van de geièyde val-ftroomen lagh,
.

j

afnemen , foo dat de
Ruytery der Mooren en Turcken tot in
de quartieren vielen.
Camillo Colonna had op dien tijdt de
die met groote dapperheyt niet
wacht,
lijden.
lou
fchade
daer nu groote
Den volgenden dagh trock de Keyfer alleen den aenval van de Barbaren tegenweder noch dry mijlen voort, flaende ftond , maer de felve oock op de vlucht
neder, aen en weder over de brugge dreef, meenenfich twee mijlen van Algiers
hebeen plaets die van natueren verleeckert de daer mede genoegh gedaen te
wate- ben , evenwel was het goetduncken van
was , als zijnde door twee vallende
de Don Ferrante Gonzagua , dat indien
ren aen beyde zijden verfeeckert ,
Hartogh
hy de vyanden vervolght had , die door
de
daer
Spaeniche Infantery,
den regen oock hun grof gefchut niet
van Alb.i , Generael van de Ruytery
een
konden gebruyeken , het lichtelijck fou
op
üch
hadt
voerde
,
over
het gefagh
hooghte gelegert, van welcke het Leger hebben konnen gebeuren , dat de Chride
van denlveyièr fchade lou hebben kon- ftenen , beneffens de vyanden , in
De ve-, fet nen lijden, om die voor te komen. Zijn- Stadt fouden zijn ingedrongen , maer
gewor- foodanigh lette hen het Regiment van
voot aide Zee nu oock wat itilder
gias
Spinola achter aen , datfe de Turcken
den, begaeveniichdeGaieyenoockop
de Poorten van Algiers vervolgeen fchoot wceghs na aen de Stadt , ge- tot aen
de
naerderden
welcke geflooten vindende, waScheepen
,
andere
lijckoóck de
wallen
den eri hoewel niet fonder groote moey- ren de Turcken gedwongen de
onder
rondte
als de plaetfen
loopen,
daerfe,
tuften
tery
ruy
\
en
paetdèa
ïè de
beft bekent zijnde, uyt handen der Chritulhet welcke een dappere ichcrmutiel ,
den en Mooren , op ftenen geraeckten.
{::.\z\\ de Spangi
Maer als dele nu weder te rugge weeden bergh voorviel J maer terwijl men
de Barordre ftelde om de leeftocht > het gcichut ken , gaven fy weder moed aen
lich dien pas lieten

"

1

^

'

-

\ i

baren ,

van

Andrea Doria.

baren, die daer op, in noch grooter getal uyt de Stadt vielen , om deltalianen
nae te volgen, dievermoeyt, onbedreven in wapenen en plaets , en verhindert
door het va ft houdende flijck, de moed
lieten facken , en hun ordere verlieten
waer door de vyanden te moediger op

hen aenvielen , zijnde oockAftan Aga
felver met ruytery en verfch voetvolck
uyt , en den Chriftenen op het lijf ghe-

komen, invoegen deltaliaeneneyndegeheel in de vlucht gedreven wierden; en het hadder ilecht afgeloopen,
indien niet eenige Ridders van Rhodus,
de Colonel Spinola , de Grave Jan Francifco da Bagno , eenige andere Capiteynen en oude foldaten , fich aen een brugge vaft geftelt , en den indrang der Barlijck

Hart trefffen.

baren gekeert hadden.
En noch hadt het flim genoegh gheweeftj nademaeldeTurcken het voordeel der waepenen hadden , als gebruykende pijlen , llingers en fteenen , daer

de Chriftenen van hun fchiet-geweer
geen dienft genooten , indien de Keyfer, die op dien dagh, gelijck oock altoos, het ampt van een Capiteyn Sergeant en gemeen foldaec bekleede, met
eenighe Vaenen Duytfchers hen niet te
hulp waer gekomen, vandewelcke de
eerite mede in de vlucht gedreven zijnde , weckte hy de ielve met woorden en
daeden op, oip den vyandt weder het
hooft te bieden , foo dat de Barbaren
eyndelijck gedwongen wierden te wijeken, ketende den Chriftenen van een
groot gevaer verloft , daer de Keyfer leer
veel toe gedaen hadt ; dry hondert bleven wel op de plaets dood , en twee hondert gequetften quamen te rugge , onder
welcke laetften , Don Carel de Lanoia
Soon van den Prins vanSulmonawas,
onder de dooden was niemandt van na-

me.

Maer

veel ellendiger v/as het

met de

Vloot geftelt , de welcke gellagen en geflingert door de baeren , dien gantlchen
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nacht en den daer aen volgenden halven
daghlangh, veel meer met dien on wederftandelijcken vvandt , als de krijghslieden met die van het land te doen 'u.!.
De groote Scheepen, die anders
toevlucht hadden, alsfich aen dewoedendc genade der winden te begeven ,
fochten fich ten eerften te ontlailen
lm ij tende de Zee-lieden het gefchut , en
andere fwaertebuy ten boort, kappende
de maften, en hun ander tuygh, dat in
defen itaet , maer een onnutten laft was

Ellendige

i

[

evenwel konde hen van geen
meerder onheyl bevrijden eenige Wierden geopent, en van de Zee ingefvvolgen, andere letten hetaenftrand, om
eerder een roof voor de Barbaren, als
al dit

:

het uytterite verderf te zijn.

Gelijcke ongeval, maer

met meerder

ftondende
Galeyen uyt , trachtende de Prins Doria y
en de andere Capiteynen, de ielve door
macht van anckers te behouden , of door
kracht van roeyen van de ftrandt af te
fetten, zijnde even wel genootfaeckt het
gefchut buyten boort te werpen. Eenige evenwel moften hun ancKers kappen, en om het leven te behouden , tegen ftrandt aen loopen ; waeriijck een
deerlij ck aenfehouwen, daer de kie'en
in itucken fpi ingende , het volck tot aen
den hals toe in liet water trachten het leven te behouden, en voor llaverny te
wiiTeien maer de Mooren en Arabiei s

"konft, en grooter geweld ,

'>

meer begeerigh naer bloed als geldt
waren, fpaerden niemand in het leven.
Onder de ftrandende Galeyen; war oock

die

die van Gianettino Doria

, die zijnde
naerder aen het Keyfeiiijcke Leger geland, te eerder door lijn Majefteyt by
geftaen konde werden , die terftont ,om
het woeden der vyandlijcke Moorenen
Arabiers te ftutten , eenige troepen Italianen daer heen fchickte , die delen bra-

ven Jongelinck , met het grootfte deel
der fijnen, behoeden.
Veertien Galeyen bleven

op defe wijfCi

chrifte-

Ueeven

8o

elf van den Prins Doria , en de andevan Antonio Doria, van die van Napels en Spangien van de groote Scheepen, begrooten fommigehet gebleven
getal, optfeiïigh, andere op hondert en
vijftigh, foo Scheepen, als Caravellen
en Squarciapinen , vvelck ellendig. fchouipel een Ichrick voor de tegenwoordi-

fe

Het Heyr quam dan dien dagh by een
Moors Agaraz genoemt,die
door den regen foo hoogh geworden

\

,

rivier,in het

re

Grootc
fchade der

Chriücoen.

gen, engrouwelvoordenabedenckende verftreckte. Wy konnen niet anders,

als

zijnde veyliger

,

en

,

het welcke van den Keyfer ,

(

als

mede datter geen meer voorraed en leeftocht in het Leger was , foodanigh dat

het volck

,

,

)

beÜoot lijn Majefteyt oock op
tebreecken, marcherende alibo, noch
dien felven dagh, met het heyr, fes mijlen weeghs.
y hadt het felfde in goede
ordere geichickt , om datfe de vyanden
altoos van achteren en van ter zijden
hadden j die, aengefien de goede ftandt
van het Leger, de moedt niet vonden
het Live fterek aen te taften, evenwel
gingh het foo even niet toe , of daer
wierden al eenige van de Barbaren dood
geflaeghen , die ter ooriaeck van hun
{Wackheyt niet voort mochten; en feeckerhet was geen wonder, dewijl fy die
twee dagen gedrongen waren , lich met
wortelen van Dadel boomen , dielë Palmette noemden, en paerden ylees, te
onderhouden.

zijnde

nen.

te vooren
geen broodt
aengemerekt

noch den dagh

die tegenwoordige
over hun hart hadt gehad

noch

noen ier
Chiine-

I

,

;

over te trecken , foo dat fy eyndelijck , al
voor heen van de volgende vyanden
verlaten zijnde , nae noch twee legerplaetlen by de Galeyen quamen , daer

ven

Groot e

I

was, dat het onmooghlijck waer die door
te waeden, en alfoo om die oorfaeck,
als om te iien of men uyt de Galeyen eenigen lijftocht konde krijgen , doch vergeefs bleef het Leger daer dien nacht
leggen , alwaer vergaederende eenighe
fpneten en maften van de gcblevene

breydinge het ielve affchilderen.
Des nachts fcheen het of de windeen
weynigh gingh leggen ; foo dat de verftroyde Galeyen te met, d'een voor d'ander nae, weder aen de Kuft quamen,
daerfe geleghen hadden , evenwel des
anderen daeghs tegen den avond verhief
fich de wind wederom , waer over de
Prins Doria aenhield, dat men fichnae

Capo Matafufo ,

hongers-

\

Scheepen , maeckte men een bequame
brugge , om des anderen daeghs daer

niet foo klipachtigen verblijf fou bege-

Keyfer.

|

ftucks gewijfe voorftellen, ketende andere met meerder uyt-

jammer

als dit

Afoclit
van Jen

Daden

en

,

H

lich het Heyr weder wat ververfchte;
en op den laetften van Oetober begoft
t' lcheep te gaen , beveelende de Keyfer
(die fichop al den tocht feerlieflijck en Edelmoe*
trooftelijck hadt gedragen , dewijl foo
dés^'.
veel volcks geen plaets in de Galeyen fecs
vandt , al de Paerden , hoewel van goeden aerdt en achtinge , in de Zee te werpen, als willende liever fijn volck, als
die beeften, hoe edel en lief fy hem waren, behouden. Hy verdeelde de Vloot
met de troepen , deen hier d'ander daer
d'een naer Napels, d'ander naer Lombardyen, Sardegne en elders, niet twijfelende of de Franfchen , hoorende defen fwaeren af breuck , Jpud en daer mede hun voordeel foecken te doen ; hoewel het anders uyt viel I\ Iaer deiè Schee,

-

pen

weer op nieuw door onweder aen, moften noch meer ongeval en
verlies uyt ftaen
onder welcke een
met leven hondert Spangiaerden van de
,

getaft

,.

Zee in gefwolgen wierdt.

De Galeyen , by de welcke de Keyfer
was, quamen inde Haven van Bugia,
en van daer ten laetften in Spangie. De
Prins Doria nam den wegh naerltalia.
Paulusjovius, en uyt hem Celare Campana, verhaelt omtrent defe voorgacnde ongevallen , een wonderlijck geval.
Twee Scheepen met Spangiaerts
wier-

van

Andrea Doria.

wierden , benefïêns anderen , op de kuft
van Algiers geworpen ; het volck dac
dacr binnen was, begaf fich aenflondts
aen landt, verhoopende hun leven ten
minften te bewaren , al moftenlè flaven
zijn j maer Tiende dat de Barbaren niet
als bloedt fochten , wierdt by hen een
gïaetden
behouden edelmoedigh befluyt genomen. Syflooten ^lcri te iamen , en keerden met hun
d^hr°k
hun leven wapenen de aendringende vyanden af,
tc*f n de
en gingen fbo , al vechtende tot voor de
Barbaren. Poort
van Algiers ( want het Heyr was al
opgebroocken ) en deden aldaer AiTan
Aga aen feggen, dat fy waren gekomen
om fijn gevangens en (keven re zijn,
niet twijfelende , of hy die een Chriften
gebooren was , fou niet toelaten , dat fy
door de woedende raferny van Mooren
en Arabiers verfcheurt fouden worden
als die levende hem meerder voordeel
konden toebrengen ; en hier in waren fè
niet bedrogen , vindende by dien verloochenden Chriften , de goedtwillighey t diefe verhoopten , de flaverny voor
een jammerlijcke dood.
De fchaede of ellende die Doria hadt
uytgeftaen, wierdt hem korts door den
Keyfer wel vergoedt, zijnde door den
fel ven Protonotario van het Rijck van
Napels gemaeckt. Daer nae haelde hy
den Keyfer weder in Italië, uyt Spangien , door wiens laft hy de Staet van
Doria
voorliet
de Staet

van Genua.

Genua , tegen allen overval der Turcmet vereyfehte befettinge voor,

ken

j maer geen minder dienft dede hy
Majefteyt daer , door het by brengen

fagh
fijn

vanden Graeve AuguftijnLando,

Treur-n-

I'ÏS.

tot

de tfamenfweering die tegen Peter Luis
of Pietro Aloifio , Baftert van den Paus
voorgenomen , en in des fèlfs dood uytgevoert wierd, die wy hier voor by gaen,
om dat door ons elders , wij dloopig daer
vangehandeltis.

Eenigen tijdt daer nae , hadt Dragut
Rais ( van de welcke in het byfonder gefproocken wordt ) met loosheyt en geweld , de Stadt Africa ingenomen, waer

door de Keyfer

Si

bewoogen en ge
dien fchaedclijcken
befitter weder te trachten daer van d^en
te helpen ; terwijl aldeweereldt Gian- Keyfeiüjnettin Doria befchuldighde , die dien ke tocht
fich

noorfaeckt vandt

•

,

naer de

fchadelijcke Zee-rover albereers in fijn Stadt

Afii«

geweldt hebbende , hem voor een kleyn ca.
losgeld vry geftelt had , gelijck hier voor
verhaekiSj daerhy beter aen den nock
Misilagh
van de Ree was opgehangen geweeft
van Gianals zijnde bekent voor het hooft van al
nectiro
deBarbarifche Roovers, enden alder- Doria aenbitterften vyandt der Chriftenen.
De gemeickt.
Keyfer dan gaf laft aen Jan de Vega

Onder-Koninck van Sicilië , en den
Prins Andrea Doria , Opper-bevelhebber van defen tocht , datle met alle vaerdigheyt een groote macht fouden by een

om dit werek te onderne,
Menigte van foidaten en vry wil-

verfaemelen

men.

lige liepen toe
j

,

uyt begeerte

om elck hun

byfondere, beneffèns de algemeen e belangen , hier omtrent voort te fetten , en
tegen defe Barbaren roem en eertebehaelen , beneffèns een treffelijcke buyt

I

men wel wift , dat door hem , aldaer
van alle kanten te famen was gebracht,
behalven dat de felve Dragut, door groote beloften en vergeldingen , veel Kooplieden , en voornamentlijck de Joden
die uyt Spangien en Portugael verdreven waren , aldaer gebekt hadt.
Andrea Doria dan bevorderde het
toereden van de Vloot met allen y ver,
alsGenerael daer van te waeter (gelijck
de Keyfer den Onder-Koninck van Sicilië, totGenerael te lande hadgefcelt)
invoegen de felve wel hacirin ftaetvvas
om Zee te kiefen. En om dat Dragut
gevreeft werdt , als die , terwijl de Chriften Vloot aen de kuft van Barbaryen
doende was, aen de andere zijde, aen
de Zee-fteden der Chriftenen fijn loosen boosheyt föu konnen plegen , deed
hy Bernardijn de Mendoca, Generael
van de Spaenfche Galeyen , weeten , dat
hy fich met de felve , tot bewaringe van
de
L'
die

j
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deRijcken van fijn Heer, vaerdigh en
in ordere fou houden. Hy dan, hebbende dry Galeyen van den Hartogh van
Florencen , vier van Maltha , en dry van
den Paus , beneffens die van Napels en
Sicilië, ontfangen, en alfoo een Vloot
van vierenvijrrigh wel-toebereyde Galeyen , by een gebracht, ftack in het laetfte van Somermaent recht toe naer BarDoria
baryen, en de Stadt Africa over , alwaer
001
hv > naer daC nvcle P laets v erkent hadt,
Aftka!
aenftondts eenige Moorfche Scheepen
dede verbranden waer op hy te raede
wicrdt eerft Muniftero , een plaets met
een Calteel , omtrent Africa, te bemachtigen , in de welcke Dragut een goedt
ghetal Turcken hadt geleght , om den
Chriftenen van daer geduerighlijck te
quellen , gelijck oock wel fou gefchiedt
zijn , indien de Rover , die toen buyten
was, daer binnen waer geweeft. De Stad
Muniftro wiert met weynigh moeyten gewonnen;
6
maer liende dat het Slot meer moeyten
c -l
ftondt te koften , alfoo fich de Mooren
neng/-"
wonnen, en Turcken daer binnen leggende, dapperlijck verweerden , deed hy Garcia de
Toledo , Generael van de Napeliche
Galeyen , te lande gaen , die de Sterckte
,

."

met elf ftucken

geichuts dapperlijck be-

üch fel ven een brede tot den
itorm maeckten, de welcke aengevoert
en van die van binnen een goede wijl
treflijck tegen gehouden wiert , maer die
eyndelijck te kort fchietende , alle doot
of gevangen bleven j hoewel niet fonder verlies van de Chriftenen , alföoder
wel tfeitigh van de braeffte mannen op
de plaets bleven ; behalven dat een lluck
gefchuts , op een van de Galeyen ko
mende te barften, het Schip daer door
fplijtende, te gronde gingh , daer echter
al het oorloghs gereedfchap en fcheeps
tuygh , beneffens het volck , van gebcrgt
fchietende

,

wierdt.

Daer op begeven fich de Chriftenen
naer Africa , na dat (ich Doria , weder tot
la Goletta van Oorloghs voorraed voor-

en

Daden

fien,

en ander volck van Napels en

Si-

daer het gedurighlijck verfaemelt
wierdt , ontboden had. Tot defe nieu-

cilia,

we

voorraed

nooden
Africa

,

waren eenige dagen van
,
waer door de Turcken binnen

kregen , fich felven beter te
verftercken , de befètting te vergrooten-,
tijdt

Africa
belegert,

en voorts wat hen tot tegenftant meer
noodigh was , te berforgen ; het welcke overwinninge van de plaets te lanckfamer en fwaerder maeckte; behalven
dat Dragut daer door ghelegentheyt
kreegh , de Zee-kuft van Italië niet weynigh te ontveyligen, berovende en brandende verfcheydene onftercke plaetfcn
en over al de Kooplieden groote fchade
toebrengende , om daer door de Chriftenen van het belegh af te trecken , terwijl Bernardijn de Mendoca genoegh te
doen vant , om de kuft van Spangien te
verfeeckeren. Majorca , Corlica en Elba;, hadden oock niet weynigh van defen
Rover te lijden , fonder dat Doria , door
defen overlaft bewogen wierdt, lijn
belegh op te breecken , achtende het een
onnutte laeck te zijn, defen Soomer, met
al

Dragut achter aen

te

loopen

,

door

te

brengen.

Zijnde dan de Chriften macht wel
voorlien voor Africa gekomen , en door
Vega en andere Overften de gelegentheyt van de plaets wel verkent, vielen
over het aentaften van de felve verfchey-

dene meyningen. Het was nufoomet
de plaets gelegen ; fy lagh op een tongh , Haer gele
of lange fmaile uythoeck van het landt g«ntheytj
van Barbarye, recht tegen Sicilië over
dat haer aen het noorden lagh , naer het
ooften lier {y naer hetEylandt Maltha
en de Gerbi , zijnde van dry zijden door
de Zee belpoelt , blijvende de eene
Hechts overigh om van het land befprongen te werden j niet meer als twee zijden (tonden open voor vyandriijck geweldtterZee, zijnde noch die toegangen feerenge, en noch foo ondiep, dat
middeknaetige Scheepen daer niet vlootea

Andre A D O R

van

ten konden ; invoegen het vermeefteren van de plaets fwaerder geoordeelt
wierdr , als men fich voor heen hadt ingebeeld. Demueren die tegen het vafte
landt aen ftonden , oordeelde men genoegfaem met vijf Toorens, even wijd
van een itaende , en met een Ravellijn,
op een hooge plaets , en fich in een punt
verdeuytfteeckeilde, vooriien.
Beradingh
De fwarigheyt dan ontftond , van wat
over her
aentaiten
van de
piaets,

zijde

.

j

|

;

j

;

j

;

want van de Zee-kant die

te

vermeefteren , fcheen een onmooglijcke faeck te lijn , allbo men daer niet
konde naerderen om yets uyt te voeren ,

meteenigeweynigeGaleyen:
van de land zijde wilden daneenige dat
als alleen

men het fou aenvangen,en dat men eerft

I

i

\

:

,

|

door het welcke fy meeft
befchadigt wierden , ibu fien te vermeefteren , en dat men van daer den ftorm
fou konnen aenvangen , indien men in
deCortijne eenbreilè konde maecken.
Andere daer teghen wilden dat het de
kortfte wegh ware een opening ten eerften inde muer van de Cortijne te maken , en iich van ter zijden met eenige
het Ravellijn

,

traverifen te verfeeckeren
krijghs gebruyck

,

een

,

moedt en dapperheyt

als

aenvangh valt gcitek ; tot het welcke de
Generaelen, niet meerder duchtende,
als tot nadeel van hun eer en ach tin ge
de plaets te lullen moeten verlaten, hoewel onwilligh , moften verftaen , beklagende lich met het voorige vruchteloos
beichieten van de muer, lbo veel ammunitie enoorloghs voorraedt, daerle
niet overdaedigh van vooriien waren
gefpik te hebben.
dit dan te fparen >

men

het Ravellijn

kant , en het befchieten van de Stad uyt
de Galleyen , ten minften om fchrick
te veroorfaecken.
De Spangiaerden dan , van het Re-

af-

noch fchorten moft^envoor

lende dat het felfde aidaer vruchteloos
was , blijvende de hoop van dele laetften

met ladders
beklimmen, helpende het felfde beftaen door een afleydinge van de Zee-

neemt.

voor

mogen aenvan-

te

op

Met dit befluyt wierden de Batteryen
opgerecht , zijnde de Vloot feer wel van
geichut vooriien , en begoft men de muren hart en geweldigh te befchieten , van
den ochtend tot den avond toe ; maer
menvand die oude muer vry vafteren
ftercker als men gemeenthadt; invoegen wanneer men de brefle befchoude
defelve geenfints genoeghfaem tot den
ftorm bevonden wierd , hoewel de troepen daer al gereed toe ftonden , men die

fpringen bequamerfou

Om

het alderfterckte is , aen te taften, maer
dat men in tegendeel van de fwackfte
kant beginnen moet; uyt vrefedat het
krijghsvolck , door te veel moeyten en
tegenftant, in
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konden; en de Spangiaerden nu- al tot
aen de Trencheen gevordert waeren
dacht men dat men van daer het be-

belloot

zijnde tegen

plaets daerfe

A.

gen. Men hadt daer toe het gefchut van
deeerfte poft wegh genomen, oordee-

men löuaenvangendeStadttebe-

fpringen

I

foo veel men oock onder dies niet hadt
naegelaten het Ravellijn mede dapper
te beichieten , foo dat de verweerders
fich iwaerlijck daer meer van dienen

J

!

giment van Sicilië, vingen aen het Ravellijn met groote moedigheydt te beklimmen , daerfe op geraeckten , en fouden voortgegaen hebben , indien de Galeyen de behoorlijcke afleydinghe wel
hadden gedaen , invoegen de macht der
Turcken iich hier te veyligher by een
treckende , de doorghedrongen weder
met leer groot verlies te rugge gedreven
wierden , het welcke den Chriftenen
geen kleyne verilagentheyt toebracht,
voornamendijck de Generalen , als dis
nu geen gemackelijcken wegh meer faegen , om met veel eer daer af te komen
invoegen fy fich tot een belegh van weynig hoop fagen gebracht waer by quam
de tweedracht tufichen de Generaelen
willende een ieder van de felve lijn eygen
L 2
-,

vergeefs

geweld
ri "

fl"n g£
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gen krachten, naerfijn {In gebruycken
daer de faeck wel eendracht der gemoederen , en verfamelingh van krachten
vereyfchte.

Het Krijgsvolck bcgoft oock'te mangelen door degeduerigheyt van het ftrijden , en den harden teghenftandt der
staetvan Mooren en Turcken , de oorloghs en
het cim.
jjjfs V oorraedt te famen begoft te ontev "
breecken, alföo men geen ander als uyt
konde krijgen , het welcke met al
de vereyfchte fpoet, niet wel konde te
wege gebracht worden ; men nam dan
een beiluytom Marcus Centurioniom
nieuw volck naer Genua te fenden , die
oock op tien Galeyen , twaelf hondert
Spaenfche voetknechten , van den befiierder van Miianen, en eenigh voorraedt van Genua , en den Hartogh van
Florencen te rugghe bracht , door het
welcke hetHeyr eenighuntsherftelten
gemoedigt wierd, om weder op een nieu
de vyanden aen te tallen wanneer men
door een Moor tijdingh bequam , dat
Dragut, nadat hymet fijn Rovers alles
afgeioopen en afgevaeren hadt , door gebreck van voorraed v/as gedwongen geSicilië

...

weeft, naer Barbarye te keeren

,

alwaer

hy fijn volck verdeelde , hoope hebbende van dclandtzijde de belegerde Stadt
konnen ontfetten , tot welcken
eynde hy door mildtdadigheyt veel Moren op fijn zijde gekregen , en een groote menightevandelëlve inde wapenen
gebracht hadt, met de welcke , en leven
hondert Turcken, hem dacht yets daer
omtrent te konnen aenvangen. En in
Dragut der daet , hy tafte de Chriftenen lbo dapte lullen

foecktde
vc'rgecfs

«on>fct-

Kn

'

perlijck

aen, dat, zijnde de befettelin-

Sen J °P een feilde tijdt mede uytgevallen, fygenoegh te doen vanden hem te
wederitaen , en te verhinderen door te
breecken j macr eyndelijck wierd hy gedwongen, met verlies van veel dooden
en gequetften af te trecken , latende de
overwinnende Chriftenen mede geen
kleyn gevoelen van dit treffen , als zijn-

en

Daden

de mede veel van hunner zijde ghebleven , onder de welcke oock Ferdinando
de Toledo, mede is geweeft.
Zijnde de ilaet van het Chriften Leger, op defe wijle in een beteren ftand
geftelt, te

meer om

dat naer

fijn

aftocht

Dragut fich t'eenemael naer Gerbe begeven hadt , om aldaer het vernietigen
van fijn Roof-neft af te wachten , beflootende Hoofden van hetfclfde alles
op te letten en te wagen, om eens een
eynde van dit belegh te maecken , fonder de onghelegentheden van de aenftaende naer-tijdt te verwachten die hen
in die geweften, in gevaer fiouden Hellen , van de Vloot te verliefen. Sy dan
rechten dry Batteryen op , twee van de
Landzijde, en een van de Zeekant, met
een v/erck-tuygh dat leer wel verftaen
was , .zijnde van fwaere balcken , en geftooten aerde te famen gehecht, voorfien > en op het hol van twee Galeyen
geplant,

bequaemom

verfcheyde ftuc-

ken gefchuts te dragen.
Dit gevaerte , van de Zee-kant aen de
muer gebracht zijnde, deedt een wonderlij cke werekinge, veel meer als men
oyt van die aen de landtzijde lagh doen ,
om dat men door 't gebruyek de fwackhey t van de plaets beter hadt leeren kennen. Op den tienden dan vanHerfftmaend 1 5 50 , begaf men fich, met groote moedigheydt , tot den algemeenen
ftorm , en. dat in feer goede ordere , aen
alle dry de plaetfen ; en fèeckerlijck de
Chriftenen hadden al hun moed en dapperheytwel vannooden, foodanigwas.
de tegenftand , diefe by die van binnen

vonden

konnende niet fondcr groot
beyde de zijden , noch anders
als over een bergh van dooden > foo
Chriftenen als Mooren, denwegh nae
de Stadt baenen , die iich eerfc aen de
Zee-kant op dede, daer fich de Muer
het alderfwackfte bevandt , en het gefchut derhalven haefteen wijde opening
maeckte. Handt aen handt wierdt daerge,

verlies aen

van
gevochten ,
van de verweerders

te

om

,

Andrea Doria,

tot dat fich eyndelijck veel

rugge begaeven
de laetfte proeve
ftormen- onder hun hooft , een dapper en ervadcrhand
ren Turck , uyt te ltaen , welcks beverovert.
fchermingh fy , niet als met het leven
hebben gelaten. De Chriltenen eyndelijck alles te boven gekomen zijnde, ontftont'er een fchrickelijcke moort , itrijdende een yeder tot fijn laetlten adem
toe , en doodende d'overwinnaer al wat
hem voorquam j grooten buyt van gevangens viel'er meer als van goederen
en njekdommen , daer fich de overwinnaer niet weynigh in bedrogen vand
alfoo de ielve daer vry een groote fchat
meende te vinden , maer ter oorfaeck
van het dralen der Chriltenen , eerfë het
belegh ondernamen , hadden de Turcken tijds genoeg gehadt om de felve van
daer te lichten , al was'er al vry wat in
Afuca

in het Ravellijn

te blijdtfehap

Maer niet

mede.
altoos wil het oorloghsge-

,
en foo braeven oorJoghsnergens gevonden , die het
niet wel eens tegen loopt. En inderdaet
foo veel braeve daeden , mochten wel
eens of tweemael tegenloopen , ophaelen. Doria had Alla Spetia het Duytfche
voetvolck van Madrucci , op veercigh
Galeyen ingenomen , en hoewel hy wel
wilt datiichde Turckfche Vloot in die
Zeen ophieldt, verhoopte hy evenwel
de felve of aen Gaetta , of in eenige andere nabuerige plaetlè, tefuilenkonnen
doen landen j maer zijnde het nacht geworden, enhy, ver mits fijn ouderdom

luck dienen

man wordt

niet langer

kennende
dat

geweelt.

Sj

daer hy te huys behoorde ; brengende
over al , en voornamentlijck in Italia
over dele brave overwinning , een groo-

om

hoogh op de Campanje

blijven

,

hadt

lalt

gegeven,

men liet van het Eylant van Ponza af

De gevangens

houden lbu , maer de Galeyen wierden,
, tot feven duyfent in 't
of door de itroom , of door de on voorwierden meelt na Sicilië gevoert
daer mannen , vrouwen en kinderen fichtigheyt der Stuerluyden , foo dicht
verkocht wierden , de bequaemite en na de plaets , daer de Turcken lagen ; geiterkfte om te arbeyden, dienden om de dreven , dat die hen eerder op den hals
Galeyen te voorfien , eenige Chriltenen quamen,, eerfe fich ter deegen tot den
die van defe Rovers aldaer gebracht wa- itrijd vervaerdigen konden. Doria derren, wierden oockverlolt, hoewel die halven gaf lalt, dat men iich,om bequamelijck te wijeken , lbu ichicken, mier
nauwelijcks hondert in het getal waren
zijnde al door de Turcken , een groot onder het felve bleef een Galey in de E"** van
do Turcdeel van de lêlve, ltaende het belegh, om loop, gelijck noch andere fes dien ge
heelen nacht,en de helft van den volgen- v uc ht gefich van de onnutte monden te vryen
om den hals gebracht , of voor den aen- den dagh vervolgt , en van de Turcken , dreven,
vang vervoert. d'Onder-Koninck Vega beneffens leven hondert Duytfchers , en
deedt de neer-gefchooten muer weder den Colonel , genomen wierden Doria
herltellen , de Stadt voor eenigen tijdt begaf fich met de reit naer Genua, lijvan voorraedt veriörgen , en leyde een dende noch tiaer en boven ongeval by
Spaenfche befettingh daer binnen. Maer Sardegna , het geen hem eenige daegeix
terwijl fich de Vloot aldaer ophield, tot verblijfs tot Genua koite , om aldaer fijrt
dat de Srerckte weder volkomentlijck Scheepen weder te laten verkalefateren y
opgemaeckt was, wierdt de felve door eer hy fich weder klaer bevand , om de
een geweldige ftorm beloopen , die vier Duytfchers op nieuw ingefcheept, bedagen langh duerende , die in groot ge- houden tot Napels te brengen. Maer
getal

,

|

.

vaer bracht j eyndelijck lichte

men

het

anckcr , en een yeder begaf fieh heenen

hebbende op defen tocht vernomen dat
de Senefen hun Leger voor Orbitello

L

3

hadden'-
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hadden geflagen , daer fich eenige troepen Spangiaerdcn hadden binnen begeven , deed hy eenigeCompagnien Spangiaerden , die hy mede op de Galeyen
had , benefïèns Gcfchut en Oorloghs geCrbitello reetichap aldaer

van T>ma

landen,en

dwongh alioo

^ Q Senefen het belegh op te breecken ,
ais niet iiende een loo wel verforghde
plaetste bemachtigen.
Omtrent dees tijdt ondernaemen de
Franfchen , gefterekt met de Turcken

en

Daden

Turcken , als gefeght is , verfterekt zijnde , hadden de ièlve op het veroveren
van Sanbonifatio, op dat fy dit niet pionderen fouden, twintig duyfent ducaten
belooft j maer vindende geen middel
om dat geldt foo haeft op te brenghen
nam Dragut , Hooft van de Barbaren
eenige ftucken gefchuts, met de befte
meubelen die hy krijgen konde, in beraelingh wegh , houdende oock eenige
aeniienlijcke Franfchen voor de reft der

hun tocht op Corfica , alwaer fy met
groote vaerdigheyt , binnen korten tijd
°-J Coi
"de plaets Sanfirenfe, beneffens Sanboa n
voortf het nifacio, een feer gewichtighe Sterckte
Ey'.andt
bemachtighden , en dat door loosheyt
van defen l an ^ taert > en fchelmery van
Innfch d
een Coriö, die zijnde van Genua van
gewonnen.
de heerfchappy geibnden , met laftaen
Sanfiren-

^

penningen, als gijfelaers op fijn Vloot;
met de welcke hy naer de Levant heen
voer, na dat hy eenige fchaede in Sardegne en noch meerder aen de ftroom
van Pugliagedaen had , (alwaer in Viefte
gebeurde het geen Cofto verhaelt, namentlijck, dat een Edele Jonck vrouw, Venron»
de
ke
om niet een fnoode roof voor de Turc- daet
van
de Hoofden van de befettinge , dat fy ken te fijn, hebbende langh te vergeefs een Edel
het moedighlijck fouden uythouden , al- haer broeders gebeden , haer te willen Juffer.
fbo fy feeckerlijck hulp te wachten had- dooden ; lich felven van boven neder de
den , fich by de Franfchen bekent maek- mueren af wierp ) en rijck van roof en
buyt tot Conftantinopolen aenquam.
te , die {ij n brieven ver valfchende , in de
De Prins Doria nu en de ftaet van Ge- Genoucplaets van het voorfeyde , daer in voegden, datfy fich met den vyandt op de nua groot gevoelen van dit fwaer verlies fen ruften
roe om
bei te wijfe fouden fien te verdraegen, hebbende, maeckten terftont alle moogCorfica
om het volck tefpaeren, dewijl'ervoor lijcketoeilel, om het verloorene weder weder te
te krijghen , meer mifnoeght onder- winnen.
als doe geen middel voor handen was
tuffchen op het volck van dat Eylandt,
om hen te konnen ontfetten.
Op ócie wijfe dan die ftereke plaets het welcke tegen het Officio van Sf.
bemachtigt hebbende , viel het hen niet Georgio aen het welcke Coriica behoorfwaer die andere van dit Eylandt te ver- de, opgeftaen was, als tegen de Franfchen felve , dewelcke om defe hitte der
meefteren , behalven la Baftia en Calvi
welcke piaetfen fy aenvingen te belege- Genuefen te doen verflauwen , Gefanren , hebbende daer toe genoeghfaem ten naer Genua fonden , om defelve
gelchut en volck van Mariilie ontboo- Heerfchappen te doen weeten , dat fy
den , met het welcke fy oock Sanfioren- vaerdigh waeren hen weder in het beiit
za en Ajazzo merekehjek voorfagen , als van het Eylandt te ftellen , indienfe gemede feer verfterekten , gebruyekende negen waeren , fich met den Koninck
daer toe de hulp der boeren , diefe tot van Vranckrijck te verbinden , of ten
gehoorfaemheyt der Franfchen feer ge- minften hem voor hun vrienterkennenwüligh vonden , voornamentlijck die nende , hem by gelegentheyt toegangh
geene die met eenen Sanpiero , bitter inhunhaevens, en allöo eenige teeckevyandt van de Genoufen , met de Fran- nen van de volkomen verbintenis, die PeJrfe»*
voor heen tuiTchen hen was geweeft, lijckheyt
fche vloot over gekomen waren.
der Fran»
De Franfchen in defe tocht met de wilden geven maer defe Heeren wel i'chen.
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Doria,
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van
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kennende der Franfchen

bedrieghiijck-

heyt , en de Keyfers geiinde aldaer noch
vermogende ( behalven de verfche gramfchap, over de ontfangene verongelijckingh , tegen henlieden) ftieten
alle bewegingen , die daertoe mochten
ftrecken om verre , en gingen met hun
wapenruftingh voort, nemende veel
volcks te voet en te paerde aen^en geven-

te veel

Dor'a wort de het ampt van Generael van de Vloot
Genersel
aen Doria , en dat van Veltmeefter Gevan Generael Ludowijck Viftarini, tot Genenua.
racl van het heyr te lande wiert Auguitijn

Spinola verkooren. Sy ontbooden oock
hun Soldye , met duyfent Tofcaenfche voetknechten , den vermaerden
Chiappin Vitelli, als toen indienft van
den groot Hartogh van Tofcanen, trachtende alfo in alle gelegentheyt niet alleen
de menichte maer oock de bequaemheyt
en onder vindinge van hun Knjghsvolck
te hebben. De Keyfer boot twee duyfent
Spangiaerden en lo veel duytfche knechtende te vooren betaelt;,aen,en de Hartogh van Florencen , gaf vier wel toe gemaeckte,en voor vier maenden beibrgh de Galeyen , met twee hondert paerden
onder vierCapiteynen>die alle met groote ipoet by een gebracht wierden
In de maent van November wiert alles ingefchecpt en in Corlica over gevoert , daer men fich ten eerften in ftaet
ftelde om Sanfiorenza te herwinnen ,
Sanfioten- het welcke hen evenwel
lbo gemacketot

za bde*

of dit loopende Jaer van
hondert drie en vijftigh liep daer

lijck niet viel,

vijftien

rijckelijck

mede heen.

plaetiën

Daer binnen lagh Jordaen Orfino en
den Heer de Valeron , met meer als
duyfent Italiaenfche voet -knechten en
Gafconnen , en hoewel de aënbegonnen veftinghen , noch niet vokrocken
waren , wierdenfe evenwel in fpoet voltrocken , en foo wel opghemaeckt als
mooghlijck was,
dat fijn

terwijl

Orfino toonde

oude dapper- en naerftigheydt

hem noch niet cntgaen waren. De Heer

8/

de Termes ftelde iich oock omtrent
Sanfiorenza , die door het aennaerderen
van de Genouefche ooriogs macht , fich
gedwongen vandt het belegh van Calvi
op te breecken , dat fich nu in ftaet, van Ooria doet
fich te moeten overgeven , bevandt. het e!e ë h
^
Maer oordeelende de Genouefen , dat opbrtee"
het hen voordeeliger was , het beleg van ken.
Sanfiorenza van Zee- enlandt-zijde te
gelijck voort te fetcen , wel wetende dat
de plaets ilechtelijck met leeftocht voorfien was, als fich in het gevaer /an een
Veidtiiagh , tegen een dapper oorloghs
volck , dat van braeve Overften gecommandeert en aengevoert wierd , te ftellen , voeghden fe üch om fich wel te begraeven , en al de toegangen van toevoer te fluyten , waer toe hen de twee
hondert paerden van den Hartogh van
Florencen , dewijl de Franfchen geen
Ruytery hadden, om het land vryefijck
af te loopen, en al de ondernemingen
van den vyandt te verydelen , niet weynigh te pas quamen , waer over oock
eenige braeve fchermurfelen voor vielen ; terwijl de eene trachten volck in de
belegerde piaets te werpen , en die met
voorraedt te voorfien , en de andere het
fèlve te verhinderen ; eyndelijck , en dat
niet voor het iaetfte van de volgende
maent van February, alfoo dat Orfino
noch de Heer de Valeron , de plaets langer faegen te befchermen , om dat een
quade en befmettelijcke heckte hun volk Saafiorenhevigh begoit aen te taften. De Genoue- Zj \ •"
woun,' ,,
fen dan verfterekten hun gewonnen
,

en, dewijl het beloofde byftant

van den Keyfer, niet aeuquam, oock
de troepen onder Chiappin Vitelli, van
den Hartogh weder te huys ontbooden wierden , bellooten her vervoigh
tot naerder ghelegentheydt uyt te Hellen.

Maer wy moeten van defen braven
Oorloghs man een eynde maecken , dewijl de doodt een eynde van fijn leven,
maeckte , die eenige weynige jaren daer
na,
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en

na, namentlijck op het eynde van her
Jaer 1560 (fonder, zedert defe laetfte
dingen , ter oorfaeck van fijn hoogen
ouderdom, veel meer van belanghuyt
Doodt van te rechten ) op den 25. van November ,
nS
Ó
tot Genua , oudt vier en tnegentigh JaJnjrea
ren min vijf dagen , feer ftil en ChrifteVorij.
lijck geftorven is.
£n hoewel hy in
Sijn uytfijn uytterire wille begeert had , dat men
terfte wilhem ( gelijck gefchiede ) by nacht , en
le.
fonder ftatie fou begraven , wilde evenwel de Staet van Genua niet lijden, dat
fulck een treffelijck Burger, niet eenige plichten , die hem lijn groote verdienften hadden waerdigh gemaeckt,
fou ontfangen ; en allbo zijnde fijn Neve Giovan Andrea , ( die hy tot fijn
voornaemfte Erve , foo wel van fijn eer
en roem, als van fijn middelen, hadt
geftelt

,

die fich tot dien tijdt

met

fijn

Daden

&c.

Vloot in Barbaryc" hadt opghehouden
weder te huys gekomen, heeft hem de
felve Staet een trerFelijcke uyt-vaert , als
een Vader van het Vaderland doen hebben , ketende geen foorten van eere na ,
door de welcke de lèlve haer danckbaerheyt , aen fulck en waerdigh voorftander , konde betoonen. En het fchijnt
dat de Hemel felve , foo grooten verlies
defe Republijck heeft willen voorfeggen , nademael korts voor fijn doodt,
de felve in fulckevreefiijckeftormwin-

den

is

uyrgeborften

,

dat

boomen

uyt

deaerde, huyfenom verregeruckt, en
fwaere gewichten feer verre van hun
placts vervoert wierden , en weder nedervallende , veel menfchen en beeften
verpletterden.
Ongevallen , die meer
als eenmael de Lijeken der groote Mannen vergefelfchapt hebben.

'tLEE-

Eer

hem

3engedaen.
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Van

HORUSCE

en

HAREADEN

BARBAROSSA,
Koningen van Tunis en

Algiers.

INHOUD.
Hareaden. Hun eerfle rovery.
Mimiden. Cïïtaeckt fich meefter van

GEboorte van Horufce en
Honifce

beflrijd de

i^Algiers en Carcenna.

Tafi Bugia aen.

Befchrijvingh van Carcenna.

Verlieflfi;n recht er handt. Sijn overwinningen

Verdrijft den Koninck van Tremijen.
Hareaden wordt Koninck van Algiers'*
Sijn ondernemingen te lande. Hy overwind Hugo de CMoncada. EnPortondo. SUet Andrea'Doria. GefantfchapvanSolyman aen hem. Beweeghredenen van Solyman Ver treek van
Hareaden Barbarofla nae Conftantmop olen. Sijnuytvoeringen

op de Spangiaerden.
IVordt dood ge/lagen

onderwegen. En ontfangenis aon het Hof. Afgunjl tegens hem.
Keert met gunft van Hibraimweder
Sijn ver tr eek nae Syrië.
naer de 'Poort. Aenfpraeck van Hareaden aen den Groot en
Heer. Hareaden wordt Opper-Zeevooght van den Grooten
Heer. Sijn aentocht met fijn Vloot Sijngeweldt op Italië. Beleeftheytvan Hareaden. Fondi van de Turcken bernachtight
Handel der felver aldaer. Als mede tot Tarracina. Schrick
tot
oma. Barbarofla fleeckt naer Africa over. ^Aenmerckinge
op de [landt van het Rijck van Tunis. Befchrijvingh der Mimiden. Lentigefia Moeder van Muly-AJJen* Brengt bedriegh.
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Muly -Affen- ïVreetheytvan Muly-AJJen tegen fijne Broeders. Vlucht van Muly-Rofcet en fijn Broeder.
Bitter heyt van Muly-AJfen tegenfijn Vaders vrienden. Oorlogh
van Muly -Affen tegen ^Mejfchines. Van Muly-Rofcet tegen
lij ck

het Rij(k op

Veldtflagh voor Tunis tujjchen Muty-Ajjen en
Rofcet. Neder laegh van Muly- Affen. Droeve verwoeftmge.
Aenkomft van Barbarofla tot Biferta. Uyttocht van Barbaro£

Muly-AJfen.

Tunis. Vlucht van Muly-AJJen. Afval der TuIntredevanBarbaroiTz binnen Tunis. Bedrogh gear denftr ij d tuffchen
merckt. En beroerte daer door ontflaen.
de Tunetanen en Turcken. De Tunetanen van de Turcken geVrede tuffchen de Tunetanen en Hareaden getroffen.
flaegen
(preek
tujfchen Barbarofla en de Tunetanen.
Ge
Diefich de
Regeringh van Tunis verfeeckert. En de afvallige Steden be~
machtight. Muly- Affenverfoeckt hulp by den Keyfer. Diefich
fa.

Staet

van

netanen.

H

ten oorlogh tegen Barbarofla vervaerdight. Treffelijcke toeruflinge. Komfl van de?i Keyfer in Africa. Staet der Tunetanen.
Gramme wr eet heft van Barbarofla. Aenfpraeck van Barbarof-

Gelegent heyt van Goletta. Het landen der Chriffenen. Verwoedheyt der Mimidiers. Jeronymo Spinolagedood. DeTrins
van Sarno ge[lagen en gedood Spaenfche geflagen Hard gevecht.
ieqo d Avila gefchooten. Ongemacken van *s Keyfers Leger.
Befluyt Goletta met geweld aen te taften. Order e daer toe beWordt van den Keyfer
fielt. Goletta bejehooten en beftormt.
verovert, Bedencken van Hareaden Muly - AJJen komt by den
la.

D

.

Keyfer.

Si/n befchrijvingh

van Muly -Affen. Hardt

Sijn aenfpraeck.

Verftandigheyt

treffen tuffchen de Chriflenen en

de

Groote dapperheydt vanden Keyfer. Superftitieufe
aentocht.
Raedt om te vertrecken van den Keyfer weder leyt.
Des Keyfers voornemen om te flaen. Sijnflavh ordere. Onorder
door dorft. Slagh ordere van Barbarofla. Aenvangh van den
Dapperheyt van Ferdinand Gonzaga- P lucht van
rijdt.
Barbarofla. iVreedt befluyt van Babarofla door S'man ontraeden. IVonderbaere verloffingh der Chriften flaeven 'Die fich
meejier van het Slot maecken*
Vlucht van Barbarofla.
Keyfer
Turcken.

f

De

van
Keyfer

Horusce

en

Hare ad. Barbarossa.

word meefier van Tunis.

ly -Affen.

Barbarofla.

komt

Beklaeghlijck verlies

van

pi

Mu

-

Haydin fterft van
van Hareaden tot Algiers. Mu-

tot Hippona.

fchierlijck drincken. Aenkomft

ly- Affen in het Rijck her (lelt. Vertreck des Keyfer s naer EuroBarbarofla by den Groot en Heer ontfangen. Toeruftinge
pa.
der Chriftenen en Turcken. Barbarofla voor Canea afgewefen.
Vervoegingh der Venetiaenfche met de Keyferfche Zee- macht.
Barbarofla by Trevefa. Beraedingh om de Turcken aen te taJien. CMacht der Chriftenen. Naerder en der vyanden. Stilte
Aenvangh van het gevecht.
ontflaen hindert de Chriftenen.
Figueroa gevangen , door het verloochenen vanfijnfoon verlof.
Vlucht van^Dor ia. Moedigheyt van Barbarofla. T) ie fchipbreuck lijdt.
Nieuwe tocht van Barbarofla. T) ie voor Caftel
novo komt. Belegh van Caftel novo. *Dat ingenomen wordt.
Groot e neder laegh der Chriftenen. Dood van Sarmiento Nieuwe onlufien tuffchen den Keyfer en Vranckrjck. Brief van Solyman aen den Koninck van Vrayickrijck Barbarofla treckt tot

byftandvande Franfchen. Winden verbrand Reggio Trouwt
de dochter van "Diego Gaetano.

Barbarofla by

O ftia Word tot

Marfeiüe onthaelt. Recht van de Kroon van Vranckrijck op
Nizza. Aentocht om Nizza te belegeren. Beleger ingh van

Nizza. Befchrtjvingh der Stadt. Nizza beftormt. En overgegeven. Het Slot befchooten. Schempen van Barbarofla tegen de Franfchen. Aftocht der Turcken en Franfchen van het
Slot. Gelegentheyt van de vyanden aen te doen van Barbarofla
weder houden* Befchuldigingh tegen Barbarofla. Van hem weVerderleght- 1)e Turckfche vloot wordt na huys gefonden.
richt inge van Barbarofla op fijn te huys reyfe, Sijn aenkomft
tot Conftantinopolen.

Y

ftellen

Sijnfieckte.

fche

of Romeynfche Overwinnaers

dood.

met al hun veroveren van Koninckrijcken en Landen oyt hebben rewege ge-

den Leezer hier

eyndelijck defe twee dap-

pere Gebroeders voor
van de welcke men magh
feggen,dat noyt de Griek-

En

bracht, dat defe tewege gebracht hebI

ben: voornamentlijckHtf?W*'«,ofHtfdie door iijn dapperheydt en
,
kloeck beleydt , twee Koninckrijcken 3

readen

M

2

als
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van Algiers en Tunis , hoewel
Homfce de grondflagh van het eene eerft

als dat

heeft gelegt, verkregen heeft.

Wy lullen

fonder meer van hen voor af te feggen
tot hun gei'chiedeniilèn en daden voortgaen , en den Leezer lijn oordeel vry laten.

De Franfchen gewoon door
,

dartele

een verderffelijcke vermengingc van waerheyt en veriïerfelen te
maecken , hebben van hunne oorfpronk
en af komft aerdigh genoegh , en met
Jmaeckelijcke omstandigheden geichreven maer of wy wel by gelegentheydt
van eenige galanteryen , of iinnelijckheden , ons daer van gedient hebben
achtenwy evenwel de beiètheyt van def-

vonden

,

-y

tige gefchichten te ontfacchelijck

,

om

ons daer omtrent, met dingen te behelpen , die meer aerdigheyt als waerheyt
lullen ons dan houden by
hebben.
de getuygenis van de Hiltorien.
Geboorte
f)ele twee Broeders zijn in het Eyce en °h'1' ^ an<^ Lesbos , van een Grieckfch Vader
readsn.
maer die de Leere van Mahomet volghde en toegedaen was , voortgekomen.
Sy nu manbaer geworden zijnde , en
niet konnende te huys by hun geringe
Ouders , de armoede en Hechten Itaet
langer verdragen , maecken een Galeye
te krijgen, en beveelenal hunne hoope
aen de Zee, voegende Ikh by den grooten Zee-rover Camali , om met hem
hun geluck en ongeluck gemeen te maeHun cerfte ken, onder delen rover Horufc e> die de
rovay.
oudïle van hun beyden , en derhalven
in het hooghite gefagh was, beneffens
Hareaden , met veel buyt, fheven, en
Scheepen verrijekt zijnde, foeckt eenige andere rovers op lijn zijde te krijgen,
en begeeft iïch foo rovende naer Mauri-

Wy

of Barbaryen.
dien tijde was de Koninck van
Algiers met lijn broeder, over de beiïttingh vanhetRijck, ingefchil, van de
welcke defe deMimidifcheruytcrs, die
men Arabiers nosrnt, op de handt ge-

tanië

Op

en

Daden

kregen heeft maer de broeder , de Ko*
ninck , door de aenkomft van Horu/ce ,
de gelegentheyt waernemende , handelt
met defe voor een ftuck geldts , dat hy
de belcherminge van hem en fijn Rijck
wilde ondernemen, gelijckoockdefelve, in weynigh daegen, door lijn bufIchieters , de Mimiden, die voor de roers
Horufcc
leer vervaert zijn, foo dapperen tegen- beflrijd ds
Itand bewefen heeft, datdeTurcklche
JJJ^J"
naem , lbo de Mimiden als de Mooren
j

t'eenemael verfchrickelijck wierdt.
Dit aldus uytgevoert hebbende, gelijck hy kloeck van verftand , fterek van
lichaem , en leer begeerigh tot heerfchen
was , bemerekte hy haeft dat de Mooren
van lïch fclfs on weerbaer en Hechte oorloghs mannen , onkundigh in krijghskonften , veranderlijck van aerd , en onderlingh twiftgierigh zijnde, lichtelijck

door partyfehap , t'ondergebracht fouden konnen worden. De Mimiden waren een volck fonder vafte befittingen
en onder fich tweedrachtigh , die konden met weynigh moeyten getrocken
of indien fy weygerig waren , met kleyne tegenftandt , wederhouden worden.
Door defe aenmerekingeaengedreven >
breeckt hy fchierlijck lijn trouwe , en
wordt, indeplaetsvanvriendt, vyand
van den Koninck , helpt die geene , die
hy docht lijn voornemen tekonnen tegcnllaen, aen een kant : en daer nae>
hebbende deiè wreedtheyt gebruyekt,
lïch tot mikladigheyt keerende , maeckt
fich meeïler van het Rijck. Nietlangh Maeckt
"
daer nae , heeft hy oock een nabuengh ]£ f ™^c
Koninck van Carcenna, met bedrogh Aigieisen
aengetait, en uyt lijn Rijek verdreven. Carcenna.
Defe plaets , die men meent wel eertijdts Julia Ciefarea genoemtgeweeftte
zijn , is van Algiers tfeilig duylcnt fchreden , naer het Weften toe gelegen, hebbende een oude moelic , or uytfteckend
hooft aen de haven , en een overbiijfièl' Befchnjvan een treffelijcke waterleyding , eer- vin B h van
•
Carcenna.
j
j
r>
Cijus van de Rorneynen daer gemaeckt ,.
i

i

,.

als

van

Horusce

en

Hare ad. Barearossa.

oock verfcheydene oude voetftappen
van der iel ver mogentheydt. Van dele
plaets , en van Algiers , ontveylighde hy
de gantfche Zee met roveryen , latende
oock niet nae, door fijne benden, het
omleggende landt van Africa , geduriglijck te berooven j verdeelende alfoo lijn
Landt- en Zee-tochten , met iijn broeder Hareaden , datter noch te water noch
tj landt yets onvermoeyt vermocht te
als

blijven.

Na

foo veel gevolgh van faecken } op
dat hy de landcpaelen van fijn Rijck te

mogen uytbreyden, heeft hy
oockBugia met grooten toeftel van wapenen aengetaflj zijnde de Spangiaeróea , die aldaer in befettingh laegen , tot
de hooghfle noot gebracht j en kiende
van fijn aenvangh niet af, voor dat hem
de rechter hand , door een Canon fchoot
verder fou

TaftBugii
aen *

Vedieft
fijn rech-

ter hand:

wegh genomen

welck verlies
hy door een yièren hand , de welcke hy
aen den elleboogh vaft gemaeckt zijnde,
wierdt

in veel voorvallen

noch

,

geluckighlijck

gebruyekte, eenighfints goed gemaeckt

want voor Algiers heeft hy Didaco Vera , met een fterek Leger , dat hy
daer voor geilagenhad, t'eenemael geflagen j en eenigen tijdt daer nae Hugo
de Moncada , die de oude Spaenfche
heeft

:

Spaenfche befèt waeren

5)3

bcftont aen re
tafben , heeft hy föo der Chriften als der
Africanen wapenen tot fich gekeert in
,

:

wekken Oorlogh hy overwonnen, in de
vlucht gedreven , van de Spaenfche en
MoorfcheRuytery, daer hyineenfame
plaetlen gevloden was, achterhaek, en
meteenige van de (ij negedoot is j lijnde
het geluck

w °rdc
6*

moede van hem

verder te ^^ru
volgen Sijn hooft wiert in Hifpanie gefonden , aldaer op een lancie geibeecken,
en om gedraegen, niet fonder groote
vreught van het volck, voornamelijck,
die aen de Zee kant woonden ; en het
aldermeelt voor fijn roveryen tevrefen

hadden.

Maer Hareaden , noch in moet noch
dapperheyt minder als fijn broeder, heelt
met toejuyehen van het krijghsvolck het
Harealen.
j11
n- aengevaert- ^ die
Rijck
van wordt Ko _
nu niet alleen
het Rijck y maer oock dapperheden en ninck van
krijghs liften van fijn broedereen er fge- Algiers,
naem geworden lijnde , oock fijns broeders bynaem van Barbarojfa aengenomen hebbende, begoit fijn gedachten
nae de heerfchappy van geheel Arrica te
laeten gaenjachtende het geene hy alreets
meefter was , te kleyn en te geringh voor
lijn groote moedt.
Hy dan begoft fijn Waepenen uyt te sijn onbreyden, en ai de Mimiden en Mooren de! nc,Tii ""
te aa "
eenichiicktezijn, nu beftandc en vrede f"
met den eene , dan oorlogh met den ander voerende, vangende oock aen met
een kloecke vloot de kuilen van Sardeigne en de Eylanden Majorca en Minorca
laftigh te vallen.Hy trock oock verfcheydene andere Zeerovers op fijn zijde , en
wiert alfoo tot een groote fchrick voor al
de nagebueren j zijnde in alles van fijn
geluck tenhooghfbenbegunftight, Hametden Mimidier , een Vorft van groote macht en moedt , en die hem fecr
vyandigwas, heeft hy door lagen overvallen en gedoodt j drijvende oock den
Koninck Benchades , de voorn^emfte
onderde Koningen van Mimidia, inde:
•

1

..

'

troepen , uy t Itaiia overgebracht hadt
lbo als hy fijn volck hadt geland , op een
Sijn over° onbequame plaets , voor de Chriftenen
winninaengetaft , nacr hun Scheepen te rugge
gen op de
Spsngiaei gedreven, en daer op een fwaer onweden.
der ontitaende , meeft al de troepen ,.
daer door aen dieKuff, gedreven, wredclijck om den hals gebracht , of gevan-

en op de Galeyen gefet.
laetften , vol van een ongematighde hoop , en door het gevolgh van
foo veel ondernemingen f bouter gewor(*en -"Jflde, als hy den Koninck van Treden Koriinck van mifen , een verwant en mede hulper van
Trennfen. den Keyfer Carel uyt fijn Rijck gedreven had , en nu Oran feivc, als mede de
groote haven, of Porto grande,die door
gen

,

Ten

b/l 3

woe*

't
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woeftijnen j als mede den Koninck
Amida , wiens Rijck op de grenlen van
Tremifen gelegen was,
Ter Zee heeft hy oock fijn faecken
foodanigh uytghevoert , dat Hugo de
Moncada, boven Sardeigne , by nacht
Overwind

doorhem

l-'ugo de

fwaerlijck

.Moncada.

En

Por-

lO:ldo.

aengetaft, overwonnen,, en
gewondt zijnde , met verlies

weder op te rechten, voornamentdewijl het gerucht liep dat Andrea

bieds,
lijck

Doria, met een machtige Vloot,uy t Sicinaer Griecken ftondt over te fcheepen , om de belegerde te komen ont-

lia

lètten.

heymfte bedienden aen de Poort , wort
hem toegefondem zijnde door Mangali
eengroot Zee-rover, en Landtvooght
van Rhodus , met een fnelle Galeye daer
heen gevoert.

men ,

dat hy felfs Andrea Doria , van
wie hier voor gefproocken is, byCarcenna , welcke plaets defe foo dapperlijck
overwonnen,als flechtelijck door trouwloofe foldaten

,

verlooren heeft, met ver-

van eenige fchepen, tot groote droefheyt van de Genouefen , te rugge gedreven heeft. Hy heeft oock de Sterckte
by Algiers , op een rotfe gelegen , en nu
eenighe jaren van de Spangiaerden be-

lies

waert zijnde , met groot geweldt aengetaft, vermeeftert, en om verre geworpen.

Wanneer hy nu aldus in macht en
roem ftond te bloeyen , heeft Solyman
uyt Hongaryen weder te rugge gekeert
Gelanten aen hem gefonden,
door de welcke hy hem tot Conftantinopolen ontboden , en de hoogfte eer
beneffens de Opper-Zeevooghdye aengeboden, alfoo Solyman het leet , dat hy
van de Chriftenen by Corone , als voor

Gefandt- zijnde
fchap va»

,

BcwccrIi. verhaelt is , geleden hadt , niet konde
redenen
verfweigen. De Ballen en groote Heevan Soly-

man.

maeroöck

Door defe genomeals mede ee-

is.

nige, foo Siciliaeniche en Napolitaenfche, als Venetiaenfche Scheepen , (eer
gefterckt zijnde, is hy foo verre geko-

Solyman
aen hem.

,

om de oude achtinge des Turckfchen ge-

En waerlijck defe H^ra*-^, of gelijck
hem de Italianen fpellen Areadethizhcen
de eenighfte man te zijn , die men tegen

ne Scheepen en Galeyen ,

Andrea

traeghlijck belegert wierdt

van eenige Galeyen , iwaerlijck het heeft
konnen ontvluchten ; gelijck oock Portondo , Spaenfch Overfte ter Zee, door
hem fijn Vloot fchendighlijck afgeflaegen, enmetfijnSoon, een dapper Jongelingh , gedood

Slaet

Daden

en

Hof, hadden oock geraden
een groote Vioot, en dapper
Overfte moftin het weick ftellen , niet
alleen om Corone weder te veroveren
het welcke als toen te water en te lande
ren van
dat

lijn

men

delen beroemden Zee-man föu mogen
ftellen. Sinas dan,een Jode,en van de ge-

Wanneer

defe tot Algiers

aenquam

wordt hy met dehooghfte eer van Barbarojja ontfangen
die op het openen
van lijn boodtlchap , met een feer groote blijdtfehap bevangen wierdt ; verkrijgende daer door geen kleyne noch ydele
hoop , indien hy eenmael ter aenfpraeck
met Solyman konde komen , van fich
meefter van geheel Africa te maecken
voornamentlijck wanneer hy den Grooten Heer, de ftaet van datgeweft, de
geftalte der Chriften Vlooten, en de ongelegentheydt van hun onderlinge gheichillen , eens mocht voor ooghen ftel:

len.

Hy

danftelt voor

een dapper
lijn

Man,

fijn

en

afwefen Agis,

Ramada Celebin

Neve , over het bewind van Algiers,

beveelt

hen

lijn

Soon Affan , een Jon-

gelinck van achtien Jaren

, aen ; en hebbende een Vloot van omtrent veertigh
Galeyen toegeruft , vertreckt daer mede Vertreck
na Conftantmopolen. Aen den aenvang JJ" %ZZ~van ue Tofcaenfche Zee, ontmoet hy r»jf* naer
eenige Scheepen, die omkooren naer c'onrtantino P o!en *
Sictlie gingen, die hynae een feer bloedigen ftrijdt vermeeftert en verbrandt,

in welck gevecht

men wil dat Barbaroffa.

den Zee-rover Delifuf > door bedrogh
fou

vanHoRuscE

en

om

Haread. Barbarossa,

$j

fijnGa-

genoeghfaem een algemeen vyandt van

van een voortrefTelijcke fhelheyt
zijnde , die hy voor heen de Venetianen
onderweontnomen hadt, onder iich te krijgen.
gen.
Van daer naerhet Eylandt Uua de ftevens wendende, taft het Stedeken Rio
by nacht aen , overweldight het felve
en voert meeft al de inwoonders , benef-

het menfchelijck geilacht was.
Wanneer defe dingen aldus voortgebracht , en Hareaden bekent wierden

fbu hebben omgebracht

,

Sijnuyt- leye,
n

fens een grooten buyt

,

met

fich naer

Conftantinopolen.

En

ont-

fangen
»eii

Hor".

het

Wanneer hy aldaer aengekomen was,
wierdt hy door de grootite Heeren van
de Poort , by Solyman gebracht, van
de welcke hy met een feer bly gelaet ontfangen wierdt , te meer dewijl hy hem
eenige fchoone Jongelingen, en uytge-

kondehy

hoe hinHibraim
wiens vriendtfchap hy met veel

derlijck

Baffa ,

lichtelijck verftaen

hem

,

het afwefen van

hadt geweeten
,
tegenwoordigh was, die
als toen naeden Perlifchen oorlogh gefonden, in Comagena, niet verre van
Aleppo, in fijn winter leger lagh. Solyman evenwel antwoorde Hareadethdoor
Ajas en Cailim Baffas, dathy defegeheele faeck aen het oordeel van Hibraim
Bafla ftelde , om dat voornamentlijck
door lijn aenmaninge , Harea Jen uyt
Africa ontboden was ; indien derhalven
Hareaden yets wilde ondernomen hebben, mofthy fich naer Syrië begeven,
om door des Baffas gefaghtot lijn voorvriendelijcke plichten

te verkrijgen,

Maeghden , die hy alle leer koitetoegemaeckt voor hem bracht, als
mede eenige Lybifche Leeuwen en Parderdieren tot ghefchencken aenboodt.
De andere volgende daegen, wanneer
hy van den oorlogh te voeren , van de nemen tegeraecken.
Zijnde hy dan op defe wijfe gedronftaet van Africa, en der Chriftenen, veel
meende te handelen , kreegh hy minder gen lich naer Syria te begeven, hoewel
toegang als voor heen ; de oorfaeck hier dit niet veel van een weygeringh vervan was , dat de nijd , gelijck altoos ge- fcheeide , heeft hy echter een goedt gebeurt , fijn aengroeyende waerdigheyt laet getoont, en defe fijne verongelijcen ftaet niet liet te verfellen , invoegen kingh ontveynft, en achtende hem dicnAfgunft de meefte Heeren van de Poort , nu een
ftelrjcker defe reyfe te lande te ondernetegen
anderen tael begoften te fpreecken , feg- men, vingh de fel ve aen, fonder lich, s ün
hem.
gende, het ware tegen de Ottomanni- die brande nae gelegentheydt van een ""*
)na
fche waerdigheyt , een Zee-ro ver, door nieuwen oorlogh , eenigen arbeydt of
foo veel ftucken qualijck berucht, over moeyten , al moft hy den wegh over het
des Keyfers Vloot te ftellen ; daer had- fneeuachtighe Amanfche geberghte neden noyt mannen ontbroocken , en fy men, te laten verdrieten.
fouden noyt de Poort ontbreecken , die
Hibraim was alstoen tot Aleppo , die
in kloeckheyt en dapperheyt uytftaken
Hareaden , wanneer hy by hem quam
en bequaem waren , de Turckfche roem met de grootfteeere van de wereld onten eer der Ottomannen , door de wereld fanghen heeft j fcheppende van hem
voort te feiten. Defe nu hadt eens an- wanneer hy met hem over de faecken
ders Rijck in Africa, door bedroghen
van Africa , en de wijfe van den oorlogh
kegen, aen fich getoogen , en door fijn te voeren , handelde , de grootfte vergoddeloofe wapenen , de Vorften van wonderingh ; invoegen hy lichtelijck
dat geweft vervoight , een volck dat de oordeelde, dattcrgeen bequamerOorleere van Mahomet om hel ft, daer hy
loghs-man , om den voorghenomen
van een Grieckfch Vader gcbooren,fon- Krijgshandel , gcluckighlijck uyt te voeóer recht geloof en fonder trouwe, en ren > onder al het Turckfche gebied fou
lefen

lijck

.

,

konnea

ver-

naer

$6
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konnen gevonden worden. Waerover
hy oock aen Solyman gefchreven heeft
dat in BarbaroJJd een bequaem verftant
en vereyfte dapperheyt tot den oorlogh
hy iöude derhalven feer wel doen,
indien hy in lijn fwaerfte engewichtig-

ftack

,

fte raedtflagen

hem geloof toefchreet

,

Vloot toevertrouwde.
Barbarojfa dan op defe wijfe , door
Keert met groote guntt van Hibraim , den grooten
eer ae nbevolen , keert weder naer
fiibraim"
Canftantinopolen , en word aldaer met
nae de
Poort.
groote eer en genegentheyt ontfangen ,
zijnde het gcfagh van Hibraim foodanigh > dat aller wille en befluyt gelijck als
aen de fijne, hoewel af zijnde, hingh.
Barbarojfa had , wanneer hy van Algiers vertrock, Rofcette, den broeder
van Muly-AlTen, den Koninck van Tu-

^

nu eenige

verdreven

en

,

tot

bewogen , met

jaeren uyt fijn landt

hem

gevlucht was

fich naer

,

Conitantino-

op hoop van Solyman
weder in fijn Rijck
gebracht te werden. Defen Rolcette de

polen

te reyfen

door

fijn

Baflas

>

,

beleydt,

ter

dat ghy genoeghfacm boveit hufine roem en
naem opgevoert zijt ; terwijl ghy onder de

uwe

oorfaeck van de redenen over

den Africaenfchen oorlogh gehouden ,
vertoont , en hy by gevolghe ter aenfpraeck van Solyman in fijn Raedt ingebracht zijnde, heeft tegen de felve defe
redenen gevoert:

de gerechtighcyt geduerlijck oeffent

en het geen de plicht
tigheyt

is ,

van ware Godvrttch-

oordeelt , dat den oorlogh tegens

van onfen Godtsdienf te voeden wegh tot een eeuivighe roem en
glorie is : alfoo ts Weyffenburgh gewonnen
,
Rhodos vermeeflert , en de Koninck van
Hongaryen felfs in den firijdt ghebleven ,
DuytJIandt tot tweemaelverwoejl en aengefleecken, foodat Carel felfs, diebyude
Chrifienen in ?nacht en dapper heyt derven
vergelijeken , hoewel {leunende op de hulp
van by nae alle volckeren , door het gerucht
de vyanden
ren

eershalven onder lijn BaiTas telde , en
vryelijck het gantfche bewindt van lijn

nis, die

D ADEN

en

,

van uwe waepenen verfchrickt ,
geenfints heeft derven ivaegen

:

denjlrijt

maer nae-

demael defe uwe beerfchappyen , hoe groot
die oock mogen zijn, noch eenige voor tref
felijcke overwi?minge , noch de groot heydt
van uw hoogh verheven gernoet vervullen ,
noch u hooge roem voldoeninge toe brengen
konnen, hebt ghy u overwhmende waene?i
tegen de Parthen en Perfiaenen gewent ,
op dat die volckeren , die van de Goddelijcke wetten godtlooflïjck afgevallen zijn ge,

lijck als

door

uwe als

heylige

waepenen , en

overwinningen ter

boetftraffè gefeit , weder tot de oude Godtsdienjl gebracht mogen worden.

Maer zijnde dit of door het begin ofdoor
de voltreckingen

my allee7i

lofl'dck e?t heerlijck, laet

geoorloft zijn

,

in de

waepenen en

per'ijckelen out geworden j?/de

Aenfpraek
van liatet-

den

G ro o-

ten Heer.

de OttomanniJ~ 'f Et geen de Triefier
, wanneerfe den TemKeyfers
fche
£__[_
P e ^ om te bidden int reen , met luyder
ghcvjoofi is toe te wenjehen, dat
wenfche ick u , O Solyman ! toe j namentlijck dat ghy ghedenckt dat u Voorouderen u defe heerfc happy ,grootcr en heerlïjcker , ah het wslcke de Godtheyt yemant
gegeven heeft , met , endoor gerechtigheyt
en Godtvruchtigheyt verkreghen hebben.
Die langhs defen wegh gaen , heeft noyt
geluck ontbroocken , en ghy hebt tot noch
toe 3 die voztftappen joodanigh nagevolgt

fiemme
[elfde

, die dingen
voort te brengen die dienfbigh zijn , en die
ick door langh gebruyek , tot hooger en wijder roem van uw naem te (Iereken , bevon-

f

der hebbe ,

e?i

oordeelt niet datfulcks al te

van my voor gefeit wordt ,
het geluck heeft my genoegh begunftight, die my te huys door armoede gcdruckt
eergierighlijck

want

zijnde, ?net een twijffèlige hoop de

Zee door-

hopende , tot veel treffèl'ijcke overwinningen, en eyndelïjck tot den Konincklïjcken

naem gebracht heeft.

Maer boven

dit

niet meerder geven

,

kan my de Godtheyt
dat ick tot u komen

als

van
tnagh

,

Horusce

en tot

Haread. öarbarossa.
Barbarossa.

en

uwen Raedt , om van hoogh-

wie htighe faecken te handelen , toegangh
krï'ge > wekkers in al de<wereldtfche 3 e?i
voornamentlijck in Oorloghs faecken niet
nuttelucker kan voortgebracht worden , ick
[al u een raedt geven die fier vol trouwe en
07idervindingh

van faecken fal

zijn

;

en

hoewel dit het alfchiJ7it te zijn, dat de oude
konnen voortbrengen , foo zijfi my

lieden

een gefond lichaem noch echter levende
krachten overigh, uyt de welcke ick noch
dappere toejtant en hulpfoo te water als te

tri

lande kan toefeggen.

En dit hebbe ick alleenlijck meeft van
der jeught aen beforght , voeghende my
nae den raedt van mijn broeder Horufce ,
dien dapperen

Man ,

dat

ick

depaelen va?t

onfen Godtsdienfi uytbreyden , <?;/ de Chrijre?ien te waeter en te lande vervolghen

mocht , en

uw

niet

meer gewenfcht

,

als

dat

vlooten en troepen , mijn genegentheyt

ai betrachtinge toegevoeght worden , en
ah Overjle , of/e/fs Vaendrager , dewijl het ?ny niet verveelt betere
en waerdiger te gehoorfaemen , onder uw
gefagh , defelve mocht befiieren : het welc-

ick eyndel'ijck

ke', indien

my de Hemel toef aet ,

fullen de

wel haefi uyt, ge heel Africa
gedreven worden , en ghy hooren , dat de
Moor en , tot hun oude heerfchappye weder
Spa?igiaerden

naer Hijpanien over getoogen zijn. De Pce?ien en Mimidiers fullen ugehoorfamen , en
behalven Corfca en Sardeigne , Sicilia fal
ons zijn, en dat Ey land ver fneefer t zijnde, fullen wy Italië van ho7iger doen fier-

bracht.

5)7

Jaehywas machtigh genoeghge-

weeft , door het gevolgh van fijn oorlogh ,
om de welcke tegenfaende , al de Chrifien
Frince?i niet machtigh genoegh zjJ7i , de
Stadt ~Roma te verkrijghen , om alfoo de

heerf happy van het we en, 71a recht en
billijck , in haer oude enge bepalinge te hebbe7i befooten : maer hy is uyt het menfichel'ijcke wcfen , fchierlijck ?iae den hoogen
He?nel opgevoert , om het voltrecken van
dat werek , geltjck u het nootlot en defierren beloven, u al!ee7iigh over te laten.
lekfoeck u oock geenfnts , door defe hoop

f

van

een ongewoo7ie zegeprael, terugge te

houden van uwe macht 7iaer het
te we7iden

vyanden ,

l

oofi

en toe

uwe

oude en goddeloofè
,
die de hooghfie firajfe van u heb-

ben verdient

07ti

met de wapenen

,

te vervol-

gen y want een vloot fal my genoeghfaem
zijn-, de welcke ghy daer toe geenfnts van
noode7ihebt > om, terwijl ghy Afia overwindt , ae7i de andere zijde Africa , het
darde gedeelte des werelds , het uwe te maken.
Voor alle dingen moet Muly-Ajfen

van een onverzaedelijcke gïerighcyt , fiioode en driftige wellufl , en 07imeii-

een Vorfl

wreedtheyt , en derhalven Gode
en de me7ifcben hateltjck , uyt het Rijck van
Tunis gedreve7i worden , die achtie7i broe-

fihelijcke

ders door vcrvloeckte laegen gedood , of het
geen noch immer is, van hetgefcht be-

f

rooft hebbe7ide

alfoo alleenigh heerficht

,

dat hy niemandt , of bloedtverwant , of
vriendt , overigh gelaten heeft j wa7it foo

ien ae7itafen , dat alreeds door tweedracht

e7i trouweloos van gemoed is
hy welgeweefi , dat hy oockfijn Vaderlïjcke
vrienden , die hem , door een trsjfelijcke ge-

der Vbrflen gefheurt is , en wat een gedeelte
van hetfelve dat Sicilië en Macedonia het

om

ven, en va?i alle kanten metScheeps vloo-

naefie leyd, hetfelve fal ons op alderhande
voorwaerden die?iflbaer zijn , indien het

onda7ickbaer

negentheyt , tot het Rijck hebben opgevoert

de verdienfien

eerder te voldoen

gebracht heeft

wy te doen ,

maer het Spaenfiche Jock kan afwerpen.
Wilt 71'tet achten, dat de felve macht

:

,

van fulck een gunfi , te
om den hals

tot ee?i toe,

7/iet

dit fihrickdier

hebben

het welcke, dewijl 7iiemandbe-

m'md, fal het oock haeftel'ück van een ieder
gehaet worden j gelijck alreets de Mimiden,
en defelve over een kom daer is , als toe?i
wanneer uw Over Grootvader Mahomet
hem , door dagelijckfche overvallen , auelmet het veroveren van Hydnmte, hetfelve lene-ii placgen, wekker s.vero7igcïijchr,:ge7i

f

de hooghfte verfichrickinghe heeft toege1

hy foodamg verdraegt , dat hy metfebande
en

N

<)8

L

't

n

e e v e

en (hootheyt defelve eer lijden als ftraffèn
wil. Defè halfwan is het die de Turcken
dappere mannen in fijn ketenen houd-) noch
uwgrootmachtige ?iaem , van de ivelcke de
Godaelijcke en menfchelijcke rechten ,

van

aUe kanten begeert -worden , behoorleek eren hetgeen nochpvjaerder te verdra,
gen valt , de Spaugiaerden by Tripolis begunflight , op dat Agis en Moyfes , die dapkent

reTurckfche helden , uyt deStadt Tajorea
gedreven mogen worden.
Dit wilde dier , als van tanden en klauVJen berooft , fullen wyfelfs daerom , lichtelijck temmen , om dat alreets Muly-Rofcet
fin broeder , door al de gebeden en wenfchen derTunetanen begeert word , wiens
perfoon , /elf in fch'tjn , ons te gebruyeken
flaet , wanneer wy onfe troepen , voor de
Poorten van Tunis fullen vertoonen ; om
fonder eenigh verlies ter wereldt , tot ons

voornemen te geraecken. Het al dan in uw
believen ftaen , te bef ellen , vjie ghy over

f

het Tunifche gebiedt, als heerfc her verkie-

fenwilt lek voor myhebbe alreeds roems
en heerfchapyys genoegh verkregen , wanneer icku, zijnde uwevyanden overwonnen, uyt Perfe wederkerende , het groot e
gedeelte van Africa overwonnen e?i bevredight , in handen fal leveren.
:

Op de tocht vorders ,

het welcke ick

en

Daden

dachten wilde over peynfen
rijpen raedc befluyten

heeft

,

en met
hebbende

,
,

de genegentheydt van Hareaden gepree, fijnen Raedc doen fcheyden
Niet langh daer na , is nae het goedt
vinden van Hibraim
een befluyt gemaeckt , als dat Hareaden, de dry Ballen,
Hareade*
die de hooghfte trap van waerdigheydt
° p"
befitten , als de vierde fou worden by ^°"
z c
gevoeghr, en het hooghfte bewind over vooglu
de Zee-faecken , aen hem fou hangen, van den
foodanigh dat de Eylanden , Havens, ^roote»
Zeefteden en Volckeren hem ter ghehoorfaemheydt fouden ftaen , en hy
fou vermogen , waer by wilde , roeyers
fcheeps en Oorloghs volck te prefïèn en
te fcheep te doen gaen.
Wanneer het fèlve verkondight was
heeft hem Solyman het Vaendel , den
Scepter en een Swaerdt , nae de wijfe >
felf in handen gegeven en vermaent ,
dat hy fijn beloften door trefTèlijcke daeden, fou fien nae te komen j naer het
welcke hem Aias en Cafïim BafTa beneffens den Opper Hofmeefter, uyt het

fen

,

Serrail in heerlijcke ftatie, zijnde

hem

f

defè teeckenen van waerdigheydt voor
gedraegen, tot aen het Arfenael gebracht
hebben , alwaer hem acht hondert duy-

ah

fent

goude Kroonen, tot de onkoiten
vanden Oorlogh aengetelt , en omtrent

een byfonder gefhenck derve belooven , fal
ick mijn uyterfie beft doen , dat de Chriftq-

acht hondert janitzarentoegevoegtzijn

nen oock reden mogen hebben , hun nederlaegh te bejammeren , en indien my Doria
voor den boegh komt , falhyfch niet langh
in fijn quaet doen hebben te verblijden j en
de/e is dien eenigenev waren vyandt , die
ick, felver ter gedachtenijfe van de aenge-

geworden.
Niet vecle daghen heeft hy fich. tot
Conftantinopolen flil gehouden , en
hebbende een vloot van tachtentig Galeyen en eenige Galeoten , met volck
en voorraedt toegemaeckc , is uyt den

daene nederlaeg enfmaet , ten alderhooghfle
neme te vervolgen; en die t onder gebracht
zijnde, falu alles te water en te land open

Hellefpont , naer Italië ge vaeren , latende Amurer, de Overfte over de Galeyen,
met twaelf vande felve, om Solyman
en fijn heyr, uyt Europa naer Afia , tot
den Perlifchen oorlogh over te voeren »
die, wanneer hy het gantfche heyr hadc
overgebracht , Hareaden by Modone by

1

ftaen , en gelooft

my ,

die

overwinnaer ter

Zee is , fal lichteltjck de heerfchappy te land
verkrijgen.

Solyman, die naede wijfedervoorhet geen hy mee
Vorften
fïjnooren gehoort hadc, met fijn ghetreffèlijcke

,

gekomen is.
Wanneer hy onverwacht voor by
Mef-

sijn aent° cht nie*
ll

)

nvloot »

Horusce

van

Sijn ge.

weid op
Italië*

en

Haread. Barbarossa.

Meflina, de Siciliaenfche enghte door
voer, ontftont'er onder deinwoonderen geen kleyne beroerte over die Kuft
van Italia. Daer nae komt de geheele
Vloot , na dat fy onderwegen feven Galeyen , die op ftaepel ftonden , met het
Stedeken verbrandt hadt , van Caprea
f ich aen Napels op doen , en verfchrickt
door fulck een grouwelijck aenfebouwen de gantfche Kuft , en voornamentlijck de Stadt Napels , dat veel hebben
derven beveiligen, dat indien de Turcken de Stadt in die verftagentheyt hadden aengetaft , dat lich de ingelètenen
feer fwaerlijck föuden hebben konnen
befchermen.
Hareaden met eenen naer hetEyland
Prochyta o verfteeckende , heeft het Stedeken ingenomen , en de bewaerders

van het Slot, die

iich vrywiilighover-

gaeven , hun vryheyt gegeven van daer
begeeft hy fich naer het Stedeken Spelonca ( gaende Gajeta onvoorfichcighlijck voor by , welcke plaets hy door het
afzijn der Jongelinckfchap, als toen op
hun hoeven ofop Zee verlet zijnde, en
kleyne befettingh , hy licht fou hebben
konnen bemachtighen ) alwaer de Inwoonders, hebbende ter nauwer noot
fich derven befchermen , deTurcken in
de Stadt vallen , en omtrent twaelf hondert , meeft vrouwen en kinderen , in
:

flaverny

no

,

wegh voeren. Eenen Pelegri-

die onder de inwoonderen, de rijck-

was , had tich ter vlucht in het
, delen vermaent Barbarofïa , dat hy fich aen hem op fou geven
fönder geweldt te verwachten , onder
beloften indien hy fulcksterftontdede,
dat hy hem fijn vryheyt fou laten , maer
indien hy fich en het Slot focht te befchermen , fou hy kortelijck de ftrafte
van fijn dwafè hartneckigheyt , te dragen hebben.
Hy by nae dood van vrefè , liet niet
nae iich aen de beloften van den Barbaer
te vertrouwen , der halven zijnde uyt

fte geacht

Slot begeven

het Slot nae de ftrandt gegaen

,

s>9
werpt

hy fich voor de voeten van den overwinnaer neder , waer over hem fijn vryheyt , en tot ophopinge van beleeftheyt,
fijn Vrouw , Soon en Nichte",
Be
in het

midden van duyfent blijde tranen ,

(

allfo

de Stadt gevangen , niet als flaverny
verwachten ) gefchoncken wierd.

fy in

'

eeff

nlreadl

Noch dien iel ven nacht, üjn omtrent
twee duyient Turcken, uyt de Vloot,
over het rouwe geberghre , en onghebaende wegen naer Fondi getooghen
zijnde tien duyient fchreden van daer
gelegen, geleydt door eenigeingefete-

nenvan

het fel /e gewert, die de voorFondivaQ
gaende Jaren, op Zee gevangen zijnde, deTurcuyt verdriet van de fwaere flaverny, de ken be '
Mahumetiiche Godtsdienft aengheno- mach:i S c'
men hadden.
Soodanigh was de fhelheyt van hun
onveiwachte aenkomft , en het overweldigen der Poorten , dat Julia Gonzaga , de Schoondochter wel eer van
Proiper Colonna , ter nauwer noot tijds
Handel
genoegh hadt, üch half naeckt op een derieU-er
Paert te werpen, en, fëlfs devyanden aldaer
al geiien hebbende, naer hetgeberghte
-

te

begeven.

Men

wil dat BarbaroJJk,

door het gherucht van haer byfondere
fchoonheyt op haer verheft, haer voor
al in handen te krijgen
fou getracht
,
hebben.
De Fondanen dan worden verftroyt,
en bynae alle gevangen weghgevoert,
Stecatio de Amptman , die met een
fchaer vrouwen fich op den Tooren begeven had , geeft fich oock als weerloos
op,zijnde verichrickt door het aen brand
fteecken van de deuren en het gejammer van defen weerloofen hoop. Zijnde
de Tooren bemachtight, begeven fich
de Barbaren om den Kerck te beroven
i
alwaerfe voor eerft de begraefplaets der
doorluchtige Colonnen , van haer cieraed beroven, de opgehangene met gout

Vanen fcheuren ; en keeren
met buyt en roof beladen,weder na
de Vloot.
2
Een

befchilderde
alfoo

N

'cLeeven

IOO

Een ander gedeelte van de Galeyen
mede begeeft fich mede naer Tarracina, daerfe
tot Tarra- ooc k , zijnde het volck naer de bergen
cma
gbevlucht , op de Kercken beftaen te
woeden, eneenige machteloofe ouden
en krancken in hun bedden vermoorAls

'

fchrick van dit woeden

totRoma

toe gekomen zijnde , heeft aldaer in fulcRoma. ker voegen , de gemoederen ontftelt
dat , gelijck of de vyand albereedts Oftia
bemachtight hadt , by nae de gantfche
Stadt üch ter vlucht naer de bygelegene

Schrkk
tot

landen begaf. De Paus Clemens , als
toe door een feer fware fieckte aengetaft
zijnde , hadt niet waer mede fich te befchermen , als alleen hondert en vijftigh
Switzers, en feven en veertig Ruyters,
tot fijn lijfwacht ; onder dies was'er geen
eendracht onder de Hoofden , dewijl
een ieder meer op fijn eygen, als de geroeene welftandt acht floegh.
De Cardinaelen quamen evenwel in
dat groot gevaer hy een , die , breeckende de poorten van de Schat-kamer, met
gefagh van den Raedt, den Cardinael
Hippolyto de Medicis terftondt geldt
getelt hebben , om de Zeekuften te verfeeckeren. Defe heeft terftont eenighe

benden volcks aengenomen , maer fulcke als men op een Hel en een fprongh
ghemeenlijck werft , een onbedreven
woeften hoop , die op hun uyttocht fich
niet ontfagen de landtiaten felve alle ge-

"Sarbarefa

weld en overlaft aen te doen.
Maer de fchrick was in defe Konincklijcke Stadt het meefte , alfoo Bar bar o (fa,
volgende fijn voorigh befluyt, de ite-

fieekt naer

vens naer Africa gewend heeft, gebruye-

ov éj"

kende daer toe foodanigen fnelheyt , dat
hy daer eer aen quam , als men geloofde
dat hy de Italiaenlche Kuft verlaten had >
want fijn voornemen was , door die verfcheydene tochten Muly-Affen te bedriegen

op den

Daden

van fins was ,

Italië , voornamentïïjck de
of Genueefche Kuft te verwoeden , om fich over het geweld, door
de Spangiaerden , onlangs den Turcken
aengedaen , te wreecken ; gelijck hetuyt
fijn aentocht oock wel fcheen te oordee-

Ligurifche

,

len te zijn.

den.

De

en

:>

om hem op

hals te

komen ,

geveynfdelijck

,

hetonvoorfienfte

hy oock ,
uy tgeftroyc had , dat hy
gelijck

De Venetianen hadden oock de vrefe
van Muly-Affen, veel vermindert, wanneer fy een ftereke Vloot , tot fijn onderitandt toeruften, daer toe fydegeefte-

inkomften aenfpraecken , niettegenftaende de Paus het fèlve feer quaelijck nam. Daer en boven hadt MulyAfïen door verfpieders verftaen , dat fijn
broeder Muly-Rofcet , die hy het aldermeefte vreefde , tot Conftantinopolen
in een vrye bewaringe gehouden wierd
lijcke

gelijck

waer was;

als

defe tocht geenlïnts

om te

toonen dat

op Africa gemunt

Maer dewijl wy tot defe faeck gekomen zijn, fullenwy, metPaulusjo-

was.

vius defaeckenvanditRijck,

eenwey-

nigh hooger ophaelen , om alfoo tot de
ftandt en gelegentheyt der heerfchappy
van defe Muly-Affen te komen.
Africa hebben de Romeynen , nadat
fy Carthago overwonnen hadden , ter
oorfaeck van de vruchtbaerheydt des
landts , aen veel Colonien en volckplantfoenen , te bewoonen en te bebouwen gegeven ; en voorts onder een byBorgermeeftelijck gefagh beftiert , tot
aen de aenkomft der Wandalen , de
welcke , tot verfmadingh van de Roomfche naem en heerfchappy , met een
groote onmenfchelijckheyt woedende,
de beroemde , hoewel ongeluckige Bellifarius , overwonnen , en geheel t'ongebracht heeft. Zedertis het een Landvooghdye van de Grieckfche Keyfers
gheworden , van de welcke daer heen
jaerlijcks Landtvoogden gefonden wierden.

Daer na , wanneer de Leere van Mahumet feer begoft toe te nemen , hebben de Sarafijnen uyt Syria

,

Egypten
en

Aenmerekinge op
dc ft ndt
f

Rjjckvaa
Tunis,

van

Ho rus ce

en

Haread. Barbarossa.

en Arabie , het ielve landt ( bewogen
door y ver om hun Godtsdienft voort te
planten) met lülck een geweld aengetaft,
dat hebbende de Chriftenen daer uyt
gedreven , en hun ongeloof daer in gevoelt, fy ten laetften door hun verfchrickinge, de Mimidenen Mooren, lichfichen hun Godtsdienft getrocken hebben, met de welcke fy vorder tot in Spangien overfteeckende ,
fich in de Stadt en het Rijck Grenada
neder geilagen , en vorders tot Corduba
telijck tot

een Hoogefchool van hun Leere , en
een vermaerde Boeckery , alwaer de
Profefïbren en hooge Leermeefters van
deArabiiche tael, dejonckheytonderwefen , opgerecht hebben , ghelijck de
felve oock de als ftervende Leer-tuchten der befte wetenfchappen , by de
Griecken weder opgenomen , zedert
voortfettende , feer grooten naem daer
door hebben behaelt ; oock hebbenfe in
de wapenen feer heerlijck gebloeyt , foo
dat by nae gheheel Spangten voor hen
heeft moeten bucken.
Maer eyndelijck naereen heerfchappy van ongevaer fes hondert jaren , Grenada door dapperheyt en beleyd van den
Koninck Ferdinandus belegert en ghewonnen zijnde , is de geheele naem der
Mooren meeft , en daer nae onder Philippus de tweede, geheel uyt Spangien
gebannen.
In dien tijdt waren de Koningen van
Tunis en van Fez de machtighfte van
geheel Africa maer die van Tunis, foo
door oudhey t van het Rijck , als uy tfteekende doorluchtigheyt van gedacht , had
:

noch meerderen grooter gefagh als die
van Fez , gelijck oock by die geene het
recht van Godtsdienft en Staetsbedieningh te baelen was.
Boven Tunis , dry dagen reyfens, legt
de Stadt Garvenna , een plaets , door een
feer ouden Kerck , en broederfchap van
Priefters, in groote eerbiedingen en te
dieroorfaeck vry van alle belaftinge , in

ioi

welcke plaets de Grooten van de Mooren en Mimidiers , van over langen tijdt

hebben ; om dat fy
maecken dat de zielen der geener , wekker gebeenten in een foo heylige plaets begraeven leggen, meerge-

hun

begraef-plaets

fich wijs

fuyvert en de hooghfte ialigheyt aldernaeft zijn. Het Rijck van Tunis ftreck-

üch van het weften naer het ooften
langhs den oever van de Zee , tot by na
acht hondert duyfent fchreden , want
te

Bugea en Tripolis

, feer doorluchtighe
Steden , die Peter van Navarre , aen
verfcheydene oorden leggende , in den
ooiiogh vermeeftert heeft, behoorden
mede aen dit Rijck, gelijck het landewaert in , fich mede tot de fandige plaetfen van ./Ethiopien ftreckt.
De Feffanen aen de andere zijde, in
het Tingitaenfche , of Tangerfche Moorenlandt, legghen op de ftroom Sala,
die vaerbaer voor fwaere Scheepen, fich
in den grooten Oceaen uytftort , uytfteeckende in toeftel van oorlogh en
macht van braeve Krijghsluyden , foo

datfe dartigh duyfent

Ruyteren ten ftrijde konnen uytvoeren , met de welcke
fy foo lange de macht der Portugeefen
dapperlijck hebben tegenftaen. De overige plaetfen langhs den oever , befttten
andere kleyne en mindere Koningen.
In de Middelandtfche geweften, heeft
men de dwalende Mimiden , die met
eenennaem gemeenlijckArabiers ghenoemt worden j defe hebben voor.'een
gewoonte,oorfaeck tot oorlogen te fbecken , twiften te voeden , fich altoos in
de wapenen te houden en te oeffenen
ketende hunne flaeven met de beeften
en den landtbouw begaen j voornaementlijck deTEthiopen, dewijl fyiich
voorde edelfte van alle volckeren roemen , om dat fy onvermenght van bloede, fich van deafkomft der oude Poenen en Carthagenienferen achten te
zijn.

Defe , zijnde in verfcheydene troepen
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warm houdende. Door defe oefrêningo
komen fy by naefonderfieckte} en by

uyt van den Nijl-

ftroom af, tot aen de Atlantifche Zee
en hoewel fy geen feeckerewoonplaets
hebben , bepaelen fy evenwel hun heerfchappy , door feeckere affcheydinge van
Dorpen ; in de winter zijn fy gewoon
verder van de Zee inwaerts, om daer
een warmer Son en fachter lucht te vinden, te wijeken. Niemand onder hen,

gevolge fonder geneesmiddelen, tot de
hooghite ouderdom , invoegen fy de
doodelijcke uere, gelijck als niet gevoelen, en hun geelt eerder verdwijnende
als verfmachtende , onder de tfaemenipraeck van hun kinderen , blijdelijck
het lichaem verlaet.

Uyt

eenigeweynigePriefters, beMimideu. behalven
'
moeyt iich met het leeren der letteren ,

van menfehen was

dit gellacht

Moeder van Muly-Affen,
hoewel nergens na foo wel of nauwkeu- gefprooten , een vrouw van een manneen fufter van een Korighlijck als de Mooren , maer op een hjeke moedt
Lentigetia, de

Lenrigefia

moeder
van Muly«
Aflen.

,

nincksken Dorac , door wiens verftand
en dapperheyt Muly-affen geholpen en
aengedreven, het Rijck verkregen heeft.
Want Mahomet, die in groote overdaet,

en geringe wijfe , en foo veel
hun Godtsdienft enckeiijcken eenvoudiglijck noodigh is , in de welcke fy ,
dienvolgens , gelijck oock in trouw , oprechtigheyt, dapperheydt , deught van hoewel met
als

lichte
tot

gemoed , en voorts foo in vrede als oor- langh
logh, beter

als

veel

roem ,

geheerfcht had

datheteynde van

de andere zijn.

,

fijn

dartigh jaeren

wanneer hy fagh
leven aenflaende

met hoe Hechten was , fcheen Maimo , de oudtfte onder
en geringen Ipijfe fy de kracht van hun lijn tweeen twintigh Soonen, tot erflichamen behouden, behelpende hg met genaem van lijn Rijck te willen ftellen
droge vijgemdadelempap en luren melk, maer Lentigelia , hebbende de Koninkof het geene fy van de j acht halen , waer lijke Lijfwachters met geld omgekocht
mede fy hun gaftmaelen houden. Al krijght toegangh tot haer Man , op fijn Brenght
uyterile leggende, den welcken fy door bedrieghhun goederen beftaen in een fnel paerd
lijck het
daer fy , half naeckte en arme menfehen gebeden en lineecken foo verre heeft be- R'jck op
wogen
hangen
dat
aen
hy
vermogen
het
macht
en
Rijck op Muly-Affen Mulyal hun
Aflen.
nademael al hun leven , wanneer hen gebracht heeft.

Het is

ongelooflijck

|

j

(

,

|

de oorlogh ontbreeckt, in roveryen en
jaegen beftaet.

De

vrouwen dienen de mannen foo

Maimo die korts

te vooren , uyt vernaer het Rijck geftaen te
in de gevangenis geworpen

moeden van

de paerden beforgen
foo in de fomer als in de
en zadelen
winter , gebruyeken dele Ruyters bonte
rocken tot de voeten toe afhangende,
om dat de felve niet alleen in koude , de

hebben ,
was , word nae fijn Vaders dood , foo als
hy verhoopte uyt de banden , tot den
Throon te lullen opklimmen, door Muly-Affen gedoodt. Rofcet, de tweede
foon , die met fijn vrouwen buyten het

winden treffelijck affchutten , maer oock
felfs de hitte van de Son afweeren ; een

ontquamdoor

flaeflijck

,

datle felfs
:

Tulbant van omgeflingerde ftroocken
geeft hun hooft geen onaerdigh deckièl j
van hun paerden affpringende, gaenfe
voort op hun billen nederfitten , wandelende foo weynigh als mooghlijck is,
door een gedurigh vouwen der leden
en wrijven der deelen , hun lichaem

Koninklijcke Slot

gen van

fijn

lijn

woonplaets hield,

defe gelegentheyt de lae-

broeder; de andere broe-

worden van defen Barbaer, op een
barbarifche wijfe woedende, of om het
Wreedti
leven gebracht, of met gloeyende yfers heyt
van
blindt gemaeckt.
Onder defe zijn ge- Mulyders ,

weeit Barcha , Belerh en Saeth die vol- Afien tegen fijn
waflen in ouderdom , en door Edeldom broeders»
,-

van

Horusce

van

Vlucht
van Rof«
eet en iïjn
bloeder.

en

Har e ad. Barbarossa.

van hun moeders , tot hoop van het Rijk
geteek waeren ; Lafèl en Hibraim , en
beneffens defe noch vier onmanbaere
broeders , terwijl iy in de ftroom Bagrada , als toen door de winter regen
hoog opgefwollen , een doorganck fbchten om te vluchten, worden door Solax ,
een Hooft der Mimiden , gevangen, die
hem voor geld Muiy-Afïèn , om hen te
dooden , overgelevert heeft.
Vorders de andere Rofcet en Abdimelech, terwijl fy lich ter vlucht meenden te bergen, zijn door het felfde geval , maer met beter geluck , in handen
van Morhabith geraeckt , den welcken
te.

voet vallende

,

en medelijden over

hun Konincklijcke bloedt afbiddende,
van den felven niet anders bewaert , als, om voor loon aen MulyAfTen overgelevert te worden ; maer
terwijl hy de vergeldingh van fijn verradery ontfanght , zijn fy evenwel als hun
bewaerders bedrogen hebbende , met
fijn wil ontfnapt , en by Bentiefes , hunnen vriend , en een Vorft der Mimiden
geraeckt maer oock by defen, door vericheydene laeghen , alfoo Muly-Affen
geen koften noch moeyten fpaerde , om
hen in handen te krijgen , naer gegaen
hebbenfe iich van daer nae de Stadt Bifcaris, landewaerts in begeven. Abdimelech aldaer, uyt verdriet van fulck een
zijnfe

:

wiilelvalligh lot

,

heeft iich

,

alle

hoop

van het Rijck afgeleght hebbende , t'eenemael tot de Godtsdienft van Mahumet, gevoeght: maer Rofcet is by Abdala, Vorft van die Stadt, en daer nae.
fijn Schoon- vaeder, foo nauw en voorfichtighlijck voor de laegenvan MulyAffen bewaert , dat felf onder het eeten,
uyt vreefe voor vergift , hy geen andere
als van fijn Vrouwe voorgeproefde, en
half gekauwde fpijfe nuttighde.

Muly-Affen dan op defe wijfe fijn
Vaderiijcke Rijck befittende , dewijl hy
niemandt van de Koninckftam tefparen, heeft oock een ige

vaft ftelde
lijcke
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broeders kinderen om den hals
gebracht, gelijckoock Manifetesen den

van

fijn

Mefuar fijns Vaders vrienden , mannen Bitterheyt
van een feer groot gefagh , door wekkers van Muiy*
vlijt en toedoen , hy Maimo fijn broeder
t^aVa
voorgekomen was , met verfcheyde pij- vaders
ningen en quellingen , door hem aen vuenden.
een kant geholpen zijn , alleenigh om
dat hy hen de danck van hun bewefene
weldaden niet wilde verfchuldigen} en
derhalven vreefde , dat fy fijn ondanckheyt , door eenigh quaet , lbuden foecken te vergelden.
Hy heeft oock niet naergelaten tegen
eenige van lijn Stiefmoeders te woeden
door fijn Moeder Lentigelia, daer toe
aengedreven zijnde , als oock tegen eenige van fijns Vaders bywijven, en dat
op een boven maten wreede wijfe, verfmadende onder dies fijn Vaders vrouwen lufb ( dewijl hy tot de mannen lich
genegender betoonde) als die fijn fchatkiften hadt uytgeput , om twee hondert
vrouwen tot fijn welluft, in de Konincklijcke Hoven te onderhouden , uyt de
welcke hy foo veel foonen , die hem 'm
.

fijn

regeeringh tot hinderingh mochten
, geteelt hadt , en hem fulck een

dienen

werek befchaft , om defe , tot
en vrede aen een kant te helpen.
Daer warender oock van meemnge dat
fijn Vader, op fijn uyterfte leggende ,
foo als hy van een fchielijcke flauwte,
bequam , en nieuwe hoop van leven
fcheen van fich te geven , door een vergiftighe dranck , door defe fijn Vaeder
moordadigen foon , tot fijn eynde gehatelijck

fijn ruft

bracht

is.

Niet langh daer nae heeft Dorax , die
fijn Suffer getrouwt hebbende , noch by
het leven van fijn Vader , tot Veld-overfte verkooren was , tegen Mefchines,
een Konincksken onder de Mimiden
ter oorfaeck van eenigh ontfangen ongelijck , een byfonderen oorlogh aengevangen
maer Mefchines, tegen een
ilercker vyandt > als onbereyd , en over:

vallen
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wuftheyt van

quade wereken , fich
ten hooghften
,
verfchrickt , maer hy foo uytfteeckende
in loosheyt als wreedheyt , wift fijn vreeOorlogh gefterekt, wanneer Dorax fougeweecvan Muly"
fe in fulcker voegen te ontveynfen , dat
ken
zijn, weder te keeren. Hier uyt ontteAden
hy , hebbende door nauwe wacht aen
gen Mef- ftond nu een gerechtigen oorlogh , die
chines.
met verfcheydene uytkomften van we- de Poorten , het gerucht van Rofcetten
derzijden gevoert wierdt, en den Ko- aenkomft als buyten gefiooten , onderninck Muly-Affen felts in het gefchil ge- tuirchen de Bruyloft van fijn dochter
trocken heeft , dewijl Lentigefia lijn Amida heerlijck gingh houden, en het
m oeder vaft Helde , dat haer Soons eere gantfche volck een algemeene maeltijd
daer aen geleghen was , en dat hem fou gaf, fendende oock aen ieder der ftamworden toegefchreven , het geene van men , dat een nieuwe wijle van miltdaDorax, niet wel geholpen zijnde, fou digheyt was, een gefchenck vanalderhande fpijfe , latende ondertuüchen echworden ten achteren gefet.
Muly- A (Ten dan begeeft fich met een ter niet nae, fich de naebuerige Mimifchoone ruytery , en veel troepen van den, en de Grooten van lijn gebied,door
gehuerde Turckfche voetkn echten , in verlcheyde konften eygen te maecken.
het leger by Dorax , en talt den vyandt Maer als nu de aenkomft van Rofcet
niet langer verborghen kon gehouden
Mefchines met fulck een gevolgh aen
worden , vingh hy aen fijn waepenen
dat hy hen in de vlucht flaet , en voorts
om lijn Oom temeer te believen, het gefchut , en oorloghs voorraedt uyt het
Slot te voorfchijn te brengen , door Dorijpe Kooren gewas, in den brand fteekt.
Defe bitteren handel het gemoedt van rax foo veel Mimiden als hykonde, te
Mefchines meerder ontfteeckende,heeft werven , en de rovende Turcken , die
de felve meeft al de Africaenfche Vor- als toen tot Tunis in feer groote menigte
flen tot fijn byftandt bewoogen, enal- waren , tot lijnen dien ft door loon te
foo Muly-Aflèn een groote en gevaer- bewegen , en allbo fich felven in ftandt
lijcken oorlogh verweckt. Muly-Rofcet van tegen weer te ftellen.
Wanneer nu ondertuffchen Rofcet
wort oock uyt Bifcari , op hoop van in
met fijn Leger aenquam, ftondt hem
lijn Rijck gefet te worden, ter byftand
verfocht , gelijck oock verfcheydene an- Dorax voor de poorten van de Stadt,
dere van de naeft aen gelegen e Vorften ( want Muly-Aflèn vol fchrick en vrees
hun hulp daer mede , uyt haet tegen zijnde, hield fich binnen de wallen van
Muly-Affen , toe brachten , onder defe fijn Slot beflooten ) met fijn volck in
Van Mu- waren de voornaemfte Uleth Jacub , ilaghordere te wachten , hebbende by
fich Solax, en twee Vorftelijcke Broely-Rofcet en Morhabith , voortrefïelijcke Vorften
ieg;n Mu
der Mimiden , die hebbende Muly- ders Benaon toegenaemt, metbynafely-Aflcn,
Rofcet in het heyr gebracht , en met ven duylèntMimidifcheRuyteren, en
Konincklijcke teeckenen verciert , te een groot getal Africaenfche voetknechfamenhun leger niet verre vanBechia, ten , en Caradin den Turck , met een
een Stadt , piet meer ah een daghreyfens uytgelefen troep buffchieters, en feven
ftucken gefchuts. Hier by quam noch
van Tunis , geflagen hebben.
Deaenkomft van dit heyr heeft Mu- een bende Chriften Ruvteren, die als
ly-Aflèn, anderfints ftrijdbaerenmoe- overblijfièlen van hun oude heyrtochdi^h genoeghj maer als toen vreesach- ten , in Africa gebleven waren , en van
wegen hun dapperheydt aldaer in eere
tiger ais nae gewoonte , en door de bevallen zijnde, niet kennende beftaen,
heeft voor een tij dt het veldt verlaeten
maer om daer na met nieuw onderftand

i

fijn

felven mistrouwende

van

Ho rus ce

en
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gehouden zijnde, vrouwen hadden ge- de Poort begeven, en de fel ve, beneftrcuwt, fonderin hunkrijghstucht, of fens de Stadt, in getrouwe bewaehngh
wijle van leven , iets te veranderen, buytende Zuyder-poort, in een Stedeken
Rebatto genoemt , van wacr fy oock
Rebatijnen ghenoemt wierden , hun
woonplaets houdende, daerfe hun Kercken , Godtsdienft en huysgctinnen hadden , naedemael de Koningen van Tunis, naer hun oude wijle, hunveyligheyt eerder den Chriitenen, alsdeMahumetanen en Tunetanen toevertrouw-

den.

Van de zijde van Rofcet quam voor
, eygen vyand van Dorax
vcorTumet vier duyfent Ruyters, den wekken
«is tuffchen Mu- Morhabit , met een grooter troep aenVeldtflagh af Mefchines

,

ly-Afien
en Rofcet.

ftonds gevolght is.

Uleth lelve , beneffens Rolcet , die onderwegen aen de
ftroom Bagrada , met lijn dochter getrouwt was, bracht de hindertocht en
de reft van het heyr by. Wanneer nu
de ftrijdt aenvingh , hielden het de Koninckiche een wijluyt, nademael Dorax den aenvaldapperlijckenmoedighlijck genoegh tegen ftond en ophieldt ,
maer de Benaonen en Solax konden het
geweld van Marhabith niet lange tegen
ftaen , maer faeghen Iich haefl in de
vlucht geilagen , en het veldt met hun
dooden bedeckt. Self Caradijn had geen
gelegentheyt lijn gefchut te gebruyeken ,
nademael de vyanden , fnellijck , en niet
van vooren , gelijck hy verwacht hadt ,
maer van ter zijden hem op den hals
quamen , waer door oock fulck een ftof
verweckt wierdt, dat hynietwift waer
by fchieten fou , en niet te bekennen
was, hoe het met denftrijd ftondt, en
naer wat zijde de overwinningh neyghde.

:

Maer wanneer het ftof een weynigh
verway t was , konde men fien dat het de
Nederlaeg Tunetanen te quaet hadden
, waer over
van Mulyeerft de Rebatijnlche Ruy teren , en daer
Aflen.
nae Caradijn , met geflooten troepen
maer verlies van fijn gefchut, fich naer

genomen hebben.
Rolcet alfoo een bloed iger overwinningh als men in die geweiten gewoon
is , verkregen hebbende, maer echter
buytende Stadt geflooten zijnde, verwachte dat die van Tunis 3 ter liefde van
hem , en uyt haet tegen Muly-Affen
eenige beweging of oproer löudcn maken, maer als heticifde niet wilde volgen , begeeft hy fich naer het naeite geweit dat fy Marcia noemen , recht omtrent het vervallen oude Cai thago gelegen , in overvloedt van alle dinghen
vruchtbaerheydt, water-puttenen fonteynen , boven andere uytfteeckende ;
voorts in fchoone Hoeven en gebouwen
lbo menigvuldigh alseenighgewcftvan
Africa.

Aldaer verwacht hy noch omtrent
twintigh daegen , nae oproer van de ingefetenen, maer lïende dat alles te vergeefs was, verderft het al daer omtrent , Droeve
om de haet der Tunetaenen des te meer verwoeftinsc *
tegen Muly- Allen te verwecken , als

om

wiens wille , hen defen overlaft gefchiede , zijnde dat fchoone Olijf-gewas , dat
fich van het oude Carthago tot aen de
wallen van Tunis ftreckt, boven al te
beklagen. De brandt van dit koftelijcke
geboomte, bleef oock niet binnen lijn
bepaelinge, maer tafte oock de Voorftadt aen , al het welcke het ellendige en
onfchuldige volck , met fchreyende oogen , van de wallen af, aenfehouwde.
Maer de Koninck liet niet na iich by
defe bedroefde menigte te laten vinden
en hen te vertrooften, met beloften hen,
daer nae miltdadighiijck hun fchade wederom te fullen vergoeden , en eens op
fijn beurt de hoeven van fijn vyanden te
fullen verbranden. Maer niet lang daer
nae als die van Tunis, in hun trouwe
tegen Muly-Afièn icheenen te willen
volharden, en voor Rofcet eaer anders
niet te

doen icheen

O

te fullen vallen

,

be-
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begoften de Mimiden vaft te verloopen,
het welcke by hen , naer een geflaghen
itrijdt geen fchande wordt geacht , en
Rolcet te vermaenen van Tunis af te
wijeken , en een beter gelegentheyt te

verwachten ; hy dan (lende hem ieder
afviel , en vrefende de laegen , lbo van
de Mimiden felfs, als van lijn broeder,
heeft lich tot den aftocht laten bewegen

met voornemen
den
giers

,

om

,

felfs

niet tegen

van lijn Schoonvader naer Alby Hareaden Barbarojja fich te be-

fin
,

geven , omdaer teveyliger, ophoop,
van lijn Vaderlijck beiit eenmael weder
te krijgen , te leven : en alfoo is hy by
delen Turck , in een Konincklijcke eer
by na gebleven , tot die tijdt toe, dat hy
gelijck wy gefeght hebben , van den felven naer Conitantinopolen gevoertis,
Aenkomft
Soodanigh was de ltaet van Tunis,
van B^rbatojla tot

Biferia.

op
het onvooriienwanneer Barbaroffa
JJ
r
,-.
nr
aenquam.
" e met ^J n vloot tot Bilerta
De Bifertanen door ongenoegen tegen
Muly-AlTén en hun eygen veranderlijkheyt gedreven , hooiende den naem van
Muly-Rofcet , hebben de Turcken in
hun Stadt ontfangen en den Stadvoogt
die daer tegen was , uyt de Stadt verdreven , oock waren eenige gemeenlaeme
vrienden van Rofcet met Hareaden aen
r,

,

,

landt

gekomen

,

die bootfehapten dat

hy wel by der hand was, maer door Zeefieckte , en een koorts daer by gekomen
niet voor den dagh konde komen.
Dit Biferta leyd aen de mond van een
Vifchrijck ftaende water , door de welcke de invloeyende Zee , op lijn gelette
vloedt in en uyt vloeyt , maeckende alfoo een wijde en groote haeven , die
felf voor groote fcheepen bequaem is.
Deïb Stadt leght van Utica, vermaert
door de vry willige dood van Cato , by
na dartig duyfent fchreden, zijnde van
de ouden van het omvloeyende Meyr
Hippodiaritos genoemt.
Den yver van de Bilcrtanen , wierdt
door Hareaden feer ghepreien , als die

en

Daden

oordeelden dat de kracht van fijner faecken uytvoeringe, in de vasrdigheyt beflondt, waer

op hy

terftont lijn Vloot Uyttocht
en Utica voor by vae- van Bar '
rende , krijght de uythoeck van Carthago , en de Sterckte der felver , la Goletta
genoemt , in het gelicht , welcke plaets
hy met het loiTen van het gefchut begroet heeft j de befettelingen van Goletta, wanneer fy de groette weder deden, hebben vriendelij ck en deftiglijck
geantwoord , dat fy terftont in de macht
van die geene iich fouden overgeven,
die lich meefter van Tunis fou gemaeckt
hebben.
De Vloot nu van het hooghfte des
Slots van Tunis gelien zijnde, bracht,
beneffèns detijdingh die alreeds van Biferta en de gantfcheKuftdaer gebracht
was , de inwoon deren een groote beroerte toe, zijnde de Stadt albereedts, Staetvan
door verwachtinghe van een nieuwen T "nis.
Koninck , en haet tegen Muly-Affen
ingenomen ; hy felf was niet onkundigh
hoe hy met fijn onderdanen Hond, noch
oock hoe weynigh byftandt hy van de
felve fou te wachten hebben, al het welcke hy, uyt het gelaet van de voorn aemile der Stadt genoeghfaem konde lezen :
want de Tunetanen waren felfs daerom
'

uytgehaelt heeft

feer tegen

WA

j

hem ingenomen

,

om

dat

hy in den eerften oorlogh tegen Rofcet , belooft hadt, hun armoede
en verlies door byfondere miltdaedigheydt te vergoeden, hyfulcks evenwel
noyt gedaen had , lijdende noch dat hun
Olijf-boffchen en huyien door het vyer
der vyanden , fonder vergeldingh vorwoelt waeren , en dat daerom bygekogelijck als

om

men,
datfy lijn belangen al te getrouwelijck voor geftaen hadden.
defe oorfaeck , hebben fy hem,

Om

wanneer hy , uyt het llot op de mareke
te voorfchijnquam, en hen valfchelijck
de vergoedinge van hunne fchade, die
hy , veylig en overwinnaer zijnde, noch
gewilt noch gekott hadt te wege brengen j

Horusce

vaa
gen

indienfe

,

hem

en
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nu de behulpfa-

als

me

handt booden, beloofde, verfmadelijck lieten ftaen. Eenige, onderde
welcke oock Abdahar diehetOverigheyts ampt , het welcke fy den Mefuar
noemen , bediende ) was, derfden hem
wel vermaenen , fijn weerbarftig geluck
(

maer lich by tijds
,
van daer te maecken , en in der daed lijn
eygen vertfaegtheydt , gelijck defe ondeught de Tyrannen meefr. eygen is , en
beneffens de afkeer van fijnvolck, de
raedt van fijn vrienden vermochten foo
veel op fijn vertwijfelt gemoedt, dathy
tot de vlucht befloot, en datopföodanigen verhaefte wijfe , dathy lijn goud,
viucht
van Muly- juweelen en Konincklijcke vercierièlen
Allee,
hoewel in heymelijckcplaetfen verborgen , in het Slot achter liet.
Twee Spangiaerden , breeckende hun
eedt , zijn Muly-AiTen aldereerft af, en
niet tegen te ilreven

Barbarojfa toeghevallen , namentlijck
Abezes , uyt Grenada van geboorte , die
in de Overigheyt diefe MonifetesnoeAfval der

Tuneta***

u

men

,

fat

,

en Fetuchen van Tarragone

die over de bewaring van het Slot beitelt

was. Defe heeft ten eerften den vrouw
en kinderen van Rofcet , die van MulyAffèn in de gevangenis bewaert wierden , te voorichijn gebracht , en op Konincklijcker wijfe verciert, in hun Vaders throon geftelt. Van gelijcken oock
Mofes > Caradin en Agis, Turckfche
rovers, worden van hun keetenen ontllagen , om door defe gift by den aen-

komenden Koninken Barbarojfa gunft
te behaelen.

Abezes heeft een koftelijck
, Barbarojfa , om daer op

verciert paerdt

in de Stadt te rijden

andere,

,

als

mede

om

eenige

aen de mindere Overften
uy tgedeelt te worden , toegefonden, met
vermaninge dathy fich fouhaeften, dewijl de Tunetanen, hem met een volkomen genegentheyt buyten de poorten
gereed waren , tegen te komen Hareaden oock heeft ibnder vertoeven fijn
troepen doen landen 3 en is met yijf duy.
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Turcken, op het toegefonden paerd,
na de poort gereden , die aen hetmeyr
en de fcheeps haven leydt , van waer tot
aen het heerlijck Slot , op een hooghte
gelegen , een breede en lanckwerpighen
weghleght, ftaende wederzijds voltreffelijcke winckels , vol van alderhande
waeren , en vergader plaetfen der Koopfent

[

lieden.

Wanneer nu Barbarojfa , in het midden van een geweldigh toejuyehen , in Intrede
het welcke niet als de naem van Soly- vanH," M
man en Hareaden wierdt gehoort , tot ™n ^.
het Slot aldus gebracht wierdt , wierden nis.
de Tunetanen niet weynigh ontroert,
wanneer fy Rofcet niet lagen opdonderen , hebbende langh om gelien , of hy
foo fieck als hy was , niet in een draeghbedde voortkomen fou. Defe ontroertenis wierdt , door de huysgenooten van
Rofcet, die weynigh met hun wil van
Conftantinopolen vervoert waren , vermeerdert , die fich niet konden onthouden, wanneer fy hun oude vrienden en
bekenden ontmoetten , hen foetelijck
toe te luyfteren , dat fy geenen Rofcet
te wachten hadden , allóo de felve, door
bedrogh van de Turcken en Hareaden ,
in Aha in banden gehouden wierd. En
in der daed defe lieden konden niet ver-

'

t

dragen als verfpieders en bedriegers , uyt
vrele voor de dood , by hun eygen landslieden
van defe trouwloolë Turcken
gebruyekt te worden , om felf hun eygen Vaderlandt te verraden.
Zijnde dan aldus het bedrogh ont- Bedrogh
deckt, beftonden deTunetaenen, uyt omdeckt
groote ontfteltenis , fich bij lier aen te
tieren, loopende hier , loopende daer,
en fich in een groote menighte op de
marekt byeenvergaederende, de Mefuar fielt fich als leydsman van defe beroerde menighte , gelijck hy , als gelëght
-

in gefagh , als mede in verftandt en
wellpreeckentheydt , de voornaemfte
onder defe ingefetenen was , en oock als
verhaelt is , door fijn vertooningen Muis ,

O

2

ly-

,,

,

io8

't

L

e e v e

n

bewoogen fijn Slot en Stad
op hoop daer door , by den
nieuwen Koninck , byfondere gunft en

door de bezadighde beftellingh van
een ervaren Overile, aengevoert te worden. Sy dan loopen van alle 'kanten naer
het Slot, en vliegen naer dat bolwerck,

ly-Affen had
te verlaten,

als

vriendichap te killen winnen.

Defe dan niet weynigh in fijn hoop
bedrogen zijnde , gelijck hy van een veranderlijken aerdt was, belluyt MulyAffen weder te ontbieden , cndeTurcken in het Slotte belegeren. Sich dan
tot het volck , dat fich alreeds nae wapenen wende , keerende, heeft hen van een
hooge Galderye aldus aengefproocken.

dat Cy het lichtfte te

den

Koninck verwacht , betreurt tot Confan-

jammer

in de ketenen

;

beklimmen oordeel-

en een poort had, die op de Voorftadt , die fy Babafuech noemen , uytquam. De Turcken hadden daer hun
Vaendel op geplant, en ftelden fich al- Harden
daer dapperlijck teweer; maer door de prijd tuPgrootemenighteder Africanen, die hen TuSra*
met allerhande fchiet geweer, enfacke- nen' en
len , om de poort aen te fteecken , aen Turckeni
boort quamen , wierden fy ten laetften
gedrongen , fich na de binnewaertiïe en
fterckfte vaftigheyt te begeven j wanneer een Spaenfche verloochende, die

Wy zijn , dappere Burgeren, door eenfchendigh bedrogh o?n den tuyn geleydt j want
Muly-Rojcci , die ghy als uwen wettigen
iinopolen fijn

Daden

en

e?i

,

Ramadan noemen Baè't genoemt
met een groote voorfichtigheydt , een
ren , fullen voor altoos buytenlandfche Ro- ftuck gefchuts , met macht van manvers ten dienjl moeten f aen. De teghen- nen , op een hooge plaets van het Hot
woordige faeck toont u denoodwendigheyt bracht, en met het felve, onder de dichvan een vaerdigh en dapper bejluyt der- te troep, der nu overwinnende Tune-

wy ,
der

ten zy <vn terfont , door het aennejnen

wapenen , ons /elven poogen

fy

,

te redde-

,•

halve?! dïe?iiet isgefiwt als

tanen begoft te donderen , waer door
verfcheydene onder de voet geworpen
en al de andere ten hoogften verfchrickt

faef gehouden

en verkocht te worden j heeft rnaer de wapenen aen te grijpen , en defe verraderfche

Turcken aen te tafien ;

ick felver

geworden, te meer, wanneer de
Turcken, hier door wat ruymre beginnende te krijgen , van alle zijden over
de mueren, met pijlenen koegeis, op
de befpringers begoflen te fchieten, waer
door veel onder de voet vielen.

fal u een

zijn

Leydsman zijn , om u dit openbaer bedrog h
te helpen ftraffin

heyt

,

,

en u Vader land en vry-

na de Pumfche oude dapperheyt voor

te ft aen.

Sonder vertoeven begeeft fich hier
op een ieder nae de wapenen, tafien de
Turcken die fy noch vonden , aen , en

i

overval verbaeft , als die meende alles
in ruft enftiltetezijn, de gelegentheyt
van het Slot hadt hy noch niet eens geJfien, en wiil derhalven nier , waer lijn
beftellingen te maecken , daer by ouam
dat hem geboodtichap: wierdt , datter
binnen de Sterckte geen voorraed voor
dry dagen was, hetwelckevoornament-

brengen de felve , fonder fulcks te verwachten , om den hals j over al ontftaet
En

beroer-

doorkomflaca.

een ichrickelijck

men

getier.

Het

|

j

eerfte dat

was ' 'nae Muly-Atièn , die
met Dorax by de Rcftabiaenfche hoven,
mistrouwende den aerdt fijner hndtsluyden , echter de uytkomft verwachdeecl

I

>

tende , fich onthield , telenden.
De menightc der Tunetaeneu was
groot, maer onkundigh en onbedreven ,
en boven dat, weynigh metoorioghswegeer voorden , bequamer vorders om
door een woeft en reuckeloos beleydt

Hareaden ondertulTchen vandt fich
weynigh door defc onverwachten

niet

i

:

I

|

!

;

i

lijck

,

benefïèns duyfent andere onge-

genoeghiaem was, om
,
den alderdapperlten den moed te doen
reddertheden

Maer deiè vrelè , lieert , foo
de onervarentheyt der ralende, eerder

ontiincken.

1

van

Horusce

Har E AD. BaRBAROSSA.

en

vyanden , als de voortrefdapperheydt van fijn oorloghs
mannen , voor een groot gedeelte wcgh
flrijdende

als

felijcke

genomen, dewijl defe door het verlengen van den ftrijd , en de gewoonte van
tegen te houden , meer en meer gemoedight wierden , en de gene in hun eerfte
woede geftuyt zijnde, en in wanhoop
vaneen goed gevolgh, door onkunde,
vallende , van tijde tot tijdt begoften te
verilappen.

Maer ondertuffchen Dorax
fens Muly-Affen klis

,

benef-

en een troep ruyters weder nae de Stadt gekomen , en
voort door de voornoemde Voorftadt
Babafuech , tot aen de poort geraeckt
zijnde , hebben door hun geroep, en
door den naem van Muly-Affen , nu
foo gewenfcht als te vooren gehaet , den
aenval , die nu tot tweemalen afgeflaegen was , weder voor de dardemaei doen
,

hervatten. Gedurende dit rouw bespringen en verweeren , een Haly Levan
zijnde een Spanjaert uyt Malaga van geboorte, maer gelijck veel andere, van
de Chriftelijcke Godtsdienft tot de Mahumetifche afgevallen; een man in den
oorlogh fèer ervaeren , als die in de Legers van Peter de Navarra , en den Marquis van Pefcare, eenigentijdt gedient
had , keerde fich naer Barbarojfa, en feyde hem Het is ons dienftigh met uytval:

len op den

vyandt

het Sloten

ww naem

den

j

iiiillen

hand

tegen

te ftr'tjden, indien lay

in fijn luyfler behou-

want indien vjy aenvangen
hand te (irijden , defe Barba-

ren fullen geenfints de macht en dapper beyt
"jan de onfe konnen teghenftaen , als die
noyt dejlaghordere van rechtfehacpeue fol-

IOp

Wanneer

dit goedtvinden van Haly
by nae van een ieder geprefen wierdtj
voornamentlijck van Moyies en Agis,
die , als voor heen gefeght is, uyt hun gevangenis verloft, en Barbarojfa toegebracht waren, twee dappere mannen;
als mede eenen Haidin van Smyrna , anders Cacciadiabolo , of Jachtenduyvel
genoemt, de dapperfte onder alle andere, Zee-rovers j heeft men door het
bevel van Har eaden , door twee verfcheydene poorten van het Slot, den uytvalbegoft , daerfe de onkundige en verbyfterde Mooren van beyde zijden beals beeften om verre
,
ftooten en flaen, zijnde alioo aen dry
oorden een fchrickelijck gevecht ontflaen , in het welcke veel Tunetanen gefneuvelt zijn , en onder de felve de Me-

flooten zijnde

met een koegel doorichooten is.
Debefpringerslateneyndelijckafvan De Tun<>
hun ftormen , en onder de reft ver- tanen van
ur C
menght, worden oock met die te rugge
keJ e fl a «
gedreven, hebbende geduerighlijck de gen.
Turcken op de hielen , daer men op de
wegen en ftraeten eenige uren naer malkander , het gevecht noch gaende houd.
Eyndelijck deTunetaenen overwonnen, verftroyt, en inhunhuyfen ghedreven zijnde , daerfe niet voor hun Koninck , maer voor hun vrouwen en kinderen ftrijden mochten , heeft Haly de
fuar

door het moorden, de hette en
afgemat , weder naer het Slot
toegevoert. Men wil datter opdien dag
over de dry duyfent Tunetanen dood
en wel drymael lbo veel gewondt gefijne,

den

dorff.

bleven zijn.

Muly-Affen fiende de flechte uytkomft van dit befpringen , heeft fich
ter vlucht, onderde befcherminge van
d-vjacfe o?2geftaedigheydt , als die noch m
deRuytery van Dorax, van daer begedicrflbaerheyt va-a hun fnoden Koninck ,
ven , echter fcheelde het weynigh , of,
de vrede 3 'noch op den oever "jan hun ruft terwijl hy onder de hoven en tuynen
engemacky de tuerekmeefters van hun ver- verwarde , of hy was in handen van
kregene vryheyt , met een datickbacr gemoed de vervolgende Turcken geraeckt. Dohebben konnen verdragen.
rax heeft hem eyndelijck over de ftroom

daten gefienj ick fwüge tegen ge aen nebft
ben j draegende alfoo de firajfe va?} hun

O

3

Bagra-

1

ÏO

Ueeven

Bagrada , aen een veylige plaets van fijn
gebiedt, gebracht , en feeckerlijck beichermt , alwaer hy oock tot aen des
Key Iers kom ft gebleven is.
Vorders die nacht die opdefe ftrijdt
gevolght is , was , foo voor de Turcken
alsdeTunetaenen rufteloos, want van
beyde zijden wierdt leer nauwe wacht

gehouden , vreiende gedueriglijck d'een
van den ander overvallen te fullen werden maer de dagh heeft hen beyde ruft
en vrede toegebracht ; nademael de Tunetanen, üende foo veel van de hunne
doodt en gewond , oock , het geen het
grootfte verlies was, hunnen voorganger de Mefuar verflaegen , fochten nu
meerder vrede als oorlogh , voornaementlijck de wijl de Koninck felve,voör
wiefy den ftrijdt aengevangen hadden
in kracht en moed gebroocken , naer de
eenfaeme plaetfen gevlucht was. Hareaden aen de andere zijde trachte daer oock
nae, wel wetende dat fijn volck dat hy
by lich had , met den voorraed die binnen het Slot was, geen dry dagen fou
konnen toekomen, indien de Tunetanen wanhoopigh door hoop van vrede
:

ofdoorwraeckfuchtgeparft, de Mimi-

den, en omleggende Africanente hulp
roepende , hen in de Sterckte aen vingen
te belegeren,

vrede

tu("-

fchen de

nen^cn
Harcajcn
getroffen,

Zijnde dan van wederzijden een beftanttoegeftaen, is ten laetften oock de
vrede gemaeckt. Hareaden fpreeckt by
defe gelegentheydt de Grooten der Stadt
aen , en vertoont hen , dat hy met dat
befluyt gekomen was, om de Sradt van
de wreede tyranny van Muly-Affen te
veiioflen, en verloft zijnde, met alderhande weldaeden en voordeden te
verheerlijcken j invoeghen de Tunetaenen , onder hem , als onder een fachtmoediger en genegender Vorft, en ver
geluckigher leven en een bloeyender
dit
itact , iouden hebben te wachten
eenige begeerde hy maer van hen-lieden , dat fy Solyman en hem , lijn
:

Daden

en

Overfte, hun trouwe wilden bewijfen,
en fich in die vryheyt houden , die hy
hen met veel arbeydt en koften , meer
als door hun verdien ften te wege ghebracht hadde. Vorders indien het mochte gebeuren , dat fy de Turckfche beitieringh en gunft mochten wars worden, wilde hy niet twijfelen, of Soly- Gefprecfc
man , die felf den Chriftenen gewoon
^J^J*
was, Koninckrijcken mede te deelen, de Tune.
indien fy het felfde door gefanten van tanen,
hem verfochten , fou hen Rofcet , met

gaven , gefchencken , en Konincklijcke eer weder te rugge toefenden j doch
fy hadden lich te wachten , dat fy door
dien raedtniet eerder ftoffe tot een verderflijcken oorlogh , als gerufte vrede
ftonden te vinden.
Hier op wierdt door Abilchirin , die
daer nae Mefuar gemaeckt is , gheantwoordt, dat hy lich tegen deTunetaenen niet had te vergrammen , indien
fy , van alle oude herkomft van Koningen , uyt een oude fta mme voort geko-

men

,

geregeert te

worden gewoon

zijn-

de , nu oock hebbende hem die nu thien
jaeren de dwinghlandy geoefTènt hadt
uy tgeworpen,een ander die de roem van
billigheyt en gerechtigheyt hadde, lich
tot een Koninck fochten te verkrijghen
voornamentlijck , dewijl men geloofde,
dat hy als een gefchenck , met defe Vloot
aenquam. Het waere dan niet te verwonderen, dat lijnde de verwachtinge
van een weldaedt in den naem van ver-

fmadingh en bedrogh verandert, fy door
het gevoelen van verraderlijck en fchendigh om den tuyn geleyt te worden > lich
in itaet hebben geltelt , om eerder door
de waepenen dapperlijck verwonnen ,
als befpottelijck door valsheyt bedrogen
te worden
Naedemael het hen beeter
dacht foo hen als Muly-Affen de poorten te hebben te vooren geilooten , wanneer defe vreemde Vloodt de Africaenfche ftranden aen deed , als foo onvooriichtelijck,

onfeeckere geruchten gelooft

hebben.

De

te

van

Ho rus ce

en

Ha re ad. Barbarossa.

DeTunetanendan, als door het oordeel van de Luckvrouw felvein overgaeve aengenomen zijnde, waeren nu
oock met goet recht vaerdigh en bereyt
den Eedt van trouwe aen Solyman te
doen , en dat met des te grooter genegentheyt, om dat fy voor een behoeftigh en over de geheele wereldt in ellende geflingert en verdreven Koninck , nu
een ver heerlijcker, jae de machtighfte
en geluckighfte Koninck van de geheele wereldt, niet volgens hun eyghen
wenfch en begeeren , maer hun geluckighlot, verkregen hadde.
Zijnde dan aldus de faecken van TuDie fich nis vo° l nem verleeckert , alles daer in
de Regee- tot verfeeckeringh beftelt , en de overigV
nec * en tot ^J n genoegen gemaeckt heeft
Tunis v "feecksn. Hareaden voor alle iaecken getracht, de
Mimidifche Koningen door gunft en
verbont aen fkh te trecken ; het welcke
alshy door mildadighevdt, by behoeftige , en geltgierige Vorften , vaerdigh'

:

en geluckighlijck had te wege gebrachte heeft hy Afanaga een gefnedene
Sardijner van geboorte , daer hy het
meefte vertrouwen op ftelde , alsmede
Haly-Levan met lijn Janitzaren , en
eenige ftucken gefchuts, om de Afri-

lijck

,

weder te
,
bemachtigen , gefonden j gelijck oock
binnen weynigh daegen , fondcr moeyten , lbo de Landt als Zeelieden , hem
de poorten geopent, en fich aen hem
over gegeven hebben , alleen de Stadt
Carven , achtende fich door haer Godsdienft en inwooninge der Priefteren

caenfche afgevallen fteden

En de affaiiige

bemach.
iglu.

vry te zijn , heeft eenigen tegenftant getoont, maer eyndelijck mede vreefende

voor de Turcklche waepenen , en een
dreygend verderf, befettinge ingenomen.
Hy daer op vanght aen, het Konincklij'cke Slot , lbo met nieuwe gebouwen
verderen , als met verfterekinge te
verfeeckeren , oock door hulp van de
fiaeven , nieuwe monden , of inhamte

men te openen

,

iii

en de Zee daer in

te la-

Aen

dien oever ftaen tweeToorens, daer eertijts de poort van Carthago geftaen heeft, die hy mede heeft doen
veritereken.
ten.

De Keyfer Carel de vijfde ondertuffchen vreefende de aengroeyende macht
van Barbarojja-, en dat hy weder

als

voorheen, fijngheweldt op Italië , en
voornamentlijck gelijck hy dreyghdeop
Sicilië fou uytftorten , begint van fijner
zijde

mede

iijn

gedachten telaeten gaen,

om

Muly-Affen, te^gelijck te herilelMulylen , en de grootheydt van delen lafti^",J'""p
gen vyandt te verkorten, en laetons nu b^den"
eenmael iien , door wat middel en op Keyfer.
wat wijle , de eene herftelt , en d'ander
weder van lijn looflijck verkregen heerfchappye ontbloot is geworden.
De Keyfer, om hier toe te geraecken, en met meerder hulp fijn voornemen, tegen de vereenighde macht der

Turcken uyt te voeren , fendt fijn Gefanten naer den Koninck van Vranckrijck > Francifcus de eerfle ,
den felven tot verwantfehap indefen Oorlogh

om

Die

fic

h

Je™n°fw?
gevangenis > fanflam.
geleden ongeval, enuytltalia door des vaerdighc,
Keyfers macht gedreven te zijn , niet
konnende op kroppen , en fich nieteers
genoegh achtende , naer foo veel leeds
met den Keyfer te faemen te fpannen
weygert het verbondt aen te gaen , foo
evenwel dat , indien men hem Milanen
en Genua weder wilde geven, hy niet
t'eenemael ongenegen fcheen het'felfde
aen te gaen j maer de Keyfer die meende dat het geen hy door fijn waepenen
verkreghen hadt > hem nae recht van
den oorlogh toebehoorde , wilde daer
nae niet luyfteren. Hy echter wend fijn
poogen naer de aengeroerde tocht op
Tunis, te meer dewijl die oorlogh vol
van roem en Godtvruchtigheyt ichecn
te trecken:

maer defe

fijn

te zijn.

De Paus oock , om den Keyfer in dat
heyliaem voornemen te verftereken ,
heeft

112
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Daden

heeft hem de tienden van alle Priefter- kanten verciéit en bel" ouwen, en met
fchappen, door geheel Spangien toege- een Purperen met Goudt doorweven
itaen, behalven dat hy, op fijn eygen deck-kleet behangen was , tot het voekoften , negen Galeyen tot Genua heeft ren vanden Keylèr gefchickt was, van
de welcke de Roeyers felve met zijde
laten toeruiten j die hy by dry andere
die tot bewaeringh van de Roomfche kleederen bekieet waeren j op defe Vloot
Kuften dienden , gevoeght, en over de had iich de voornaemfte Adel van het
felve Virginio Uriino geilelt heeft , met Genueefche gebiet, begeven , om op
byvocginge van Paulus Juftiniaen , Ve- delen heyligen tocht , dien grooten Keylèr te vergeièlfchappen , en hun leven by
netiaenfeh Zee-overfte , wiens raed hy
het fijne te waegen.
als een man van byibndere ervaerentDe Paus Paulus had Doria , foo als
heyt, in alle voorvallen fou hebben te
hy alles met grooten y ver te wege bracht;
gebruyeken.
Hy heeft oock foodaenige tienden in een gewijdt Swaerdt met eengoudecn
Vranckrijck, om debilans te houden, met eedele geiteenten befet Geveft , een
den Koninck Francifcus toegeilaen , die koftelijck gefneeden fcheyde en heervoor defe weldaedt , de Hetruriiche Zee lijcke toeftel , en benefrèns het felfde een
fluweelen koftelijcken Hoedt met paerte befchermen aengenomen heeft. Die
van Marlilie beloven oock twintigh Ga- len befet en geborduert, toegefonden.
De Keyfer hadt omtrent acht duyfent
leyen daer toe te beftellen.
Geheel Spangien is tot delen Oor- krijghs-knechten te voet, meeft jongh
logh op geweckt , en de Keyfer , heb- volck, en feven hondert ruy ters by een
bende lijn aengeftelde vergaederingen vergadert ; met welcke , en fijn fchoone
gehouden , is tot Barcelona aengeko- Vloot, hy van Barcellone naerdehaemen j wiens aenkomfl eerder en vroe- ven van Magon e , en van daer naer Cager als men verwacht hadde , de vyan- laris op Sardeigne is tzeyl gegaen, alwaer
den van het Rijck niet weynigh in toom oock de Marquis des Guafto , een weygehouden , en de Italiaenfche Vorften
nigh te vooren, met fijn Vloot uyt Siuyt vreefe voor de geweldige Oorloghs cilië aengekomen was. Van hier zijnfe
macht , aldaer van alle kanten vergae- alle naer Africa overgefteecken ; daerfe

dert , te eerder heeft

Tretï'elijc-

ke toeruftinge.

doen befluyten hun

hulp , tot delen tocht toe te brengen , alleenigh de Venetiaenen , volghens hun
verdragh , voor dartigh jaeren met Bajazeth , Groot- Vader van Solyman , gemaeckt , hebben lich ftille gehouden.
Ondertuflchen heeft oock Andreas
Doria ( van wie hier voor gefproocken
is, en van de welcke wy eenige dingen
tot byfondere iloffe dienende tot dele
plaedèn ter zijden gehouden hebben
meteen byfondere naeritigheyteen geweldige Vloot van groote Scheepen en
dartigh Galeyen toegeruft

onder de
,
welcke een Galeye voor den Keyfer, die
meteen vergulde en koftelijckebefcb.ilderde Soideringe verheeiiijckt , acnalle

indehaeven vanUiica, diebyde Zee
ghenoemt wordt,
aengekomen zijn; alleenigh de Galeye
van den Keyfer is aen den ingangh op
een Tand blijven fitten, maer Doria bemerekendedat gevaer, heeft al de roeijers en het volck op de eene zijde doen
gaen , waer door het Schip weder los geraeckt , en met de reft ingevaeren is
;
met fonder groote fichrick van den Keyfer, die als toen gedacht, dat fijn Vader
Philippus eenmael in] diergelijck gevaer
geweeit was , wanneer hy in den Oceaen
door ftorm gedreven , mede aldus op
lieden Porto Farina

een drooghte quam te vervallen, en licht
gebleven fou hebben , ten waere djor
een groot geluck of krachtige voorfienïz-

Komft
van den

*$£ in

van

Ho rus ce

en

Haread. Barbarossa.

nigheyt , de vloed of baeren felve

,

het

Schip over de drooghten heen , en door
fulck een wonderwerck aende Bretannifche kuft gebracht hadt.

Van

ii

fou hebben derven aentaften

, en dat hy
eenighe gedachten op Tunis hadt ; in
welck gevoelen hem boven andere beveftigde een Aloylïo Prefenda , een Genuees van een Edel huys gebooren, die
voor heen van de Turcken , op fijn reys
gevangen zijnde, als nu onder hem by
nae in een vrye bewaeringh gehouden

hier is de Vloot weder tzeyl geen vaerende om den uythoeck
van Carthago, en voor by die gantfche
kuft diefe Martia noemen , verheerlijckt
en beroemt , door de vervallene over- wierdt. Met defe was hy gewoon , menighmael van de ftaet van Italië te Ipreeblijffels van het oude en eertijdts doorluchtige Carthago j en nu vermaecke- ken, en van alle dezeden, machtenen
rijckdommen van de felve geweften fich
lijck boven allen , door de nieuwe Kovan hem te keten onderrechten ; maer Gramme
nincklijcke Hoven aldaer ghemaeckt ;
werpt het ancker uyt tegen over den wanneer fich nu Barbarojja aldus door wr e « h eyc
n
tooren , diefe nae de fonteyn daer by hem bedrooghen fagh , liet hy den Ge- \ a rt]J**~
fpringende , den water tooren noemen, nuees aenftonts voor hem brengen > en
aen dien oort , daer men meent de ftal- voor fijn oogen dooden.
linge der Elephanten geweeft te zijn.
Hebbende hy dan met de doodt van
De Barbaren , die van hun toppen en delen onfchuldigen man , fijn ydelijcke
tinnen de aenkomft van de Chriften ligtgelovigheyt ais voldaen, heeft HareaVloot faegen , boodfchapten het felve den voorts fijn gedachten gekeert om den
aen Barbarojja , met byvoeginge dat de oorlogh aen te vangen , die hy wel fagh
niet te konnen ontgaen. Hy ontbiedt
felve uyt een ontelbaere menighte van
alderhande flagh van Scheepen beftondj ten eerften de hoofclen van fijn Scheewant in der daet , fy waren by nae feven pen en Galeyen , op de welcke , ter oorhondert in het getal , onder de welcke faeck van hun dapperheyt en ondervintweeentachtentighGaleyen, elck met dingh , hy het meefte vertrouwen hadt
hun bannieren verdert, gefien wierden; defe hieldt hy defe woorden voor (als
het welck hoe vermaeckelijcken aen- foeckende hen de reuckeloosheydt van
fchouwen het mocht zijn , deTurcken derChriftenen beftaen, voor oogen te
ftellen , en moed tot de overwinning te
geen geringe fchrick veroorfaeckte.
geven: ) Wie doch (feydehy) ijfer } die
JVlaer niet foo leer dit , als wel dat hen
voor feecker wierdt geboodfchapt , dat eenige kenniffe "jan dit land heeft ( om van
de Keyfer felve in de Vloot was , en dat onje macht ?iiet te fpreecken ) die niet oorbynae niemand die de wapenen konde deelt , hoefeecker het is , dat de vyand de
dragen , in Spangien was gebleven , ont- fir af'vanfijn Jfaetfuc htige begeerlij ckheyt , Aenfpraek
fteldehet gemoedt van Barbarojja , ge- en onbedachte fioutheyt gevjijfel'tjek drae- va " ^ arm
dro^
Sraet der lijck het felfde oock door eenige flaven
genfal j die opJu lek een ongelegen tijdt van
Tunctahet
die by nacht fich van hun boeyen had]aer , namentlijck omtrent de Sonner,en.
den geweeten te ontflaen, en naer ftrand flandt', plaetjèn, die Joo heet en brandigh
te fwemmen, beveftight wierd; en waerdoor de Sonne , en foo gebreeckigh aen water , oock foo dicht met fandtplacten befet
lijck hy had geenfints gedacht, dat die
Majeftey t fich felven op de Zee , en aen zijn , fich niet ontfet te komen bef rijden ,
fulcke gevaerlijcke Kuften fou gewaeght gelooft ghy nixl dat de krijghs-lieden der
hebben , oock niet dat Doria met al lijn vyanden , die ick hoore ten meeftendeel
macht , anders als eenige kleyne en ver- niewvselinghen te zijn, met hunne fciaere
achte plaetfen van de Africaenfche kuft VJaepene?t belaeden , tuel bequae?n fullen

gaen

;

:
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zijn, voor en achterwaarts

nadat dege-

,

kgetttheyt vanftr'ijdsnpiivereyfchen

,

fich

en

Daden
van al fijn
om een goede

mceninge bedroghen, en alfoo
achtinge berooft zijnde , meer

van Tunis te vermeemach dencken.
Wanneer hy defe dingen had gefeghto
de onpe te mogen wederft aeri ; bynaemen
daer het diepe en glibberendeJaiïd daetfi hebben al de Capiteynen eenftemmigh
geantwoord, dat fy vol vaerdighlijck, al
tot de knyen toe [uilen in firtcken , hen
niet veel gemack Cd geven om fich vajl te het geene hy hen wilde beveelen , fou[ellen en hun pandt te houden ? met wat den naer komen , ennoyt toelaetendat
konft van oorlogen , [uilenfy , het geweld hun oude dapperheyt eenige ichande föu
het welcke fy alle met eede
dfrTurckfche voethiechten , en de rappe ontfangen
en o?iwaernemelijcke aenvallen der Mi?ni- beveftight hebben. Onder defe was Sidiphe ruy teren konnen tegenftaen ? indien- nan van Smyrnen , die lijn rechter ooge
[e oock [oo veel in het getal zij «, waervan verlooren had , en van de Turcken Gedaen , [al[ulck een menighte volcks , indien fut, datisjode, genoemtwierd,fooin
d'oorlogh komt tedueren-, haer onderhout jaren , als beproefde dapperheyt en geko?men bewegen , en alfoo bequaem
en gepwinde aenv'aüen van

feilen

zpi de dappere

aftocht , als het Rijck

fteren

,

',

j

;

haelen.

Waerlijck door de/en Krifgh , [ui-

len vjy een

nieuwe en onverghelijckelijcke

Zege-prael oprechten , taanneer Carel die
Keyjèr van de hooghjee macht en waerdigheyt

op

opdoor ons [uaerd komen te vallen ,

,

07istot een rij eken buyt in

[al.

Wat my aengaet ,

handen komen

ó dappere

[al ick ope?i [elfen , als mede de Kooren
[chucren en de Schatkamer acntaftm , en
de Mimiden, die nu tot ons verbondt en
vriendtjehap getrocken zijn

,

gekit tot hun

[oldye beft ellen, hoe licht men door kleyne
loon, en op grooiehoop van vergeldinge ,

in plicht houden

kan ,

is

u lieden ?iiei

o?ibe-

kent.

Alleen de[e oorloghs plicht vcreyphe ick
van mix dapper heydt , dat ghy
Goletta, de voornaemfte bephermplaets ,
alleenlijck

niet alleen

van

deje Stadt

,

maer oock van

het gantfthe R'ijck, en de opgeleyde Vloot ,
dapper lïjck befthermt , want daer op [al
fijn eerflen aenval
bewaert dan die plaets voor my en
Solyman, met een onoverwc'irnen moedt
op dat de felve te vergeep bejprongen , als
te kloeckinoedighlijck van u lieden verda-

de vyandt gewiffchjek
doen

om

of Duynoemden ; waer aen volghden

lijcke driftigheyt Cacciadiabolo ,

veljaeger

Salecj uytJoniaenTabaches^een Laodicener Zee-rover , en van de Jankza-

mannen , ren de Hooftman Giaffer , uytfteeckende in moedigheydt en kracht des lig-

[al mijn uyterfte macht aenwenden ,
dat u noch waepenen , noch toevoer van
lijj'tocht , noch noodige o?iderfta?idt[al komen te ontbreecken j de oude Magapjnen
ick

fagh de voornaemfte. Naer delen quam
Haidin uyt Qlicia , diefe
fijn gevaer-

:

dight zijnde, de vyandt de Keyjer inftjn

haems.
De gelegentheydt van Goletta nu is Gelegent.
foodanigh, een fteenen tooren, met haer
Goletta.
by gevoeghde veftinghe ftaet aen defe
enghte , door de welcke de boefem van
Carthago , de Zee-baren tot in het bygelegene Meyr in laet,plaets en toeganck
gevende voor kleyne fcheepen, tot aen
de Stadt Tunis. Dit Meyristwaelfltaliaenfche mijlen breedtenlangh, maer
aen beyde zijde is de ondiepte lbo groot,
dat men niet als door de kille in het midden daer in kan komen. Den toeganck
uyt de Zee belet de voornoemde tooren , met de omleggende fterekte of vafligheden bekrachtigt , zijnde lbo groot ,
datfe een grooten troep volcks tot befettingh laten kan. Defen tooren had Barbaroffamet veelgcfchuts voornen, om
daer door lijn Vloot, die binnenin het
Meyr opgeleght was , te befchermen.
De gelegentheyt van defen boefem van
Carthago is foodanigh, dat haren in-

van
•ganghj

ccn.

wanneer

en
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men uyt der Zee komt

,

verborgen wordt , nademael de uythoeck van Clupea , by de ouden die van
Mercurius en Pulcher genoemt , fich
fëer naerhetweften uytftreckt, en fich
weder innewaerts buygende , een tweeden uythoeck , die eertijds die van Apollo , maer nu Zafranio genoemt wordt
uytmaeckt. Van daer wordie weder halvemaens gewijs naerGoletta gekromt,
latende het geweft vandeStadt Rada,
eertijds door haer warme waeteren beroemt, ter flincker hand. Tegenover
(iet men de gelegentheyt van het oude
vervallen Carthago , heuvelen , olijfboflchen , en den oever van den water
tooren , daer de Chriften Vloot aengekomen was. De engte en ingangh vorders van Goletta , wordt door een houten brugge , met het oofterfche gedeelte
aen een gevoeght, waer over fygaen,
die van Tunis te lande willen reylën.
De Keyfer nu, hebbende lijn gantfche Vloot aen ancker geleght , beveelt
dat het dapper fte Krijghsvolck in de
booten der groote Galeyen fich hebbe
te begeeven , en alfoo langhs de geheele kult beftae te landen , het welcke foo
ordentlijckgefchied is, dat terftond de
geheele ftrandt van de troepen der Barbaren ontbloot wierdtj niet konnende
het geroep , veel minder het fchieten der
Chriftenen uytftaen , dewijl een ieder
fonder eenigen wederftandt te bieden
fich op de vlucht begaf.
De oude Spangiaerden hadden de
voortocht , en wierden door de Italiaenen, en defe door de Duytfche knechals

Het landen der
Chrifc-

Horusce

die de Chriftenen het
te

verhinderen

,

11 f
landen meenden

de vlucht fagh kiefen.

Hy rechtte fijn hooft-tent op tufTchen
de twee Toorens, van de welcke de eene
de water-tooren , en de andere de föuttooren genoemt wordt. Ondertufïchen
zijnder verfcheyde troepen krijgsknechten uytgefonden , om de naefte plaetfen
te verfpieden , en nae waterbacken en
putten om te fien ; oock de hutten en
wooningen der vyanden in te nemen
tot aen het opperfte der heuvelen toe,
alwaer de ghebouwen van een ouden
Tempel noch gclien wierden , op de
welcke twee Vaendelen Italiaenen tot
befettinge , benevens de waterleydinge
die voor lange tijden daer gemaeckt was,
en door de welcke een groote macht van
water , binnen Carthago gebracht plach
te

worden ,

geleghtzijn.

De Africanen

en Mimiden

,

een on-

geruft en arbeydfaem volck in de

wapeoock niet nae , alle oogenblicken , en op alle plaetfen de Chriftenen aen te taften , feer geholpen door

nen ,

lieten

de bewufthey t der plaetfen ,

die, gelijck-

gewaepend waren , met des te
meerder fnelhey t , hen , niets te wel fich
daer voor konnende hoeden , met hun
pijlen, fchichten en fteenen , op den
fe licht

hals waren, eer fy het wiften j handelende foo verwoedelijck met de Chriltenen , datfe niemandt, al hadt hy fich he^Tdet
fchoon over gegeven , wilden fpaeren. MimiOnder defe ongeluckige was oock Hié- diers
ronymoSpinola, Genouees Edelman , jeronymo
die, zijnde door de ftoot van een lancie Spinoia
van fijn paerd geworpen , door den fel- s^ood.
ten gevolght. De Marquis del Guafto ven Mimidier,die hem afgeftooten had,
deed hen , wanneer fy nu geland waren
van fijn paerd fpringende , eer yemand
fich terftondt befchantfen , fonder fich den gevallen te hulp konde komen , het
hier en daer te verfpreyden , tot dat de hooft afgefneden wierd., het welcke de
ruyterye , en al de toeftel van gefchut en overwinner , weder te paerd fpringencorloghs voorraedt , mede aen land was. de, met fich gevoert heeft. Het felfde
De Keyfer felfs vol moedigheydt en lot trof oock Frederick , Vorft van Cahoop, begeeft fich oock aen landt , die redto , die aen de zijde van den Marquis
met genoegen , de vyandli jcke benden , del Vafto , met de welcke hy om te verP 2
\
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met eenige aengemoedighde Overften
op hem uyt , flaende al ter neder die hem
voor quaemen , maer de Barbaer, iïende
defe vervolgers , nu verre genoegh van
de hunne afgefcheyden , vergadert fich
tegaen, eninhetaenfien, deromfwer- met fijn gemaeckte vluchtelingen in een,
vende Mimiden , alles met nauwkeuri- en valt met de felve,zijnde nu veel meerge oogen te doornen; endatmetfulck der in getal als de navolgers, defe weyeen ftandvaftigheyt van gemoed , dat hy nige met alle geweid aen , die derhalven
deernftige vermaeninge van fijn vrien- niet langh konden tegenftaen , maer
den, die liever hadden genen, dat hy verwardelijck den rugghe boden. De De Prins
van Sarno
de plichten van mindere Overften wat Prins felve , voor andere dapperlijck ge'fiagen
fpaerfaemer betrachte , in den windt ftrijdende, is benefïèns Belingerio fijn en ghciloegh.
fwaeger, Hooftmanvan een bende ge- dood
De Marquis del Guafto was nu met doodt , andere vluchtelinghen hebben
fijn aennaerderingen niet verre van Go- oock , eer fy in feeckerheyt konden komen , het leven moeten laten de reft
letta gekomen , helpende tot het maecken der loopgraven , niet alleen de roey- fich binnen het werek begevende , vonflaven van de Galeyen , maer oock de den fich foodanigh inde uytghefpanne

fpieden uytgereden was , door een mufquet koegel gedood wierd.
Maer defe fnelle woede dervyanden
heeft; den Keyfer geenfints verhindert
feif meteenige weynige, uyt verfpieden

*.

:

krijghsknechten , ieder om het feerfte

en met leer grooten voortganck , üch
fchaemende anders te doen , daer de
Keyfer felfs tegenwoordigh nen niet na

koorden van de tent verwardt , dat fy
van de Turcken overvallen , en al te famen tot een toe , om het leven ghebracht wierden. De vyanden hebben
vorders de tente van den Prins berooft
en fijn koftelijck lilverwerck , tot een
goeden buyt met fich genomen, zijnde
Teer beklaeghlijck , dat niemant van de
naefte belëttinge , hen in delen noot en

geduriglijck toe aen te manen , en de
andere Overften felve by gelegentheydt
den fchup in de hand naemen.
Ondertuffchen hadden de Barbaren
wel foo veel moeds als nu en dan voor
den dag te komen,en de Chriftenen ten overval te hulp gekomen is
felfs wil
ftrijd te beroepen , ja met uytvallen hun
men dat de Spangiaerden defèn nederlagh der Italiaenen , volgens de oude nawercken en vaftigheden aen te taften
aen het hooft van de opgeworpene wer- y ver van defe onderling afgunftige volcken , hadt de Prins de Sarno, een rond keren , met goede oogen aengeüen hebwerck,in maniere van een Stats bolwerk ben Het hooft , en de rechterhand van
opgeworpen, maer een weynig beknop- defe jonge Prins, zijnBabaroJla toegeter als de konit wel vereyichte, dewijl bracht, die tot een zege-teecken , daer
over hetgefchut liethooren.
een tente in het midden uytgefpannen
Maer of fich de Spaenfchen al in de
by nae al de ledige plaets kolt beilaen.
Binnen defeenghte hadhy evenwel lijn nederlaegh der Italiaenen mochten verbenden gebracht , het duerde niet langh blijden , ten minften fich naer behooren
of Salec,quam meteen uytgelelen troep, daer in niet queeten , het felfde lot is
dele fterckte, die door defe tent boven hen mede haeft bevallen , wanneer Taallen uytftack, aen taften ; maer heb- baches des morgens vroegh , met een Spaenfche
bende den eerften aenftoot gedaen , ge- haeftigeen bedeckten uytval de felve op s clla S eD
het lijf gekomen is, beklimmende der
liet lich, als of hy door liet geweldigh
Ichieten der Chriltenen gedwongen was fel ver wercken , en eenige die vermoeyt
geweell te wijeken. Sarno valt daer op van den arbeyd laegen te roncken , andere

liet

,'

.

<>

van

Horusce

en
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dere ongewapende , eer fy hun waepenen gekregen hadden , ten deelen afgemaeckt , ten deelen verdreven heeft,
krijgende tot buyt het vaendel van Francifco Sarmiento , dat op de borftweeringhvan de Sterckte geplant was, en
voorts al het graef gereedfchap j Mendoca , de hooftraan van die bende, wiert
felver dood gellagen , dewijl hy te fwaer
lijvigh zijnde

,

niet

bequaem was om

te

ii>

, de welcke door Guafto met eenige andere , met heimetten en harnafHar<lt
fen gewaepent , en met hellebarden ,
evechc '
partuyfienen , en andere korte fpeeren S

vallen

omgingen, te hulpegeiönden zijnde , de Janitzaren eenighfints
deden wijeken ; maerdefe, felden gewoon zijnde den ruggete bieden , herdappeiiijck

fteldenfich lichtelijck
Giafifèr felve

,

weder j maer

als

die voor alle andere leer

Eyndelijck zijn eenige ben-

dapperlijck ftreed, te gelijck door twee

den , na datter al verfcheyden ter nedergemaeckt en gewond waren , defe ver-

verre ghefchooten wierdt,
vluchten ghenootfaeckt , wordende van de Chrifte
nen foo dapperlijck op de hielen ghevolght, dat die van Goletta , hebbende
een gedeelte van hun vluchtende mackers binnen gelaeten , uyt vrefe dat de

vluchten.

ilroyde te hulp gekomen
fer

:

felfs

de Key-

komt gewapent met

toe

,;

eenige daer na
ketende niet nae defe achtelooie

waeckers , gelijck fy wel waerdigh waren , ernftighlijck genoegh te beftraffen.
Op defe wijfe fcheen de fchandfmet

den

Italiaenen eenighfints afgewilcht

,

ten minften vermindert , dewijl de felve
nu de Spangiaerden mede voor een goet
gedeelte toequam , die niet flechtelijck
daer door, voor hun quaedtaerdigheyt

koegels

om

vonden

fy fich echter te

Chriftenen met den hoop mochten komen indringen , wel het vierde gedeelte daer van buyten geflooten hebben.

Maer defe hunnen weghnaerhetMeyr
nemende ; hebben fich door een achter

poort in het Fort geberght.

En in der

daed de aftocht wierd by defe gelegentheyt ruym foo gevaerlijck voor de Chriftenen , als de vlucht felve voor de Turcken , dewijl Sinas de wallen rontsom
met al de befettinghe voorfien hebbende , de vervolgers in hun aftrecken daer
door niet weynigh te lijden hadden.
Diego d'Avila , een Vaendrigh van een Dieso
te beurt gevallen was , met fijn Janitza- nieuwe bende, hebbende beftaen een d'Avila
cho °"
ren,en een troep van Africaenfche fchut- Vaendel op des vyands werek te planters, de bovenfte wercken quam aen- ten , wierdt foo met koegels en pijlen
taften, oordeelende dat de vyanden , of befchooten , dat hy eyndelijck getroffen,
door den arbeydt, of door de hitte dar en dood ter neder gevallen is; evenwel
ibnne vermoeyt en machteloos fouden heeft de vyandthet Vaendel niet veroleggen , en licht om te overvallen zijn. vert, maer eenfoldaet daerdichtft bySy waren nu al tot aen de wercken ge- ftaendej heeft het een Turck, die het
komen , en befigh met de felve te be- al in handen hadt , weder uyt de handt
klimmen, beftonden met kogels, pij- geruckt. Rodrigo Ripalta wierdt oock
len en fteenen op de Chriftenen te haemet een groote mufquet koegel , op fijn
gelen, wanneer op het flechtelijck aen- heimet gefchooten , waer door hy een
roeren van een trommel, deChriften fwaere wonde verkreegh, gelijck meer
Mufquettiers , gelijck beftelt was, van van de Chriftenen in defen aftocht , dan
Swee plaetfèn op de felve quamen toe- in den ftriidt felve gebleven zijn.
fcheenen te zijn , aen fich beproevende datfe in andere veracht en belacht hadden.
De Barbaren waren door defe nederlaegh der Chriftenen foo niet verftout
en gemoedight , of fy bleven wel dry
dagen eer fy weder voor den dagh quaemen; wanneer GiafFer, die het als toen
geftraft

^
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Op dien dagh in der daed , is de ftoutheyt der Barbaren vry wat ingetoomt
en te gelijck den Chriftenen goede hoop
gegeven , wel haeft meefter van de veltingh te fullen zijn; te meer dewijl fy
de Sterckte van na by befiende , begoften te befpeuren , dat , indien fy wat

naerder mochten komen , den inganck
niet lange voor hen gellooten fou blijven. Sy hadden oock bygelegentheydt
van het voorverhaelde gevecht waer genomen, dat men die achterdeur , door
de welcke de Barbaren in de Stad waren

£«•

fchans.kor-

,

hebbende hun gefchut geloit , met wijeken de volgende plaets maecken fouden , terwijl de groote Scheepen , op

bequame

de Italianen als de Spangiaerden , en foo
de Duytfchen als de Italianen gelegentheyt mochten vinden hun moed en dap-

waren.

Hier bv quam datter fieckte onfijne

begoft te ontftaen,

als

die

by daegh door de onmatige hitte van de
Sonne als gebraden , en des nachts door
den overvloedigen dauw kout en nat gemaeckt wierden, konnende oock nauwelijcks verfch water genoeghby halen
hun dorft te verftaen , nochververfchingh genoegh voor de fiecken beftelt

om

Van de

me-

op

dat foo

perheyt te toonen.
Noyt, zedert het gebruyek van het
gefchut in de wereldt is geweeft , heeft
men , of met grooter geweld, toeftel, Goletta
of neerftigheydt een plaets aenghetaft ,
tewant foodanigh was het gerucht, enge- ftormt.
donder , van het noyt fwijgende gefchut,
dat de aerde niet alleen ftond te cidderen
en beven , maer oock fèlver fcheen van
een te willen fplijten , en alles te ver-

^^n

de Zee felver, die even te
vooren ftil en geruft was geweeft , wierd
hierdoor mede als beroert, terwijl de
hemel door de gedurige damp enroock

fwelghen

:

fich uyt het geficht verloor.

Van het aenvangen van den dageraed
den middagh toe, heeft men noyt
opgehouden, met groot gefchut te fchieten, invoegen de tooren met haer bygevoeghde voor muer, van alle kanten
door boort en gebroocken zijnde, ten
tot

met geichut , met

noodigh voorraedt te beftellen.
wierden de werc1 5 July dan
ken tot in het gelicht der vyanden voortgefet, en alle toeft el van gefchut te voor-

door delen val hier en daer geen kleyne
openingh in de veilingen, door de welcke den Chriftenen de ingangh als geo-

Op den

r

landt zijde wierden de beur-

ten oock in dryen verdeelt,

laetften

pels

"° e

a

l

t

worden hoewel de Keyfer alderhande
forge aenwende , om uyt Sicilia en Na,

Ordere

plaetfen aen ancker leggende,

en gellooten.
De Keyfer ondertuflehen geen tijdt
foeckende te verliefen, heeft beflooten
Goletta eyndelijck met het uyterfte gewelde aente taften, gelijckeroockveel
faecken waren, die hem tot het voortfetten van dit befluyt fcheenen aen te
maenen, en onder andere de herftelde
moedt van de fijne , en de flappende
moedigheyt der vyanden , willende niet
vertoeven, dat de felve door eenig nieu

WsKey- derde
Le-

met hun

en groote vaeten metfant gevult,
alfoo men daer geen aerde genoegh vinden konde , bedeckt ftonden. Dbria
oock van fijner zijde had laft om van uyt Befluyt
der Zee Goletta aen te taften , zijndede Go] ^ordre van de Vloot foodanigh verdeelt , ^^h^eiï
dat de Galeyen in dryderhande beurten teutten,
malkander hebben te vervanghen , en
ven

uyt de voor en achter Cafteelen , als
de uyt de Meerden hun beft deden.

onderftandt fou opgheweckt worden
want hy hadt alreeds verftaen , datter
verfcheydene troepen , van Hareaden
aengenomen, en in aentocht na Tunis

fers

fchijn gehaelt, die

gheraeckt , van de zijde van het Meyr
ièer bequamelijk fou konnen by komen.
Maer Sinan , miflehien het felve bemerekende , heeft den toeganck vry beter verforght

0tl S e *

Daden

en

met

al

buflchieters

om verre gevallen is, maeckende

pent wierd , een gekapte Monnick

,

om
de

van

Horusce

en

Haread. Barbarossa

de ftormers te moedighen , gingh niet
een kmysbeeld, of Crucifix inde hand,
de mannen voor, die daer op (zijnde
fes ladders voor ieder bende aengevoert)
op het gegeven teecken , de piaets hebben aengevangen te beltonnen. En in
der daed , foodanigh was het geweld der
beftocmers , dat de Turcken , hoewel fy
fich met alderhandc fchiet en werp geweer , vyerwerek en djergelijcke pelten
dapperlijck genoegh verweerden*, niet
lange der iel ver aenval hebben konnen
|Wort van tegen ftaen , maer eyndelijck gedwoniden Key- gen zijn geworden de vermeeilerde Vefti vero-

vcu.

itingen te verheten , en iich over hals
over kop , op de vlucht te begeven.

Sinan met de fijne , heeft iSch over de
houte brugge naer het overleggende vatte land, enalfoo langhs den oever ter
flincker zijde naer Tunis begeven, niet
fönder onderwegen , een groot gedeelte
van fijn volck , die Iich vaii hier en daer
verilaecken , en wegh maeckten , als
moede zijnde iich teghen lbo veel verderfs te kanten, te verliefen.
Andere
wierden dood gellagen , of in het Meyr
geitootetl

,

die , ofiè v/el

met wem men

pooghden

iich

redderen , door de
Spangiaerden , die op den kant van den
rechter oever ftonden , niet anders dan
ofiè een deel wild voor hadden, geichooten wierden
in voeghen het gantiche
Meyr met doode lichaemen bedeckt
i

te

,

vvierdt.

De

Chriitcnen aldus hebben met
verlies, benefïèns defe voorname Sterckte, al het geichut en de gantiche opgeleyde Vloot ( als geièght is ) in
hun geweld gebracht, tot groot genoegen van den Keyfer , en ondraeghlijcke
imart van Hareaden > en fijn onderhebbende Zee-rovers , die vaft bitterlijck
klaeghden dat hun necringh ter Zee ,
door het verlies van hun Scheepen , hen

weynigh

nu t'eenemael benomen enverbooden was. Men wil oock dat Barbaroffa
al voor heen. in twijfrèl/ou hebben geals

il

<?

of hy defe heerfchappy van Tunis, met kracht van wapenen fou foecken te beichermen , ofeerderiijngeluck Be enc "
^
ter Zee, daerhy iich foo doorluchtigh
'h"c )2^.
doorhad gemaecktj onderftaen; maer
dat m hem , als een ftaetiüchtigh Man ,
de genegentheyt van dzfe heerfchappy
te behouden , ( hoewel tegen den wil
derTunetanen , die uyt afkeer van defen vreemde! inck, met verlangen felfs
naer Muly-Affen omfaegen , ièlver tegen den raed van lijn onderftaende Zeerovers) fou hebben boven ghedreven.
Andere, en onder defe AndreasDoria
ielfs, derven verfeeckeren , dat hy geen
ftaen

,

I;

geloof in deaenkomitdes Keyfersftellende , daer door foo op het on vooriienfte overvallen is geworden , dat hy geen
rijdt

heeft gehad fijn Vloot toe te ruiten

gelijck dat gedeelte

, het vvelckc binnen
de komme van het Meyr van Golctta
bewaert wierdt, niet al met kracht van
uyt winden , en geweldt van Hieven te
voorichijn gebracht kon werden. Barbar o (Ja , als een oudt en ervaren oorlogs
man , kon oock wel beicfien , dat hy
met een verdeelde macht , tegen fulck
een oorloghs geweldt niet veel kond e

in

uytrechtcn

Hareaden dan defe fware flagh op den
gekregen hebbende, va'nd iich niet
weynigh daer door ontdek , gelijck hy
ook Sinas met de reit tot hem komende,
met een ftuer en ttraf gelaet ontfanghen
heeft, als hen verwijtende hun of kleyne moed of kleyne trouw , omtrent het
verliefen van defe gewichtige Sterckte.
Sinan evenwel het woordt voor allen
hals

opnemende , ontiagh iich niet hem deiè
woorden te gemoed te voeren Soo lang
:

met gewapende mannen te (ir den hadden, gelijck gbytveet , en de vyandén niet
ivj

'ij

, hebben iny alles gedaen
dat onje achtinge , en de eerbicdigheyt die
iuy u dragen , ixaerdigb is , maer daer men
genoeghfaem met meer als eenen duyvel te

fidlcn cntkenne?i

flr'fjden heeft

,

gelijck

men datfchrickelijcke
veld
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't

L

n

e e v e

en

geweldt van het onophoudclïjck Gefchut
?)>ach noeme'n, moet het u geen vonder
doen , indien iuy daer voor , het geen niets

kan wederjlaen , bejvSücken , en
den toebrengen
zijn

,

,

al fchoon

die mi) het overige

wy

uw

fcharme?i ons

?iiet ,

als

\

\

lie-

geweccken

met alle mooghlijc-

En wy

ke inoedt fuUen helpen bewaeren.

wederom

fullejtde

vechten : dat gevaer ons ontrockan te hebben , uyt het welcke indien ghy daer tegenwoordigh waert geweefl , ghy niet alleen
nietfchandelijck maerjèlfs ccrlijck ghedae?i

Joudt achten

woorden

te

Dele
de ceriïe

konnen ontkomen.

Daden

van perlbon , rootachtigh van trony , en
van een recht mannelijck gelaet j maer
het licht van lijn oogen foodanigh ghedreyt dat het fcheen dat hy de aenfehouwers geduerigh van ter fijden uyt quaetj

aerdigheyt aenfagh.
Nae dat hy des Keyfers rechter handt
gekuft hadt, is hy op een uytgefpreyde
Tapijt, naer fijns landts wijfe , met de

beenen kruyswijs over malkanderen ,
gaen nederfitten , en heeft door een taelman , op defe wijfe aengevangen te
fpreecken.

Door geen , mijne uytfieeckende wcldaety
ontmoetingh tuffchen hen gewiffelt. 6 aldergrootfle Keyjer , die onfe verfcheyde
Maer Hareaden zijn fmart in kroppen- Godtsdienji mocht toelate?t bewoogen , fijt
de , en een eynde van twiften maecken- ghy gewaepent , en ?iu genoeghfaem Overde, heeft een yeder mee fachter woor- winnaer in defe geweflen geko?nen , hoewel
den aengemaendt , met hem voor hun nietfonder ingeven , gclijck ick vertrouw
alder behoudenis het uyterfte te wiegen, van die groote Godtheyt , diewybeyde met
en te doen dat vroome en dappere lie- gelijcke yver dienen , ?iaemelijck , om naer
den betaemt, en hy hoopte, naedemael verdienjlen een trcuwloojhi en wreeden
nu ftereker onderftandt van Africaenen Tyran , Zeerover , en bitteren vyant van
en Mimidieren by der handt was , dat al het menfchelijck geflacht te (troffen en
de vyanden fich niet lange > in hun ver- te temmen j van de welcke door het vermeefteren van Goletta fouden verblij- meefleren van Goletta , en veroveren van
zijn gewiffeliick in

den.

fijn Scheeps-vloot ick foodanigh de over-

Hy dan

begeeft fich vorder

het geen tot

was,

om

en haelt een groote

j

fomme geldts uyt de fchatkamer te
fchijn

,

al

hun verweeringh noodigh

beforgen

te

,

v^oor-

met het welckehy de Africanen

en Mimiden niet gelaten heeft aen

lich

te verbinden.

Ondertufichen komt Muly-Affen uyt
Muly- de uyterfte deelen van Mimidia, met
Aflen
^evolgh van vrienden en dieideyn a
komt bv
& r
-1
r\
by
den keyfer in het leger. De
ynaeren
den Ke
fijn
van
midden
ler.
het
in
groote üarel lat
Tente, in een Konincklijckgeftoelte ,
by den wekken Muly-Aflèn ingebracht
wierdt, lijnde mede nae lijn wijle als
Koniuc.< tocgemaeckt, als hebbende
Sijnbeeen lumen itroeck die hem vandekinfchnjvmg
neai^ den keel bedeckte , eenkleet van
groene en blaewe zijde geweven , hingh
hem tot aen de enckelen. Hy was langh
-'t

i

-

•

i

winninge

te gemoet fie , dat ick vaftel'ijck
verhoope , dat hy kortelïjck de verdiende
ftraffe van alfijn Je helm er yen fal hebben te
dragen j en dat met te groot er blijdtfchap

van mijnent wegen , om dat de vrucht van
uwe overwinninge my toekomen [al-, als die
ghy voor hebt , infijn Vaders R'/jck en heerfchappy te hertellen gehjek ick altoos va-a
u hooghfle billickheyt en deughi , heb ver,•

hoopt.

En in der daedt het fal voor?ia?ne?itlijck
nut en een heerlijcke faeck voor u zijn , indien ghy my een Koninck , en uyt een fier
oude

fiamme voort gekomen , en door tref-

vermaeghfchappingh engcfagh , onderde Mimiden vry van vermogen zijnde, dus gunfielijck wilt omhelfèn. Ondertujfchcn weygere ickingeenen deele fchattingeen tribuyt te betaelen, noch my als
een onderdaen van een Chriflen Keyfer te

felijcke

erken-

Sijnacn»
'P iaeck

-

vanHoRUscE

en

Har e ad. Barbarossa.

maer van mijn getrouwigheyt
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dat door de naebuerigheydt
van u Sici/ta en Sardeigne , my 'de gun en
trouwe van mijn Punijche Onderdaenen te

wackerheyt en ervarentheyt in het
handelen van fijn lange fpiets , en het
wenden en keeren van fijn paerd willen Verftanbewijfen, niet fonder verwondering van d 8hwyt
die het aenfaegen, toonende oock fich Affen.
onder hen, ten llrijd te willen vermengen. Hy heeft oock , by gelegentheyt
uyt de leerft ucken van Averroes, van
de natuere der dingen, de beweginge des
Hemels, en de macht der gefternten,

vafter en bondiger flaenfal.

feer fcherpiinnighlijck gehandeld.

erkennen

j

fal'er geen krachtiger borge ofverfeeckering

zijn ,

ah de gedachtenis van de ontfangene
myen mijne kinderen on-

iveldaedy dieby

, felf daerom dat ick
den naem van een ondanckbaere , boven

uytwijfel'ijck [al zijn

alle dingen

verfoeye, gelijck ick oock

verfeeckeren

myfal

,

f

De Keyfer heeft hier op tot antwoord
gegeven
ca

was

dat hy met die meninge in Afri-

,

, om de verongelijcvan tijdt tot tijdt , aen alle

overgejteecken

kingen , die hy

de Kujlen

van fijn Koninckrijcken ontfan-

genhad, met de waepenente Jlralfèn, en
dat fnoode en

verfoeyelijck gheflacht

Zee-rovers , eyndelijck te vernietigen

was het hem

van
,

e7i

mooghlijck t'eenemael uyt te

voornemen Godtvruchtighadt Godts genade, tot daer
en toe een geluckige uytkomfi gegeven ; en
hy verhoopte dat defelve Godtheyt fijngeluck tot daer en toeJou befiieren , dat hy ,
met het veroveren van Tunis , een volkoroeyen.

VVelcke

lijck genomen

,

men overwinnmge fou komen te genieten.
Van wilde hy hem, al''t geen tot defaeck
dienjlighy en van de vrucht der zeegefou
, goedertierentlijck toeflaen , behoudens dat hy fijn trouwe bewaerde , die by

zijn

hem evenwei
de

,

niet

i

als een

Punifche trouwe zijn-

'onrecht verdacht

was , tenwa-

weldaedj defelve
in fijn Konmcklijck gemoedt auam vafl te
re de gedachtenijfe der

of de vrefe voor fijne waepe7ien te
, dewijl hy , door defefelve fijne
macht) gelijck hy de wel verdienende Koninckrijcken geven , alfoo oock de ,wederfjannige lichtelijck benemen konde
(lellen j

fijn

'

.

Keyfer deed

De

hem

een byfondere tente
opflaen,en dagelijcks gaflvrye gefchencken toefenden. De Marquis del Guafto,
de Hartog van Alba , en voort al de andere Grooten

,

hebben hem oock

alle

eerbiedigheyt bewefen , en volgens fijn
begeerte ,
het leger te befien , rontsomrae geleyd , die boven alle het getal
en ordere van het gefchut, en de onge-

om

overvloed van leeftocht, die
daer over al te koop ftond , als mede de
gerufte ftilheyt der koopende Krijghslooflijcke

lieden

,

met verwondering
hebben oock

De Overften

gefien heeft.

veel dingen

den oorlogh aengaende , van de drift
en macht der Tunetanen , van de gelegentheydt der Stadt , der felver Veilingen , de fterekte van het Cafteel , en andere gelegentheden meer, uythemverftaen.
Dit voornamentlijck heeft hy,
uyt geen ydeleraeminge, maer naede
volgende ondervindinge , aengaende
Barbarojfa voortgebracht , dat de felve
fich geenfints op fijn Veften , die door
foo veel gefchuts, lichtelijck om verre

beje hermen

geworpen konden worden , fou vertrouwen , maer eerder al fijn troepen tot een
fchrick en prael voor den dagh brenghen , om door hun ftouten aenval,

Muly-Affen toonde fich leer deftigh
en ftemmigh , als hebbende fijn voorgaende ftaet noch niet vergeeten , wanneer hem de Keyfer fijn hand toe reyckte , en beleefdelijck omhelfde. Hy heeft
fich vorder de Overften feer gemeenfaern getoont, en te paerdt opgefeten

voornamentlijk der Mimidemen fchricgeroep , de vyanden te doen verfchricken ; maer de Turckfche voetknechten, daer hy fich meeft op vertrouwde, en die hy boven allen focht
te fpaeren , fou hy binnen houden , rullende liever lijn veyligheydt door het
kelijck
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'cLeeven

Daden

en

fchandelijck op de vlucht lieten flaen >
, als derTurcken
bewercken. Vorders fouden de Chrifte- begevende fich nae de fware gewapende
nen van geen faeck meerder , als van de troepen. Montegio felve wierd, hoewel
dapperlijck ftnjdende , felf door lijn harhitte der Sonne, en dendorft te lijden
hebben, daermen door geduerigh toe- nas heen , fwaerlijck gewondt , hebbenvoeren van waeter, tegen fou konnen de moeyten genoeg lich te bergen j gevoorden , dat men te fcheep , door het lijck mede Garzia Laffio , een Man, niet
kleyne vaertuygh , in ledere facken en alleen door lijn gellacht , maer oock
kuypen, uythetverfcheMeyr Jou mo- voortreffelijcke Dicht-konft , Edel gegen haelen } hoewel niet verre van de noeghj zijnde alreedts van de vyanden
Stadt , overvloedige putten genoeg wa- omcingek, door Frederick Caraffa, Naren , die hen oock wel te ftaede konden politaens Edelman , metgroote moeyte
komen , ten waere de fnoodtheyt der gereddert wierdt.
De Mimiden hadden dat voordeel ,
vyanden j volgens hun wijfe, die door
vergif doodelijck mochten maecken , or datfe fnellijck met hun Paerden wiften
gemaeckt hebben. Defe dingen in goe- aen te vallen , en weder vaerdighlijck te
de ordere den Keyfer aengebracht zijn- fwencken, ketende lich vervolgen , tot
de , hebben den fel ven geen kleyne ver- dat fy weder met voordeel op de vervollichtinge , en verfeeckennge tot de over- gers , om wenden Dit hadden de Spangiaerden , hoewel fy goede Paerden toewinninge gegeven.
Ondertuffchen wort'er dagelijcks met brachten foo gewis niet , dewijl noch fy
de Mimiden geftreden , foodanigh dat noch hun paerden daer op geleert waehet eyndelijck eens tot een hoofttreffèn ren ; gelijck oock de Ruyter-ftrijden ,
met de felve quam , en dat op defe wijfe. naer het verdrijven der Mooren uyt
De Barbaren hebbende eenige ftucken Spangien, tegen den landtaert , t'eenegefchuts , tuffchen het Olijf-gewas ge- mael t' onbruyek geworden waren, behalven dat de Barbaren met hun lange
itelt , befchooten van daer gedueriglijck
het Chriften leger. Wan neer fulcks den fpietfen , mede groot voordeel hadKeyfer bekent gemaeckt wierdt, heeft den.
De Keyfer dan fiende de fijne aldus in
hy, hebbende al de Italiaenen , eneenige van de oudfte benden der Spangiaer- het naeuw en verder vluchten , als hy
den en Duytlërs tot befettingh van de gaerne ghedooght hadt , begeeft fich
met lijn fwaer gewaepende Ruytery nae
wercken gelaeten , de overige troepen
met de Ruytery uytgevoert j hebbende de vyanden toe, door wiens aenkomft
voorheen Montegio, Overfte van het en dapperen aenval de Barbaren , met
Spaenfche paerdevolck , op den vyand verlies van hun Gefchut , de vlucht geafgefönden. Eenigen tijd langh wiert'er koofen hebben. De Keyfer felve , ftaentegen de Barbaren , met verfcheyde ge- de voor lijn troepen, heeft, nae dat hy
volgh geftreden } want hoewel de Chri- S Jacob met luyder ftemme tot een
ftenen met hun mufquettiers te voet hun woordt , aen lij n Ruy ters gegeven hadt >
Mart tref- faecken genoeghfaem tegen de vyanden lich felven foo onvertfaeghdelijck nae de
C
^ aenc^ e hielden , foo konden evenwel vyanden begeven , datmen met recht
f hen'd
de Spaeniche ruyters, dieuytalderhan- van hem mach leggen , dat hy het ampt
chriftenen en de de flagh van boeren en andere aengenc- niet alleen van een wijs Overfte, maer
Juicken. men waeren? het tegen de Mimidiers oock van een onvertfaeght Krijghsman
niet uythouden j foo dat de felve , oock uytgevoert heeft ; felfs foodanigh , dat
in het aenfehouwen des Keyfers , fich hy Andrea Pontio een leer Edel Ridder
uyt

bloedt der Africanen

.

r

.

van

Horusce

en

Haread. Barbarossa.

, wiens paerdt onder hem
d'oot geftoocken, en met zijn Meefter
gevallen was , door zijn aenkomft , zijnde fwaerlijck in het aengeiïcht alreets
gewondt , en van devyanden omcingek geredden en behouden heeft.

uyt Andalufie

Op dien tijde , hebben eenige weynige Ruytersvan de Chriitenen > onder
het beleyd van Lazaro Coronco , voornamentlijck papperlijck gedraegen , wetende met fülck een aerdigheydt , het
vyandtlijck

gheweer

te

flhouwen en

vruchteloos te maecken , dat het een
faeck van feer groore verwonderingh
was, maer allöo de Keyler hen wilde
hebben af te trecken , als wel liende dat
alleen op den
dede hy defelve Lazaro
verfcheyden mael afroepen , maer die

dele de

macht der vyanden

hals kregen

,

noch loo uyt

het fpel niet

konnende

ftont aen te taften
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brengende een groore menighte daer van , en onder andere
delen pnefterlijcken tovenaer om den
hals , en de reft op de vlucht.
Ondertuffchen ontbraeckender geen
raetflieden, die den Keyfer rieden , lïch
niet verder indelen üorlogh in te wiekelen maer tich met die eere, die hy
albereets, met het veroveren van Goletta verkregen hadt, te vergenoegen
,
behalven dat de roode loop, leer onder
,

:

knjghsvolck bcgoft toe te nemen,
dat Ba? bar of/d y door de
machtighite Mimidilche Princen , oude
vyanden van Muly-Afien alreets , loo
geieght wierdt , onderftut en geholpen

fijn

waerbyquam

fitont te

worden.

Maer de Keyfer

dien ftigh achtende»
deCe ontijdige bewegingen te ftutten ,
heeft defelve als teeckencn vanonftant-

fcheyden, wierdt de Keyfer daer door vaftige vieefachtigheydt , anders als foofoovergramt, dat hy met fijn fwaertge- danige mannen , die hy in fijnen Raed , Raed om
trocken naer hem toe reedt , en lou hem uyt gevoelen van kloeckmoedigheydt te ^"reeva*
en dapperbeydt,aengenomen had, koft
gewiffelijck dooi fteecken hebben , ten
Jj" K c
waer den riem van des Keylers Zadel betaemen dapperlijck wederfproocken. ferwedetHy vereyjehte defe fnoode onnutte en legt.
losgaende, fijn Majefteyt daer door by
oneer lijcke beraediughen^ en tw'ijffelmoenae in het fiant gevallen was.
Het isoock te dier daegen gebeurt , digbeaen , omtrent z.'ijn overwimiinghe y
geenfmts van hen, als die meer over hu»
dat omtrent dartigh duyfendt Barbaren
om een Tooien , op een hoogen heuvel byjonaere behoudenis , ahfijn eer e?iwaervan het oude Carthago gelegen , ftondt digheydt bekommert iraeren. Men had die
dingen , aleer menifi Africa over gefleecte bemachtigen , heen getcogen zijn.
In delen Tooren hadt de Keyfer , om ken was , behooren te bedencken , nu was
darfe foo dicht by lijn leger was , een be- het s om gewichtige oorfaecken-, gelijck
fy
fettinge van eenige weynige löldaten ge- felvewelwifïe?i , daer toegekomen , van
waer hy Jonder verkortinge van de waerlegt. Voor de troepen der Barbaren ging
een Mimidifch Priefter , al loilende digheydt vanfjnflaet , en krenckingevan
voor uyt , ftroyende brief kens aen alle fijn achtinge-, niet als met een heerlijcke
kanten uyt , in de welcke de Chriften overwinninge 3 ofedelmoedige doot eenighkrijghslieden allen ongeval toegewenft fints te rugge konde , fy fouden der halven
aflaeten , hem infjn aapper voornemen ,
wierden.
Sy beftonden nu de befettelingen van ofte vleyen, of'te ftuyten , en üe dappere
den Tooren met groot geweldt aen te mannen , een vreefe aen te jaegen, en wat
het krïjghsgeluck , hem tegen den nae en
taften , en met vyer en roock , behalven
de andere waepenen te beftrijden , wan- dagh bejehooren hadt , mannelijck verneer de Keyfer felve, met eenige ben- wachten , alfoo hy een volkomen veltfagh
den te voet en te paerdt de Barbaren be- te wae&en , of indien de vyandt daer toe
'

'
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Des Key
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feu voor-

nemen

om te
flacn.

,

met

waere

geiaeldt

,
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v e n
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de wallen

en

vanfijn Gefchut oen

te

had geloovende dat God ,
diebjrfcb met gebeden had toe ghevoeght ,
beflooten

t aften

,

hem ,

in fijn rechtvaerdigefaeck

late?i te

De

:

,

aenmanende, om dapperlijck te
en ftrijdende te overwinnen
wordende van een yeder met toejuychen beantwoort. Del Vafto had uyt

gelaet

ltrijden

niet fou

hulp te komen.

Keyfer dan

hebbende Goletta

,

,

behoorlijcke befettinge voorfien ,
verre
beval vorders hetgeen aldaer
gefchooten was, te herflellen , en het

de rechter vleugel der Spangiaerden
twee benden Mufquettiers genomen
om den eerften aenval der Barbaren

gewonnen Gefchut, naer hunne wijle,
op zijn aflfuyten te leggen , die van te

uyt te

met

om

;

om

tegen

alle

,

ft aen.

droegen, aengewefen hadden, gekomen, wanneer veel van het volck, door
vermoeytheydt en dorft ghedrongen ,
uyt hun ordere liepen, om tedrincken,
maer del Vaflo het ongeval dat hier uyt
mocht ontftaen , voon(iende,fochtmeC onorderevermaenen , wederhouden en flaegen , door dor^
hen daer af te keeren , maer te vergeefs
het welcke de Keyfer vermerekende , is
die fel ver daer na toe gereden , om door
lijn tegen woordigheydt hen beeter te
doen gehoorfaemen , maer noch dat,
konde hen genoeghfaem wederhouden *
lijnde de hitte en dorft niette verdraegen, gelijck oock felfs de Hopman Arpina , die anders Tullius Cicero ghenoemtwierdt, en onder denPau3Cle~
mens de Amptman van Roma Magalotti ,. den rechterhandt hadt af gehouden , al te greetigh drinckende in de
waeter put gevallen en verdroncken is.
Eyndelijck is de krijghs ordere , niet fon-

gaf, doet zijn heyr aentrecken, zijnde
c' eenemael tot llaen vervaerdight en in

ordere geftelt

,
,

Sy waeren nualdus tot de waeter putten , die Muly-Afïèn , en andere die
kenniffe van des landts gelegentheydt

vooren rnaer op groote balcken vaft gemaeckt, niet bequaemelijck te wenden
en te keeren waeren. Hebbende vorders het omleggende gewefl, wel nauw
doen af fien , het welcke hem tuffchen
de Olijf boffchen , en den oever des
Meyrs een open toegangh tot de Stadt

vyandt-

en aenvallen , vry en veylightegaen. Aen de flincker handt gingen de Italiaenen , de naeite aen het
Meyr , de Spangiaerden ter rechter naer
het Olijf gewas , en in het midden wierden de Duytfchen door dele twee volckeren , aen beyde zijden befchermt.
Hier nevens aen was net Gefchut , en
vervolgens quam de bagagie. Voor aen
bevandt fich de Marquis del Vafto, die
voor den Oorlogh , en bynaemen defen
dagh van den Keyfer het voor naemfte
beleydt, toegeftaen was, ftellende op
alles goede ordere , en het volck tot dapperheytaenmaenende. DeHartoghvan
Alba , Hond met een ftereke troep Ruylijcke laegen

der groote

moey te weder herftelt;

zijn-

in het

de een ige van de begeerighftegeftraft,
en niet t' onrecht, om dat de Marquis
des daeghs te vooren , door het gandche

midden by de Vaendelen , hebbende
aenfijnzijde, den broeder vanden Kon nc^ van Portugael, Lodowijck. De

leger hadt doen uytroepen , dat iich een
yeder met een lederen facksken met
waeter of een vlesken wijn,aen den riem

Prins van Salerna was de voornaemfte
aenleyder der Italiaenen, gelijck Alarco , een oudt Overfte van de Spangiaerden 3 en Maximiliaen Eberfteyn , van

hangende , fou hebben te vooriien ,
waer in eenige gehoorfaem , andere nalatigh waren ge weeft , die daer voor ibo
gedruckc wierden^datter gevonden zijn,.

tery achter.

De Keyfer felve
Sïjnflaghordeie.

Daden

de Duytfchen , maer de Keyfer felfs reed"
nu by den eenen dan by de andere ordere, hen met een vrolijck en moedigh

van Tu-

hadt

fijn plaets

\

|

die

van

Ho rus ce

en

Haread. Barbarossa. h^

die voor een halven teugh waters twee

Slaghor
iete van
TUrkirojfa.

De Keyfer, felfdoor goede hoop en
begeerte tot ftrijden gedreven , liet hem
weder feggen, indien hy fulcks voor goet

goude kroonen gaven , en die noch qualijck konden krijgen.
Aldus de benden weder in ordere geftelt zijnde , treckt men voort op den

keurde , gelijck het hem oock toefcheen,
hy fou het teecken geven , de Marquis

vyandtaen.

daer op,

Barbarojpi

,

mede

gefint

den

flagh te

naedemaelhem

fijn

Majefteyt

voordien daghhethooghfte beleythad
toegeilaen , verfocht de ièlve , ja gebood
hem, gebruyekende zijn recht, dat hy
fich naer het midden der ilaghorden , by
de Vaendels wilde begeven , op dat niet
eenigh treurigh ongeval, met lijn Majefteydt al de hoop van 't Chriftenrijck

wagen, hebbende fijn lbo ruyter als voet
benden , foo breed als hy konde uytgebreydt, volgens hun gewoonte , en tot
fchrick met menighten van Vaendels
voorfien , was tot dry mijlen buyten de
Stadt, de Chriftenen tegen getrocken ,
en poogde , met het voortfetten van ee- quam om verre te werpen. De Keyfer
nigh gefchut , der vyanden voortroepen, hier op half lacchende, en dat noyt eenigh Keyfer door een kanon koegel gegelijck Muly-Ailèn hadt voorfeght, in
onördere te brengen. DelGuafto, of velt was , hem tegemoet voegende , befoo andere fchrijven del Vafto , na dat gaf iich evenwel binnewaerrs.
Het teecken van ftrijden dan , door
Barbarojfa nu al verfcheyden malen gehetgedruys der trommen en hetgeklank
loft , en evenwel weynigh fchade onder
de Chriftenen gedaen hadt , doet oock der trompetten gegeven zijnde, begaf
men iich naer den vyandt , en dat met
fijn gefchut voor aen in het voorhooft
van de llaghordere brengen , om daer de een fneller aengangh , voornamentlijck Acn » an £k
vyanden weder mede te begroeten j van het licht gewaepende krijghsvolck , ^"jdtT
maer fiende dat de felve , als zijnde door als de hette van de Son wel fcheen toe te
gekoppelde flaeven met touwen voort laeten , alleen om de geworpene pijlen
getrocken , en het diepe fand veel tegen- der vyanden te eerder vrucht- en fchaeilandt gevende , lanckfaera voort wil- deloos te maecken
Onder de eerfte beden , en het kruyt mede traeghlijck aen- vandt Iich Ferdinand Gonzaga, wiens
buyten ordinaere dienit , de Keyfer voor
gebracht wierdt , verandert van befluyt
en boodfchapt den Keyfer , dat hem dien dagh gebruyekte, als die geen bydacht, dar men geenfints met het gefchut fonder krijghsampt , voor als toen in het
heyr bediende. Defe heeft , alder eerft ,
iets hadt aen te vangen , voornamentDapperlijck daer het Krijgsvolck , door een he- een treffehjek Overfte, onder de Afri- heyr van
vigen yver gedreven > brande om aen caenen met fijn Lancie doorloopen , F«dinand
den vyand te komen , en niet anders als en voorts den hantaen het geweer lïaen- Gonza Ë a
het teecken tot den ftrijd verwachte > de, foo dapperlijck zijn armen tegen de
weshalven men het geluck van den ftrijd naefte geroert , dat hy de volgende ter(eer wel de rechterhandt van hun moeftont een open wegh , om tot de vyant
.

*-

dige

,

mocht toevertrouwen

oock het gefchut,

j

gelijck

in fchierlijck treffen,

gebruyek heeft ; behalven dat , moft men , door te lang vertoeven , defe heete moedt van het volck
niet laten verkoelen , en in tegendeel die
vanden vyandt aengroeyen , maer het

niet altoos het felve

yfer fmeeden terwijl het heet

is.

lijeke flaghordere in te breecken , gebaent heeft , en inder daet, foodanigh
was de haegel van der Chriftenen koe-

eermen aen de man quam }
meer als dry hondert Barbaren ter neder
laegen , en niemant van het voetvolck
ftaen bleef, maer een yeder fich > met
het verlaeten van het Gefchut nae de
gels, dat

Qw3

fo&-
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- ordere van
Barbaroffa begaf.
Hyfelfs iiende defe verllaegentheydt
onder de fijne, heeft oock geen over-

of verbranden

lange tegenftandt gedaen , maer knerffende van fmart en gramfchap op zijn
tanden , lijn paerdt gewendt , en üch
met zijn Turcken nae de Stadt begeven

Itaen ontraeden

flagh

vlucht
r
van £*T.
bveft.

oordeelende , naedemael zijn beginfelen niet wel geluckt waeren , dat hem
niet dienftigh was , al iijn geluck aen een
veltflagh te hangen, als die hoopte dat
des Keyfers troepen , de hitte van de
Sonne, dedrooghtevan dendorft, en
andere ongemacken , lbo langh niet fouden hebben konnen uyt ftaen , als hy

binnen wel verhoopte te fullen
De benden vorders der Mimiden en Africanen , die
terftont van de Chriftenen omcingeldt
zijnde , niets gedenckwaerdighs hadden
uyt gericht, hebben voort mede nae de
Babafuech-Reftabie en andere buyten
plaetlèn de vlucht genomen J de andere
fich

konnen befchermen.

de huyfen der Rabatijnen ,
de Stadt leggende hun veyligheyt gevonden.
De Keyfer door defe vlucht der vyanden, diemen wel hondert duyfent koppen fterck geweeil te zijn, oordeelde,
ten hooghften verblijf zijnde, heeft op
de felve plaets, op de welckede vyanden geftaen hadden , zijn leger op geflaegen, met eenbefluyt, volgens den
raedt der fijne om des anderen daeghs
zijn Gefchut tegen de Stadt te plan-

hebben

in

dichtit aen

ten.

Ondertuflchen BarbaroJJa door een
, en te ge-

blijckelijcke vrees aengetait
.

^

rcet

wïXba.ojfn.

Daden

door veel forgen nu hier nu daer
heen gedreven, neemt met ongewoon e wreetheyt voor , al de Chriften llae-

lijck

vcndiehy

in fijn

macht hadt,

om

den

brengen , {tellende rontfom hun
bewaer plact'en , fulck een menighte
van bufpocder , dat iy , wanneer het
felve aengeftoocken wierdt , daer door
altefaemen inde lochtfouden vliegen,
hals te

en het ftondtby hem
voeren , maer Si-

;

valt het felfde uyt te

nan de J ode heeft
:

hem dat verwoede beverklarende fulck een

ftuck werck, eenkloeckmoedigh, en
door lbo veel overwinningen doorluchtigh Vorft onbetaemelijcktezijn

be- Door
,
SJhalven dat het wel haeft daer opfou kon- nan om-

nen uytkomen, dat hy berouw van fijn "eden,
verhaefte wreetheyt fou krijgen.
BarbaroJJa door defe redenen bewogen zijnde begeeft üch uyt het Slot
naer de grootften Tempel der Stadt, om
aldaer met de voornaemfte van Tunis
te fpreecken en hen aen te wijfen , watmen voor het bequaemft tot befcherminge van de Stadt in het werck fbu

Terwijl Barbarojfa hier mede
befichwas , isdeflaeven, niet als door
voorfichtigen raedt van Sinan van de
dootverlolt zijnde, boven dat een geluckige en heylfame dagh ontllaen. Het
quaet en wreet voornemen van Barbarojfa, konde niet langh verhoolen blijven , maer het gerucht van dit wreedc
belluyt liep haeft: door het geheele Slot »
en feifs tot de bewaer plaets der llaeven
en dat door medelijden van eenige vrygelaetene knechten , die hebbende een
afKeer van deie wreetheyt , en bewogen
door het herdencken van hun oude
Godtsdienfl , hun gemoet weder tot
hun oude belijdenis quaemen te keeren
en defe waeren het die de voornaemfte
der gevangenen , hen bekent , door heymeiijcke t'famenfpraeck , tot het betrachten van hun vryheydt, beftonden
aen te maenen. Onder defe goetgunftige
verloochenaers waeren , een Francifcus
uyt Medina een Stadtin Hifpanien, en Wonder,
een Vincentia Catareo uyt Dalmatia , baere verofl, "? h
een gefneede;
defe wierdt GiafFer Aga
D
°

ftellen.

l

.

.

genoemt
kints

_,

..

maer rrancilcus was van
been af by BarbaroJJa opgevoet ,
,

en in de Arabifche letteren trefïèlijck
onderwelen , en by den felven in leer
groot aenlien , als hem tot vermaeck die-

nende ,

dert.nn»
(ten

ven.

fl

ac .

van
nende

,

Horusce

en

Haread. Barbarossa.

voerende den naem van

Me-

mim.
Dcfe twee een gedenckwaerdigh en
deughdigh werck beftaende , hebben
middel gevonden de gevangeniflèn te
openen, en de gevangenen tuygh gegeven ," om hun boeyen en keetenen mede te verbreecken. Die gedaen zijnde
komter een troep , van omtrent fes
duyiënt naeckte menlchen voor den
dagh gefprongen , die met vericheyde
gheweer, maer voornaementhjek met
iteenen gewaepent, op de Turckcil ge-

worden

127

maer verfcheydene die tot den Keyièr en Muly-Aifen
ondertuiïchen quaemen over teloopen
niet wel gefien

,

gaven bericht , watter voor een lvvaere
beroerte in de Stadt ontftaen was , waer
op de Keyièr aenftunts Giahen en Boccaner^ met een vaerdige troep volcks,

om deie gevrij-

naer die zijde der Sradt

,

de ilaeven byftandt

doen

te

,

geionden

heeft.

Barbaroffa

ondertuiTchen vervloec-

kendealwat hem in den finquam , en
voornamentlijck Sinan den Jode , die
vallen fijn.
dien heyaJemen raed , foo hy die noemEen Ramadan , of verloochent Span- de, die hy genomen had, om verre gegiaert, en Overfte van het Slot, door worpen hadt , begeeft iich naer het Slot
het groot gerucht van het keeten klop- ai waer hyde deurgeilooten vindende,
pen opge weckt zijnde , had (ich met foo de ilaeven , genoeghfaem met traenen
veel gewaepende , als hy by der handt in de oogenbadt, fy wilden hem , die
konde krijgen , nae de poort van het volkomen genegen was , hen alle te fpaSlot begeven , aen wiens ingangh een ren , en goet te doen , doch met de fijne
Siciliaensjongelinck, foo vaerdigh ter binnen heten , maerfy, door hun ouhandt als van verftandt, met den boom den en nieuwen haet tegen hen verbitvan de deur beyde de wachters ter neder tert, drijven hem met iteenen en duygevelt had , maer de Ramadan den Jon- fent fchekf woorden van daer , doch
hebbende eerft, met fijn eygene hangelinck , die ongewaepent was , om den
den , eenige pijlen op hen geichooten.
hals brengende , doet foo veel dat hy met
de fijne en het gereetfte van fijn huys- Aenftonts begeeft hy iich ter vlucht de
raedt de poort uyt raeckte , om Barba- Stadt uyt , zijnde van de Turckfche
troepen , die een getal van feven duyrojfa de tijdingh van dit voorval te brenfent koppen uytmaeckten gevolght , en
gen.
De ontbondene Chriftenen , onder- van meninge fich naer de Stadt Hippona, eertijdes de BiiTchopftoel van den
tuflehen , hebbende eenighe Turcken
omgebracht , maeckten iich voort mee- heyligen Auguitinus , nu Bona ghe- vlucht
"
T>ie fich ft
noemt, te begeven; om aldaer weder y an ^ ,>
er van ne( si ot: b re ecken het waepennuYs °P en j en veroveren alfoo des Ko- opiijn Cjaieyen , die Hareaden veertien
va^he"
siot
nincksfehat, voorraet , leeftocht en wa- in het getal in het Meyr op een feecker
waecken,
p ene n , laetende niet na van het hoogh- plaets altoos gehouden hadt , te Scheep
te gaen , om eerder te waeter als te lanile van het Slot, ten deelen met roock
ten deelen met aengefteecken bufpoe- de fijn over igh geluck te beproeven.
der , en eyndelijck met een Vaendel dat
Wanneer nu de Keyfer had verftaen
de Turcken van de Chriftenen verovert dat Barbaroffa op defe wijfe ghevlucht
hadden , op tefteecken , teeckenen van was , heeft hy al fijn troepen nae de Stadt
hun overwinninge aen de Keyferfche doen aentrecken , maer de Overigheydt
te doen. Defe blijeken behalven datië
der Stadt is hem buyten tegen gekomen,
twijftelachtighwaeren, konden foobe- die hem de fleutelen der poorten in hanfcheydelik van verre door de Chriftenen
den heeft geftelt , wenfehende hem ge,

-

.

luck

,
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Daden

luck , met defe bloedeloofe overwtnninge en fich aenbiedende het geen hen
van fijn Majefteyt bevolen wierdt , ge-

fchuyl plaetfen van eenigh verborgen
gek aengewefen want Barbarojja hadc

trouwelijck te lullen nacr komen , als
zijnde hen genoegh dat fy van defen

Kroonen ,

:

dwingelandt ontflaegen waeren. Dit alleen verfochten fy van fijne Majefteyt,
dat hy fijn volck , buyten de Stadt in lijn
door dele welDe Kcy- l eger wilde houden , om
daedt, de Stadt en borgers ongefchonferwort
meeflet
den te bewaeren , (fijndeeen verdubbevan Th
lingh der danckbaerheydt , diefe hem
nis.
voor het weder herftellen van hunnen

ouden Koninck Muly-Affen fchuldigh
waeren ) hen fou niets van het geene tot
hun onderhoudt nodigh was , ontbeecken.

De Keyfer hoewel hy niet ongenegen was , hen het felfde in te willigen >
evenwel de Tunifche trouwloosheydt
hem met recht verdacht zijnde (hoewel
Muly-Affen oock fijn verfoeck by dat
vandeOverigheytvoeghde, konde het
felve foo wijtloopigh niet toeftaen.Waer
by quam de klacht van zijn krijghsvolck

dat fich niet duyfterlijck hooren

liet

dat hen vaft al de vrucht van hun langen en anghftigen tocht , en foo veel
moey tens en gevaer , ontnomen wiert
fy waren genoeg arm en naeckt,hebbende nauwelijcks klederen genoeg,om hun
fchamelheyt mede te bedecken , fonder
nu , daerfe al overwinnaers waren , noch
hoop te iien , fich felfs van de Barbaren
hun naruerlijcke en Geloofs vyanden
te mogen verrijeken , die hoe overwonnen fy oock waeren, beeter als de over-

winnaers felfs daer aen waeren.
iMaer terwijl de Keyfer hier over

noch twijffelmoedigh ftondt

,

begeeft

fichdeMarquisdel Vaflo meteenkleyne troep , naer de poort van het Slot
alwaer hy van de gevrijde Haven , met
groot genoegen ontfangen is geworden.
Terwijl hy vaft de Barbarifche fchatten
en den toeftel van het Slot befchouwde
heefe hem een Genoueefche flaef, de

:

in een put

schatten

by dedartigh duyfendt goude gevonden,

in verfcheyde ledere facken
verborgen , dcCe uytgehaeldt
zijnde , heeft hy van den Keyfer tot een
buyt-gefchenck verkregen
Maer het Slot aldus met een onverwacht geluck in de macht des Keyfers
gebracht zijnde , en de flaven nu alles
plonderende en berovende , konden de

gedaen

,

krijghslieden

worden

,

gheenfints

maer

vallen

wederhouden

met troepen

in

de Stadt , en verfpreyden fich door alle
wijeken , om te roven en te pion deren
fonder dat de Tunetaenen voor eenige
vordere vyantfehap beducht waeren i
die vaft met groot gejammer Muly-Affen tot hun byftant aen riepen , hebbende even te vooren , op zijn aenfehou-

wen, hem met alderhande toejuyehingen onthaelt en begroet. De eerfte aenloop tot den buyt verfclt met het breecken en vermorfelen der deuren en toegangen , was niet fonder bloedftortinge.
De Spangiaerden en Italiaenen , uyt gierigheytlieten fich wel met den roof vergenoegen , maer de Duytièrs , meer op
de Barbaren verbittert, woeden boven
dat op de waepenloofe lieden , vervullende het alles met moordt en bloedt
fonder onderfcheydt van ouderdom of Roven en
gedacht , foo dat felfs de Tempelen , moorden
'" Tunis*
in
daer fich een yeder , om hun feeckerheyt
te vinden , heen begaf, van bloet vloeyden , en met doode lichaemen bedeckt
laegen.

Maer in het midden van al dit woeden , en de gebeden en overtuyginghen
van Muly-Aiïen, heeft de Keyfer de ongebondene wreetheyt eenmaetgeftelt,
verbiedende op verbeurte van het leven, yemant der Ingefetenen van Tunis of gewelt aen te doen , of tot flaeven
te maecken , evenwel konde het niet
minder zijn, of eenige Jongelingen en
fchoone Vrouwen , wierden nae de
Schee-

van
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en
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Scheepen ghefleept , gelijck oock het
de Stadt te helpen
fcheeps volck,
pionderen , toegeloopen was. MulyAffen evenwel vandt middel , die hy

om

wilde, uyt handen der plonderaers te
verloffèn , gelijck defelve een van fijn

voorgaende Vrouwen , die hem voor
heen, boven allen lief en waert was geweeft, voor twee goude kroonen vry
gekocht heeft.
De Keyfer in het Slot gekomen zijnde , heeft de flaeven die lbo een gheluckigen aenvangh tot de overwin ningh
gcmaeckt hadden , Teer ghepreien , en
hebbende hen eenig geld tot hun onderhoudt gegeven , hen alle op vrye voeten
geftelt j met beloften van hun Scheepen
en voorraedt te beftellen , met de welcke fy naer hun Vaderlandt fouden mogen vervoert worden. De tweeeerfte
aenvangers, en verloochende van Barharojfa , heeft hy mede met geld en kledinge befckoncken , uyt de welcke hy
daer nae, veel van het voornemen van
Hareaden verftaen heeft.
In dit pionderen van het Slot , beklaeghde lich Muly-Affèn voornamentïeklaegh- ly^jj over
jjy dingen , als over het ver^ es van fij n Arabiiche fchriften en boeclies va*""
Muiy.Af- ken , die met het verwoeften van de
* en »
boeckery verloren waren gegaen , die
de Koninckfelvc wel voor een geheele Stadt fou hebben willen loflen , als
behelfende de daeden der voorgaende
Koningen , en de klaerfte uytleggingen
van hunne wetten. Het tweede was een
kaemer vol van Indifche balfemen en
reuckwerck , aen het welcke hy , na het
voorbeeld van fijn Vader , ongelooflijcke koften gehangen had , zijnde in lode
en y voore bufTen een groote fchat van
Ambregris,MufcusenZibet, en andere Indifche lieflijckheden

,

tot fijn dage-

badinghen , en beroockingen
hunner nacht-kameren gebruyckelijck,
beflooten j al het welcke Hareaden als
een rechtfchaepen Krijghsman veracht
lijckfche

j

en verfmaedt hadt. Het laetfle waren
verfcheyde foorten van verwen , die van
de onkundige flaeven en krijghsknechten fchandighlijck verftroyt waren , onder de welcke het bekende Oltra Marin , Purper en diergeiijeke, de prijs hadden. Men heeft "er oock feer giooten
overvloed van alderhande flagh van oude en hedendaeghfche wapenen gevonden i onder de welcke oock heimetten
laerien en harnaflen van Franfche ruyters zijn bekent geworden , die van dien
tijdt af daer geweeft zijn , wanneer de
Koninck Lodowijck , voor dry honderc
jaren , de Stadt Tunis belegert had gebadt , en van de Poenen de Chriften
vyanden ontnomen , en tot die tijdt aldaer bewaert zijn geweefl.
Ondertufichen begeeft fich Hareaden
na de Stroom Bagrada , anders van de
inwoonders Maiordech genoemt , alwaer, ter oorlaeck van de drooghtedes
Somers, lichtelijck een doorwadinge gevonden hebbende, is daer over geraeckt;
zijnde te vergeefs door een troep Mimiden , die Muly-Afïen van de benden
fijner oude vrienden, en voornamentlijck Dorax , hem achter aen gefonden
hadt, nagevolght. Want in dek ordere
hadt hy fij n aftocht gemaeckt , dat hy altoos een goeden rugge van Turckfche
Mufquettiers achter lich hadde , foodat

hem niemandt lichtelijck van achteren
derfde aenkomen.
dan komt on- lartaroffii
gedeert totHippona, en (onder een ee- komt tot
nigh man van de fijne te verliefen , al- Hi PP ona -

Hy

leenigh heeft hy , in het overtrecken van

de ftroom Bagrada , of Maiordech ,
Sm ir na , een Zee-rover
van een feer grooten naem , verlooren , Haydin
die door de groote hitte van deSonne, fhI ft !2B
enden langen weghvermoeyt, en an- drinckciï
derfints fwaerlijvigh zijnde, door al te
greetigh uyt de ftroom te drincken , op
den oever van de felve doodt gebleven

Haydin van

.

1

is.

Wanneer nu Hareaden

R

tot

Hippona
aen-

.

>_
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heeft

hy vooreerft

ververfchen
flilte van twee daegen toegeltaen
in openbare aenfpraecken trooftenen een moedt aenipreeckende , onvoorgeven , dat hy voor fich geno-

troepen

fijn

een

hen
de,
der

',

fich te

men had met lijn tegenwoordige fchee,

pen
daer
ter
len.

begeven , en alVloot vermeerdert hebbende

fich naer Algiers te
fijn

Zee fijn vervallen geluck te herft elEninderdaed, hy vand fijn volck

foo willigh en bereydt, dat hem ieder
toeriep , hy foude hen leyden daer hy
begeerde , fy waren genegen , onder fijn
geleyde alles uyt te ftaen en te lijden.
Hy dan maeckt aenftonts fijn by zijnde veertien Galeyen vaerdig , en gereed

om uytgehaelt te werden

, werpende op
den oever van het Meyr een wal op,
niet Tonder reden vermoedende , dat de
Zee-macht des Keyfers niet fou laten
aen te komen , om hem den uyttocht te
verhinderen. En waerlijck ililcks was
oock het befluyt van den Keyfer en Doria, achtende het niet fwaer om doen te
zijn , indien men een gedeelte van de
Vloot daer henen landt, defe Galeyen
met gelchut in den grondt te lchieten.

Om dele laeck
nen Adam

,

uyt te voeren

,

word ee-

Hopman van Genua

,

niet

Zee-faecken , maer aen
Doria vermaegfehapt , verkooren. Defe is met een ghetal vanveerthien Galeyen daer heen gevaren , achtende den
vyandt onverwacht op den hals te Tullen
komen, enderhalven uyteenkleynder
feer ervaren in

getal, te grooter eer te Tullen behaelen.

Maer wanneer hy , varende BiTerta voor
by j Hippona begoil te naerderen , bevandt hy dat Barbarojfa , met een ongelooflijcke Tnelheyt fijn Vloot uytgehaelt
en den oever met gelchut wel fterekbefèt hadt.

Hy

door dele facck niet weynigontverandert van befluyt , en dooiden raedt van de andere Hop-lieden ,
tracht te ontgaen raet Barbarojfa handtftelt

,

en

Daden

gemeen te worden ;

te

meer ,

om datter

m

de Spaenfche, Siciliaenlche enNapolitaenTche Galeyen , weynigh krijghsvolck was , alibo het Telve , op hoop van
buyt , TelT in weerwil der Overften, aen
landt was gegaen , invoegen niet als nadeel Tcheen behaelt te konnen werden.
Hy dan wend fijn ftevens weder te rugge, en tracht met roeyen en zeylen fich
weder by het gros van de Chriilen vloot
te begeven. Barbarojj'a was langh in bedencken , of hy fijn voorgenomen reyle
naer Algiers lbu bevorderen , of deTe
vluchtende vyanden naerjaegen, maer
het goedtvinden der andere Zee-voogden, die Too wel de Twackheyt der Chri- van"»"™
urenen niet kenden , haelde het over readen tos
voor het eerile , en alfoo heeft hy fijn A1 gie«,
tocht naer Algiers voortghefet

en vol-

voert.

'Ondertufïchen heeft men binnen Tude laeck van Muly-Affèn aengaende,
begonnen te beraedllagen , den wekken
de Keyfer goedtgunftighiijck weder in

^ !^*
h«-

het Koninckrijckvan

ftelr.

nis

voorouderen
geftelt heeft , leggende hem alleen twee
Valeken tot de J acht , en twee Tnelle
Mimidifche Paerden , tot een jaerlijckTche Tchattinge op , onder voorwaerde 3
dat hy altoos een vriend der Chriftenen ,
en een vyandt der Turcken zijn j des
KeyTers naem erkennen , en de beTettinge van Goletta , die uyt duyTent Spangiaerden beftond

,

fijn

ü

Rij c k

Toldye betalen Tou,

Alfoo is de KeyTer eyndelijck weder met
fijn Vloot vertrocken , wel van meninge alsdoen ( gelijck naderhand oock geichiedt , en in de verhandelingen van
Andrea Doria van ons verhaelt is ) de
StadtAfrica te veroveren, maer zijnde
door tegenwinden , daer heen te komen
verhindert , heeft fijn loop recht op Vertreek.
Sicilië aengefet, alwaer hy tot Palermo 4 esKe yen Meflina met groote prael ontfangen , Europa.
en voorts met veel gelds begaeft, naer
Reggio overgefteeeken , en eyndelijck
yandaer tot Napels aengekomen is.

Onder*
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Ondertuffchen Solyman van fijn oorlogh tegen de Periiaenen keerende , begeeft fich BarbaroJJa , nu met een ghedeelte, enSinan metde reftder Vloot
van Algiers tot Conftantinopolen gekomen zijnde ) over land heenen om den
Grooten Heer te verwellekomen , en
over het veroveren van Meibpotamien
Affyrie te begroeten j en hem van het
ongeluckigh gevolgh van lijn wapenen
Btrbaretfa
b eric ht. te doen. De Groote Heer heeft
nem
evenwel met een feergoed gclaet
Grooten
Heer om- ontfangen ( als wel wetende dat alles eer
fangen,
het wiüelvalligh noodlot, als lijn verfuym, of gebreck van dapperheydt en
beleyd te wijten was ) en heeft hem in
vergeldinge van lijn goede wille, en in
erkenninge van fijn dapperheyt en beleyd, ter zee Amiras, of Opper-Zeevooght gemaeckt j voegende fich nu
t'eenemael , om dien laft van den Afiatifchen oorlogh voorliet meeiie gedeelte van fijn hals geleght hebbende, fijn
grootfte wapenmacht tegen de Chrifte-

nen te wenden.
Solyman had nu kennis gekregen van
het verbond tuflchen den Keyler en de
Staet van Venetië , door toedoen, en by-

voeginge van den Paus, tot Roma gemaeckt en beveftight j en liende dat nu
Toer U
de gantfche Zee-macht der Chriftenen
der
tegens hem aenfpande , heeft Hareaden
ch^ft
bevoolen fijn Vloot te vervaerdighen
nen en"
Turcken. om by tijdts buyten den Hellefpont te
geraecken , en de Chriftenen op de Zee
te ontmoeten , of anders de Eylanden
en heerfchappyen , ftaende onder het
gebied van Venetië , alle ichade en ach-

terdeel toe te brengen.

Bar bar offa op dat bevel

herftelt fijn

Vloot met alle vlijt en beforghtheydt,
en heeft fijn roeyers die hy al by tijts, by
een gehaelt hadt , op de Galeyen ghebracht, defelve voorts met behoorlijcke oorioghs troepen voorfien j en voorts
uyt den Hellefpont, te voorfchijn ko-

mende,

heeft

met hondert en

dartigh

1^1

Galeyen , fijn ftevens naer Creta , of
Candia gewent , alwaerhy aenftontsde
Stadt Canea, eertijdts Cydoniageheeten , hoewel niet feer geluckighlijck aengetaft en befprongen heeft , want de
Heer Grittodiede Stadt met een ftercke befettinghe befchermde , heeft de
Turcken foo met fijn Gefchut, als met
het uytvallen van twee Italiaeniche benden föodaniger wijs ontfanghen , dat ,
naer een verlies van een groot gedeelte
van fijn volck Bar bar o (fa gedwongen is BarbaroJJa
geworden , den aftocht te blaefen ; over voor Ca *
f
de duyfent Turcken , behalven die voor wefenf*"
dele veftinge gebleven

fijn

,

die fich hier

endaertelandewaerts, om buyt te maken , begeven hadden , wierden oock
door defè haeftige aftochtte rugge gelaten j die alle door de Candiotten ter neder gehouwen zijn.
Van daer heeft hy fich met fijn Vloot
naer den boefem van Suda, achter den

uythoeck Melacha begeven

,

en van

Retimó, daer hy op de felve
wijle afgewefen is. Van Retimo feyldt
daer naer

hynaer Frafchea, een uythoeck aldus
genaemt, en komt foo eyndelijck voor
de Stadt Candia, welcke Stadt eertijdts
Cytheum genoemt nu het geheele Eylandt fijn naen geeft ; door geen outheyt
foo vermaert, als door dele laetfte beleegeringh van foo veel jaeren , waer
door defelve de Venetiaenlche heerfchappy ontnomen en die van de Turcken aengehecht is geworden.
Barbaroffa defe Stadt van naeby be,

,

fiende

,

oordeelde defelve te fterek te

om

die met lijn by hebbende
macht aen te taften. Hy dan begeeft i'ich
naer het oofter gedeelte van dit Eylant
naer het Capo di Salomone , daer hy
het Stedeken Cecilia , van de inwoonders verlaeten zijnde, in den brant gefteecken heeft , en heeft fich alfoo weder t' Zeewaert in begeven , dewijl hy
verftont dat Vincentio Capellis Zeevooght der Venetiaenen , nu albereets
tot
2
zijn

,

R
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om die van Gmdia te hulp te men

met de Turcken handelen fbu, Beradingh
was op het bericht van den Patriarch , ° m d e
komen, aengekomen was.
En dit was niet alleen waer, maer Ferdinandus Gonzago, Generael van aen^eta?
oock felf Andrea Doria was nu met de het voetvolck , van gevoelen dat men ften,

ton

Corfu ,

,

Keyferlijcke Vloot, de enghte van Mef-

door gefeylt , en op wegh om fich
Vervoc- by Corfu by Capellis te vervoegen. Degmgh der ^ twee oor gils Vlooten nu aldus by
tiaénfcbe een vervoeght zijnde, fcheen het volmer de
komenriijck , dat de Turckfche ZeeKeyfermacht, het geweldt van defe twee ver" eende ni:t konnen uytftaen
j in defelve
wacht.
alle gelegentheydt van te ftrijden te ontgaen , föecken lou.
Barbaropi onthielt fich als toen met
fijn Vloot in den Ambraciaenfchen inham , nu de Golrb de Lepante , en zijnde van der Chriftenen aenkomft bericht , maeckte fich felven fterck hen
aldaer te verwachten , befettende tot
dien eynde de enghte, waer door fy
moften in komen, aen weder, zijde ,
met Gefchut } een weynigh te vooren
had de Patriarch GrimanimetdePauBiybaroffj ielijcke Galeyen , van Corcyra , anders
&y Fievc- Corfu vertrocken zijnde, aen de enghia.
te van den fèlven Zeeboefem aengevangen de Stadt Prevele , aen de uythoeck
Aclinin , door den nederlaegh van Antonius tegen Auguftus vermaert , aengevangen te beichieten , maer dit beïtaen , alleen aengevangen om te verfpieden, hadt fijn gewenfehte uytgangh
niet, alfoo het volck , dat van delandtzijdede Stadt befchoot , door de Turcken hol over hol weder naer hun Scheeinvoegen den
pen gejaeght wierden
Patriarch gedwongen wierd: , onverrechter faeck weder naer Corfu te keeren j hebbende evenwel foo veel te wege gebracht , dat hy de gelegentheyt van
de enghte, als mede de geftaltevan de
Turckfche Vloot , fooiè daer binnen
opanckerlagh, ten aldernaeuwfte afgefina al

)

:

ipeurt hadt.

Wanneer de Chriftenen nutefamen
«en overlegh maeckte

?

op wat

wijle

volck en gefchut landen , en de Stadt
Prevefa daer mede met gewelt dwingen
fou, dewelckebemachtight, en voorts
op het verval van het Slot, eenigh groot
gefchut geplant zijnde , oordeelde hy ,
dat de vyandthet geenünts fou konnen
ontkomen, fonder aen fijn Vloot niet
alleen de grootfte fchaede, maer oock
felfs verderf" te lijden
hy wilde oock ,
om den Turck geheel allen uytgangh te
benemen dat men een groot Schip met
Ureenen , in de enghte fbu laeten fincken , als mede dry Galeoenen, die de
grootfte en fchutrijckfte van de Vloot
waeren , tegen den uytgangh der enghte
met touwen en kabels aen malkander
vaft maecken , om daer door den Turck
alle uytgangh te verhinderen.
Doha gaf hier op tot antwoord , dat
die raedt van Gonzaga wel ichoon in
fchijn, maer van een gevaerlijcke uytvoeringh was , want het waere een faeck
van een groot bedencken het volck aen
landttefetten, dewijl het buyten twijffel fou gefchieden , dat de ^Etolifche
volckcren , hun lantslieden te hulp fouden komen , waer door de gelande Soldaeten , door des vyants Ruytery ftonden overvallen te worden , en indienhen fulcks gebeurde , fouden hun vracht
Scheepen het hooghfte gevaer ter wereldt ioopen, van in handen dervyanden , beneffens hun voorraed, te vallen
:

.

waer door hen het grootfte ongemack
ter werelt lou konnen overkomen. Her
belluyt kortelijck van fijn goet vinden
was , indien men den vyant buyten den
inhoeck tot den ftrijdt niet konde bewegen, moftmen hen aentaften daer fy
waeren.

De macht nu van de Chriftenen was
De Prins Doria quam ia

fbodanigh.

Corfu met

vier

en

vijftigh

,

naer het
feggea

van

H o ru s c e

en
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feggenvanCipelloni, maer nac de getuygenis van Guazzo diefe vaneen tot
eene noemt, met alleen igh vijf en veertigh Galeyen j namentlijck twee en vijfMacht der tigh van Andrea , {es van Atonio Doria
Chrinevier van Sicilië , twee van den Heer
aen.
Prins van Monaco , twee van den Hartogh van Terra Nova , vier van de Ridders van Rhodus, vier vandenGraeve
delAnguillara, en vijf van Napels, onder het gebiet van des Onder-Konincks
SoonDon Pedro deToledo. Daer en
boven hadt by vijftigh Scheepen , onder
het geleyde van Franco Doria , hoewel
hy van dagh tot dagh noch een grooter
getal verwachte.
Defe waeren , gelijck
oock de Galeyen vol van braeve Soldaeten , Edellieden en Vorften , die
om eer en roem te vinden , fich gaerne
op defe foo machtige Vloot geicheept
hadden , als niet twijfïèlende , fy fouden nu of nimmermeer den Turcken
het hooft doen buygen. De macht der
Venetianen , beftont in meer als tfeftigh
goede Galeyen, en veertien Scheepen
en leven mindere cm voorraedt te voeren , de Patriarch van Aquileia had van
wegen den Paus feven en tvvintigh Galeyen onder fich , foo dat in der daet dele
macht beftondt in hondert en vier en
dartigh goede Galeyen , acht en tfèventigh Scheepen , en een goedt getal van

minder vaertuygh, foo dat het in alles
omtrent op twee hondert en vijftig zeylen uytquam.
Met defe Macht dan gaen fy van Corfu tzeyl , en vertoonen fich aen den
hoeck van Trevefa , zijnde de Zee vry
wat ontftelt , waerom fy de reft van dien
dagh , zijnde den 25. van September des
Jaers 1538, en den volgenden nacht al-

j
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3

geibuden helpen bevorderen , dewelcke llond te gefchieden , buyten de punt
omtrent Ces mijlen van Prevefa maer
:

|

ondertuffchen ontfbondt'ereen groote
kalmte , foo dat het onmooglijck fcheen
het geen befiooten was , uyt te voeren.
Men fandt derhalven eenige Galeyen

om het Galeoen van Bondulmiero te
boeghzaren , ben effens dat van Franco
en de andere zeyl fcheepen , op datfe
aldaer in geen gevaer mochten geraecken , en aldaer fcheen het goedvinden
van Doria , die eerit het landen ontraeden hadt , niet buyten reden te zijn.
Eyndelijck ten deelen door roeyen, en
ten deelen door een kleyn luchtje dat
uyt het land quam , geraecktenfe by het
Eylandcken Santa Maura , dat ter llincker zijde van defen boefem geleghen,.
en flechts met een kleyne engte van het
vafte landt verdeelt is, tenancker.

morgens fcheen de
vaei baer te zijn

Des

en het weer leer
blaefênde een Greco

,

tijdt

of Ooftelijcke wind , wanneer %
Barbaro/fa, dooi een Kamerlingh van
den Grooten Heer niet alleen vermaent,

levante

,

-

maer gelijck

als

gedwongen

wierdt, fich

voor den dagh en naer den vyandt te begeven , leggende hem defe in het byionder , het ware hem beeter een fchandelijcke dood , die hem de Groote Heer
fou geven , indien hy het fbnder ftnjden
verloor , als veel andere , die hy al vechtende behaelen , en alfbo verliefende
verwachten mocht , te vlieden weshal:

ven BarbaroJJa , hebbende befiooten uyt:
de Golf te voorfchijn te komen , op het
aenbreecken van den dagh fijn Galeyen
buyten de punt deed verfchijnen
Ten aldereerften wierden de Turcken door het Gallioen van Venetië ontdaer hielden. Men befloot wederom decktj het welcke hier vanterftont de
dien nacht, dat men het voetvolck van weet aen Doria en de andere deed , die
Ferdinand Gonzaga , Ibu doen landen
met de befte Galeyen, dicht by een rotfe
waer toe men des morgens ordere gaf la Sefföle genoemt , geweecken waren
aen Bondulmiero en Franco Doria , dat- leggende aen 't zuyder gedeelte van hec
fcmet hun kleyn vaertuygh , delandin- Eylaiid.. Doria gaf hieropterftontlaft,
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en

met

dat foo Bondulmiero als Franco ,
de Galeoencn en groot fte Scheepen

I

,
|

en alloo den vyand
het hooft bieden fouden , ibeckende
vooral hen van het landt af te mijden,
het welcke fy met geen minder ftoutheyt als oordeel onderftonden te doen.
Ondertuflchen Doria, hebbende dry
Efquadren van fijn Galeyen gemaeckt,
ftelde fich felven in den voortogt dighft
aen den vyandt ; en begoft alfoo op hen
acn te vaeren j foeckende het evenwel
daer toe te brenghen, dat deTurcken
verder van landt gelockt zijnde, de gant-

fich in ordere ftellen,

fche oorloghs macht der Chriftenen, gelegentheyt mocht geven haer krachten
te oeffenen j maer dewijl BarbaroJJa fich
geduerigh omtrent het landt , met de
achterfteven halvemaens wijfe daer naer

toe hield

,

latende de Chriltenen de

Zee

ooghwit
en belloot geen aenval

houden , vand hy

Stilte

iich

van

lijn

verfteecken ,
vorder te doen.
• Maer een vreemt voorval verftoorde
ongeluckighlijck al lijn raedflagen, alfoo
de wind op hetonvoorfienftefoodanig
ont^ gingh leggen, dat de groote Scheepen

n in"
lich niet meerder konden bewegen als
5?5„ jdert
de
offe in het midden van een veld geftaen
Chriftenen.

hadden, zijnde het Galeoenvan Bondulmiero, alreeds dicht by de vyandt,
en op het punt van de lelve aen te taften , wanneer het de ftilte over den hals

met al fijn macht,
by namen, dewijl fijn befte foldaten in
de Scheepen waren ; gelijck oock de order van den Keyfer , en daer in de feeckerheydt van de overwinningh lagh.
Geen bidden noch fmeecken kon dan
helpen , om Doria tot afftandt van fijn
beiluyt te brengen.

De Turcken
de

te vergeefs

ondertuflchen hebbentijdt verfpilt in het Aenwngfc

hun

beft rij den

van het Galeoen , ginghen gg" cc ht.
vorder en taften twee kleyne Scheepen
het eene van Mercantonio Conaro , met
biicuyt geladen , en het andere een Candiot aen
maer het gevecht viel hier feer
kort, alfoo die geen die daer op waren
fich opdenaefte groote Scheepen gingen berghen , en de Scheepen vorders
van de Turcken in brandt ghefteecken
wierden.
Maer foo gemackelijck liep
het met een ander van Ragufa niet af,
op het welcke vijf hondert Spangiaerden , onder het gefagh van den Hopman
Boccanera waren j want hebbende het
felve met fchieten dapper befchaedight,
wilden het de Turcken aen boort leggen , maer wierden onverwacht door
een onweer van mufquetten foodanigh
begroet , dat fy niet wiften , hoe fy weder daer af fouden komen j het Schip
eyndelijck , door een weynigh winds geholpen , geraeckte oock met de andere
:

in veyligheyt.

De locht was feer betrocken , dreygende een ongemackelijck weder, die

quam.
van defe gelegentheyt wel wift te dienen , begaf iich met
Maura en
fijn Galeyen tuflchen Santa
nu door
het
focht
en
,
door
Galeoen
het
Barbarojfa-, die fich

een feer dichten regen
twee Chriften Galeyen,
een weynigh van de andere afgefondert
zijnde , fich daer weder by willende vervoegen , by misverftandt , omtrent de
Turcken geraeckten , van de welcke fy
terftont omcingelt wierden fy weerden
iich een goede wijl dapperlijck genoeg
maer moften eyndelijck naer het verlies
lich ten eerften in
ontliet, wanneer

d'eene dan doordender met fchieten te
matteeren > maer vand in der daed meer
wederftand en fchaedeals hy verwacht
hadt , invoegen het Schip niet te genae-

ken was. Ondertuflchen fwierde Doria
vaft heen en weder, nuooftelijck dan
weftelijck aen, in fichijn van den vyand
daed
te willen aenvangen , maer in der
niet
van
voornemen,
byfijn
blijvende

Daden

te willen ftrij den als

:

j

1

I

van veel volcks , fwichten , geraeckende met hun Capiteynen , den Abt di
Bibiena en Francifco Mocenigo , in het
geweld

van

Ho rus ce

en

Ha re ad. Barbarossa

gewelde der Turcken. Het Schip van
Flgueroa Luis Figueroa, wierdt oock van de ielgevangen,
ve verovert, en hy met fijn foon gevangen genomen , welcke laetfte daer nae
vei'loo'
ch*nen
fijn geloove verlochent, endevryheyt
van fijn
voor lij a Vader verkregen heeft.
foon ver
OndertulTchen Doria en de andere
teft.
Generaelen , iiende den regenachtigen
nacht aenkomen , hebben iich , fonder

x
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befchimpen. Maer
het geen noch het opperfte van alle verfmaedheydtwas, nau was de Chriften
vloot in de haevcn van Corfu , of BarbaroJJa niet te vreden met defefchande -Moedig,
h
der Chriftenen , noch iich genoegende ey I a ,"
dat fijnvyanden hem aldus uytde handen geruckt waren , komt iich by het
Eylandt Paxo, niet verre van denooiets uytgerecht te hebben , met hun Gaiterfchen uythoeck van Corfu vertooleyen weder naerCorfu begeven , ke- nen , braverende , en als beroepende
tende de Scheepen genoeghfaem in den de Chriftenen , om voor den dagh te
Vlucht noot , hoewel de Turcken , genoegh
komen , waer over Gonzaga, brullende
van Dons.
ondervonden hebbende hoe weerbaer van fpijt, fich by ieder van de Hoofden
begaf, biddende fy wilden den Chriften
fy waren, defelve oock lieten vaeren.
Waerlijck de{e Hechte aftocht van Do- naem defe fchande niet laten aen doen
maer defe hovaerdighen Barbaer lijn
ria 3 gaf aen een ieder veel te fegghen ,
niemandt konnende van een man van fnoreken verleeren , en de faeck quam
fulck een dapper onderwindt , fulck een lbo verre > dat Capellis , het welcke hy
fnood ftuck wereks opnemen , veel wa- voorheen , als van den Raedt geenJaft
render die het leyden op den ouden haet hebbende , geweygert hadt , beloofde
die tuffchen de Genouefen en Venetia- eenige Spaeniche benden, tot fijn hulp
nen was, als hadt Doria fichhier me- in lijn Galeyen te fullen ontfangen , en
de op die van defe Staet ghefocht re beilooten wierdt, met vier Efquadren-*
wreecken , andere namen het voor een en fmaldeelen den vyandt aen te taften ,
gebreck van moed j en in der daed men zijnde het vierde Gonzaga toe- vermaer defe beraedllaginge wiert
fchrijft , dat hy in het aftrecken al de trouwt
Lantaernen had doen uytblufïchen , of foo langh geftreckt , dat BarbaroJJa ,
mifïchien de Turcken hem hadden wil- vrefende door een ftorm beloopen te
len volgen. Gelijck Paulus Joviusvan worden , omtrent den aenvangh van
hem defe woorden fchrijft Sic ut Auria Oótober, achtende genoegh gedaen te
tanta de- hebben, weder in Zee gefteecken , en
fanti ufus tant<eque periti<e
naer den Ambrachiaenfchen boefem ge?iique exiftimationis Mari dux , eo die milkeert is.
lm hnperator extirerit. Soo dat Doria
Maer dit geluck van BarbaroJJa is nier
een Overfte van fulck een ondervindinge , fulck een ervarentheyt en fulck een iêer langhduerigh geweelt , gelijck de:
achtinge ter Zee, op dien dagh niet min- wifïèlvalligheden in den oorlog ièer geder als een Opperhooft geweeif. is. Vor- meen is, alshy, korts daer na door een
ders feght hy Ergo kanen Auria abjicit fwaer onweder overvallen , een groot
ut certiusfugamfuam in tenebris recondat.
deel van lijn Galeyen op de klippen ,van
Doria werpt dan het licht wegh , om lij n outs de Acroceraunia genoemt , verloo- Diefchip*
vlucht te feeckerder in de duyfbernis te ren heeft. Maer opiiet aen komen van de b«ucfc
verbergen. Welcke v/oorden hem Bar- Lente , heeft hy lijn Vloot wederom '''
baroJJa in de Spaeniche tael fou naer ge- herftelt , prefïènde oock nieuwe roeyers
fproocken hebben , om fijn grooten op de Zee-plaetfen , en noch twee Maovyandt , over dit flechte werek , farca- nen bylijn Vloot voegende, om in de
itice, en bitterlijck , gelijck overwinfelve alle voorraed en gefchut te voeren
ora
I
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novo, door de Chriftenen
te gaen belegegewonnen
,
onlanghs
Heer,
ren. Hem wierd van den Grooren
noch een ander Overfte

,

Ulamanes

een afgevallen Periïaen , bygevoeght
die de oorloghs faecken re lande waernemen fou , en ter ooriaeck van lijn oorloghs kunde, inde plaets vanUitreph
geftelt
in de landtvooghdy van Boina
was. Dele heeft befbrgt, dat feven minNieuwe der Sanzacken , met hun onderftaende
tocht van
ruv ter benden , uyt de naefte landfchapBartartfa.
h en bygevoeght wierden , hebbende oock met weynigh onkoften , een
.

.

goed getal voetknechten Haidon,Ufcochen , Martelloflèn , Chymeriotten en
Morlacken , een woeft ghellacht van
menfchen, dat fich in boffchen en ftruelen
len, op roof onthoud, anders hard
ongealle
tegen
verdraeghlaem
foei , en
macken, en bequaem om rotfen en fteyle

bergen

te

teftrijden,
*lijck

om in

beklimmen , niet alleen om
maer oock en voornamentde wercken

te arbeyden

,

en

alfoo de Turcken te verfchoonen , aenghenomen (tellende Teftegis , een
Turck, tot hun Overfte, die men wil
fnarenfpeelder van Hibraim Baffa
:

een

en des

felfs

aenbrenger en verrader ge-

weeft te zijn.
Als nu de fomer aengekomen , en
den
Barbarojfa met fijn macht buyten
Hellefpont in den Rizonifchen Zeeboefem gekomen was, vertoonde hch

oock Uiamannes met dartigh duyfent
het
foo ruyteren als voetknechten , op
geberghte. Maer al eer hy den boefem
met
in liep , land hy Draguth en Carfet
verdartigh kloecke Galeyen , om te
kennen , fbodanigh dat de felve de walfich
len van Caftelnovo merderende,
door een inham voor het ghclchut der
TurcStadt konden bevrijden. Lenige
ken, om byde naefte Fonteyn, Artiland
fario genoemt , water te halen, aen
gegaen zijnde, heeft Sarmiento, die als
Stadvooght daer binnen lagh, Macinio

en

Daden

Mongaia met fijn Vaendel, enLazaro
Coroneo,met een bende ruyters daer op
uyt gefonden , die met hen aen het vechten geraeckt , veel van de felve gedood
3

en gevangen , en de reft nae de Scheepen gedreven hebben, daerfe met fwemmen fwaerlijck genoegh aengekomen

Daer op komt Barbarojfa met tnegentigh Galeyen , en dry Mazonen mede binnen, alwaer hy geheeledrydaegen in het ftellen van het gefchut door
gebracht heeft , alfoo het felve , ter oorlaeck van het geduerigh fchieten , alleen
by nacht konde toegherecht worden
hoewel niet fonder groot verlies der
Turcken , dewijl in die dry dagen meer
als duyfent van de felve doodt gefchooten zijn, onder de welcke AgaH ariaden , die fich felven in Africa , in de
Stadt Taiorea , niet verre van Tripoli 3
tot Koninck opgeworpen hadt, mede
was, wiens dood Barbarojja een groot
verdriet aengebracht heeft , als zijnde
altoos voor de getrouwfte en beradentfte van lijn oude vrienden , by hem geacht ge weeft.
Zijnde de Wercken op-

Komt

zijn.

^„o^

geworpen , heeft Barbarojfa over de vier
en vijfughgrooteftuckengefchuts, onder de welene feven dubbelde Slangen
en vier overgroote Bafilifcen ( foo ghenoemt) fchietende over de hondert ponden gewichts, waeren , zijnde de reft
dubbelde en halve Cartouwen, nae de
Stadt gekeert, behalven eenige andere
en Mortieren , die een fchrickel ck gewicht van fteeneninde lucht wierpen ,
om daer mede dehuyfenen daeckente
vernielen.
Een vierde gedeelte gaf hy Bclegh
Ulemanes, om van denoord-zijde de vanCafielnüVO,
Stadt daer mede aen te taften , gelijck
hy van de ooft-zijde, benefFensTabache en Halilevan, een Spaenfche verloochende , maer die fich in Tunis dapij

per gedragen hadt , foude doen.
Saiec hadt laft om van de Zce-kant
uyt lijn Galeyen een fèecker bolwerck
te befchieten } houdende die ordere, dat

van

\

van

Horusce

en

Har EAD. BaRBAROSSA.

van het opgaen der fönne tot den avond
toe , geduerighlijck tien Galeyen met
beurten de wallen befchooten , waer
door de felve foodanigh gerafeert en vernielt wierden , dat Sarmiento nauwelijcks middel vandt het vervallene weder op te rechten, en fich niet weynigh
over dit vreeflijck donderen ontftelde,
te meer de wijl de plaets klipachtig zijnde, fwaerlijck aerde , om tot tegen weer
te gebruycken , by een ghehaelt konde
werden.
Ondertuiïchen fagh hyweynighulps
te gemoet
want hoewel Doria , die de
Keyferlijcke Vloot, in de haeven van
Brundifi hield, tweeicheepen met mond
en oorloghs voorraedt korts te vcoren
daer binnen geibnden , en groote beloften van onderftandt , gedaen had , achte
hy wel, zijnde de Vloot, in ïülck een
gelegentheydt van faecken , opgeleght
datter niet feer veel voor hem te hoopen
was , ten minften voor en aleer hem de
Turcken met enckel gheweldt fouden
doen buygen.
Terwijl bemachtigen de belegeraers
€en feer grooten tooren , die in het vierkant met een muer omcingelt ftond,
van de welcke fy foo met mufquetten en
:

pijlen

,

als

eyndelijck

ae Spangiaerden

oock met geichut

grootelijcks befchae-

dighden. Sarmiento deed dien tooren
ondergraeven , ora hem te doen fpringen , maer de mijne traeghlijck aengaende, baerde fijn kracht meeft tegen die

van de welcke veel om den
Onder dies hadt oock
Ulaman een gedeelte van den muer van
het aenleggende Slot om verre geworpen, waer door de Turcken, als reeds
overwinnaers zijnde, een fchrickelijck
geroep opftaecken , door al welcke fwarigheden Sarmiento beiafte, dat al die
gequetft of verlemt waren , fich in het
binnenfte van het Slot hadden te begeven, ghelijck AloifioArio, en Macin

van binnen

,

hals geraeckten.

Mongaja,

als feer

gewond zijnde,

ge-

I

3

/

daen hebben. Al de andere, willende
het laetfte en uyterfte van hun moed en
dapperheyt toonen , voegen fich op het Dat ingemiddenvande Marckt byeen, om al- nomen
wor

daertefamentelcvenentefterven.

*

De Turcken

ondertuffchen vallen
als rafende de Stade
in , alwaer terftond een wreed en bloedigh gevecht ontftaen is, maernadeeligh voor de Chriftenen , dewijl een
overkomende ftort regen, meeft al de

met groot geweldt

mufquettiersjdie het grootfte geweld deden, hunne lonten uytblufchte; en de

met den degenen
mofcen behelpen, terwijl de Turcken met een reghen Van fchichten hen
van verre ter neder velden. Veel van de
Turckfche ruyters geboden aftentten, Groote
quamen de Chriftenen met hun fchilden «jederiacg

felve fich derhalven
fpiets

en

kromme fabels,

corfeletten

daerfe heimetten

mede door hieuwen

,

eri

„en?

mede

foo geweldigh aen boort

,
datfe meeft
neder gemaeckt wierden , hoe
dapperen tegenftand fy oock mochten*
toonen. In defen ftrijdt fneuvelde oock
Cufan , een Bourgonion , die ter ooi
faeck van fijn groote moedt en dapperheyt, het bevel over een bende Spangiaerden fich waerdigh gemaeckt had.
Sarmiento Mve met dry pijlendoor
fijn hellemet in het aengeiicht gewond,
en door het geduerigh waecken en het
hevigh ftrijden vermoeyt zijnde, wilde

alle ter

echter liever dapperlijck ftrijdendefterven , als fchandelijck vluchten , en iien-

de eenen Sanchio Fria, Hopman van
een bende, naer een fchuylplaets omfien , vat hem , onder een hevigh e beftraffinge by de handt, en houdt hem
ftaende , foo dat hy beneftèns hem door
de overvallende vyanden gedwonghen
wierd , de plaets daer hy ftond, met hun
ftervendlichaemtebedecken j hebben- Dood van
de al de anderen een gelijck lot, hoewel Sarmienniet met de felve deught. Het is vorder to
te bedencken dat defe Fria altoos een
hard tegenftrever , van Sarmiento, in
'

S

al

i

3
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n voorilagen was geweeft , maer nu
al
aldus voor het laetfte ter noot met den
felven eenftemmigh over een komen
lij

mort:.

en

Dade N

door brieven wederom

tot antwoordt,,

Heer, nochhy, eenigh recht op
de Stadt Cattaro hadden , derhalven,
indien hy eenigh gheweldt op de felve

dat fijn

Aiïo , en die met hem in het binnenftevanhet Slot gevlucht waren , Tiende
defe groote nederlaegh , en hoe kleyne
hoop hen overigh was, om het Slot te
konnen befchermen , hebben een vrede
vaen uytgefteecken , en fich behoudens
het leven , doch als llaefiijcke gevangens
aen Barbaroffa overgegeven , maeckcnde met hoofden en al , een getal van omtrent acht hondert mannen uyt, die alle
door den overwinnaer naer Conftantinopolen gevoert zijn , behalven alleenigh Macin xMongaia , die feer hart aengefocht van Godtsdienft te veranderen
en het felve weygerende , ondertufichen
niet naliet fijn dapperheyt in het befchermen van fijn Schip , in de laetfte ilagh
voorgevallen , Hareaden te verwijten
de gramfchap van den overwinnaer op

pleeghde , fou hy t'eenemael buyten behooien doen, en het opgerechte beftand
( want tuffchen de Poort en den Staet
van Venetië was foodaenigen verdragh
gemaeckt) daer door fchenden enverbreecken j het geen niet anders als tot
verkleyninghe van den Grooten Heer
konde ftrecken , als die noyt gewoon
was lijn eedt te breecken. En indien hy
naer een onbillijck oordeel , evenwel de
faeck tot de waepenen wilde brengen
foude hy als befchermer van de Stadt

diehemdaeromopde

gaf, als wilde hy de Stadt met geweldt
aentailen : maer Bembo als een groot-

fijn hals

haelde,

voorfteven van een Galey het hooft
heeft

doen af houwen.

Het doode lichaem van Sarmiento
konde onder foo

veel andere

(

mifJTchien

van de wonden infijnaengheiicht) niet bekent worden, hoewel
Barbaroffa onder groote beloften daer
naeliet foecken , als zijnde van meeninge lijn hooft Solyman toetefenden.
Defe moedige overwinnaer nu , door
dele zege ftout en opgeblafen geworden
zijnde, als mede om dat de Venetianen
vcrfchrickt door het naecken van foo
veel vyanden , het Cafteel Rizzano aen
de Turcken overgegeven hadden , verder trachtende , wend het ooghe naer
Cittaro , wiens Stadtvooght , zijnde een
Venetiaenfch Radelingh , Matheo Bembo genoemt, hy met dreygende brieven fbmmeert enafdaeghthemdeStad
in handen te ftellcn , of hy wilde aenftonds komen, en de felve met fijn gefchut daer toe dwingen. Matheo geeft
ter oorfaeck

lich niet ontfien

,

geweld tegen geweld

te letten.

Barbarojfa door defe antwoord eenigvergramt zijnde, heeft aenftonds
naer het binnenfte van den Zeeboefem
lïnts

eenige Galeyen gefönden , alwaer hy
eenige ftucken doende loffen, een Ichijn

moedigh en ftandvaftigh man , gaf hem
ibo veel fchooten en koegels weder tot
antwoord , toonende te gelijck fijn beiettinghe gewaepent op de wallen , het
welcke Barbarojfa merckende , heeft hy
de riemen doen ftil houden en is met
de Galeyen weder naer Caftelnovo ge;

keert.

Ondertuffchen de geduerige onluften
tuffchen den Keyfer en den Koninck
van Vranckrijck aennemende , borften

Nieuwe
weder tot een oorlogh uyt ; om de vvelc- onluftenke met te meerder voordeel te voeren ,
denKlyfocht de Koninck van Vranckrijck felf fer en
den Turck op lijn handt te krijgen , om vranckoock van die zijde door hem , die hy n,c
wift feer op den Keyfer gebeten tezijn
fijn vyand te bekommeren. Polindan,
de Gefant van den Koninck , heeft Solyman , lbo als de felve tot Adrianopooverwinterde , en alles tot een herden
oorlogh in Hongaryen vervaerdighde,

lis

door

vanHoRUscE

en

Ha re ad

door bidden foo verre gebracht, dat de
Ottomannifche Vloot , onder het beleydt wan Hareaden, naer Marfeille fou
gefchickt worden , om door de felve de
kuften van het Spaenfche gebiedt , geheel te ontveyligen , alfoo de Keyferlijcke macht te verdeden, en van Vrankrijck , dat daer door alreeds feer beiwaert
wierd , af te trecken j te gelijck oock om
de Spaenfche Schipvaert in de Middellandiche Zee te bekommeren.
Defe faeck in den Raedt van den
Grooten Heer verhandelt zijnde, vand
veel fwarigheden , alwaer Solyman ,
voornamentlijck door een gemeden, die
in de plaets van Luftibey , door gefchil

van

Vrouw, van

ARBAROSSA.
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uyt der Zee konde blijven , want de Venetianen duchten feer voor defe Turckfche macht, vrefende fchaede door de
felve te fullen lijden

, ten minften de onkoften diefe tot tegenweer fouden ghehouden zijn te doen.
Polin dan , die alreeds door foo veel

tegenftribbelingen den moed verlooren
gegeven hadt , hoorende nu datter een

Vloot uyt te halen beflooten was , gingh
den Grooten Heer daer voor te bedancken i en twee dagen daer aen heeft R oftan, de Schoonfoon van den Grooten
Heer, en de ontmande, daer van ghefproocken is, om dat het Solyman begeerde , den Franfchen Gefant, met een

waerdigheydt

treffelijcke maeltijdt onthaelt, ghelijck

berooft zijnde , opperfte der Baffaen geworden was , tegen gefproocken wierd.
Defè van verftand en van gefagh even
groot en aeniienlijck , droegh BarbaroJJ'a
een blijckelijcken haet toe , niet anders
foeckende, als desfelfs ter Zee verkre-

den felven oock van weghen den Grooten Heer eenighe koftelijcke goudlaeckene rocken , twee feer fchoone paer-

fijn

fijn

gen roem , door een ledige verachtfaemheyt te verdempen ; invoegen hy fich
niet ontfagh te feggen , dat hy geen andere reden fagh , om de Vloot voor als
toen , tot voordeel van Vranckrijck in
Zee te brengen , als op dat Solyman het
byföndere nut van Hareaden, felfs met
gemeen ghevaer van het Rijck mocht
bevorderen.
Daer zijnderdiefelfmeenendat defè
Heer van den Keyfer en de Staet van
Venetië , met geld omgekocht was , gelijck hy oock daer nae brieven van Fer-

den, en eenige filvere fchalen gefchoncken zijn , als mede de aenfienlijckfte van
fijn gevolgh met zijde rocken vereert
zijn geworden.
Wanneer hy nu op fijn vertrek ftond
heeft hem Solyman ten hooghften aenbevolen de Vloot , die hy hem mede
fandt , behouden te bewaren , en te rugghe te fenden ; gevende hem oock tot
dien eynde brieven aen den Koninck
Francois mede, luydende aldus (nae
dat hy fijn lange ry van Tijtelen had laten voor afgaen ) De Vloot foodanigh en Brief van
foo groot ghy die begeert hebt, hebbeicku Solyman
:

a n
ea
uyt een broeder- J
miltdadigheyt toegcfonden , en Ha- vanVrank-

van alles voorfen zijnde,
lijcke

dinand Gonzaga , Onder-Koninck van readen, mynen Zee-vooght belafl uraedt
Sicilien , aen hem gefchreven , en door te gehoorfamen , en naer u eygen goedvineen bequaem man hem toegebracht, den , den oorlogh te voeren. Maer ghy fult
den felven Polin vertoonde, in de welc- wel e?i vriendelijck doen , indien ghy beke hy van hem verfocht , dat Solyman forght dat defe Floot , nae geluckighe uytdoor fijn toedoen, in vriendfchap met voering vanfaecken , voeder naer Confianden Keyfer mocht treden ; gelijck oock tinopole?i wordt gefonden. Vorders Ja/ ons
beyde alles wel ghelucken , indien ghy ten
BarbaroJJa fich niet ontfagh te roemen
dat hem van Zani , den Gefant van Ve- hooghfte?t verhoedt dat Car el de Koninck
netië , vier millioenen ducaten waren van Spangien , uwen eeuwigen vyandt , u
aengheboden , indien hy voor dat Jaer niet weder onder voorwenden van vrede
beS 2
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verkenen s wanneer ghy al fijn landpn door den oorlogh fait ver-woefl en verwelt hebben.
Polin dan weder tot Cónftantinopolen gekomen zijnde , heeft door de naerftigheydtvan Barbarojfa > die nacht en
dagh daer aen beftgh was geweeftj de
Vloot volkomen vaerdigh en van alles

•vrede

Barbarojfa
treckt tot

byrtandt

van de
Iranden.

voorfien gevonden , invoeghen hy op
den fes en twintighften April daer op te
fcheep gingh. Naer verfchey ^ene plaetfen te hebben aengedaen

,

is

Daden

en

en vry meer Burgers van Reggio, zijn*
in flaverny wegh gevoert j evenwel de
dochter vandenSradvooght, of Diego
Gaëtano , een Maeght van een uytfteekende fchoonhey t , op de welcke de oude Hareaden fijn dartele oogen geworpen hadt, heeft hy nae fijn Schip doen
vervoeren, diehydaerna, wanneer
fy
haer Godtsdienft afgegaen was , en de Trouwt
Turckfche aengenomen hadt, tot fijn de dochwettige vrouwe gemaeckt heeft, gelijck %***
naderhandt , wanneer Diego Gaëtano Gaëuno.

hem in Porthercole met
quam befoecken 4iy den

dan Harea-

den tot Modona aengekomen , en van
daer met de Vloot , hondert en tien Galeyen , en veertigh Brigantijnen fterek
in de engte van Mefïina geraeckt. Omtrent Reggio zijn de Turcken geland

,

alle

lijn

dochter

felven

,

met

mooghlijcke beleeftheyt ontfangen

heeft.

Barbarojfa komt van daer met fijn larbarof*
Vloot voor Oftia , daer hy aenftondts b ofiia *
maer aldeRegginen, hebben, op het foodanigen fchrick, onder de landfaten
aen de Zeekuft verweckt heeft , datfich
gelicht van defe geweldighe Vloot hun
Stadt verlaten , alieenigh Diego Gaëta- een ieder , vol van benautheydt , ter
no , een Spangiaert , heeft het Cafteel vlucht , naer het geberghte begaf ; de
in beiëttingh gehouden. Dele, wanneer^ fchrick tot R o ma overflaende, verweckPolin met hem begeerde te fpreecken, te aldaer een ongemeene ontfteltenis
foo dat fich het volckmetmenighteuyt
heeft hem niet te fpraeck willen ftaen
maer dry Turcken , die fich op de ne- de Stadt begaf , en het fcheen'dat het
vens flaende heuvelen vertoonden , met felve alles fou verlopen hebben , maer
Polin een brief aen den Gefant Rodulfijn gefchut gedoodt.
De andere door dit ongeval van hun phus fchrij vende , dat de vloot die hem
gefellen bewoogen , zijn met alle macht van S oh man toevertrouwt was , en hem
inde Stadt gevallen, daerfede ledighe feensmael ter gehoerfaemheyt jlonde , niehuyfen in den brandt geftoocken heb- mandt als de vyanden van Vranckr'ijck
ben j het geen van Polin qualijck geno- (londt te befchadigen , ftelde de verbaefmen wierdt , gelijck oock Barbarojfa de de gemeente eenighfints weder in ftilte.
aenvangers van het felfde fwaerlijck ge- De felve heeft oock die omtrent Oftia,
ftraft heeft.
Men keert dan vorders het en daer nevens aen woonde, foodanigh
Wind e n gefchut naer het Slot , het vvelcke nae verfeeckert, datfe met vee en wijn by
f erbrand weynigh fchooten , den Spangiaert , be- de Turcken quamen handelen.
Aeggio.
Barbarojfa eyndelijck fich felven by
nefrens het jammeren en Ichreyen van
fijnHuysvrouw, foo weeckhartigh ge- Oftia wel van verfeh waeter verforghr.
maeckt heeft , dat hy lich en alles aen hebbende, vervorderde fijn reyfe , en
Barbarojfa overgeven moft , die hem zeylende de kuit van Tofcaenen en Gemet 'ïjn vrouw en kinderen , op het nua londer eenige overlaft voorby , is
voorbidden van den Gefant , het leven recht naerMarfeilleroegevarenj alwaer
en fijn vryheytgefchoncken, maer liet hy door Francois de Bourbon , genoemt
Slot den krijghslieden ten buyt gegeven Monfieur d' Anguien , als Generael van
de Konincklijcke Zee-macht, feer trefheef: ; omtrent tfeventigSpangiaerden
>'
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wierd ; doende een heer- Igedaen, daer door te verkrijgen. Hy
Warfeille
dan hadt voor heen den Heer de An«nthaclt. iijcke intrede, doof de met tapijten be
hangene ftraeten , gevolght van twee guien , uyt het Konincklijcke geflacht
duylent Jankzaren, .en foo veel andere van de Bourbons , broeder van den HarTurckfche foldaeten. Hy wierdt aldaer togh van Vendofme, over de Franfche
eenige dagen Teer heerlijck onthaelt , tot Vloot geftelt, dewijl de Capiteynen en
dat hy lich weder op de Vloot begaf, eenige Franfche Edelen , het ghebiedc
daer hy fijnvolck betaelde, en van alle van Virginio Urfino , Graeve van Annoodwendigheden tot den oorlog voor- guillara , als een vreemdelingh, niet wilfagh , terwijl Polin te poft naer den Ko- den gehoorfamen. Defe fijne Vloot beningh gingh, om de noodige beftellin- ftondt uyt twee en twintigliGaieyen en
gen , tot den voorgenomen tocht , hem achtien Scheepen , op de welcke acht
af te haelen.
duylent voetknechren geleght wierden ,
Maer terwijl alles van de zijde van beneffens voorraed voor veele dagen.
Vranckrijck lanckfaem by quam , konDefe macht is danuytdehaeven van
de BarbaroJJa , die noch onfeecker was Marfeille ianghs de Kuft naer Porterco- Aentocht
wat aen te vangen , en uende dat de befte Ie gevaren, zijnde twee dagen daer aen om Nizza
tijdt vall doorgingh , verdrietigh wierd ,
van Barbaroffa, met fijn macht, beftaen- te beie £c "
niet naerlaetende fijn beklagh te doen ,
dein hondert en vijftigh Galeyen, gefegghende dat dit ontijdigh vertoeven volght. Polin heeft aenitonts, uyt behem by den Grooten Heer en aen de veldes Konincks, die van Genua aenPootte in ongenaede ftond te brengen , gefchreven, datfevoor defe macht niet
en het felve hem fwaerlijck te verant- behoefden te duchten , alfoo de Turckwoorden fou vallen , tot dat Polin eyn- fche Vloot , als ftaende onder het gebied
delijck met ordere om Nizza aen te tavan fijn Koninck, niemand als die van
ften , van het Franfche Hof weder te Nizza, ten waere fyfich bytijdsoverrugghe quam ; want de Koninck oor- gaeven , fou befchaedigen ; enom het
deelde hem billijck te zijn , het geene felve hen des te beter te verfeeckeren >
hem met recht toe quam , met de wae- heeft hy eenighe Genoueelche gevanpenen te veroveren, als zijnde blijcke- gens , die op de Galeyen roeyden van
lijck dat defe Stadt Nizza voorheen van
Barbarojpi verkregen , en de felve los en
Ketht van fijn voorfaeten
vry naer Genua hun vrienden toeghe, zijnde door ghebreck
Ie Kroon
van geld benodight , aen den Hartogh fonden.
anVrankvan Savoye te pande gegeven was , welcHy heeft oock die van Nizza beleef1~ ijck op
ïizza.
ke, jae grooterfomme, hy, tot loffinge delijck aengemaent, dat fy hun ouden
van dat pand aireede > maer te vergeefs en natuerlijcken Vorft, niet minder in
aengeboden hadt. Hy dan bcfloot de miltdadigiieyt als macht uytfteeckende
Turckfche macht derwaerts te keeren
weder aennemen wilden , liever als het
niet konnende van fijn gemoed krijgen
gevaer van de uyterfte verwoeftinghte
de gemeene Chriftenhey t door de onge- verwachten j maer de Overften der Stad
lovige , hoewel hem ten dienft ftaende
gaeven tot antwoordt , fy wilden hun
een fwaeren beklacghlijck verderf , dat trouwe , die fy hunnen Heer den Harhem en fijn nakomelingen by de Chri- togh van Savoyen fchuldigh waren , en
ftenheyt haetelijck ftondt te maecken
wien {y hun wetcighen Vorft achten te
toe te brengen } fbnder evenwel de ver- zijn , tot het laetite toe voorftaen ; men
eyfehte voldoeningen , over de veron- fou derhalven af laeten de Burgeren met
gelijckingen , hem van dsn K ey Ier aenbrieven en vermaninghen te ontruften ,
S ï
wiltot

fclijck onthaelt

:

j

ï

Ueeven

42

wilden anders" al die fich daer toe vertoonden, voor vyanden houden.
De Franfchen dan fich van aenraeBelcge(j cn totdedaet keerende, hebben hun
Va
" volck ghe.landt, en van dry oorden bei^La.
ginnen de Stadt te naerderen. Nizza
leght aen een hoogen uythoeck , die fijn
begin van de Alpes neemt , en met een
geduerige rugge tot inde Zee afloopt ,
op het uyterfte van het felfde is een Slot
gebouwt, een werck van de oude Koningen van Provence , door de gevangenis en jammerlijcken uytgangh van
veel treffelijcke mannen vermaert. Dit
heeft haer uytiicht wijdt enbreedtover
de Zee , en wort met een hoogen wegh
met de Stadt vereenight.
Onder aen een rots , nevens de ftrand,
ontfpringht een feer overvloedige fonteyn van feer goedt waeter , feer beBefchrij- quaem om felfs de aldergrootfte Vlooten
n h
n
met water te vooriien. De wallen van
V §
de Stadt , als van een oudt maeckfel ,
zijn niet feer fterck; maer de Burgers
hadden de felve onlanghs , doorraeden
beftieringh van Paulo Simione , Overfte van het Slot, met eenige nieuwe bolwercken vooriien. Defe had groote ervarentheyt in Krijghsfaecken, en zijnde onder de ordere van de Ridders van

p

Rhodus, was

eertijdts

vandeTurcken

en onder de Üaverny van
Barbarojfa geweeft , en liet nu niet af de
Burgeren te vermanen , kloeckmoediglijck het geweldt van de Turcken , dat
geeniïnts foo overdadigh te vreefen was
te wederftaen, en op dat fy het felve te

gevanghen

,

mochten betrachten , nam hun
vrouwen en kinderen , en watter meerbeeter

der onweerbaers in de Stadt v/as , by
en beitelde de Stedelingen al wat hen tot hun befcherminge
fich in het Slot,

en onderhoudt mocht noodigh zijn.
Polin had lijnaennaerdinge, aen dat
gedeelte dat naer het noorden ftreckt,
en een Poort heeft , wacr uyt men naer
Villa Francagaet.

Angianhadeen Re-

Daden

en

vierken, dat met een fwaerevallanghs
een fteenachtigen boefem , niet verre
van de wallen afloopt , tuffchen beyden
en fijn gefchut tegen een fteylte opghebracht.

Maer de Turcken hadden

niet

verre van de legerplaets van Polin, met
een verwonderlijcke vaerdigheyt hun
batteryen opgerecht , en aireede begon.,

nen met hun gefchut de wallen der Stad
neder te vellen ; maer de vloot der Franfchen den uythoeck te boven gezeyldt
zijnde , fpeelde foo met hun gefchut op
de Stadt , dat veel van hun koegels daer
over, tot in het Turckfche Leger quamen gevlogen. Welck gevaer de Turcken aenmerckende , hebbenfe aen dat
gedeelte , het welcke Leo Strozzi , beneffens Polin befchoot , fich gevoeght
zijnde een bolwerck , dat eerft verfch

van die van Nizza gebouwt, en dienvolgendenoch niet welbeftorvenwas,
invoegen foo veel muers door hen en
de Turcken om verre geworpen is , datfe met volle gelederen en vlieghende
Vaendelen daer op aenghevallen zijn , N'" 2 "
beöoimï «
gelijck de Tofcaenen onder Strozzy niet
langh achter gebleven zijn , om hen naer
te

volgen.

Maer de belegerde hebben fich met
een moedt en dapperheyt verdae-

fulck

dight , datfe de

Tofcaners

,

Turcken , beneffens de
met verlies van veel doo-

den , weder afgewefen hebben. Oock
hebben de Turcken op dien dagh een
Vaendel verlooren , wiens draeger gedood wierd , waer tegen dat van Strozzy in ftucken gefcheurt wierd , hebbende des felfs voerder, hoewel feer ghewond , het overige evenwel dapperlijck
befchermt. Barbarojfa hier mede niet
vergenoeght , beval al fijn macht te faemen te brengen , om een tooren die by
de poort ftaet , te vernielen j van de
welcke de beleggers veel fchade te lijden
hadden ; de welcke eyndelijck om verre
gefchooten , en een groot gedeelte van
de mueren mede vernielt zijnde , heb-

ben

van

En over
gegeven.

Horusce

en

Hare ad. Barbarossa.

ben die van Niz&a , Tiende hun vordere
befcherminge buyten hoop j te meer
dewijl demeefte van hun befettinggequetft waren, van de wallen het toeken van verdragh gegeven , naer het
welcke Angian hen op die voorwaerden , datfe den Koninck fijn Meefter
op de felve voet fouden gehoorfamen
gelijckfe den Hartogh van Savoyen gehoorfaemt hadden , aengenomen heeft.
Maer Polin vrefende dat de Turcken
fich tegen dit verdragh fouden Hellen
als door fmart van hun verlooren medegefellen , en hoop van buyt aengedreven zijnde , en overhoop in de Stad vallen., heeft foo veel by Barbaroffa te wege gebracht, dat hylïjn volckte rugge
nae de vloot riep , om welcke oorfaeck
nietlanghdaer naedejanitzaren,

als

in

hun hoop bedroghen zijnde , Polin en
Strozzy

met

,

foo

van de aenfpraeck
weder quamen, meen-

als fy

Barbaroffa

den om den hals te brengen.
Zijnde nu aldus de Stadt vermeeftert
begoflmen-ecn overlegh, om het Slot
mede te bemachtigen, te maecken. Omtrent het welcke twee redenen vanB<*rbarojfa voorgheftelt wierden , van de
welcke de eene ftreckte, om de Stadt
te bewaeren, op datfe door geen fchierlijcke overval van die van het Cafteel
mocht aengetaft worden ; en in het verfeeckeren van het landt rontsomme,
op datter van eenige zijde geen onderftand komen mocht. d'Andere beftond
in het beftellen vanhetgefchut, en het
befchieten van de plaets, doende aenbiedingh aen de Franfchen vanhetgeene fy van beyden wilden verkiefen , en
Hellende hy iicli volvaerdigh , of met
gefchut het Slot aen te taften , of het
landt

rontsomme te verfeeckeren.

Polin fcheen hier in twijfel te ftaen

wat hy beft verkiefen fou , waeromme
Barbaroffa,

als in verfmadingh van der
Franfchen onberaedfaemheyt, eenbequame plaets verkooren, en aldaer fcven
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ftucken gefchuts toegerecht hebbende
daer mede de veftinghen van het Slot
(

dapperlijck mede begonnen te befchieHe: slot
ten heeft, foo dat fich niemand op de befch °°-

wallen derfde vertoonen

,

en een groote

fchiick onder de weerloofe lieden

tcu

'

die

daer binnen waeren , of wel de Slotvooght onverfchrickt bleef; ontftond.

De Franfchen oock hun werek onder
malkander verdeelt hebbende , beftonden oock van een anderen oort het Cafteel te befchieten , foeckende de ghefwindhey t der Turcken , daerfe fich over
moften verwonderen , nae te yveren,
Maer door al dir fchieten geraeckten de
Franfchen in fulck een gebreck van buskruyt, dat fy het felve van de Turcken
mollen koopen, niet fonder groot misnoeghen van Barbaroffa , die fich daer
over liet hooren. Dat het een fchande Schempen
'
voor Vranckrijck was een ander oorlogs van B *rvoorraed te moeten ontkenen , dat men
de Scheepen liever met
wijnvaeten, als met oorloghs voorraed
voorfagh. Hier by voeghde hy noch andere klachten , als dat men hem met be-

tot Marfeille

van veel grooter dingen , die men
Canftantinopolen voorgegeven had
bedroogen had ; jae quam wel foo verre
dat hy dreyghde Polin in de keetenen

*r
fT

/

loften

, als die hem van Conilantinopolen af daer heengetroonthadt, daer
hy of verlies van fijn achtinge Hond te
, of fijn Vloot , door gebreck van
oorloghs gereedfehap, onnut temaken.
Hy daer op doet lijn Divan, of Krijgsraedt vergaederen , willende met den

lijden

felven van

hun

te

huys reyfe handelen

naedemael hyfich foofchendighin lijn
verwachtinge bedrogen vandt.
Maer Polin door dcfe dreygementen
ten hooghften ontftelt, ontfagh fich niet,
om fulcks voor te komen, op dealderootmoedighfte wijle , door beloften
vleyen en gebeden , den Turck tot afftand van dat voornemen te bewegen
invoegen daer door , voornamemlijck,

door.

Ie "

Franffen."-

tot

te flaen

'

de

.
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door de beweegredenen van Aagian fich
Barbarojfa eyndelijck liet bewegen.
Ondertuifen wierden eenige brieven
van den Marquis del Vaito onderfchept,
in de v/elke hy den Overften van het flot
Simon vermaent , fich foo lange dapperlij k te hoiiden 3 tot dat hy, hebbende albereeds eenige benden voorafgefonden,
met de refl van fijn magt fou aen komen,
om hem te ontfetten, dat hy albereeds de
Alpes overtrock, en binnen twee dagen ,
by der handt fou zijn om de Franfchen
en Turcken op te flaen. Dit gerucht
wierdt terftond door het leger verfpreyt ,
het welcke geen kleyne vrees onder de
beleggers verweckte ; waer by quam een
fchrickelijcken fwaren regen dien nacht
, waer door de Turcken al hun
wereken en ghefchut verlieten , en ter
Aftocht vlucht fich naer hun Vloot begaeven.
ken^iT" Maer als de dagh aenquam , en geen
vyand ergens vernomen wierdt , quam
Pranfchen van de fchaemteen fchandedeplaetsvande
het slou
^-hj-^k en vre fe inneiuen. Niet langh
daernae, als menvermerekte, dat het
Slot, als op een hooge rots geleghen,
fwaerlijck met gefchut te dwingen , veel
minder te ondermijnen was , heeft men

te vallen

.

met gemeene raedt beflooten , het gewederom af te voeren , daer de

fchut

Turcken, tot verfmadingh van de doodwerekende Franfchen , de fchouderen
onder letten, toonende wat meer, als
defeweecke landtaert, tewegc tekon-

nen brenghen. Maer in defen aftocht
konde men de moedtwil der Turcken
foo wel niet betcomen, of fy vielen geweldighlijckindeStadt
die uyt. Aldus treckt

,

en pionderden
van

men weder

Nizza af, hebbende aibereeds Scrocchi
eenige Steden van dat geweft door vermaninge en lijn gefagh , dat by die landfaeren vry groot was , tot overgeven be-

wogen.

Wanneer de Turcken en Franfchen
nu by het Eylandt iVlarganta gekomen
waren , vernamen fy > dal del Vailo nu

en

Daden

met de Vloot van Doria tot Villa
Franca aengekomen was, daer hy door

alreeds

,'

onweder met verliesvan eenige fcheepen , ongeval geleden had. Öp het bericht vandefe fchaede, fandt Polineen Gelegem.
Gefant aen Barbarojfa , om hem het ver- ie y r van
V
lies der vyanden , en de gelegentheyt om
d e n aen"te
de felve met voordeel aen te tafhen te doen van
kennen te geven , enernftighlijckaente Barbmofa
maenen met hun macht de felve te be'

J^d-n

fpringen. Barbarojfa ftond het felve toe
met belofte in geen gebreecke te fullen
blijven ; maer de ftormige tegenwinden
hebben hen verhindert defen toelegh ten
eynde te brengen j maer als daer nae het
weder veranderde, en de Vloot voort
gebracht was , heeft Hareaden fchierlijck
en buyten verwachtinge lijn Vloot opgehouden , tot groote vcrwonderingh
van een ieder , en voornamentlijck de
Turckfche Hoplieden en Sangiacken,

die fich niet ontiaegen te feggen

,

dat het

was , dat Barbarojfa Doria fijn
medebroeder, de gunft die hy voor heen
by Hippona , als hy hem vryelijck liet
vluchten , bewefen had , met tegengunft
vergold. Onder defè , die hem fulcks na
gaven was Cayerogle, de voornaemfte
der Sanfacken , de foon van den Egyptifchen Cayerbey , die hebbende Campfon Gaury den Sultan verraden , de landvooghdy van geheel Egypten daer door
billijck

Befchu!»

™& ca
^'f

Barbarojt.

verdient hadt.

Maer dit verwijt heeft Hareaden foo
toen als tot Canftantinopolen , föodan igh v/ederleght , dat hy voor ftelde, dat van hem
hy als een oud Opperhooft, met iijne, weda'.egt.
hoewel by fiende oogen , beter de faecken infagh , als fy Jongelingen met hun
fcherp gelicht } voegende daer eenigh tegen verwijt tot lafte van Cayerogle by.
Vorders foo veel heeft men noch te wege gebracht, datfyeenighe naerblijffels
van dcfe fchipbreuck genoten, en eenigh
geibneken gefchut uyt de grondt gehaelt
hebben. En alfoo is Barbarojfa weder
naer Marfeille en Toulon gevaeren.
Aldaer

van

Horusce

en

Haread. Barbarossa.

Aldaer zijnde, heeft hy vijfentwinGaleyen uytgekoofen , die hy na de
Spaenfche Kuil: , om te roven gcionden
heeft , ftellende daer over Salech en Aifan Celeb, fijn nauwe bloedverwandt.
Defe de Franiche Kuft vcorby varende ,
tigh

hebben Rota vyandlijcker wijfe aengej en een grooten bu) t gemaeckt hebbende , veroveren daer en boven in de
Haeven van Palamos een Schip en een
Galeye , met al het welcke fy, gelijck hen
geboden was, naer Algiers overgefloocken zijn j om aldaer te overwinteren
en met hetaenkomen van den lente weder \izev Barbarojje in Piovence tekeetaft

ren.

OndertufTchen defe Turckfche macht
DeTurckfche vloot
wort naet

huys geTonden.

met fooweynigh voordeels in den boefem van Chriilenrijck iich ophoudende, vant de Koninck Francifcus geraden
verlof te geven om weder naer de Levant te keeren; te meer dewijl de Koninck , onder meer andere gheledene
fchaden , begoft te vermercken , dat iich
met de Turcken te verbinden , hem de
haet en macht van geheel Duytllandt op
den hals gehaelt was. En BarbaroJJa&lve bevandt Iich aldaer met het grootfte
ongenoegen van de geheele wereld , als
wordende fondertot eenige merckelijcke dieniren gebruyckt te worden , luy en
ledighlijck opgehouden , en fiende dat
alles ibo Uechtelijck , tegen de groote beloften , die door de Franfchen tot Con-

fiantinopolen gedaen waren , uytviel.
Eyndelijck veelgaeven en gefchenc-

vorder

ghekomen

in
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de Tolcaenfche

Zee, verfocht hy aen Jacomo Apiano
Heer van Piombino , hem een foon van
sinan, of Sinas de Jcde, Zabacheghenocnjt, die uyt een Chriften flavinne gebooren , tnm het vero\ eren van Tunis
gevangen was, weder te geven. Maer
iuicks wierdt van den Hcergeweygert,
aJibo de Jongelinck albereeds van geloof Verrichverandert en gedoopt was ,waer over hy tingen
groote fchaede op het EylandtLlba ge- "}?£*'
daen heeft, dreygende noch veel meer- fijn te
der te doen, indien hem defe Jongman hu y s rcy*
niet toegeionden wierdt , gelijck men
ten laeijten gedwonghen was te doen,
voor de welcke hy , in vergeldinge eenige andere ilavendic hyby iich had, op
vrye voeten girgh ftellen , behalven veel
andere gunitenen teekenen vandanckbaerheyt die hy bewees, ter oorfaeck van
de groote blijdlchap die hy genoot , van
dien Jongelinck lijn Vader weder te
konnen toebrengen , gelijck hy dede
fendendehem lelfs naer Suez , een Haven van het Rode Meyr , alwaer hy uyt
ordere van Solyman verfonden was , om
ordere op een Scheepsvloot teghen de

Portugeelen

Maer

te Hellen.

BarbaroJ/a van Elba met
vertrocken zijnde , quam by

fijn

macht
Talamone te landen , welcke Stadt eerfl, en
het Slot daer na hy by verdragh vermeeflerde en uy tplonderde , veel gevangene
maeckte, blijvende aUeenlijck deOverigheytvry, volgens hun belleek. Maer
fijn Barbarifche wreedheyt moft echter

ken van den Koninck, opdat hy met noch opdedoode lichaemen woeden,
geen ongenoegen fou vertrecken , ont- doende het ghebeente van Bartolomeo
fangen hebbende , als mede de flaeven Talamone, die eertijds Generael van de
die op de Chriitene Galeyen waren, om Paufelijcke Galeyen was geweeft , uyt
het graf haelen , om dat de felve een ige
de ii] ne daer mede te voorlien , is hy uy
Piovence vertrocken, varende voorby beiittingen van hem , in het Eyland Mede kuit van Genua, wierd hy door defe tilene , befchadight had. Dit landt moft
Staet met veel ververichingen begiftigt
oock defe fchaede lijden , om dat hy teop dathy hun gebiedt geen fchaede iou ghen de Sanefen , of die van Sic na feer
toebrengen , in het welcke hy oock een t'onvreden was, om dat de Capiteyn Gigroote oprechtigheydt toonde. Zijnde rolamo Begliarmati , fïch in dienit van
T
den
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cLeeven

en

Daden

de Turcken, die behal ven andere grooten buy t aldaer gemaeckt , en groote verStrozzi , die met eenige Franfche Ga- woeftinge aldaer aengerecht , een grooIcyen deTurckfche Vloot vergefelfchap- te menighte menfchen , foo mannen als
vrouwen en kinderen, van daer wegh
te , het felfde om eenige andere ooriaeck
voerden , nemende de Franfchen het
alfoo beitelde.
De Turcken begaeven fich vorder Cafteel te verftercken , terwijl de Turclandewaert in tot IVlonteano toe , daerfe ken fich vorders naer Orbitello begaeveel gevangenen van daenhaelden. De ven , daer ondertuflchen Don Giovanni
Hartogh van Florence hadt het felve wel di Luna , met het volck dat hy mede gete vooren gheiien , en wetende dat de bracht had , binnen geraeckt was , waer
Senefen onder malkander verdeelt > en by oock Chiappin Vitelli met twee benvieriger tot hun byfondere wraeck als den paerden en eenigh voetvolck , als
gemeene befchermingh waren , had hen mede deHartog Stephano Colonna gekomen zijn , invoeghen de Turcken
hulp en byftand van volck aengeboden
maer die Regeringh hadt fulcks gewey- vruchtende defe foo ftercke befettinge
gert , als vrefende dat Cofmus maer ge- en de fterke gelegentheyt van defe plaets
legentheyt focht, om fich meefter van ontüende, hun aengevangene wercken
hun Stadt en Staet te maecken maer lieten fteecken , en iich weder te fcheep
in hunne Galeyen begaeven ; zeylende
als fy fich nu het quaet en den flagh op
den hals faegen komen , fondenfe Ara- van daer naer het Ey land del Giglio, of
het Leiyen Eyland, daer dicht by, op het
brofio Nucci te poft nae Florencen, om
nu te verfoecken het geene fy voorheen welckefy met geweld een Cafteel verogeweygert hadden , en foo goed was de verden j onder faveur en belcherminge
Hartogh dat hy het hen toeitond , aen- van het welcke fy het geheele Eylandt
gemerckt de fchaede die Tofcanen daer doorliepen , pionderden en beroofden
door mocht komen te lijden Hy oock voerende over de iëven hondert zielen
wetende, dat indefe Armade en Zee- van daer wegh.
De Franfchen oock, die op alle mamacht , de Prior van Capua , en andere
nieren den Paus op hun zijde wilden
fijn wederfpannige waren , die al voor
lange beflooten hadden aldaer den voet trecken, hadden Bartolomeo Martelli
valt te ftellen , was niet weynigh voor naer Roma gefonden , om den felven de
plaets van Portercole aen te bieden,maer
Orbitello beducht.
Hy dan fandt Stephano Colonna met hy weygerde de felve aen te nemen:, waer
voet en paerde volck , benefFens eenige over fy , zijnde nu gedwongen die Stadt
Spangiaerden en Burgeren , en Don J o- te verlaten, als die iy niet machtigh wahan di Luna , opperite van de wacht der ren fonder groot ongemack enongelegentheyt te bewaren daer den brand in
Stadt j voor den Keyfer, de Sanefente
geltoocken, en alfoo de plaets in puyn
hulp.
De Turcken ondertuflchen befton- en afle gelaten hebben.
Van daer begaf fich defe Zee-macht
den Portercole te belchieten , dacfc vcrmeefterdcn, keerende voorts hun macht naerlfchia, al waer by nacht volck aen
landt gefet hebbende , fy eenige dorpen
naer het Cafteel , dacr Carlo Manucci
en de Hopman Corazzo op laegen j die en gehuchten ver woeft hebben ; tot datfe
weynigh weer biedende , Hechts voor eyndelijck door de Sterckte van de Stadt
gedwongen wierden weder te vertrechuneygene behoudenis forge droegen
ken. Sy wenden van daer de ftevens naer
laetende vorders alles in het geweld van
Pro-

den Koninck van Vranckrijck niet hadde willen begeven \ of om dat Leone

1

'

:

.

.,

Portercole
verbrandt.

van

Horusce

en

Haread. Bar.bar.ossa.

maer weynigh fchade deden , verhopende Pozzuolo op het onvoorfienfte te overvallen ; en dit fou hen
Procida,daerfe

gekickt hebben.,

om datter in de Sterckte

noch befettingh noch voorraedt ,

als al-

leen voor eenige weynige dagen gevonden wierdt. Maer de Onder-Koninck

van Napels, Don Pedro di Toledo^deed
van Napels , op het gerucht van het aenkomen der vyanden, een braeve troep
ruytery daer heen draven , die door een
goeden hoop voetknechten , en nodigh
voorraed gevolght wierden maeckende
te famenwel een ghetal van tvvaelf duyfent mannen te voet, en twee duyfent
paerden uyt, door welcke toeverlicht,
defe aenüagh der Turcken t'eenemael
,

quam

te

verydelen j invoegen de felve

aldaer geen andere fchade dedemals door

het geichut van de Galeyen , den
man Saiavedra , een Spangiaert ,

Hop-

op de
mueren doodt te fchieten , en een man
van wapenen gevangen te nemen.
Sy maeckten vorder hun aenüagh op
Amalfi en Salerno , maer een onweer
ontftaende , verhinderde dit befiuyt , en
verftrooyde hun Vloot voor het meefte
gedeelte , drijvende den een hier den anderen daer , niet fonder eenige fchade te
lijden , tot datfe by den uythoeck Palimiro, foo van den Stierman van iEneas,
die aldaer buy ten boort gevallen en verdroncken fou zijn, genoemt, weer by
malkander quamen , en gelegentheydt
vonden de kuit, van Calabria veel fchade
toe te brengen. Coftoverhaeltj,datdie
van Amalfi , dit onweder , dat hen de
Turcken van den hals afdreef de byfondere gunft van hun byfonderen Heylig
wiens lichaem in de felve Stadt , met feer
groote eerbiedigheyt bewaert en geëert
word , toefchrij ven , waer over oock die
daghj zijnde de 22.vanjunius, 1544,
by defe Burgeren , als een groote heylige
dagh geviert wordt.

De Zee-macht wende voorts hun ftevens zuydeiijck aen

,

al waer

de Turcken
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het Eyland Lipari , omtrent twintig Italiaenfche mijlen van Sicilia gelegen , en

vermaert door haer Alluyn putten , baeden en vruchtbaer koorn gewas, hebben
aengedaen. De Stadt daer op leggende
hoewel vry fterck,wierd flechtelijck verdadigt door haer Burgeren,van het welcke de fchult een van de voornaemfte der
felver , Nicolo genoemt, opgelegt wort
die maeckende een beding alleenig voor
fich felven en die hem aengingen, de reft
ten believen van de vyanden en barbaeren gelaten heeft ; die al wat fy in het Eyland konden vinden , tot Haven weg gegevoert hebben , komende het getal der

op meer als feven duyfent perfoonen ; van de welcke een groot getal daer
na op de reyfe geftorven is, niet konnende de fware ongemacken van hun ellende en llaverny verdragen , behalven dat
de fcheepen door de menigte der gevangene ilaven foo belaeden waren^ dat defe
malkander verftoncken.
Dit fwaer ongeval van dit Eyland van
Lipari geviel op den Maend van July
ièlver

blijvende de Stadt foodanigh verwoell
dat de Keyfer daer na met groote onkoften defelve

weder heeft moeten opbou-

wen , maeckende daer een Colonie , of
Plantfoen van Spangiaerden van.
faeck

,

DefQ

het overgaen van defe plaets aen-

gaende, word evenwel van andere foodanigh niet verhaelt, maer wel dat Barbarojfa verfcheydene voorflaeghen van
verdrag afgeflagen hebbende, alleen daer
op bleef ftaen , dat de Burgers hem hondert duyfent Ducaten fouden geven,
maer alibo men voor als toen foo veel
niet by een konde haelen , hadden hem
de Burgers in juweelen en geldt vijtigh
duyfent aengeboden , die van Barbaro/Ja
geweygert wierden,waer op de felve met
alle geweld de Stadt hadt beftaen te befchieten. De Burgers te vroegh hier door
moedeloos gemaeckt , hadden twee van
hunne voornaemfte inghefetenen den
laft , om hun verdragh te maecken , op-

T

2

ge-
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Petrus Angclius Bargxus , die by hem

hoofden en goederen van feftien voornaemehuyfcn, de reft ter believen van
de vyanden lieren , welcke feftien be-

op fijn tocht naer Nizza is geween: , en

geleght

;

loofden het andere volck , indien het tot
flaven gemaeckt wierd, weder te loffen j
maer defe feftien huyfèn, als de rijckfte
en voornaem fte zij nde , waren de eerfte
die van de Turcken aengetaft wierden ,

oock het loffen van defe
ellendige Liparmen achter.
De Vlootjrijck van buyt en roof, wende fich van daer na de Faro van Medina,
maet voer Sicilia , fonder dat Eyland eenige fchade toe te brengen , voor by, foo
om dat de Scheepen lbo veel in hadden
als fy laeden mochten , als om dat fy nu
en

die geene was die van del Vafto,aen hem
gefonden was, om hem van de fchipbreucke van »Doria te verwittigen , heeft
defe Vaerfen tot fijn lof, op lijn beeldt
gemaeckt.

Ec quis Protogenes,ec quis tam dotius ApeU

aliöo bleef

een lange wijl, altoos Giannettino Doria , achter aen hun ftaert hadden gehad,
die met vijf en tvvintigh uytgelefene Galeyen hulp toebracht daer hy konde , en
fich als nu binnen Meffi na hadt geleght.
Eyndelijck Hareaden komt aldus rijck
Aenfcomft vanbuyten roof tot Conftantinopolen ,
7anH*je^
h e 5b en(] e veel, maer nae het opgeven
conrtan- en voornemen van de Franfchen veel te
al

siuopulen.

Daden

en

die bedingende de vryhey t der

weynigh te wege gebracht ; foo veel iffer
van dat defe de laetfte fchade en hinder
geween: is die hy de Chriftenen heeft
aengedaen , want niet lange nae lijn aen^komft aen de Poorte, daer hy wel on tfangen wierd , heeft hem een langhduerige buyckloop aengetaffc,die
lijvigh,

en

tot welluftte

hem fwaer-

feergeneghen

Zijnde , eyndelijk fo verre gebracht heeft
dat hem de natuerlijcke warmte de beenen en dyen begoil te verlaeten j maer
als een Jode hem verich gedoode kleyne

kinderen daer geduerigh op leyde , wierden lijn ver vlogene krachten wel eenig547*
lints herftelt , tot dat hy door een gewel5ijn dood. dige koorts wegh gefleept wierdt , zijnde
E

alreets tachtentig J aren oudt.

Hy liet fijn

Soon AiTam die hy tot Koninck van Al, door gunft van Solyerfgenaem van lijn goederen
flaven en byibndere vloot,

giers gelaten hadt

man

,

tot

les

Hancfaciem ,

h<ec clarafplendentia

lumina

jlamma

(tus.

viva vivos in imagine vulNam ( mcmmï)fic ipfe oculos^fic oraferebas
Inuicle Hareadene acridum ?nilitefeptus
Finxit

,

(3" hos

:

Urgeres hoflem &fulcares navibus JÉquor.

Ut durum ut favum fpirat frons horrïda
martem ,
Ut cadem mïnatur adhuc-pt vivida virtusl
Quaque ar ces , quaque olim ur bes , quaque
ardua muris
Oppida diferity qua regna opulent afub egitl
Oflentansfefe medio in difcrimine belli ,
lndicat adiwrfas quantum contemneret iras

Fortuna : quantis rerum verjaret habenas
Couplijs-) fi quando aura impleverefecwida
Carbafaque curfufque tuos , necpecïore magni
Defecere anïmi,quanquam nataïibus ortum
Objcuris-,

quanquam Major urn exemplafe-

quentem
Nulla : truces ut nonfceptroJpoliarefupcrbo
Auderes , ipfojquefua defede Tyrannos
Ejicere

&

vièïis

Libya fus dicere Regnis:

Te te undtg trenniere ornnes ejyc.

Dat

Wat
Dit

een Protogencs

Wefcn

,dat

,

is

:

of wat Apellesmaelc

hetoogh met fulckeen

licht

beüraelt

En geeft een leven aen dit levend eygen wefen

Want

,,

(en hy

is her,die mijn wond'rend'oog
voordelen
Eerbiedig heeft befchouwt) aldus ftond uw

ge!aet>

Dus blaeckte uw helden oogh , daergy ten
ifrij.de

gaetj.

On

•

vanHoRUscE
Onoverwonnenbeld,
benden

en

Haread. Barbarossa.
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uw

Jaeren

omringt) t met ftoute

j

Of met u

Kielen fnijd Tyrhenuspeeckelnat,
Soo menighrhael met bloed door uwe hand
befpat.

de

woede Mars uyt

uw

gelaet te

vrefen

Wat onvertfaegde deugd en blinckt

nootlot

,

noyt

t'Ontfètten van haer
het land,

Verwonnen door uw

ftael ,fo

te

werpen

in

menig dwin-

geland ?
(ven
En uwe wetten , om uw hoog gefagh te itijHet dordigh Libya haer Vorften voor te

niet uyt

uw welen

flinckfe

mocht gebeuren)
Kroon,

,

Om uwe vyanden te fien den rugge wenden

Hoe fraec

Door 't

fchrijven

?

De ftroomen wijden zijd &c.

Deugd, die foo menig Slot, foo menig

ftoute

Maer wy hebben in het verhandelen
van defe gefchiedeniifen , nu en dan van
den val.
Dragut eenigh gewagh gemaeckt , en in
Die noch te toonen fchijn , in 'c midden van der daed wy hebben niet te meenen , dat
de fchaeren,
defe een gering onderlingh , en geen naDer overwinnende of der fwichtende Bar- yveraer van delen dapperen Barbaribaren ,
fchen Zeevorft is geweeft, en dat hy niet
Hoe veel ghy 't bars ghelaetvan vyantfchap
mede een hand om Rijcken te dwingen,
verdacht
Chriftenen te doen verfchricken
en
Of 't tegenftreven van de norfche luckvrouw
heeft gehadt, waerlijck de gerechtigheyt
acht:
Met wat beraetfaemheyt ghy weet het ftuer des Albeftierders heeft al te veel werekmiddelen ghehadt, om der Chriflenen
teftellen,
Wanneer de voorfpoet, doetu bolle Zey- trotsheyt te toornen , of hun twiltende
Wal,

Soo menigh Koninckrijck gebracht

heeft tot

, als dat wy met eenen Barbarojfa behoeven af te laten wy

tweedracht te ftraffen

len fwellen.

Wanneer ontbrack u moedt ( of u 't gheluck
ontnam

De

keur roem vangeboort, van een verheven Iram
En'theerlijck voorbeeldt van uw' Vad'ren

naerteipeuren,

UEEVEN

:

dan u defen tweeden Hareadeit, als
een groot leerkindt van fülck een voorfullen

ganger , met eenigh gevolgh laten fien
en ons des aenvanghs , noch den Lezer
fijn befeffingh laten berouwen.

DADEN

en

Van

DRAGUT

RAIS.

INHOUD.
GEboorte van Dragut.
eerjie

Sijn begintfelen

van Roveryen. Sjjn

overwinning op de Yenetianen* Dragut van Dor ia
gena3

T

ï^o

'c

L

e e v e
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Daden

genomen. Word gelofi. Vanght weder aen te roven. Wind de
Stadt Afrïca. Wordt inde Gerbi vanT)oriabefet. Ontkomt
feer wonder lijck. Malta te vergeefs van de Turcken befprongen.
Gozo van de Turcken gewonnen Tripoli belegert. Verradery
van een fransman. Tripoli door Franfche verradery verhoren ,
en in handen van Dragut ge/lelt. Dragut aen de Kaften van
Italië. Verovert de Gerbi met bedrogh en doet den Heer ophangen. Wreetheyt van Dragut. Befteüingh van den Tocht des
Konincks van Spangien naer Tripoli. Verlet van de Vloot.
Moedwil der Soldaten. Wonderheden van het Jaer i$$<). Vertreek van de Chr ijlen Vloot van Malta. Verhaelvan de Neder
laegh der Chriflenen alle Gerbi. Groote ongemacken van de
Chrijlen vloot. Komft der felve aen de Gerbi. Hun ontmoeting
aldaer T) e Sciecque en Jïjn Moorenjlellen Jïch onder den Koninck van Spangien. Maltefchefcheepen en volck te rugge ont'
b oo den- Bejlellmgh tot verfeeckeringh van de Gerbi. Tijding
van het aenkomen der Turckjche vloot. Verwarringh onder de
Chr ijlenen. Aenkomjl van de Turckfche vloot. Jammerlij ck
Vertreck der Hoofden van
verjlroyen van de Chriften vloot.
Gerbi. Groot verlies der Chnjlenen alle Gerbi. Dragut tot het
winnen van de Sterckte op de Gerbi ontboden. *De Sterckte op
de Gerbi van de Turcken belegert. Sware uytval der ChrifleDragut wordt gequetfl. Groot gebreck van water by de
nen
Chriftenen. Zeewater met diftilleeren Joet gemaeckt. Dragut
draeght den naem van Koninck van Carvan. Grootefchelmeryen onder de Chriftenen. T>e Koninck van Tunis bewijjl den
Chriftenen hulp. Chriften Galeyen dapperlijck bejehermt. Aerdige Krijghslijl der Turcken. Stormen afgeflagen. Tiantaneda
gefchooten. Uyterfte befuyt van Alvarode Sa?ide. Alvaro de
Sande gevangen van de Turcken. Siynverloffingh daer nae.
^De
tJMishandelingh der gevangens teghens het verdragh.
Sterckte van de Gerbi in handen van de Turcken. Dragu t onthaelt denBaJJa tot Tripoli. Dragut belegert Oran. Befchrijvingh van de plaets. 7ver van den Koninck van Spangien tot
het ontfet van Oran. Oran van Drzgatverlaten. Dragut voor
Malta.
,

.

van

Dragut R a

ifi

i s.

door ftucken van fte enen gedood.

Wijdloopigh
Malta. Wordt
verhael van degedenchvaerdige belegeringh van Malta.

^

^

,

ï&£%g-jt§ Efe Dragut was uyt
t

tolia,

Na-

ofkleynAfia, en

een f leent en gering dorp,
Charabalac genoemt , en
van genoeghlaem arme
ouders , die iich met boeren werek geneerden , gebooren , hebbende daer in geen meer voordeel als
Barbarofla. Hy iich arm fiende, en evenwel bcgeerigh zijnde het befit van eenige goederen te hebben , om t'eeniger
tijde in fijn ouderdom daer van te genieten, begaf fich als dienaer indienftvan
eenenArays, Zee-rover van hetfèlfde
geweft j maer Barbarolïa hem eenmael
fiende, en behaegen in hem krijgende
nam hem in fijn dienfl , felfs tot een
fchandelijck misbruyek. Eyndelijck fiende datter moedt en manheyt in ftack
gaf hy hem een welgewapende Fufte
daer hy hem Hopman op maeckte. Met
dit vaertuygh vingh hy aen op Zee te
roven , en vand Iich in defèn aenvangh
foo geluckigh , dat defeeene Fuft tot een
getal van Scheepen aenwies.
Hiermede begoft hy grooter dingen
te beftaen, en fijn netten verder uyt te
breyden , begevende fich nu te met verder vanfijnKuft, invoegen hy felfs de
Adriatifche Zee begofl te ontveyligen
alwaer hy een Venetiaen , Pafcalico genoemt, die eenige Galeyen totbewaeringevandeGolfo, ontmoette, en foo
dapperlijck aentafte , dat hy eenige van
iijn eerf:
fijn Galeyen meefterwierd, zijnde Paf•veiwincalico gedwongen met de reft fich naer
.ingeop
[e VeneCorfu te begeven , terwijl Dragut met
ktanen.
fijn buyt de ftevens naer Gerbes wende j
maer hebbende noch volcks noch magts
-

genoegh , om al dit vaertuygh te bemannen , Heet hy defe Galeyen , behalven
een ( die hy toerufte , maer hem daer na
van Jannettin Doria weder ontnomen

wierdt) en maeckte van het hout en het
en fchooneGaleotten.
Hy nu nae fijn fin gewaepent, vieldapperlijck aen het roven, en deed lbo grooten quaedt, alsoyt Zee-rover voor of
naer hem gedaen heeft ; tot dat eyndeyfer vier braeve

lijck, gelijck elders gefeght is,

Doria , om

iijn

hinderen

hem

Andrea

overdadigh roven

te verJannettino fijn Neef,
daer hy in Corfica , in de Haeven Gyrelate genoemt , befigh was fijn buyt te
verfaemelen , op den hals fand , dit hem
,

met meefb al fijn Scheepen nam , zijnde Dwut
maer een Galeye en een Fuft den vyand van Doria
ontkomen. Terftond wierdt hy aen de genomen.
ketenen geflagen , evenwel fonder fijn
moed daerom te verliefen , gelijck hy
toonde aen den HeerParifotj daer nae
Groot Meefter van de Ridderfchap van
Malta , die hem aen de keetenen fiende,
Sennor Dragut^ Ufanfa de Guerra>
Heer Dragut , Krïjghs gebruyek ; waer op
hy antwoorde
1 mudan^a de fortuna

feyde

:

:

enveranderingh'vangelucky als wel hoopende dat defe veranderlijckheyt en wif-

wel voor hem als tegen
dienen. Soo veel ifler evenwel van dat hy niet aen de riemen fat

ièlvalligheyt foo

hem kon

maer in een weynigh beter aenfien, als
de andere gehouden wierd. Eyndelijck
foo veel wilt hy te wege te brengen , dat
Barbarolïa hem dryduyfent Rijcksdaelvoor fijn los-geldbefchafte, die hy
betaelde , en daer voor vry gerocht, hoewel onder vafte belofte en eede noyt de

ders

Kuften van Genua eenigh

leet aen te
doen. Een groote mifflagh fulck een
vogel uyt de koye te laten , en een groote trouwlooshey t van hem , dien eedt te
breecken die hy foo hoogh gefwooren
hadt; feeckerlijck de geheeleChnL'
heyt, heeft fich daer nae over defegierigheydt beklaeght , en de Geneva
i

zijn

Wordt
geloft.

-
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ren aengevangen alle Zeen en alle ZeeVangt we- kuilen te ontveylighen , en zijnde tot
deraen te
Gerbes gekomen , door de achtinge, die
hy by eenighe van lijngefeilen, en de
roem die hy alreets verkregen had , niet
langh geweeft , of kreegh het gefag over
tvvintigh Fulten, met de welcke hy ten
eerften nae de kuft van Genua overgefteecken is , opentlijck leggende , dat de
eedtde welcke hy gedaen hadt, in lijn
gevangenis gedaen , en dienvolgens van

geender waerden was.
Het eerfte dat hy daer ontmoetten
was een Galeye van den Burggraef van
Cigalle, die

met flaevenenkoopman-

fchappen geladen , uyt de Levant

quam

nam ,

en terftont met lich naer
Gerbes voerde , daer hy fich van lijn
buyt lbo wel wift te dienen , dat hy met
der tijdt een aenuenlijcke Zee- macht by
een kreegh, met de welcke hy de Kuiten
van Genua en Spangien gingh beioecken, daer hyfeer veelrovery aenrechte , en treflelijcke buyt maeckte, van
waer hy fich begaf nae Caftelamare, omtrent acht en twintigh Italiaenfche mijlen van Napels , daer hy veel volcks van
daen wegh voerde. Van daer weder in
Zee gefteecken , en het losteecken van
de mail hebbende laten waeyen , vanght
acn met de landiaeten te handelen, maer
die hy

mede belïgh is, liet daer
een Galeye van Malta , komende uyt
terwijl hy daer

VranCkrijck met twintigh duyfènt kroonen van renten voor de Brocderfchap
der Ridderen

,

die fy

gewoon waeren

ontfangen. De Hopman' van het Eylandt Dchia hadt hen
met dry Canon (chooten wel ghewaerfchouwt dat de Zee onveyligh was, en
darter Zee-rovers by der handt waren,
jaerlijcks aldaer te

maer de arme Franfche Ridders , meen

Dade N

cn

7ijn de eerfte geweeft , die den laft daer
van hebben moeten dragen , in fpijt van
al lijn eden en beloften hen gedaen.
Dragut op vrye voeten geitclt zijnde
als geieght is , heeft meer als oyt te voo-

-

den dat het eerfchooten waeren die hen

|

wierden gedaen

mede

en laetende het daer

,

vielen in handen van
delen Zeefchuymer.

doorilaen

,

Andrea Doria niet weynig gemoeyt
dat

men dit

fchaedelijck gediert fich

laten ontfnappen

,

fette

had

hem lbo kort als

hy konde , achter de veeren , maer Dragut begaf lich by tijds na de Stad Africa
j

j

van welcke Stadt hy lich meeiler hadt
gemaecKt j en hoort op wat wijfe.
Deih plaets ( daer hier voorgenoegh Dra^.t
van geiproocken is , voert den naemby windt de
A"
uydteecKenthey t van het gantfche land ,
zijnde voorheen Aphrodilium, ofVenus Stadt , van wegen haer Tempel, genoemt geweeft , en daer voor in de geIchichten bekent ) was voor eenige jaeren , door haer Burgeren tot een gemeene Staet gemaeckt , hebbende een Heer
of Koninckske dat over hen ftondt,
voor heen om den hals gebracht, om
dat hy hen te wrede] ijck beheerfcht hadde. Dragut was gewoon, hiermenighmael lijn roof op te brenghen , van de
welcke hy altoos iets aen de voorn aemfte van de Stadt mede deelde , invoegen
menende de meeite op lijn hand te hebben , hy op een dagh , wanneer de Raed
vergaedert was , van hen veribcht, dat fy

^^

hem met het

recht van Burgerfchap wil-

den vereeren.

Van vijf waren daer

vier

hem glat afiloegen maer de vijfde was van meninge dat men hem molt
aennemen maer men wilde hem fulcks
die het

,

,

Dragut ontveynfue defe
verongelijckingezedigiijck genoeg, terniet inwilligen.

wijl Braimbarac by hem op fijn Galeye
quetm, om met hem te overleggen, op
wat wijfe fy fich meefter van de Sradt
fouden maecken. Dkgingh aldustoe:
Dragut lichte fijn anckers , en gingh met
lijn Galeyen in Zee, lbo verre datlè uyt
het geiicht waren , maer op den avond
wende hy de ilevens weder na de Stad
en quam met geweldt van roeyen en
zeylen wel haeft ter iel ver plaetfen, daer

hy

van

Dragut

hy van daen gefcheyden was. Boven de
Stadt fette hy vijf hondert kloecke mannen , de befte van fijn Vloot , aen land
en begoft daer op met alle geweld van
de Zeekant op de Stadt te fchieten, waer
door terftondt alles daer binnen over
hoop en in de waepenen gheraeckte
loopende een ieder nae dat gedeelte, alibo men meende dat Dragut daer met
ai fijn macht was , om de Stadt aldaer tegen hem te befchermen , en latende het
andere gedeelte fonder eenighe bewaeringe.
vijf honwaren , quamen ftillekens aen de voet van de wal, daerfe door
Braimbarac, eneenige fijne medeftanders op geraeckten , iönder van iemand
vernomen te zijn , tot dat fy met een

Ondertuffchen de andere

dert die gelandt

fchrickelijck ghetier, gelijck iy

gewoon

Zijn, van achteren inde Stadtzijn gevallen

,

daer het

al

vermoort , gevangen

genomen , en gerooft wierd watter was,
Hellende defe ellendige Stadt in fulcken
ftandt

,

datfe genoeghfaem

van in woon-

ders ontbloot wierd, invoegen fy door
andere van Dragut moft bevolckt wor-

den hy felve verhinderde de vordere
moorderye en verwoeftinghe , als die
voor hadt fich van defe plaets tot fijn
ftrooperyen, en voortfettinge van fijn
macht te dienen, om altoos een rugge
en ileunfel , en een plaets van vertreck
,

daer aen te mogen hebben. Aldus gheraeckte defe Turck aen defeheerfchap-

py , maer op wat wijfe de felve door de
waepenen van den Keyfer Carel de vijfde , hem wederom afhandigh is ghemaeckt, hebben wy hiervoor, in het
verhandelen der daeden van den Prins
Andrea Doria wijdloopigh genoeg verhandelt.

Dit ongeval , van het verlies van defe
f lelde hem weder open voor fijn

Rais.
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had feecker bericht , dat Dragut fich
in de Gerbi onthield, alwaer hy door een
nauw Canael lijn Scheepen in een ftaende Meyr gebracht had , daer hy de felve
op fijn gemack fchoon maeckte en calefuteerde , en komt derhalven met fijn
Zee-macht, hem op het onvoorfienfte
op denhals. Hy evenwel befchermde
den toeganck tot fijn Scheepen , door
middel van een tooren, die op het Canael ftaende, de ièlve bequaem was te
verdadigen , by de welcke hy noch een
bolwerck had opgeworpen , die tot verfterckingh van dit gebouw t'eenemael
ria

Dragut in
de Gerbi

D0 " a
befet

dienftigh was.

Evenwel ftond hy gefchapen , by gebreck van noodige.en genoeghfame lijftocht, van honger aldaer, met de fijne
te moeten fterven, of fich in handen van
fijn vyanden over te geven.
De Moorfche Heer , die aldaer het gefagh hadde
willende fijn beloften aen hem gedaen,
naer komen, ftond geeniints toe, dat
Doria aldaer de hand aen hem fbu flaen i
evenwel feyde hy Dragut aen , dat hy
middel tot fijn ontkomen moftfien te
vinden , indien fy niet van honger wilden vergaen, zijnde het Eyland t'eenemael onvruchtbaer, en weynighvoorraed daer op.
Dragut dan van de noot een leermeefterfche maeckende , ftelde en Turcken
en Mooren , en flaeven in het werek
door hulp van de welcke hy een nieuw
Canael, van feeckereleege plaets, aenvingh te graeven , en quam door nacht
en dagh te arbeyden , foo verre , dat hy
de felve aen een andere zijde in de Zee
bracht , daer hy van de vyanden niet gefien wierdt, doorgraevende delenghte
van een halve Italiaenfche mijl. Door
defe openinge nam hy by nacht de vlugt, Ontkomt
geraeckte in voile Zee , en ontquam foo eer won^

plaets ,

het ooghfchijnelijck grvaer, toi groore

vyanden , gelijck het niet veel fcheelde
of hy was tot fijn uyterfte verderf, Doria
korts daer aen in handen gevallen. Do-

verwonderingh , en geen minder gramfchap van Doria, omdathy fich door
dien Barbaer foodanigh bedrogen fagh.
Dit
V

deih ck
i

'-

U4
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Dit wordt aldus van Cefare
verhaelt

;

maer Brantome ,

V E N
C«mpana
die in het

byfonder van delen Corfair gehandelt
heeft, feght, dathy lijn Galeyen, door
geweld van volck , arbe} d en krachtigh
wercktuygh, uythet water had gelicht ,
en op rollen over het land gevoert, brengende by, dathyTitusLiviuswel moft
geleien nebben , die het ièlfde van Hannibal getuyght , als die byTarenten fijn
Vloot over landt , en op defe wijfe hadt
overgehacltj altoos Dragut was in volle
Zee, en genoeghfaem buyten bereyck
eer hem Doria gewaer wierd , die hem
wel aenftonds aenvingh te vervolgen ,
maer hy was te verre voor uyt , en noch
wel foo ïïout , dat hy in het gelicht van
fijn vyand , noch een Galeye, van Sicilië

komende

veroverde.

,

Dragut vervoeghde lich by de Turckfche Zee-macht, enkomtmetdefelve
voor Malta, daer deTurcken een deel
volck aen landt fetten , die het Eylandt
beroofden , maeckende oock verfcheyMalta te de ondernemingen op de Sterckte, maer
vergewis
wierden tot verfcheydene reylën dapvan de
Turcken perlijck afgeüaegen. Acht dagen aldaer
befpron- ftil geweeit zijnde , begaven fy iich naer
het Eyland Gozo , eertijds Gaulone genoemt, daer een befettinge voor de Ridders van S £ Jan op lagh , hebbende Dragut de eer, van met lijn fes en twintigh
groote Galeyen, en twee Maonen , beneffens veel ander minder vaertuygh, de
voortocht te hebben.
.

De Turcken rechten hun Batteryen
daer voor op , en begoften de plaets met
groot geweldt tebelchieten. De plaets
wasgeeniints fterek genoegh , omfulck
een geweldt te konnen tegen ftaen , invoegen fy iich binnen den rijdt van dry
Gozo van dagen daermcefter vanmaeckten, het
de Turc
ftaeckken , en by
ken ghe- Calteel in den brandt
wonnen. de vier duyfent zielen ge vanckelijck van
daer wegh voerden.
Van daer begaf fich de Vloot naer
Tripoli

,

welcke

plaets

door de

felve

Cll

D
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Ridders befet was, komende op den vijfden van Oogitmaend , in het Jaer 1 5 5
daer voor.
Sy maeckten lich terftoadc
vaerdigh om de plaets te befchieten,
plantende hun gefchut tegen een hoogh
werek , datfe Cavagliere , en wy Baterye
noemen, fondervoor een ige dagen eenigh voordeel daer op te doen. De Ridders die binnen de plaets laegen , toonden , beneffens twee benden Spaenfche
voetknechten , dapperen teghenftandt
maer een Franfman daer binnen zijnde, die van over twee Jaren al getracht
hadt, een Poort aen een Moors Heer,
Amuraga genoemt , te openen , vandt
nu , om lijn fnoode verradery in het
werek te ftellen,middel, om iich by nagt
van de mueren om laegh af te laten , en
naer de Turcken te begeven,daer hy den
Baffa te kennen gaf dat fy aen de ooftzij de hun Batteryen moften ftellen , alfoo
de Stadt aldaer op fijn fwackite waj.
Dit wierdt van de Barbaren terftond
in het werek geftelt , die daer een groote
afbreuck deden , evenwel fouden het de
Chriftenen uytgehouden hebben,indicn
de Capiteyn van het Slot, Gafpar Jambale genaemt , mede een Franlmah;, lijn
trouw bewaert hadt , die door een Geland van den Koninck van Vranckrijck,
die mede onder de Turcken was, bewogen of omgekocht , met de Turcken
verdragh maeckten de plaets te verheten, met behoud alleen van twee hondert peribonen , tot lijn verkiefmghe.
Door dele fnode en verraderfchen wegh
wierdt Tripoli voor de Chriftenen verlooren , en Dragut in handen gheftelt
om van hem beltien: te worden , welcke plaets , fulck een fwaer verlies , de
Zee-macht van den Koninck van Spangien , Philippus de tweede , om de felve plaets weder te verkrijgen , te wege
gebracht , neghen jaeren daer aen veroorfaeckt •heeft
haelen fullen*,

,

als

wy

meer

terftondt ver-

vier hondert
Spangiaerden wierden daer binnendoor
als

ét

Tripoli
belegert.

Verradery
van een
Franfuian*

Tripoli

doorFran*
folie verra-

ders ver-

looren,en
D,jg«t in

handen
geftelt,

Dragut

van

de Turcken in ftucken gehouden ; maer
defe Franfche Overfle , met eenige Ridders weder naer Malta keerende, en vertrouwende, dat defe , die hy om met
hem behouden te blijven , verkooren
hadt, ten minften geen nadeel teghen
hem brouwen fouden, vandt lïch echter daer in bedrogen , alibo hy in een
duyftere gevangenis geleght wierd

hy tijde had

om te

bedencken

,

,

daer

hoe hy

fulck een fnoodt fchelmftuck beft fou

konnen verantwoorden.
aen de lui
flen van
I;aiia.

Hier nae begaf Gch Dragut Rais weder nadeKuften van Italië, loeckende
de ondernemingen der Franfchen te begunftigen. Vefte , in de inham van Floria , wierdt door hem uytgeplondert, en
veel Chriftene zielen van de Kuften van
Calabria en het landt van Otranto wegh
gevoert , en het quaet was noch fwaerder en meerder geweeft , ten ware Doriain aentocht zijnde , het vervolg verhindert, en den Barbaer tot den aftocht
bewogen had.
Dat hy oock een groote en gewichtige oorfaeck van die fwaere nederlaegh
der Chriftenen op het Eylandt alle Gerbi is geweeft , ftaet ons uy t het vervolgh
teiien.

Hy had dit Eyland al voor heen, Solyman den befitter daer van ontnomen,
die daer en boven door hem naer Tri,

Verovert (
de Gerbi poli gebracht

met bedrogh

,

en

doet den

Heer op angen.
'

,

, en aldaer uyt fijn bevel
opgehanghen wierdt ) en een anderen
Schegh , of Heer daer op , en den fèlven
korts daer aen weer afgeftelt. Ondertuf Jchen de Ridders van Malta , foeckende Tripoli, nadat het nu acht jaren
van de Barbaeren befeten was geweeft ,
defen Dragut weder uyt de handen te
rucken , namen daer over hun toevlucht
tot den Koninck van Spangien , Philippus de Tweede. En inderdaedt de
Groot Meefter van defe Order , Johan
de la Valette , een Fransman , hadt geen
groote moeyte , den felven Koninck en
iijnen Raedt te bewegen een oorloghs
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vloot toe te ruften, en den felven tot heroveringh van Tripoli te fenden , en dat
te eerder , om dat Dragut van daer , met
veilcheyde andere Zee-peften , daege-

Spangien de groorife fchaede ter
wereldt toebracht, waer over die Koninck defe gelegcntheydt om dat roofneft te ftooren , geenfints wilde van de
lijcks

handt wijfen.

Dragut oock was niet al-

leen van de Chriftenen,

maer oock

felf

w *eed-

van de Mcoren (het geen mede een aen- j^' v n
^
leydingh gaf) feer gehaet, ter oorfaeck
van fijne wreede dwinghlandyj, die hy
tegen de ingefetenen en gebueren ghedueiiglij'cic oeflende , van de welcke hy,

of

verraderlijcker wijfe

,

of met open-

baer geweld , nu den eenen dan den ander, bynamende opperite en machtigbefitter te
, om fich van hun ftaet
maecken , om het leven bracht. Onder
defe was de voornaemfte de Koninck

fte

van Cai van

,

den wekken hy een groot

gedeelte van fijnheeifchappy had benomen ; defe hebbende noch veel kracht

en vermogen , en feer groot gefagh onder de fijne , en by hen als de Paus onder de Chriftenen geacht zijnde, oordeelde men vryeen groot behulp te lullen konnen toebrenghen , indien men
iets tegen Dragut beftond te ondernemen ; gelijck hy oock fijn hulp en dienft
den Chriftenen gewillighlijck daer toe
aenboodt. Defeaenbiedinge gaf eerft la
Valetta moed , om daer over met den
Hartogh de Medina Celi , voor als toen
Onder -Koninck in Sicilië, te handelen,
en van daer aen het Hof van den Catholijcken Koninck, door middel van fijn
Gefantden CommendeurGuimaran.
Delaeck evenwel vand noch fijn fwarigheyt , terwijl fich de Koninck in den

oorlog tegens Vranckrijck onledig vand,
maer alfoo de vrede korts daer aen daer
op volghde, kreegh hy , tot het genomen
befluyt van Tripoli, de handen ruym.
Aldus wierd de felve Guimaran met het
volle befluyt, en brieven van bevel aen

V

2

die

1,6

't

L

e e v e

n

befoldight twee duyfent vijr
,
hondert Italiaenen , oude Soldaeten , en
dry Vaendelen Duytfchen , die aldaer

die geene , die tot de faeck helpen fouden, afgeveerdight. Eerftelijck bracht

hy bevel-brieven naer Genua, aen den
Prins Doria, op dat hy teneerllen de
1559-

noch

men wierdt , dat de Turckfche Vloot
wel tachtentigh Zeylen fterclc , onder
zeyl was , gevende groot bedencken aen
de Chrift enheyt , waer fich defe ftorm

Een ieder, volgens den lalt die hem
gegeven was , trachte met alle vlijt en
gen toe
y ver de nootwendige faecken tot defen
den tocht
tocht te beforgen , gelijck oock de Groot
des KO'
ninks van Meefter, volgens des Konincks laft, met
Spangien
naer itigheyt en wijsheyt, raedt en
daet
, over al tegenwoordigh was , doenjoli.
de alles wat mooghlijck waer , om de
Vloot voor den Herflt in Zee te brengen , maer wat moeyte en arbeyt men

fou komen op te ontlaften. Maerinder
daet defe macht was toegeftelr, om het

voornemen der Chriitenen op Barbarye te verhinderen: want de Groot Meefter eenige maenden te vooren twee Fu<-

^

ften naer Africa ghefonden

om

met

vijf hondert mannen te voet
hy foo Mooren alsTurcken daer
een getal van twee duyfendt koppen in
gebracht heeft, en fchrij vende naer ConItantinopolen van den toeitel des Catholijcken Konincks , had daer door den

alleen

vanSarahoewel fy

befet

der in te loopen gedwongen was.

Tot defen tocht waren door del Sande

hebbende ,.
vernemen watter omgingh , en

die daer uyt de toeruftingh der Chriitenen vernam, waer over zijnde Tripoli

gofla in SiciUa t'zeyl te gaen ,
dartien dagen tevooren wel in Zee geileecken , maer door tegenwinden, we-

,

te

den ftaet van Tripoli te verftaen , wiert
een van de felve door Dragut genomen

oock mocht acnwenden , ter oorfaeck
van verlchey de verhinderingen , die foo
hier foo daer voorvielen , konde die niet
als op den eerften dagh van December

dé

,

ninckrijck vreefde fonder behoorlijcke
befettinghte laeten, naedemael verno-

ïefteUin-

om uyt de Haven

den

laetlten Oorlogh gheonder beftieringh van
den Hopman Stefano Leopart , maer
defe Volckeren naer Genua ghefonden
zijnde , kolf men qualijck te Scheep krijgen, dewijl de Spangiaerden begonden
te muyren, en niet aflieten voor men
hen vier maenden foldye betaelt hadt.
Van de twee duyfent koppen, die- Napels moft leveren , wilde de Onder-Koninck niet meer als vijf hondert in drie
Vaenen verdeelt , overdoen , van ds
welcke Hoplieden waeren , Johan Davalos, Beltram Altercato en Franciicus
Montefdoca, het welcke daerom ghefichiede, om dat de Hartogh van Alcala
Onder-Koninck , de kuit van het Ko-

federt

bleven waeren

Zeernacht vervaerdigen fou, alfoo het
aireed: ia de Miend J uny was , maer hy
als toen al machteloos en te feer veroudert, om de mneyelijckhedenvanden
Oorlogh en de Zee uyt te ftaen , gaf
daer van het bewindt aen fijn Neve en
Stedehouder Jan Andrea Doria , fchrijvende tot dien eynde aen hem in Sicilia, alwaerhy fich voor als toen bevand.
In de Staet van Milaenen kreeg de Hartogh van SefTa laft , twee duylent Spangiaerden , die fich aldaer bevonden, onder het bevel van Alvaro de Sandé te
fenden. De Onder-Koninck van Napels kreegh bevel twee andere duyfcnden Spangiaerden van de troepen van
dat Rijclcte befchicken, en de OnderKoninck van Sicilië, de Hartogh van
Medina Celi, had de eer vanCapiteyn
Generael van delen heyrtocht te zijn.

J>.laerzijn,

Daden

en
bracht

,

Grooren Heer bewogen,

uyt de Staet van Milanen , behalven
voornoemde twee duylent Span-

fijn

Zeemacht

uyt te fenden.

Behalven de voornoemde Benden

giaerden , door des Konincks laft toege-

uyt het Rijck van Napels, hadrn.cn

noch

I

b&~

Dragut

van

beftellingh gedaen van twaelf andere Italiaeniche Vaendels , van de welcke feven
doorQuirico Spinola, dry door Scipio
della Tolfa , en twee door Hippolyto
Maleipina bedien: wierden. In Sicilia
wierden oock twaelf Vaendels by een gebracht, onder de welcke, gelijck oock
onder die van Napels, een groot getal
Bandijten was, een volck ftout genoegh
en wacker ter handt , maer een weynigh
te leer tot oproer en muyten genegen.
Al dit volck , komende tot een getal
van meer als dartien duyfent koppen
wierden onderfcheydentlijck door dappere Hoofden beleydt, over de welcke
Giovan Andrea Gonzaga , Soon van
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157

Belingieri Requefens. Vier

van het groot
Hartoghdom van Tofcane,beftiert door
Nicolo Gentilc j vijf van de Ridderfchap van Malta , beneffens een Galeot.
Vijfvan Antonio Doria , daer fijn Soon
Scipio het gefagh over had. Twee van
Bandinello Sauli j by welcke twee ghevoeght wierden twee Galeotten van den
Generael den Harrogh van Medina Celi, een van Louis Oforio, en een van
FrcderickStaite, foo datfe te famen uytrnaeckten een getal van vier en vijftigh
Kielen. Behalven achtentwindg'groo-

Scheepen

onder de beftieringh van
twee Ga,
leoenen, een van Malta, en het ander
Ferdinand Gonzague , den tijtul van van Cicala. Twaelf Scorciapinen en
Colonel van het Italiaenfche voetvolck Grippen , feven Bergaminen , en feltien
van het gebiedt van Milanen , en van Fregatten, maeckende allbo teiaemen
Maeftro del Campo, of Veld-Marfchalk hondert en negentien Scheepen uyt. Op
van al de Italiaenen-, dieopdefen tocht defe had men geleght groote overvloed
gingen, voerde. Louis Oforio was Maef- van ammonitie voor het oorlogs tuygh
tro del Campo van de Spangiaerden uyt en voorraedt voor vier maenden voor
dartigh duyfent eeters. De Raeden en
Sicilia. Bernardo Aldano hadt het ampt
van Generacl van het gefchut , het welc- Beitierders van den Krijghshandel waeke in een groote menighte mede gevoert ren , Sanchio Leiva > de Hartogh van
Bibona, de Grave de Vicari, Peter Vries,
wierd. d'Eletto, of verkooren Biffchop
van Majorca, hadt het gefagh over het Jofeph van Arragon , Johan en FredeGafthuys, Peter Velafco wasCommif- rick Cardona , Bernardino Valafco ,
Raphael Galdes , en Jeronimus Chiffaris Generael van de Oorloghs macht
en de Commendeur Carel Jefieres was cioia.
Over het infeheepen van het volck in
Generael van vijf hondert Arquebufiersj
die van den Groot Meefter van Malta Sicilia, ontitonden oockeenigefwariggefonden waren , behalven vier hondert heden , om dat de Spangiaerden van dat
braeve Ridders op de Galeyen van die Lylandt eenige betaelingen ten achteren
waren , invoegen men groote voorfichRidderfchap.
De Scheepen die fïch in. Sicilia by een tigheyt moft gebruyeken , wordende de
verfamelden > waren defe Dry Galeyen faeck noch daer toeghebracht > dat de
van den Paus, over de welcke van het Marquis della Favara, Fernand da SeiCollegie , of Broederfchap der Cardi- va, zijnde als Stedehouder van den Harnaelen , zijnde de Paufelijcke Stoel als togh van Medina aldaer gelaeten , hen
toen Vacant en ledigh, Flammio dell' met betalinge van twee maenden te vrcAnguiilara geftelt was. Dertien onder den ftelde.
Sy voeren uyt Meffina op den vijf en
Giovan Andrea Doria, gemeenlijck van
den Koninck betaelt j feven uyt het twintigiten van Wijnmaend , maer weRijck van Napels , onder het gefagh van der ingedreven , bleven veel dagen rot
Sanchio Leiva, Tien uyt Sicilia onder Saragoza leggen , als gefeght is. Ditverte

,
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toeven aldaer vefoorfaeckte veel fchade,
dat aldaer niet alleen een fieckte ont-
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leght vol te

maecken ,

gelijck daer

oock

een Galeoen van Sicilië , met veel verVetletvan ftondt, die over de duyfcnt perfoonen
varlchingen en ammunitie aenquam.
de viooc.
Maer het ongeval , om dit ellendigh
WCg[1 iieepte, maer oock een groote menighte wegh liep , voornamentlijck van volck vorder te plagen , wift hen in Malta oock wel te vinden , daer oock veel
Sicilianen.
Op den eerften dagh van Winter- lieden ftierven , gevende alfoo een feer
maend, als hier voor gelèghtis, gingh ongheluckigh vcorteecken van defen
dan de Vloot in Zee , met goede hoope tocht j gelijck menighmael de verborvan een voorfpoedige reyie, nemende gene Goddelijcke oordeelen , de menharen wegh naer Capo Paffero, van me- ichelijcke ondernemingen, hoewel, in
ninge om recht naer hetSeccodi Palo aenmerekinge van hun gronden en ooraen te letten j latende evenwel de Schee- faecken , feer prijflijck , doch met des
pen achter, want des morgens de wind Heeren befluyt niet over een komende
weder recht tegen loopen de , wierdenie om verre werpen , alleen om de mengedwongen de Haven van Saragoza we- fchelijckewijsheyttebefchamen, en eeder aen te doen, terwijl de Galeyen, te- nigh verborgen quaedtdoor byfondere
gen den avont het naer Malta toefetten. wegen teftraffen. Dit Jaer is oock leer Wond
heden v
Sy wierden aldaer van den Groot Mee- aenmerckelijck in voor- en wonder-tee- het Taet
kenen ge weeft, wanttotMilanenisop 1559»
fter feer wel ontfangen , blijvende aldaer
eenige dagen , terwijl de tegenwinden den i9.vanjuly, fchierlijck foodanigen
Men be- fchrickelijcken regen gevallen , zijnde
noch altoos bleven dueren.
verfeld met een dicke duyfterheyt,ftorm
iloot dan dat twee en twintigh Galeyen
weder naer Sicilië fouden keeren , om en weerlicht , dat de menlchen in groote
de Scheepen mede naer Malta te Boech- vreefe voor een fchrickelijck verderf,
niet wiften waer te blijven , gelijck oock
faeren , die aldaer op den 2,7. van de felve Maend aenquamen. Maer vijf wach- de mueren vandeStadt, en de Kerck
ten tot den vijfden van January, en dry della Nontiata voornamentlijck , daer
door foodanigh wierden aengetaft , dat
tot den twaelfde van de gefeyde Maend
onder welcke laetfte het Galeocn van eenige Monnicken daer doot gebleven
Cicala was , het welcke zijnde aen de zijn. De Kloeke tooien van S*. Jan de
Capo Paffero ghekomen , van de Sici- Lateranen wierdt t'eenemael om verre
geworpen, en dievanSt.Godard, beliaenfche foldaeten , die daer op waren
neffens den Tooren van het Eerft-BifMoedwil geplondert wierd, die, hebbende hun
der folda- Hoofden den hals ghebroocken , heen
fchops huys leden groot gevaer , aen die
van San Vincenzo Magiore was het
hepen.
meefte van het dack verbrand, behalven
Hetfelfde gebeurde mede een ander
Schip, oock van de Sicilianen die daer menighvuldige andere fchaeden enonop waeren , over de welcke Vincenzo gemacken , die foo hier foo daer op verCattagnuolo als Overfte ftond , die wel ie heyd ene plaetfen voorgevallen zijn.
In Engelandt fagh men oock veel
niet van lijn volck gedoodt , maer feer
wonderheden , foo de Schrijvers willen
qualijck gehandelt wierd. Eenige dagen
maer om dat de felve feer na overgeloof
te vooren waeren daer feven Vaendels
Spaenfch voet-volck van den Onder- riecken , fullen wy die voor by gaen.
Koninck van Napels , op dry Galeyen Maer wy keeren weder tot de Vloot.
Nae dat de felve aldus een geruyme
aengekomen , om het ghetal van twee
duylènt hem van den Koninck opge- tijdt aen het Eylandt van Malta gelegen
had,

van

Drag V T R A

had , fcheen het weder met den aenvang
Van het Jaer 1560, een weynighte bedaeren,

waeromde Generael

treek bevorderde >

vertreck
de

ivan

Clmfteo
Vloot van
Malta.

het ver-

doch tegen den raed

van den Groot Meciter la Valetta, die
liever had geilen dat men lbo lange hadt
getoefr, dat het weder beter valtigheyt
had. Doende dan de Scheepen door de
Galeyen boeghfaerden , quamen fy by
Gozo, by Limpadufa, byChercheni,
en ten laetften by de Gerbi , en hebbende aldaer in de haevcn twee Scheepen
d'eene aen den mond van de Cantara
en den ander meer binnen waerts ghevonden, naemen dclèlve, en vonden
die met koopmanfehappen geladen , die
geplondert wierden ; en willende vorder
twee Roey-fcheepen , die noch dieper
binnen laegen, van gelijcken doen., vonden fy daer , in de plaets van buy t, groot
verlies.

Dragut bevandt fich toen aldaer met
feven hondert Turcken en Mooren te
paerd , en dry duyfent mannen te voet
zijnde aldus in de wapenen , ter oorfaeck

I S.

lf9

ueren aen een duerde , fonder dat de
Chnftenen eenige merckelijcke fchade

quamen te lijden

,

daer in tegendeel veel

van de Turcken iheuvelden

Sandé

ièlve in het aftrecken
zijde kreegh) fonder dat

,

(hoewel

een koegel
hem even-

de
wel mooghlijck was een gevanghen te
veroveren , om uyt den felven den ftaet
der vyanden te verttaen , het welcke
men geoordeek heeft, oorfaeck te zijn
geweeft, van het verlies der overvvinninghe , en vernietigen van defen gantfehen
toelegh , nademael zijnde Dragut aldaer
benarc , fonder dat hem mooghlijck was
te vlieden , en hy derhalven geflagen
of
gevangen geween: , de overwinningh
van Tripoli gemackelijck fou gemaeckt
hebben , behalven dat het nemen van
defe Galeoten , die hy naer Conftantinopolen, om hulp hadgemeentte fenden , de Poort van de faecken van Tripoli oakundigh , en hem fonder byftant
lou gelaten hebben.
in

Men quam

oock daer nae te weten,

datter veel koftelijckheden

en Juweelen
van de onluft die tuifchen hem en den by hem waren , die hy door Ulucchialy
Scecho, of Heer van dat Eylandt was
verrnaert Zee-rover en opvolgher van
die oock aldaer een goede troep Mooren Dragut , daer wy hier
nae byibnder van
en Arabiers by een had , en verwachten- fpreecken , aen de Baffaen van de Poort
de de byftant der Chriftenen , Dragut hadt gemeent te fenden om door
,
de
met de waepenen beiigh hield H et ge- felve de gunit van defe Raden , en alfoo
deelte van het Eyland , naer het Canael
de verhoopte byftandvandenGrooten
wierdt door Dragut ingehouden , die Heer , te verwerven , de welcke mede
oocI< defe twee Roey-fcheepen had ver- genomen zijnde, lijn hoop mede
vervaerdight, om naer Conftantinopolen kort fouden hebben Des anderen daegs
te lenden, of oock felfs om van daer te in den morgenftondt
,
vertrocken de
vluchten , wanneer hem de noot daer Chriftenen met hun Vloot, fonder
dat
toe dwongh , alfoo hy geen gelegentheyt een Fregat , die tot dien eynde geduerig
fagh , van aen het andere gedeelte , daer de kuft langhs voer, eenighvolck
aen
fijn vyandhetbelithad, te konnen ontlandt kon krijghen , om den een ofkomen. Een gedeelte van de Chrifte- den andere gevangen te betrappen , alnen , begaf iich te lande om water te ha- foo de Mooren , door beftellingh van
len , het welcke van dat Sandé met goet
Dragut, te naerftigh en te wel op hun
verftant bellek was , zijnde een gedeelte hoede waren , om de kult te bewaren.
met den vyand aen het Ichermutzeeren
Twee daghen daer nae quamen acht
terwijl het andere de water vaten vulde
Galeyen aen de Gerbi aen , die om fich
vvelck vechten en vullen wel neghen te beter te voorhen , tot Malta foo veel
.
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gebleven waren , die willende alfoo het Keyferlijcke Schip , zijnde
d' Admirael van de Scheeps Vloot
aldaer mede waeter haelen , en daer in
, met
niet al te voorlichtiglijck te werck gaen- tvyee Vi&ualie of voorraet Scheepen tot
de , van de Turcken , die tot dien ey ndc Chercheni waren gebleven , en datmen
afgekomen waren , fwaere fchade ont- mits de groote fchaeden te weynigh
fingen, zijnde van hen hondert envijf- Krijghsvolck , tot defe onderneminge
righ braeve foldaeten op de plaets dood in de Vloot bevandt , en van Napels
gebleven , gelijck oock vier van de voor- en Sicilia nieuwe verfterckinghe vernnemfte Spaenfche Hoplieden , Adrian wacht wierdt , die door de tegen winden
Garzia , Alfonfo de Gufraan , Pedro noch niet aen gekomen was, wierdt in
Vanega del Rio , en Francifco Mercato den Krijghsraedt goet gevonden , weonder de dooden waren , welcke onge- der naer de Gerbi te keeren.
val den Generael groote ongenoeghte
dit befluyt vaft te maecken , en
toebracht , die nu met fijn gantfche magt fijn volle leden te geven, belafte men
een goet getal Maamidifcbe Arabiers
aen het Secco di Palo was aengekomen
,
gelijck het in het gemeen een ieder ten vyanden van de Turcken , dienende in
hooghften bedroefde en quelde , dat een het Leger van Tuara, alleenigh twinFregatpf Jacht van de Riddersvan Mal- tigh mijlen van die plaets daer de Vloot
ta, omtrent de Gerbi opkondlchapuyt als toen lagh , heen te gaen , en de brugzijnde , van twee verloochende , of Re- ge langhs de welcke men van de Gerbi
negaden hadt verftaen , hoe Dragttt al- aen het vaft e landt kan komen , in te nedaer was , en Uluccialy met twee Schee- men , ten eynde dat de Turcken in geen
pen naer Conftantinopolen was gevae- grooter getal op dat Eylandt mochten
te langer

I

|

Om

ren.

komen; want wat de Mooren aengingh,

Dit was in der daed een groote fpijt,
maer noch grooter leet, dat de Vloot
door geduerige tegenwinden , gedrongen wierdt fich eenige dagen by dit Secco di Palo , hondert en vijftigh Italiaenfche mijlen van Tripoli gelegen , op te
houden, uyt het welcke voort quam , dat
hetvolck, drinckende wel foet waeter
dat uyt die fandige grondt gegraeven
maer van een vuylen aerdt was , een foodanige iieckte onder hetfelveontftond
dat veel honderden van menfchen daer
door quamen teiterven , eninderdaet

die hieldenfe

Groote
ongemac- het geheelehevr hadt daer om geleden,
J
ken van de
jij
mdien men geen miadel daer tegen gechriften
vonden had. Eyndelijck, alfoo de wind
VJoot,
•

ij?

hen noch al tegen bleef, veel volcks, als
gefeght is, door het ongdonde waeter
quam teilerven, en dele befmettelijcke fieckte daegelijcks meer en meer toenam , daer en boven de leeftocht van
dagh tot dagh feer verminderde, engebreckdaer aen gevreeft wierdt, temeer

genoeghfaem voor vriendat fy ghenegen waeren den
Heer van dat Eylant in iijn befit en Dragut daer uyt te houden.

den ,

om

Met dit befluyt vertreckt de Vloot van
Secca de Palo, en wend de Stevens na Komftder
de Gerbi., daerfe eyndelijck op den twee- felvet aea
den dagh van Maert, niet fönder veel dcGerb
ongemack van ftorm winden het Ancker in de gront geworpen heeft en op
den (evenden van de ghefeyde Maent
heeft Alvaro di Sandé het Volck ,
beneffens eenige ftucken Gefchuts doen landen , en in een feer goede fchickinge , by
eenige waeter putten geplaetfl, zijnde
twee mijlen verre van het Cafleel , naer
riet wefte gelegen, en defe
gelegentheyt
voor af van den Generael af ghelien.
Doch óeCc Alvaro, hadt hetongeluck,
in het landen een Neef, naer lijnnaem
genoemt , een Jongelmck van feer groote hoop, inOorloghs faecken, door de
Peftilentiaele iïeckte , tot groote droefheydt
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heydt niet alleen van hem, maeroock
van het gantfche heyr , te verliefen.
Op den avont maeckte Sandé dry Ef-

quadronnen

,

en hoopen

,

van

al

het

volck , oordeelende het niet feer veyligh
te zijn, naer de putten tegaen, omdat
men uyt verfcheydene kenteeckenen
wel konde fien , dat de Mooren , hoe
i'y fich oock hielden
vrienden van
, geen
de Chriftenen vvaeren maer op den
avont fant de Sciecq twee van de fijne
onder fchijn van den Generael te verfoecken , fich naer Tripoli te begeven
dewijl hy van de Gerbinennugerufte:

aenghenomen was , die fich ten
hooghften tegens hem weder (ouden
mifnoegen , indien de Chriftenen langh
op het Eylandt bleven , dit was het voor
geven , maer het waere eynde van de
bootfchap was , de ftandt en geftaltenis
van hetChriften Leger te veripieden.
Dek wierden tot aen den morgen op
gehouden , wanneer hen tot antwoordt
gegeven wierdt j dat fy op de Gerben te
lande waeren gegaen , om dat fy de wint
naer Tripoli tegen hadden, maer evenwel hadden fy fulcksgaernegedaenom
den Heerinbefitvan hetEylantte ftellijck

Nu

len, eer
wilfy naer Tripoli gingen.
den fy fijn vaft ftellingh in dit Eylandt ,

gaerne danck weeten , dat fy voor hun
gek eenige vervarfchinge van dat Eylant
mochten ontfangen , en hun Scheepen

van waeter voorfien , om dan ,foo haeft
hen de windt wilde dienen , fich naer
Tripoli

begeven.
Des orgens , zij nde het kri jghsvolck
in fchoone ordere geftclt, nam Sandé
den wegh naer de Putten , die fes mijlen
van daer gelegen waren , hebbende het
krijghsvolck, dien nacht te vooren, door
dorftgenoegh te lijden gehadt, omdat
door onachtfaemheyt geen water uyt de
Galeyen aen landt was gebracht, waer
door het volck met groote moeyelijckheyt aentrock , het welcke oock Sandé
^odQ vreefen , dat fy in het komen by
te

m

itfi

de putten , door begeerte tot drincken
fich in dier voegen in onordere fouden
Hellen , datfe van de Mooren mochten
overvallen en geflagen worden.
Sy trocken in dry Eiquadronnen verdeelt, hebbende de groote Commendoor met de Ruytersen Voetknechten
van de Ridderfchap van Malta, en de
Vaendelen Duytfchen en Franfchen,
den voortocht , maeckende in alles niet
boven de twee duyfent voetknechten
uyt; Andrea Gonzaga voerde de Battalievandry duylënt Italiaenen , en in de
achterhoede gingen dry duyfent en vijf
hondert Spangiaerden , zijnde ieder Efquadron met lijn Schutters behoorlijck
gedeckt , en hebbende den oever van de
Zee aen de flincker handt. Sandé van
meeninge om fich van de putten te ver- Hun ont«
~
feeckeren , met fijn Archebuliers voor moe " a
uyt fèttende , vand de felve van de Moo- daer.
ren bedorven, en met fandt, puyn en
fteenen gevult, waer over fygenoodtfaeckt waeren de ielve weder fchoon te
maecken, daer men. al de Pioniers die
in de Vloot waren,toe in het werek moffc
ftellen. Ondertuffchen wierdenfegeen
Mooren met al gewaer , een blijckelijck
teecken van hun quaet gemoet , en dat
fy voor hadden hen op het flaen van hun
leger, op den hals te komen, waer over fy
in hun ordere bleven gelijck voor heen

fonderom eenige oorlaeckter wereldt,
uyt hun gelederen te gaen ; het welcke op
lijrïtrafrè

oock verboden wierdt.

Eyndelijck quaemen vier Mooren,
door den Sciecq afgefonden , alleenigh
om het heyr te verfpieden , maer, onder
fchijn van een gemaeckte gefantfehap,

byhen, maer wierden met defe woorden weder afgeveerdight dat nademael
de Sciecq niet by hem konde komen
:

dat hy geruft fou zijn, hy fou wel haeft
by hem felfs op fijn Cafteel komen , ver-

werpende met eenen devoorflagh van
den Sciecq , als dat de Generael, de Hartogh van Medina , met vier paerden
voor

X
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voor uyt fou komen , ghelijck hy mede
fou doen , om met malkander gefpreck
te houden.
De hoop die de Mooren
hadden , dat de Chriilenen door den
grooten dorft geparft , komende aen
hetdrincken , fich buyten orderefouden

en

Daden

om den vyandt tegaen
vinden , en te bevechten , het welcke
niet voortgingh , om dat de Mooren
benefïèns den Sciecq , den Generael
verfcheyden maelen lieten verfoecken, Dc seiece ™
hen als overwonnen, en onderdaenen
n
00 ,
van den Koninck van Spangien te wil- ren itellea
len aennemen. Men nam danpandts- fich onder
lieden van defelveaen, om veyliglijck
n!nck°vaiv
het verdragh te maecken , naer het welc- spangten»
ke Michiel di Baraono , Meeller del
Campo , met twee Vaendelen Spaenfch
voetvolck gefonden wierdt, om befittingh van het Cafleel te nemen, daer
oock de Generael met de voomaemfte
van het Leger des anderen daeghs binnen quam , terwijl lich de Mooren feer
gedienftigh toonden , en alderhande
flaghordere uyt

I

en alfoo lichcelijck te overvallen zijn, gheluckte hen foo geenfints,
door de goede ordere die Sandé daer op
ftelde, alhoewel de Colonel Spinola,
Zijnde te voorbaerigh in hetfchermutfeeren met de Mooren, ten eerften een
harden floot hadt uyt te ftaen , maer de
Veld-Marfchalck dat quaet wel hebbende voorfien, fandden Capiteyn Georgio Ruiz, met twee hondert Mufquettiers Siciliaenen, die fich achter eenige
kleyne Mueren fielden, om de aftocht
van Spinola te beguniligen , gelijck hen leeftocht in overvloetin het leger brachten. Men betaelde oock de Maamidiwel gekickte.
De Mooren wierden wel fbo flout fche Arabieren met hunnen Sciecq :
voor datfede brugge wel en getrouwe als te trachten de ordere van het Chriflen leger aen een ander gedeelte te bre- lijck bewaert hadden , gelijck hen aen
ken , gebruyckende daer toe hun ghe- het Secco di Palo was belaft.
Men vergaederde daer na den Raed
woonlijcke fnelheyt en vaerdigheyt in
het befpringen en afwijcken , maer kon- om te overleggen , op wat wijfe men
den de Chnitenen weynigh hinder toe- dat Eylandt fou konnen onder des Kobrengen., zijnde dien dagh geenander nincksgehoorfaemheyt behouden (dewijl geoordeelt wierd dat fulcks feer wel
verlies gheleden , als van den Hopman
Georgio Ruiz, die met een Lancie in en dienftighlijck ghedaenwas, om dat
men daer door de Turcken en Mooren
fijn fchouder gequetfl , den volgenden
dagh daer aen quam te fierven ; en om- veel gelegentheyt en bequaemheyt bcnam van hun rovery te doen , met het
trent veertigh gemeene foldaten , daer
de vyanden wel het dubbel getal verloo- herftellen en verforgen van hun fcheeren hadden, behalven wel dry , of, als pen aen dit Eyland , gelijck men oock
eenige willen., wel vijf hondert gequet- de Eylanden van Sicilia , Sardeigne en
Malta , benefïèns andere plaetfen , daer
ften.
Het fchermutfeeren eyndighde om- mede niet weynigh bevryde) en wierd
trent twee ueren voor den avont , wan- derhalven beflooten dat men een Sterkneer fichde Chriftenen neder iloegen, te daer noch op fou werpen , dienende
Zijnde de putten fchoon gemaeckt , ter- fich van het gemack en de gelegentheyt
wijl het vechten duerde. Den volgen- van het Cafteel dat daer aireede was, om
den dagh was het Leger in fijn ordere, in hetfelve leeftocht en voorraed te hou~
noyt aflaetende van lich meeren meer den , en fich van eenige gegravene wate verftereken , gelijck oock de Galeyen
ter putten te dienen , behalven dat de
gelafl wierdt lich van water te vooriien
floffè , om de Sterckte op te maecken
maer dry dagen daer naetrocken fy in daer omtrent v/el te bekomen was waer
ftellen

,

i

|

:

by

^

Dragut

van

Marckt was,
met eengroote toeloop vanaldenage-

'by quara dat aldaer een

bueren
vvaer

j

,

dat

mede geen

en eyndelijck

om

kleyn gherief
dat

aldaer lichtelijcker als elders

en vaerdigh ftellen.

vanMaert begoft

men

fich

konde toe

Op den ieventiende
het leger fijnquartie-

ren rontfbm het Cafteel op te flaen
alwaer Antonio Conté, met Bernardo
Aldano , en Sanchio Leiva hun afteeckeninge maeckten., waer op terftondt
te wercken begonnen wierd , zijnde het
werck behoorïijcker wijs onder de na-

tien en volckeren verdeelt. Van de vier
Bolwercken die gemaeckt moiren worden , had Andrea Gonzaga den laft van
heteene met fijn Italiaenfch voetvolck
de groote Commendeur met het volck
van de Ridderfchap , had het ander , het
darde was voor Doria en het volck van
de Galeyen , het vierde voor den Generael felve, al de welcke om ftrijd het
werck bevorderende, het ièlve binnen
korten daghen in flaet van tegenweer
:

brachten.

Ondertuffchen bevand men dat het
water noch de lucht gefondt was voor
iemand die de felve ongewoon was , foo
datter van dagh tot dagh feer veel quaemen te fterven , en groote menighte in
fwaere fieckte viel , dat alles een feer
droevigh aenfchouwen gaf, hoewel daer
een Garthuys opgerecht was , en de Biffchop van Majorca , die daer de oplicht
op had , geen dingh na liet , het geen tot
behoudenis van het Krijghsvolck konde
flrecken.

De

Generacl , de Hartogh van Medina beforghde oock wel dat de putten
met water gevult wierden , het welcke
door de Galeyen daerdaghelijcks moft
gebracht werden ( maer de Hoofden der
fèlver toonden fich hier vry nalatigh in 3
het welcke daer nae die fware ongemacken veroorfaeckte, die wy hooren lullen ) als mede wat tot de verfterckinge
tot het verdragh met den Sciecque en de

Rais.

Mooren

,

l6 3
en in het algemeen des Ko-

nincks dienft mocht ftrecken.
Ondertuffchen verftondt men datter
tot Conftantinopolen een Zee-macht
vervaerdight wierd , en de Groot Meefter van Malta, hebbende vermoeden
van hunne faecken , ontbooden den

grooten

Commendeur met

fijn

M

r

,

,

fchee- fcheepcn

pen en volck wederom te rupge, ghe- en volck
defelve oock op den achüten April te r "S? e
van de Gerbi vertrocken , blijvende de omboden laft van hun begonnen bolwerck op te
maecken, aen Pietro d'Urria, omdat
lijck

men fich feer fpoede defelve ten eerften
weerbaer te maecken , alfoo de Hartogh
fich niet gaerne eerder te fcheep fou willen begeven , brengende daer alles toe
wat noodigh was , hoewel het niet des te
meer , nae fijn voornemen uyt gevoert
wierdt.

De Koninck van
aldaer by

hem

,

Carvan quam oock

tuflchen den welcken

en den Hartogh feer aengenaeme redenen voor vielen , muer de Sciecq ontleyde op alderhande manieren foodanige ontmoetinge, hoewel hy niet boven de negen Italiaeniche mijlen van
het Leger was, alleenigh
half mijl van het Cafteel

delen

,

zijnde

met

veel

quam hy een
met hem han-

Mooren

ver-

feit.

DeGenerael drongh hardt aen, dat

men

goede voorraet uyt de Scheepen
in het Leger fou laeten, maer de by-

Beflel,in B h "»«

fondere belangen frieten de gemeene ï"

om verre.

eC

gh

vfi

Tweeduyfentvoetknechten deGeibi.

foo Italianen en Spangiaerden als Hoogduytfchen wierden tot bewaeringh van

de Sterckte , onder den Veldtmeefiter
Michiel de Baraona, en fijn Stedehouder Antonio , d'Oliviera , beneffèns vijftigh paerden , van Bernardo Chiros beflelt, en ordere ghegeven dat men de
plechtigheden van den eed den Sciecque
fbu doen afleggen , die nu den ftandaert
van den Koninck van Spangien gehouden was op te rechten.
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De Generael dan nam een befluyt met

nieuwe verwarringh veroorfaeckte , elck
hadt een raedt op lijn eygen hand , maer
Verwaralle quamenfe daeropuyt, datmen ten
""
eerften
moft
vertrecken
gehouden
om
buyten
de de^de
,
>
een geringh voorval te rugge
Zijnde eem'ge onluft tuikhen deChri- drooghten te geraecken. De Generael chrifteftenen en Mooren ontftaen , maer we- begaf lich naer Jan Andrea Doria , op de nen
derom baefr. by geleght , met ftraffe van Konincklijcke Galeye , die noch niet
diegeene diemen het meefte fchuldigh wel van een fwaere fieckte genefen was
bevandt te zijn. d' Eedt dan van den om met hem een befluyt over den teSciecq wiert op den vijfden May af ge- genwoordigen ftand der faecken, te neleght , infchijn met het aldermeefte ge- men, ketende aenDon Alvaro Sandé
noegen ter werelt j fweerende de Sciecq laft om het volck gereet te houden , opop fijnen Alcoran den Koninck van dat hy des avonds weder komende , alSpangien getrouw te fullen zijn., en hem les vaerdigh mocht vinden , en niet behoefde te wachten , enzijnde dan Doria
jaerlijcks te fullen tot Chijns geven , fes
duyfent Rijcksdaelders , vier Struys-Vo- van befluyt Zee te kiefen , en het felfde
gels , vier wilde Bockharten , vier Vale- aen al de Scheepen hebbende doen weken en een Cameel. De andere Moo- ten, liet een Galeye, deGravinne geren die by hem waeren , fwoeren oock naemt , voor den Hartogh , om fich daer
van gelijcken onderdanigheydt en ge- op in te fcheepen , zijnde licht en wel
trouwigheydt, waer over den Hartogh , van Roeyers vooriien , en daer mede
om de Mooren te believen , veel gelts zijnde alles wel beitelt, byde Vloot teonder den hoop dede ltroyen, die over komen.
De Generael liet niet nae dien nacht,
het een en het ander groot genoeghen
toonden , en betuyghde , fich geluckigh zijnde voor den i2.vandeMaend, alte achten , dat fy van de tyrannige regee- les wat tot beftellingh van de landtfaecringe van Dragut , die fy voor heen had- ken mocht dienen, tebeforgen, doenden uytgeftaen , eyndelijck verloft wae- de oock goede beftellinge aen den Opperhooft van de Sterckte, en gevende
ren. Hier op beftedemen eenige dagen
om de-reft van het heyr^ te met tefeheep en ontfangende groote beloften aen en
te doen gaen ; maer alles ging met groote van den Koninck van Carvan , waer naonachtfaemheyt toe, tot datter van we- hy de Krijghslieden , die te lande bleven,
gen den Groot Meeffcer van Malta be- met kloeckmoedige vermaningen een
richt quam , dat de Turckfche Vloot tot hart in fprack, met aen wijiinge , dat looTijduigü vijf en tachtentigh kielen in het getal , pende dè Zee-macht , in dien ftand van
van het
op fe n ac ft en van defelve Maent des iaecken , het meefte gevaer , hy genootaenkoinen r
/
faeckt was, volgens lijn plicht, enden•deiTurck- nachts van Gozotzeyl wasgegaen^ voor
fehe vloot» fbo veel men had kennen fpeuren , met dienftrvan iijn Koninck, fich daer op te
meeninge om eerft Tripoli , en Dragut begeven ; enfoo lange was hy roetdefe
daer binnen te hulp te komen , en daer en andere faecken beiigh , dat de dagh
nae de Chriften Vloot te gaen vinden, aenquam, aleer hy met Sandé om neb
by de Vloot te vervoegen , in het Jachc
als wel wetende dat deiêlve ilechtelijck
met krijghsvolck vooriien, en in geen dat hem aen de Galeye.dat deCommendoor Guimeran voerde, lbu brengen,
goede order e was.
Dit maeckte voort een ieder gaende, te fcheep gingh y maer dtfe, als hy bewenfehende nu elck voor ander te golt te naerderen , wenckce hem met
Scheep te zijn > het welcke weer een de handt > dat hy weder naer landt fou
vloot tegen den aenvang van Mey te
vertrecken , maer dit vertrek wiert door
fijn

*
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gaen.

van
n

fa n

mft

de
ruick-

Dragut

gae "? dewii lde Turckfche Vloot alb.
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ftroyen van defe machtige Vloot , ne- Tamme:
mende d'eene fijnen wegh hierend'an- j. ]ck vei *
der daer naer toe. Seven naemen voor r ° y

r e etSi n het gelicht
was, komende naer
nen toe 3 om hen aen te taften.
Naer het beüuyt vanDoria, fichuyt hetieeckerfte fich in
het Canael vanGerde drooghte te redderen , liep hen de bi te
bergen, van dewelcke het meefte
Wint weder recht tegen, die hemfulcks volck in
het waeter fpringende , fochc
verhinderde , en de.Generael van de met fwem men
het landt , hoewel al verTurcken, die des avontste vooren fijn re afgelegen
te winnen , zijnde de gantAncker fes mijlen van de Gerbiuyt ge- fche kuil vol
vluchtende fwcmmers.
worpen hadt, hebbende Cara Muila- Don Alvaro
Sandé begaf fich met een
pha, Couverneur of Landtvooght van goede troep
Mufquetten en Piecken,om
Metilenen, gefonden om de Chriften defe aenfwemmers
te bevrijden., nadeVloot te verkennen , beneffens Uluc- mael de
Mooren, volgens hun aengechialy (van wie wy hiernaefpreecken)
booren trouwloosheydt en ongeftadigen verftaende de onordere die daer on- heydt
> al die hen in handen quaemen,
der was, en datfeflagh vaerdigh was om
beroofden en dood iloegen.
uyt te loopen , befloot met het aenkoDe Generaelmede, om dit tweede
menvan den dagh, defelve te befprin- quaedt voor te
komen, fandt den Kogen hebbende alreets de windt tot fijn mnck
van Carvan , en den Prins van
voordeel. Scipio Doria met een getal Tunis
, aen den Sciecq , om hem te verGaleyen op de brandt wacht uyt gefon- foecken
Mooren te willen van het
, de
den , wierdt foo onvoorfiens door der beroven
en dooden der Chrillenen , af
Turcken voortocht overvallen , dat hy houden en
aen fijn eedt en beloften te
,
geen tijdt konde vinden, weder tot de willen
gedencken. Maer defe flelde fich
Vloot te komen , om defelve van der oockinflaet
van te vluchten, vrefende
vyanden aenkomft te berichten , in voe- hy oock
voor de Turcken , en zijnde
gen voor hem niet overigh was als te daer in
met defe twee verghefelfchapt
vluchten: maer het feilde gefchiede met onder
voorgeven , de Arabifche Maaiooweynigh toeverficht, dat fy niet fee- miden by een
te willen verfamelen , om
gen wat route fy naemen , waer door ee- met defelve,
tot byflandt derChriflenige van fijn Galeyen genomen
wier- nen weder te keeren j als wel wetende
den , en andere die wegh in floegen
dat fy fich op de Mooren van het Eyland
,
die hendefchricken verbaeflheyt
open niet hadden te vertrouwen , als feer quafielden. Jovan Andrea Doria niet te
wel lijck tot hem genegen zijnde. Negenop fijn Reale of Hooft-Galey vertrou- tien Galeyen
geraeckten noch dien morwende , om datfe oudt en fwaer was , gen in handen
der
nam een befluyt fich dichter aen landt de Hooft Galey, Turcken, beneffens
de andere vluchtende
te korten, daer hy vaft raeckte
een ieder fijns weegs , geraeckten in be, in
voegen hy fich met een fchuyt aen de houden
haeven , het welcke den goeden
ftercktemofllaetcnfetten, dat niet bo- Raedt van
den Commendeur Maldoven een mijl van daer lagh, blijvende de nato
toe te fchrij ven was.
Galeyevervolghens van al het volck beDe Groot Meefler van Malta , hadt 7
rooft , en in macht van de Roey ilaeven,
ab gefeght is, fijn Galeyen, om voor
die fich van hunne boeyens ontilaende,
fich fel ven te forghen , op ontboden
deGaleye los kregen, én nae de Turck- maer
evenwel dry van defelve, ondes
fche Vloot brachten: hier
opontftondt het geleyde van Maldonato, weder te
een jammerlijck aenfieu van bet ver- rugge
gefonden defe fich in dde verX 3
wee-

Tchc vloot,
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nademael aldaer, beneffens hem
twee duyient van de beftelde befettinge
en noch wel dry duyfent andere ,foo die
de van de andere , die fich op fijn erva- op dien dagh aen landt gevlucht , als die
rentheyt vertrouwden , wel tot hun goet ter oorfaeck van fieckte daer gebleven
waeren , voor de welcke , hoewel niet
geluck gevolght.
Ondertuffchen ftelde de Hartog ordre feer nut tot den oorlogh , men evenwel, als die Chriftenen waren, behoorte land , om defe ellendige vluchtelingen
byftand te doen , befchermende hen van de forge te dragen , gevonden wierden
de Mooren, en hen klederen en wape- behalven dat , zijnde daer veele die hem
nen, die men voor het landvolck gehou- op defen tocht waren gevolght , het onden had, beftellende: hy liet oock geen redelijck gedaen fou zijn , indien hy, formoeyte of naerftigheyt na , om in de reft gende voor fich felven , hen in den noot
der faecken , in blijckelijck gevaer ftaen- foulaeten^ gelijck hem oock docht dat
de Gouverneur van de Stercktetot die
de, te voorfien. Het begaven fich vorders
beftieringh , om veele fwarigheden, die
fich
om
malkander,
by
onder een tent
onderlinge te beraeden , deGenerael, zedert by het eerfte befluyt ghekomen
Johan Andrea Doria, AlvarodeSandé waren , niet genoeghfaem konde zijn.
Hy voeghde daer noch by , dat hier
en de Commendeur Guimeran , alwaer
Doria van beraedt was, dat het nodigh grooten dienft voor den Koninck fou
waere dat hy ten eerften van daer ver- konnen uyt ontftaen, om dat, 'zijnde
deTurckfche Zee-macht, met het vertrock, terwijl de vyanden met het najaeghen der vluchtende Chriftenen be- overen van defe Sterckte opgehouden
men ondertuffchen bequamelijck al de
figh en van der hand waren , het welcke
hy meende bequaemelijck te konnen plaetfen die in gevaer ftonden , fou kondoen , met den een of den anderen Fre- nen voorfien.
Zijnde dan dien raedt goedt gevon- Vertreck
gat, om fich daer mede naer Malta of
van den
den
verde
, befloot men met het vallen van
Sicilia te laeten brenghen , om
Onderden avond te fcheep te gaen , en dat met Koninck
ftroyde Galeyen by een te vei famelen
negen Fregatten , als zijnde gevolght en Tan Andie op nieu te voorüen , en met de felve
drea Do«
deTurcken weder aen te tallen, of de verfelt van menighte van andere Edel- ïia en an«
lieden
noch
en
beampten
fy
vanden
hoewel
,
plaets
dere van
eenigen
felve, indien fy
Gerbi.
Koninck meende te befchadighen , te dien nacht door de tegenwinden niet de
konden
des
van
de
maer
Zee-kuwal
geraecken
de
dewijl
,
konnen tegenftaen
ften, ter oorfaeck van defen tocht , feer morgens beviel hen noch een ander ongeval , gelijck in tegenfpoed gemeenlijck
on voorfien van volck waren gebleven.
Don Alvaro was van meninghe dat d'eene ilaghop den ander gewoon is te
de Onder- Koninck oock moft vertree- komen: want deGenerael willende de
ken , om Sicilia , dat hem byfonderlijck Turcken , die de ingevluchte Galeyen
aenbevolen , en door dit ongeval , in vervolghden , afdoen houden , deed het
gefchut van de Sterckte op hen aen wenblijckelijck gevaer was , te bclchermen
achtende dat de Hartogh , indien hy an- den , en onder anderen een groote {landers dede, fijn behoorlijcke plicht niet ge, die te fwaer gelaeden zijnde, op het
waer nam maer wat hemfelven aen- losfchieten borft , doodende ecnige van
gingh, hywildehetaldaeropde Gerbe die geene, die beneffens den Generaei
houden , gelijck de laft , die hem opge- daer by ftonden , niet fonder het grootfte gevaer ter wereldtvan fijnperfoon.
leghtwas, en des Konincks dienft veren

niet willen-

woeftinge bevindende ,
de naer landt toe in korten, beflootde
ruy mte te kiefen , gelijck hy dede , zijn-

eyfehte,

:

:

Dien

van

Dragut R A

Dien dagh wierden fy noch op en tegen
gehouden , maer dien volgenden avont
geraecktenfewegh, en quamen behouden

toe Malta , en van daer in
Sicilia aen.
Ondertuiïchen was het verlies op en

metdegenomene Galeyen
als

zijnde

met de

overgroot,
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vloed van goet volck had,
hoewel met
iaitign en onnut volck
ghenoeghfaem
overheden zijnde, het welcke hem
de
groorfte moeyelijckheyt was
die hy hadde, om dat de lijft voorraedt
die daer
was , voor geen lange tijdt genoeghfaem
waer, veel minder het verfch
waeter,

handen der
vyanden geraeckt Flaminio del 1'An- ten ware
hem van den Hemel hulp toeguillare , Generael van de
Paufelijcke ghelonden wierdt.
Hy hadt oock een
Galeyen, hoewel Campane wil dat hy voornemen
de belegeringh te redeen
Groot doodt
gebleven zy; Sanchede Leiva, ioo langh
lies der
als hy kon de, op hoop
van
Generael van die van Napels ; Beliniri Heondertuiïchen byftandtrefullen verkrijin de gien de Requefens van
die van Sicilië, gen , zijnde oock fijn
Majefteyt veel aen
ibe.
deBiflchop van Majorca, Galton
della de behoudenifle van defe
Sterckte, en
Zerda , foon van den Harto^h
het volck dat daer in lagh
, met
, gelegen.
veel anderen
Maer de Turcken , hebEenige fchermutfeïs tufleheo Chribende de vluchtende Galeyen vervolgt
ftenen en Turcken vielen
evenwel
taften op hun wederkomft
de fcheepen voor , in al de welcke de Sandé
met feer
met foldaeten aen , die zijnde rijf en groote
omlichtigheyt te werek gingh;
twintigh in getale , naer weynigh
tegen
ioeckende niet veel van lijn volck
in de
ftand , alle genomen wierden ,
verlie- waeghichacl te ftellen
ten waer met
,
fende de Chriftenen alfoo met
defe merekehjek voordeel
de meeite van
j
Scheepen , en de genomene Galeyen
de welcke gelchieden by eenige
fëlve in

.

als

mede met

die

m

3

het

ontfwemmen buyten de

verdroncken waren, over de dry duyfent

mannen.

Pialy

Baila , die Generael van de
Turckfche Zee-macht was , befluytende
de Sterckte op de Gerbe, metgeweldt
te vermeefteren , fchreef
ten eeriten aen
Dragut ( die even te vooren eer de Chritgut
ftenen aen de Gerbi waren gekomen
het
fich met al iijnRuytery, naer
ïen
Tripoli,
om die Stadt te befchermen , begeven
de
:ktc
had ) dat hy terftondt al de macht
van
eGer
volck , die hy by fich had , fou fenden
ntbcof
medebrengen, om voor de Sterckte op
deGerbi te gebruyeken, gelijck hy de
ielve toefand

beneffens een groote menighte van oorloghs voorraed.
De Bafïa
deed daer op al het oorloghs volck
te
lande gaen, enbegoft hun leger
,

te ver-

ftereken, dicht by de Putten daer
voor
heen de Chriftenen , fich op hun landen,

gehouden hadden.
Sandé oordeelde niet dienftigh hen
gaen befpringen, als die geen over-

itil

te

putten

Sterckte

by de welcke hy
wacht, eneenredout, met twee
vaendelen Mufquettiers daer in,
onder het
bevel van den Hopman
Jeronymo de
bande, Neve van den Generael , en
Jan
ülono d'Ulloa, alle oude en ervarene
Knjghs-lieden , hadt geftdt
9 tegen de
welcke het de Turcken altoos te
quaet
hadden.
,

De Turcken dan, door het volck en
de voorraed van Dragut aldus
verflerckt QeSrerfc
zijnde, begolten de Sterckte
te naerde- ie °P*e
c
,aI
ren , om de felve met een
volkomen ?e
belegh aen te talten, doende het
Cdvc ken bek.

ÏL

met

feer groote omfichtigheyt,

omdat

door het gefchut van de Veftin^h feer
befchadight wierden j waer over iy hun
naerderinge maeckten , langhs eenige
Trencheen naer een feeckere holte die
de Chriftenen hadden begonnen te
maken , om fich van den bedeckten wegh
van de Zee-kuft te dienen; het welcke
zijnde een werek van een groote tijdt,
niet wel te weege te brengen was , evenwel
iy

ie

-

,

,
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wel oordeelde Alvaro , indien de Turcken het daer toe brachten , dat hem

hoogden hinderlijck (ou zijn

fulcks ten

v/aeroverhy bequamen

tijdt

j

verwachte

om hun voornemen te vernietigen.
Op den vijf en twintighften van May
1560/ omftonter een buyten ordinaere
, maer alibo deSandé (ich

fchermutfel

toen onpaffelijck bevand , wierd de
gewoonlijcke omiichtigheydt niet ghebruyektj invoegen eenige (ich al te moedighlijck te verre nae den vyandt begevende, de befcherminge van het ghefchut ontgingen , foo dat fy door de ruytery van de vyandt befprongen en in de
als

vlucht gedreven wierden , ketende al
eenige dooden op de plaets, en onder
die eenige Bevelhebbers ; maer het geen
noch fwaerder viel , was het verlies van
een bedeckre wegh , daer fich terftond
de Turcken in plaetften , en dat den
Chriftenen het genot van eenige putten

benomen

wierdt.

De

Capiteyn Geor-

gio Monteforo , die de wacht by eenige
andere putten had , quam defe geflagene te hulp , invoegen de Turcken tot
drymael toe de Redoute befprongen
en foo menighmael weder afgeüaegen
wierden , maer alfoo het getal der vyan-

den vaft meer en meer aenvvies , belafte
San dé , als die fonder voordeel geen
volck focht te fpillen, zijnde een man
verlooren van hen , meer als van twin-

vyanden, datfe foudenaftrecken en de Redoute verlaeten , die keekcrlijck de Turcken al eenigh volck ge-

tigh der

koft had.

Hebbende de Turcken dek verove,
die voor hen al vry van
eenigh belanghwas, gingen defelve al
voorten voort, komende do^rgeweld

ringh gedaen

van Pioniers, lichtelijck alle fwarigheden en hinderinge te boven, enmaeckendefelver hun trenchten foodicken
fwaer, dat men met geen Canon, hoe
fwaer het mocht zijn , daer door konde
fchieten

,

met de welcke

iy in fulckcr
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voegen de Sterckte omcingelden , dat
de belegerde lich wel haeft t'eenemael
befiooten faegen.

Sy rechten oock een groote Batterye
op, ftaende op een verheventheyt, en
voorts op een platte forme , maer de
Chriftenen veriaegen lach daer tegen foo
wel , dat fy daer voor niet foo leer te
vreelen hadden ; maer het quaerfte was
het verlies van de vifch , en dat door de
geweldige hitte, veel lieden van dorft
verfmachte , hoewel men dry dagen lang
daer wel in voorfagh , ter oorfaeck van
eenigh water , dat men in vaten had bewaert, zijnde het graeven van putten,
dat men aldaer had aengevangen , niet
naer wenfeh geluckt j want het waeter
dat men vand was brachachtigh , en verweckte foo meerder dorfl als het lefchte.
Zijnde de faecke van gewicht aldus
nau binnen de Sterckte befiooten , en
van water berooft te zijn , befloot Sandé
een fwaere uytval te gaen doen , en de

Swaere

vyanden uyt hun Trencheen te flaen
chVifte-"
het fouden dan uytvallen door twee nen
:

.

poorten , vijf honden Italiaenen , en foo
veel Spangiaerden , al Mufquettiers ,
hondert duytfche piecken j de welcke
een ieder fijns weeghsaenfèttende, fich
daer na weder tefaemen hadden te vervoegen , om des vyands gefchut te vernaegelen , en van de fèlve al doodt te
flaen, watfy konden bekomen, fonder
de handen ergens , om te pionderen, aen
te flaen. Andere troepen hielt men ondertuffchen vaerdigh, om in noot defe
by te ftaen , daer het vereyfcht wierdt.
Zijnde op het aenbreecken van den dag
alles vaerdigh, vielen defe benden van
beyde zijden uyt , doodende een groote menighte vyanden ; Dragut felfs,
die lijn gefondene troepen envoorraed
gevolght was , wierdt gequetft , hoewel Vra^Ht
*
onbekent, door den Vaendrigh Monti- queift.8
bai Bifcaglino

j

maer defe al te moed ig-

vechtende , en niet wel van de fijne
ghevolght zijnde , geraeckte onder de

lijck

voet.

van
voet.
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ftucken Gefchuts wierden
vernacgelt, eenige Vaenen en Banderollen wierden verovert, en de Chriitenen bleven meefter van de Trencheen
maer de Soldaeten als toen de ordere die

hen gegeven was vergeetende, vielen
aenhet roven en pionderen, vanwelckeonorderedeTurcken fich dienende,
vielen die weder op de Ch riftenen,
en
brachten door hun woedende aenval
,
fcodanigh de fthrick onder hen , datfe
fichfchandelijck op de vlucht begaeven.
Veel Edele en braeve Mannenlieven
daer al vechtende,

met dewaepenen

in

de hant , en onder defelve oock de GraeveGalyano Anguifciola, de Hopman
Garel d' Aro , en eenige andere van
naee,
De Chriftenen aldus verbaeit naer
c
het Slot vliedende, wierden
foo dapperhjck van de Turcken gevolght,
dat

P

delelve

fich niet ontfaegen , tot aen de
Grachten toe te komen , hoewel het
Gefchut van daer binnen fchrickelijck
daer onder fchoot, maer als
eenige van
binnen, die als gefeght is vaerdigh daer

Kais.
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de lieden foo wanhoopigh
, datfy liever wenfehten te iterven
als te leven;
en me noch het leven
te

eenighfints be-

minnen Konden , verkoofen iets
anders

dat noch dimmer
was als de doodt , Revende fichfelven over in
handen van de

1 ureken , daerfefeifs van natueren
fulck
een fchnck voor hadden
,
verkoopende
Hun duere en koftelijcke vryheyt
voor
een onnofelebuyck vol
waters. Al het

goud

, al het filver datter mocht
zijn,
verioos hun prijs en waerdye
, nademael
een groot ftuckgelds niet
genoegh

was,

om een

kley n vat waters te ko apen.
E>ie geen die het alles
nauw opghe-

teyekent heeft , dat in dele
benauwtheyt
voorgevallen , verhaelt datter

is

een

is

gevonden geworden , die afftant
van ai
njn goederen wilde
doen , die al veel
duyfentducaten waerdigh waren
,
voor
die gcene, die hem
den geheelen tijd van
delen uyterften noot,
onderhoudt van
water iou willen geven.

£en

Siciliaen

genoemt ,

,

Sebaftiaen da Pollere

ftelde voor , met diftilleeren
Zee- waweder op hen uyt quae- en overhalen,
een goede men ightewa- ter met
rnen, weecken fy, teghen den
riilUlleren
avondt ters.tebefchicken, voor
welcke vondt ffiS!
ar
, hoewel niet fonder een groot getal
nem Don Alvaro een groote
vereenngh tnaeckt
van de hunne te hebben laten
fitten.
beloofde.
HydeeddandoordeDuytMaer al dit nam geenfints de onge- Ichen
die aldaer waren,
achtien keetels,
macken binnen wegh , wordende het or
potten toe maecken , alfoo
men geen
eb eckva n water, in het Fort
g
g
hoe lan- itofle om meerder te
f
£cTvn n*
maecken
by der
geihoegrooter,
hier uytontftont voor
watcr.
handt hadt, en alfoo viel
men aen het
eerft datie het Meel met
Zee-waeter jverek- maer wat men
ftoockte, men
motten kneden en backen gelijckoock kon
,
niet meerder trecken
als vijf en darde fpijfe koocken , hoewel de felve
, om
tignBanlen, ofkleyne vaetjes
, in een
te konnen dueren
, genoegh gefouten
aagn , en fomwijlen niet
meer als vijf
was j al het welcke , beneffens de gedue- en
twintig, zijnde een kleyne
voorraed
ngen arbeydt, endegroote hitte, den voor
foo veel volcks.
dorftnochtegrootermaeckte.
deDit overghehaelde water
wierdt foo
le geweldige dorft ofte
ontgaen, of min- loet bevonden
dat zijnde gemenght
,
der re maecken , derfden
defe ellendige met het water uyt
de putten, hoebrack
menfehen qualijck genoegh eeten, waer
W J £* geen onae ngcname fmaeck
doorfy foo verfwackten, datfe fich
ï
r1
felgat. De Generael
Alvaro maecktedan
ven qualijck op de beenen konden houeen vermengingeopdefe
wijfe; hy nam
den, ïck fwijgeden arbeyd en het ftrijvijttigh vaetgens
putwater , vier en twinden uy tftaen. En in der daed,dit maecktign van gediftilleerc
water , en hondert
van

toe itonden

,

,.
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van het water uyt de Cifternen , en al had het gefagh over de Vloot , wanneer
dat onder malkander vermenght heb- de Generael aen landt was, maer wanbende , gaf daer van twee indoopingen neerdie tefcheepwas, hadt Dragut in
des daeghs voor ieder foldaet die in de het leger het bewindt , en defè wierdt
wapenen , en een voor die geene die oock het befchieten van het bolwerck
Gonzaga , met het volck dat hy tot de
niet in de wapenen was. De wijfè van
dit te bedeelen is gedenckwaerdigh
de belegeringe had toegebracht , aenbevooSlotvooght van het Slot hadt daer de len. Uluccialy met twee duyfent Turcvoornaemfte beftellingh af, als zijnde ken en Mooren , die door de nederlaeg
een faeck van feer groot belangh, en der- van de Chriften vloot vry waren ghehalven wierdt de uytdeelingh gedaen op raeckt , fette het op het bolwerck S'. Jan
aen , maer Pialy Baffa , als Generael, beeen plaets daer goede wacht gefet was
alwaer de foldaeten in ordere moften hield voor fich de twee bolwercken della
voorby gaen, hebbende een iedereen Cerda en Spinola te befchieten ; maer
ipongie aen een koort ghebonden , de als men rontfbm de gelegentheydt wel
welcke fy in het water lieten vallen , en gefien had, befloot men alleen defe twee
foogen daer dan uyt het geen hen toe- laetfteaen te taften, beneffens de poort
geftaen was i een uyterfte noot, die men daerby ftaende, en met achtien groote
niet weet oyt in eenige belegeringh te ftucken gefchuts te befchieten ; en om
het felve te bequamertedoen, maeckzijn voorgevallen.
Staende de faecken van de Sterckte ten fy twee platte formen , op de welcdan aldus , waren de Turcken ondertuf- ke foo het ghefchut, als de buffchieters
foo wel bedeckt ftonden , dat die van
fchen weder foo verre aengenaerdert
datfe op nieu Batteryen konden planten , binnen noyt het een of het ander konnaerderende onder de befcherminghe den mishandelen.
Maer door dit naerderen der Turcvan de felve de plaets vaft meer en meer,
des daeghs hieldt iichde Baffa Pialy fel- ken , wierden de Chriftenen gedwonve byhetwerck, maer tegen den nacht gen een Trenchee, dade buy ten noch
begaf hy fich weder op de Vloot, laten- hielden , te verlaten en te Hechten , zijnde als dan Dragut> die üchfelven Ko- de niet mooghlijck het volck naer buy*Dr3gut
ninck van Carvan liet noemen , met het ten te krijgen , om de felve te bewaren.
draegc den
Maer Alvaro focht nu weder door
werc c begaen ; die fich daer omtrent
Konlack des tenaerftiger toonde, temeer hem uytvallen den vyandt te befchaedigen
v^n Car- aen de geheele faeck gelegen was , fteldie met vry beter ordere als de voorT2n
lende door groote beloften de faeck foo gaende toegingen , hoewel met weynigh
ge volgh, willen de fich de Turcken geenlicht , als de felve van dagh tot dagh fich
toonde fwaer en gewichtigh genoegh te lints tot de hinder laege laten verlocken
gelijck de Chriftenen wel verhoopt hadzijn.
Zijnde nu de Turcken gekomen tot den , invoegen hy het felve moede wiert,
het verdeelen van hun quartieren , wierd foo om geen meer volck te fpillen , alsde mafla, of het geheel van hun macht om lijn eygen volck geen oorfaeck te
geven , tot de Turcken over te loepen
( bettaende in veertien duyfent Turcken > behalven duyfent en vijf hondert zijnde de faeck tot foo verre gekomen,
ruytcren, en een goede menighte van dat die geene , aen de welcke men de forgebevoolenhadt, van op te paffen, en
Moorfchefchutters) foodanig verdeelt
de Stedehouder van den Baffa Cara Mu- te verhinderen dat iemant over liep , de
eerfte waren , en andere met een goedt
ftapha , Onder-Koninck van Metilene
j
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voorbeeldt voorgingen ; jae foo hoogh
was de fchelmery geklommen , datter
bevonden wierdt , dat eenige hadden
getracht het vyer in het buskruyt te ftee-

nacht meenende in het werck te ftellen , wierd met groot verlies van de fijne afgewefen. Hy meenende het felve
by den dagh met laegh waeter in het

ken, en foo alles op te doen vlieghen.
Defe overloopers tot de Turcken , be-

werck te (tellen , vand noch

reeckent men wel tot een getal van duyen vijf hondert te komen , onder
de welcke foldaeten van bekende dapperheyt , en felf leer welgeboorene Edellieden waeren , hoewel feer onedel in
hun daeden , als die hun lichacm , jae
fèlver veele hun ziel verkochten , alleen
om hun luft van te mogen drincken, te
voldoen ; terwijl weder eenige andere
fent

metheete koortien felver aengetait , de
minfte onordere niet veroorfaeckten.
Ondertuffchen hadt Pialy BafTa aen
Solyman bericht gedaen^ lbo van fijn
overwinninghe op de Chriftenen behaelt , als van fijn aenvangh om defe
Sterckte te bemachtigen , en alföo dat
landt van de Chriftenen te verlolTen
onder vaftgheftelde beloften van daer
fonder fijn uytgedruckt bevel , niet af te
gaen.
Gelijck de overwinnaer altoos vrienden genoegh vind , foo was het dat de
Koninck van Tunis , ontlïende de over-

winnende waepenen van de Turcken ,
fich niet ontfagh vier Galeyen met biskuyt

en andere nootdruft gelaeden
,
den Turcken tot byftant te doen , niet
tegenftaende hy voor heen verbondene
vriendtfchap met den Koninck van
Spangien gemaeckt, en foodanigh onderhouden hadt , dat hy den Hartogh
van Medina j op fijn eerfte aenkomen
hulp van volck had aengebooden , om
de Turcken uyt Africa te helpen verdrijvefl.

Maer de Baffa vermerckende de fchade die

hem

van de Chriften Galeyen
, in het gaen en
komen wierdt aengedaen , befloot de
felve te verbranden , waer toe hy laft
aen Uluccialy gaf ; defe het felve op een
die in het Canael laegen

veel

meer-

der tegenftand ; als komende die van de
Sterckte de Chriftenen , en de Turcken

weder van hun zijde Uluccialy te hulp
waer door veel volcks quam te fneuvelen van beyde zijden , maer meer van
de Turcken , als die foo wel met weerbaere waepenen niet voorfien waeren
aldus bleef Uluccialy weder in fijn hoop
bedroogen. De Turcken hadden oock
eenige dagen naer malkander met hun
Batteryen gefpeelt , doch met weynigh
vrucht , dewijl de belegerde des nachts
weder op maeckten , het geen by den.
dagh om verre gefchooten wierdt ; gelijck oock al hun naerderingen naer de
gracht , vruchteloos wierden gemaeckt
zijnde hen de Chriftenen in alles inde
weegh , waer over de Baiïa befloot een
ftorm op de Sterckte te waegen , en de
felve met ladders te doen beklimmen.
Maer Alvaro daer van door een getrouw verfpieder bericht zijnde , befloot
van lijn zijde de Turcken eenheerlijck
fcacco matto, en braven treek tefpeelen i zijnde verfeeckert dat de plaets,
daerfè hun aenval fouden (Joen , naer de
Zeekant was, eenplaets daer de Italianen geplaetft waren , dewijl de Gordijnen aldaer laeger als elders waren , hoewel de toeftel van de ladders was , om

op verfcheydene
konnen werden ,

plaetfen gebruyekt te

om

daer door de belegerde van de plaets , daer het op gemunt was, af teleyden.

Sandé dan maeckte die voorbereydinge die in fulck een gelegentheyt nodigh is , verhoopende den vyandt een
goet onthael te doen j maer eenige overloopers, deden de Turcken bericht van
het geweldt van vyerwerek en anderen
toeftel

dat

,

en
had van beftormt

die binnen gemaeckt wierd,

men vermoeden

Y

2,

te

t

171

't

L

,

ï e v e n

en

Daden

worden , en dit was de oorfaeck en bittere dorft , als oock van de wondat de Turcken met het beklimmen niet den , daer men geduerighlijck een groovoortgingen , maer dat beiluyt veran- te quaetaerdigheydt in bevandt te zijn
;
ghelijck oock de hulpmiddelen meeft
derden in hun voorgaende , om de Ga
leyen te vernielen, van het welcke Al- vermeeftert waeren.
defe reden
wierdt Alvaro oock genootfaeckt noch
varo mede kennis wiert gegeven.
De Turcken dan des avonts voor den twee Galeyen te verbranden , ghelijck
achtienden van Juny , fich met meerder even te vooren noch twee aengefteecmacht toegerufr. hebbende quamen des ken waren , om dat men geen volck, om
morgens , met het kriecken van den die te befetten , kondemiflën.
De Turcken terwijl voortgaende met
dagh te voorfchijn, en vielen de Galeyen
van alle kanten aen , maer de toeverficht geweldt op de Stadt te plegen, hadden
van Alvaro maeckte weder hun beftaen dry andere Batteryen tegen dedryBolvruchteloos, en bracht de vyanden feer wereken de Gonzaga , Cerda en S<. Jan,
groote fchade toe, nademael dry hon- opgerecht ; van de welcke
fy met ghete {lillen

-

Om

,

Cnnfteo
dapperüjek befcheimr.

2ert uytgelefene foldaeten van alle na-

fchut en mufquetten die van binnen

onderde Colonel II Mas, en de
Capiteynen Gabrio Pantanida, Fantone
en Lamprigiada , in de Galeyen waeren

op de Gordijnen en Bolwercken

tien,

geleght, door de welcke fulck een hartneckige tegenftand wiert gedaen , dat
de Turcken, in fpijtvan al hun voorbarigheyt , weder met groot verlies moften afwijeken. Van de Chriftenen ble-

ven omtrent veertigh mannen , maer
vry meer ghequetft j onder de welcke
Fantone en Piantanida mede waeren j
maer in de Sterckte , nademael van daer
op de Turcken , en van de Turcken op
de felve , mede geduerighlijck gefchooten wierdt, is een Vaendrigh met een
grooten koegel het hooft van den buyck
te pletteren

gefchooten

,

dat teghen de

neven ftond
aenfprongh , en hem t'eenemael met
breyn en bloet overdeckte.
Ondertuffchen verminderde het volk
in de Sterckte foodanigh hant over hant
dat men niet geraeden vand , ten waere
in de uyterfte nootfaeckelijckhey , eenigh volck meer uyt te fenden^ aen d'een
borft van Alvaro , die daer

om dat het geduerighlijck overliep,
aen u'andere zijde, om dat die be-

zijde

en

quaem

tot

lijcks alles

nemen ,

de Wapenen waren , nauwewel konden befetten en waer-

dewijl 'er daegelijcks veel ftier-

ven > foo ter oorfaeck Yan de heetc locht

,

feer

veel fchade toebrachten , tot dat iy met
het voorfpannen van zeylen , den Turc-

ken ten minften hetgeiichtbenaemen,
waer door de felve , om niet in de wint
te fchieten , vry van defe quellinge aflieten , behalven dat hun kruyt , loot en
pijlen by naeten eynde gefchooten waren j maer vier Galeyen van Conftantinopolen, met dat fchiet geweer gelaeden, aenkomende, ftelde hen weer in
ftaet van fchaede te kon nen doen. Men
wil dat Naffuf Aga , die met defe Ga r
leyen aengekomen , en voor heen van
den Baffa,om den Grooten Heer van alles bericht te geven,naer de Poort gefonden was , lalt aen Pialy fou hebben mede ghebracht, dat, indien hy voor het
uytgaen van Auguiïusgeen meefter van
de Sterckte wierdt , hy de felve fou verlaten en van daer vertrecken , uyt vrefe
dat de herfft-winden de Vloot eenigh
merckelijck ongeval
brengen.

mocht komen toe

te

Ondertuffchen konnen wy een aefdikrijghslift van de Turcken, om de Aerdigc
belegerde een fchrick aen te jagen, hier krijghsniet voor by gaen.
Sy wetende darde
"ïrckeSi
voornoemde vier hulp-Galcyen by der
hand waren, fondendes avonts te vooren dartigh andere omdeièlve te ont-

ge

moe-

van

Dragut Rai

moeten. Defe des morgens daeraenal
te faemen met een fchoon aenfien uyt
der Zee opkomende , maeckten een
fchijn met ichieten over en weder, als
of al defe vier en dartigh Scheepen een
nieuw hen toegefonden onderftant waren j ghelijck fy oock al van te vooren
van een groote hulp-vloot een gerucht
hadden keten loopen , daer by voegende , dat fy van meeningh waren in Africa
te overwinteren , indien fy ondertuffchen de Sterckte niet bemachtighden.
Maer die van binnen merckten het bedrogh wel haeft, , en lachten deTurcken daer over hartelijck uyt , hen vertoonende , dat fy andere fpotternyen
moften bedencken, en andere middelen aenwendcn , om te overwinteren
en geenfints foodanige vonden, om kinderen mede te verfchricken.
Sy evenwel voeghden gewelt by loosheyt, en onderlieten niet alle mooghlijcke

wegen omdenhoeckte boven te
, aen te gaen , gelijckfe oock Och

komen

rceefter maeckten van een put , die niet
verre van het bolwerck Spinola in een
grot gegraeven was, daer de belegerde
groot genot van trocken} enhetquaetfte

was , dat

om

fy aldaer

den wegh vonden

het felfde bolwerck te ondergraven

;

oock binnen korten tijdtden
Chriftenen de befcherminghe van het
felve benamen , enSandé benootfaeckteneen affnijdingh temaecken, om de
wal , by gelegentheyt van overval , te
konnen verdedigen , gevende den laft
van defe verdedigingh , aen den Hopman Johan Oforio , met bevel , dat men
hem in alles gehoorfamen fbu , het welcke met alle naerftigheyt moffc gefchieden , nademael de Turcken fèer y verig
in hun wercken voortgingen , en in ftaet
waren wel haeft een openingh te maecken , om daer op aen te komen , gelijck
wel haeft gefchiede , en den ftorm daer
aengebracht wierd, die fijn meefte gewelde ten eerlten op het bolwerck Spi-

gelijck fy

ï/3

nolabaerde, hervattende de vyandden
aenloop tot dry maden toe , en lbo mcnighmael van de Chnftenen afgeflagen stormen
zijnde , van de weickc een ieder de af^enagrootite dapper en moedigheyt van de S cn
werelt betoonde. Maer de Veldmeefter
Jerony mo Piantaneda , zijnde oock beiigh op het bolwerck St.jan, devyanden , die oock aldaer hun aen vul deden
af te weeren , wierdt in het hooft ghe- Piantane
fchooten , en liet alfoo eerlijck het leven. da &':eMaer te groot was de hartneckigheyt der fchooieü.
vyanden , dat Don Alvaro de felve tou
*

hebben konnen wederhouden

,

ick fwij-

ge te rugge drijven , niet konnende fich,
gelijck voorheen , van lijn volck dienen
om het felve te doen uyt vallen, uytvrefê dat het tot den vyand mocht overloopen. Evenwel hebbende uyt het Leger
van den Turcken bericht, dat indien f y
een of twee dappere ftooten kregen , dat
fygewiffelijck fouden aftrecken , bracht
foo veel te wege, dat nae het bolwerck
vanGonzaga, de toegangen foodanigh
geëffent wierden , dat men daer te paerd
bykonde komen, waer op hy tot tweemael toe de Turcken dede aenvallen
hebbende oock van de Sterckte Spinola
eenige hulp gekregen, totdatdefeive,
door het geweld van den aenloop ghedwongen wierden , hol over bol te wijeken, met groot verlies van de felve, als
mede van de Chriftenen,onder de welcke oock de Capiteyn Jeronimo de Sandé , mede een Neve van den Generael

doodt

bleef.

Daer gebeurde evenwel een gheval
het welcke deTurcken bewoog den aenval noch eens te hervatten. Een krijghs-

man van de Sterckte hadt een hand-granaet onder de vyanden geworpen , die
niet quam te barften , waer over een
die opnam , en weder op het
bolwerck wierp, de welcke aldaer lijn

Turck

werekdede,
kruy t

,

juyft

byeentonneke met

het welcke daer door

mede op

vloogh , fonder evenwel veel fchade te

Y

5

doen,

,
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doen. De Turcken evenwel maecken
daer op een nieuwen aenval , daer op
een nieuw > een gevecht van twee ghede Generael felheele ueren ontftont
vewiert als toen ineen van fijn handen
gequetft , en 1'Oliviera kreeg een fchoot
:

arm , die evenwel daerom
maer vattende den degen in'
hand , de vyanden weder op

in de rechter

Daden

en
ke
j

|

noden hadden
en
over te haelen , gelijck voor heen gefegt
is: oock was 'er van het water inde Cify

om

ten hooghften van

het waeter

mede

te diftilleren

fterne of back

foo veel niet over als
,
van nooden was, om met dit overgehaelde water, en dat van de put te ver-

mengen.
Alvaro dan fiende dat de faecke tot
de ilincker
een nieuw dapper te keer gingh , tot dat dit uyterfte gekomen was , verfamelde
al fijn Hoplieden en voornaemfte bede Turcken weder af trocken.
Defe geduerighlijck van de overloo- ampten by een , ( hebbende eerft be- Uytterfte
beüa
eerft dubpers bericht, dat het de belegerde niet ftelt,' dat men de krijgslieden
l\
'°
van Alva,
r
veel langer fouden konnen harden , de- bel rantloen van eeten , en foet waeter r0 d e sanwijl fy gebreck aen water en aen brandt alleen, met een weynigh wijn vermengt, dé.
hadden , hoewel fy in alle vier de bol- te drincken fou geven ) en heeft hen
wercken fulcke inganghen gemaeckt voorgehouden tot wat ftaet fy gebracht
hadden , dat fy daer te paerd in konden waren , en hoe fy , naer dat fy alles wat
komen , en met de pieck hand aen hand tot wederftant van den vyant konde dievechten, evenwel tiende dat de Chri- nen , hadden aengewend , nu daer toe
ftenen fulcke weerbaere affnijdinghen gekomen waren , dat fy eer door dorft
hadden gemaeckt , als genoeghfaem wa- als door het fwaerd der vyanden ftonden
ren , om hen weder op te houden , wil- tevergaen, foo was hen dan nu niet anden geen volck meer te vergeefs fpillen , ders overig als te doen het geen de Edelmaer hielden door eenige weynige be- moedige Mannen door den uytterften
fpringers die van binnen gaende , terwijl noot in wanhoop geleert wort , en dat
die van de Batteryen met het gefchut de meermaels in fiimmer ftandt vanfaecverweerders van de wallen dreven , ken , een heerlijcke overwinninge heeft
doende voornaementlijck daer mede veroorfaeckt ; hy befloot dan men fou
groote fchaede op het bolwerck della dien volgenden nacht , de vyanden , die
Cerda , daerfe de fchutweer t'eenemael wel verre van die gedachten waren , met
om verre wierpen, fonder dat de Capi- de uyterfte raoedighey t gaen befpringen,
ftellende met eenen de wijfe voor , die
teynen daer iets tegen konden doen.
De Turcken dan vertoonden fich op men hadt naer te komen , en die hen
den 26. van Juny in ftaet van den aen- een goede uytkomft dede verhoopen.
val daer op te doen , maer fiende de ver- Dit wierdt van hen allen goedt gevonniet af

liet ,

i

weerders moedighlijck in hun troepen
ftaen, om hen dapperlijck te ontfangen
en wellekom te heeten , hielden fy noch
te rugghe , maer bleven in hun wefen
dien geheelen dagh ftaen , houdende die
van binnen oock in geduerigh duchten
van den aenval maer twee ;dagen daer
nae , Alvaro de Sandé , maeckende eens
een overflagh van de voorraedt die fy
:

binnen hadden , bevandt datter geen
hout voor fes dagen meer was 3 het wele-

den.

Dqs morghens dan twee ueren voor
den dagh , gingen uyt de Poort nae de
Zee-kant, fes Capiteynen met dry hondert foldaeten , die uyt al de volckeren
uytgefocht waren, de Sandé felve volgde met die kracht van volck die hy te fa-

men konde krijgen ketende noch een
,

goet ghedeelte tot bewaeringh van de
Sterckte, en van defe, die hy met fich

voerde , beftelde hy noch eenige tot een
ach-

van

Dragut

achterhoede, onder Capiteynen dielafl
hadden , fonder omfien te dooden al die
fy rnaer het minfte faeghen afdruypen.
Hy beval dat de voortocht recht op de
tent van den Bafla , en die van Dragut
fou aentrecken , houdende voor (ich de
groote tent, daer een groot lichaem, of
Corps de guarde in gehouden wierdt.
Met dele ordere dan uytgaende , en
voortfettende met het uyterlie beüuyt

ginghde eene met de fijne in ililtenaer
de tent van den Generael , en de andere
nae die van de wacht , doende elck van
fijn zijde de grootfte proeven ter werelt
van een wanhoopige dapperheyt. De
eerfte in weerwil van de Turcken , door
braeckendry Trencheen,om by de Pauwilloenen van den Generael en Dragut
te komen , en Alvaro de Sandé , brack
in de wacht in,maeckte een groote flachtingh onder de lèlve , en bracht het alles
in onordere. Maer defe vand fich op een
ftel en een fprong van de fijne verlaten
blijvende niemand by hem , als de Sergeant Major Marotto , en de Hopman
Peruccio da Nizza, van de wel cke een
weynigh daer nae Marotto gequetft en
gevangen wierd
Alvaro evenwel ge:

dueriglijck ftrijdende

met Peruccio ,

die

aengeboden , om hem by de
Galeyen te brengen , geraeckte eyndelijck uyt handen der vyanden en op een
Galey , maer fonder daer eenige fpijfe of
kleederenop te vinden, zijnde de fijne
die hy aen had , geheel nat. Hy dan fand
een bode nae den Reeckenmeefter Johan d'Alarcon , met ordere dat hy hem
kleederen enfoldaten op de Galey, benefïèns voorraedt van riemen fou fènden , om daer mede door het Canael in
de Sterckte te geraecken , en dat hy al
die geene die binnen gebleven waeren
fou aenmoedigen , om fich dapperlijck
en trouwelijck te dragen.
De tijding van het leven van den Generael gaf wel eenige blijdfchap aen de
Soldaeten en Capiteynen , maer fy fae-

fich hadt

Rais.
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gen oock wel dat fy nu op geen behoudenis te hoopen hadden, ten ware door
een verdragh met den vyandt temaecken , nademael fy geen water voor iwee
dagen meer overigh hadden.
Veel Chriftenen waren in defen uyttocht gebleven , zijnde de andere of tot
de Turcken overgheloopen , of weder
naer de Sterckte geweecken ; onder de
dooden waren oock defe braeve Edellieden > Alfonfo Golfino , Giovanni
Ovando , de Hopman Gieronimo Bravo , en Peter Alvares Golfino , beneffens meer andere die niet genoemt worden onder de gequetften was BernardijnMendozzaen Chriftoval Pacceco.
De Reecken-meeiter Alarcone, begaf
fich met de beitelde dingen naer Alvaro , maer het was onmooghlijck voor
hem , dien dagh met de Galey op te komen , dewijl de Turcken niet deden als
geduerighlijck daer na te fchieten.
Ondertuffchen die geene die in de
Sterckte gebleven waeren , vol van verwerringen, wiiten niet wat fy aenvangen fouden , hoewel daer noch al een
Capiteyn by hen was , die hen moedighde om een goede hoop te nemen, en de
aenkomft van den Generael te verwachten j maer de vreefe was foo groot , in de
meefle van hen lieden , datfe de andere
dwongen een ander befluyt te nemen
waer op men terftont een Banderol van
het Bolwerck Spinola , tot een teecken
van te willen Parlamenteeren fagh afwaeyen , op het welcke door de Turcken met diergelijck teecken wiert geantwoort, v/aeropdry Capiteynen deFunes 3 de Zaias en 1'Aguila , met den
Vaendraeger Sebaftian da Mapoliin het
:

Leger quaemen.
Maer de Turcken onderwijlen fiende, dathetfelfde teecken vanitilftant,
mede van de Galeyen niet uytgefteecken wiert , belafte Pialy , datle te waeter
en te lande de felve fouden gaen befpringen. Sandé dan door dit onverwachte
gewelc

,,

Ueeven

jy6

beftelde defe wey,
nige foldaecen die hy by iich hadde , foo

gcwelt overvallen

I

!

wel als hy konde , tot teghenweer , en
vandt dapperheyt genoegh in kun handen , maer vermerekende dat men uyt
de Sterckte geen teecken van vyandtfchap dede, en dat de Turcken , Mooren en Chriftenen onder malkander liepen , fagh oock een ieder van de felve
om een goet heen komen , in voeghen
hy met alleenigh twintig of dartig man-

nen

Alvaro de
Sandes
3
"
f 1 n d?
Turcken.

alleen bleef.

Ondertuffchen quam den Dromux
Arez,Genouees verloochende, en Hopman van de Galey van den Baffa , voor
^en b oe gh , die tegen hem in het Itaüaens feyde
befebermen ,

:

de fou fchr ij ven , welcke voorbede, als
de eeriie die hem van defen Koninck
gedaen was, Solyman niet konnendeafllaen , heeft hem die den Ridder Salviaty

om

s 'j n v

«"

die uytdruckelijck als gefant daer
^elT/a.
aen hem gefonden was , in handen
,

geitelt

,

die alfoo

met fijn gevangen we-

der te rugge quam.

De
ren

Capiteynen die uytgekomen wa-

om het verdragh te rnaecken, zijnde

van de Sandé gefien , wierden van hem
over hun dwaesheyt beftraft , entevooren aengeiéght,dat de Turcken hen geen
woord iouden houden , gelijck oock gefchiede , want daer hen toegeftaen was ,
dat al de Bevel-hebberen , met vijf en

Mishan;
delin s dcr

""

Signore , ghy kont u niet meer
fielt u dan niet in de macht

twintigh foldaten uyt ieder Compagnie , fegens
vry fouden mogen uytgaen , wierdenfe 'i verdrag.

maer

voor het meefte gedeelte gefabelt , en de
reft tot ilaeven gemaeckt , hebbende alleene dciéj die het verdragh gemaeckt De Sterkhadden, hun vryheyt. Al degoederen ^ van de
die in de Sterckte gevonden wierden , jenden
hebben de Turcken geplondert , daer de der Turc»
plonderagie flecht genoegh uytviel. De keD
Turckfche Zee-macht met den Generael bleef aldaer acht dagen , om op verfcheydene faecken beftellingh te doen ,
en nam als toen haer wegh naer Tripoli > om Dragut te believen , die met dele
macht de Mooren van Tagiona en de
Arabieren , die hem het Jaer te vooren
veel moey ten hadden aengedaen, verhoopte te tem men De Baffa deed een
heerlijcke en prachtige intrede binnen
Tripoli, en wiertdaer Princelijck van l>ra*Ht
Dragut ontfangen en onthaelt; en heb- onthaeit
bende kortelijck de faeck van de Moo- f^ipj.
ren en Arabiers in goede ordere geftelt , li.
begaf fich Pialy met fijn macht weder
naer Conftantinopolen, daer by al zegepradende binnen quam, alwaer de gevanghens in een Bagno , of geva igen
plaets gebracht wierden j maerAlvaro
de Sandé wilde daer niet in gaen , leggende defe gemeene plaets , lijn ftaet en
waerdigheyc niet te betaemen, foo dat

<van eenigh fiecht en geringh volck ,
geeft u over , datfalu het bette zijn.

Noch

aen u , noch aen iemandt anders fal ick
my overgeven , antwoorde de Sandé
maer wel met u gaen , indien ghy belooft y
mybydenBaJfate fuüen brengen: dit beloofde hem de Renegaet , en nam hem
alfoo in fijn boot over, maer die door
het gewicht om viel , foo datfe in het
water vielen ; weder uytgehaelt zijnde,
wierdenfe naerde Tente van den Baffa
gebracht , die hem met eerbiedinge ontfingh , en verfcheydene redenen met
hem voerde, en hy niet willende eenige voorflaegen die hem van den Baffa

ghedaen wierden , aennemen , als een
Chriften en een Cavalier onbetaemelijck zijnde, wierdt op de Vloot gefet

en daer nae naer Conftantinopolen gevoert , daer hy langhe bewaert wierdt
willende deGroote Heer hem op geen
losgeld {bellen , maer foodanigh houden
dat hy hem geen meer hinder ibu doen ,
dat de Koninginne Ifabella van
Spangicn > by haer broeder Carel de negende van Vranckrijck , foo veelte wegc bracht, dat hy aen den Grooten Heer,
met den wekken hy als toen in vriendfchap itond , om venoilingh van de San-

tot

Daden

en

'

.

hem

van

Drag UT R A

de Bafla , verwondert over fijn
grootmoedigheyt , een boven plaets dede geven. Sy wierden daer na voor den
grooten Heer gebracht , die hen door
ccngeloiia, of enge tralie fagh , zijnde
niet een onder hen , die de aengebodene
gelegentheden wilden aennemen.
Dcie ilagh was fwaer voor de Kroon
van Spangien , en foo gevoeligh voor
een ieder , dat het daer naer een fpreeck-

woortghewordenis, wanneer

men

Ptolemeus de Groote haeven , en anders
Porto di D10 genoemt, zijnde by andere
geacht het Abdera van de Ouden te zijn;
die oock te famen met haer Sterckte , in
het Jaer 1 505 , door den felven Eerft-

ie-

3

tcle-jert

Qtuu

het derde Jaer daer na , in dat van 1 563
begaf fich Dmgut weder in Zee , om de
Chriftenheyt noch meerder afbreuck
aen te doen , vertoonende iich met een
Zee-macht van omtrent dartig Galeyen,
en daer op menighte van Krijghsvolck
en twintig groote ftucken gefchutsvoor
Oran, terwijl de Koninck van Algiers

met

tien

duyfentMoorfchevoetknech-

ten , en eenige Turcken en Renegaden
van de landtzijde quam ,
dele plaets

om

te belegeren.
Befclrnj

vingh van
de plaets.

Dele is een plaets in Africa in het Rijk
van Tremefen geleghen , hebbende,
wanneer die van de Spangiaerden vero, een ghetal van {es duyfent
huyfen , als een plaets daer altoos feer
grooten koophandel met alderhande
ilagh van volckeren , gedreven wierdt j
fommige noemen de felve Madaura, andere Aera en Auran , maer de Africanen
gevenie den naem van Guhara,alle welcke naemen haer opgaende hooghtc en
windige gelegenthey t beteeckenen De
Cardinael Francifco Xivero, Eerflbiffchop variToledo, was die gene die de
felve plaets , door hulp voornam entlijck
van Peter Navarro , Grave van Oliveten , en Girolamo Vianello, Venetiaen
in het Jaer 1 509 , op Hemelvaerts-dagh
met gewelt veroverde , blijvende aldaer
meer als vier duyfent Mooren, en niet
boven de dartigh Chriilenen verflagen.
Sy leyt dan op een hooge plaets > fiende

vert wierdt

.

\JJ

met verfcheydene fonteynen, fèer vrugtbaer van veelderhande gewas , behalven
kooren. Vier mijlen van daer leydt de
groote Zee-haven Merfalcabir , en by/

mant eenigh verderf toe wenfehte hem
in de Gerbe heen tefchicken. Maerop
Dragut

I S.

van de eene zijde op de Middelandtfche
Zee, en de andere zijde opeenige begher heuvelen , bekleedt met fchoone
vruchtdragende boomen , en befproeyn

hem

bilTchop verovert is , zijnde iïjn Oorloghs macht als toen door Diego Ernan-

;

\

do de Cordoua, Marquis vanComar,
ghevoert ; welcke plaetfen zedert de
Spangiaerden met feer groote onkofren
door goede befettinge, om hun Kullen
van veel Corfairen en Zee-rovers, die
toen aldaer in menighte neftelden , gelijck fy daer na tot Algiers deden , te bevrijden , foo lange bewaert hebben.
Dragui dan te water , en de Kcninck
van Algiers te lande dele Stadt nauw belegerende , wiert de felve , door gebreck

van

leeftocht ( voortkomende uyt de
fchendige gierigheyt der Konincklijcke
bedienaers , die veynfende de plaets te
voorlien , iich ielven , tot groot nadeel

van hun Koninck , alleen fochten te ver) in fulck een benautheyt , dat het
de felve niet veele daghen fou konnen
houden.
Ondertuilchen de Konink van Span- Tver van
gien toonde alle mooghlijcke vlijt , om den K °de plaets te verloiïen, fchreef terftondt n c
a n gieT
naer Italien , en waer hy eenige Galeyen tot het
in fijn dien il hadc , doende de felve met ° nt(ec v a »
volck en noodighe voorraedt vooriien , ° ian
naer Barcellona, daer derendevous en
vergader plaets beitelt was, over komen ;
om alfoo onder het gefagh van Giovan
Andrea Doria, naerOran overtevaeren. Sijn bedienaers toonden aenfïonts
alle mooghlijcke vlijt, en deGenerael
Doria begaf iich van plaets tot plaets

rijeken

^

-

Z
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,
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om fcheepen en volck by een te krijgen.
De Onder- Koninck van Napels bracht
vijf en cwinrigh Galeyen , die lich vo jr
als toen in lijnHaeven, onder het geleyde van Sanchio de Leiva bevonden
by , die al met de reit naer Barcellona
voeren. Doria ondertuffchen vafl: toevende om te meerder macht by een te
haelen , gaf den Koninck te beduchten
dat hy telangh wachten, ennietintijts
komen fou, zijnde de belegerde in het
uyterfte gevaer , foo dat hy Francifco
Judo de Mendoga tot Generael over de
Vloot itelde , niet ionder groot onghenoegen van Doria , die evenwel met
krachtige redenen van den Koninck bevredight, als privaet, en buyten gefagh
met de Vloor heenen gingh , maeckende
fijn broeder Pagano Doria , Hooft van
üjn Galeyen.
Bevindende fich dan vier en dartigh
Italiaenfche en eenighe Spaenfche Galeyen, komende te faeme, tot een getal
van meer als veertigh Galeyen , in de
Haven van Barcellona, nam de vloot ten
eerften de route en ftreeck naer Oran j
maer noch Dragut te water , noch de
Koninck van Algiers, verwachten de
aenkomft van dele Zee-macht , maer
op het blocte gerucht van hun naerdeOranvan ren, deeenete landewaertin, end'anDr*gut
der voor de wint ter Zee, verlieten het
verlaten,
belegh van Oran , en maeckten alfoo de
Ch riftenen overwinnaers ionder flagh
of ftoot.
In het Jaer 1565, bevand fich Dragut
met een merckelijcke macht van Ga'Dragut
leyen , tot byftant weder van Pialy Baffa,
«oor Malj e yermaerde belegeringh van Malta,
la *
maer gelijck hy lich aldaer dapperlijck
genoegh droegh , allbo vandt hy oock
aldaer het eynde van fijn dagen, zijnde
door eenige afgefprongene itucken van
ft ecncnaen nen hooft ibo iwaerlijck gerdt
dood ge- wondt , dat hy binnen twee dagen daer
ichooten. aen ftierf , werdende naer Tripoli ghe-

m

W

brachtj alwaer Uluccialy , daer wy hier

,

en

Daden

voor , hier of daer van gefproocken hebben , en hier achter byfonderlijck van
lullen handelen , in de voogdye en hec
gebiedt over die Stadt.

Maer hoewel

defe Dragut in dit be-

legh van Malta

maer een voornaem gedeelte geween: , doch daer in gebleven
is , lal het den Lezer niet buyten voorftellingh ordeelen te zijn

,

indien

wy het

metallljnbyfonderheden, als een
voornaem ftuck van defe eeuwe , hier
mede (op vertrouwen van geen ongenoegen te fullen geven ) afhandelen.
De Ordere der Ridderfchap van S<\
Jan, die te deler tijdt het Eylandt van Wijd!oo«
Malta belit, hebben voor veelejaeren pighverhunoorfpronckuythetPaleftina, of als J^'bekgh
men het noemt, hetHeylige landt ge- van Maks,'
nomen , maer fy, te famen met de Tempeliers en Duytfche Ridders, door de
Turcken daer uyt gedreven zijnde, hebben üch in het Eylandt Rhcdus. neder
geflaegen , gelijck de Tempeliers meeft
in Vranckrijck , en de andere in DuytsOor;
landt, in Rhodus gedachtig het leet hen fpronck
v an de Turcken aengedaen, hebben fy
das^at

lèlve

'

•

lich lange jaren beiigh

gehouden met het
doorloopen van die Zeen , doende de
Turcken ongemeene groore fchade , en
de Chriftenheyt veel dien ft en voordeel,
tot aen het Jaer 1 522 , wanneer defe fel-

veSolyman, Turcks Keyfer , nietkonnende langer de klachten van fijn onderdaenen

,

over defe Ridders van

Rho-

dus verdraegen , een groote Oorloghs
macht naer Rhodus landt , om de Ridders daer uyt te verdrijven ; maer dele
vandt fes maenden gheduerende aldaer
fulck een tegen ftand , dat hy vrcefde het

werck

niet te

boven

te fullen

komen

indien hylïch in perfoon daer heen niet
begaf. Evenwel vandt hy nochwercks
genoegh om de plaets te verraeefteren ,

en het had hem niet gel uckt, zijndede
dapperheyt van dele Ridders o ngelooflijck, ren waere defeVorften, van de
welcke fy geholpen wierden, tweedrachtigh

Malta»'

van

Dragut

tigh onder malkander geworden zijnde
de Turcken in hun onderneminge des
te geluckiger wierden , ter oorfaeck van
hec welcke Philippo de Villers, als toen

Groot A keiler , na dat hy nu genoeghfaem van alle tegenilandt berooft , de
toevoer van leeftocht en oorloghs voorraedt hern afgefneden was , een verdrag
met den Grooten Heergemaeckt heeft,
benefFens de iïjne vryelick te mogen vertrecken , latende allbo , tot groote ichan-

Befchrij-

V3n
ïi"fa

de en fchaede vandeChriilenheyt, dit
Eyland , en dele Sterckte , in handen der
Turcken.
De Ridders aldus van hun befittingh
ontbloot zijnde , gingen veel dagen tonder te weten waer fy iich ibuden ter nederflaen , en nae datfe fich een wijl tot
Viterbo , voorts tot Nizza en tot Syracufa hadden opgehouden , verkregen fy
eyndelijck in het Jaer 1529 , van den
Keyfer Carel de vijfde , het Eyland van
Malta , daerfe fich weder ginghen verflercken , na dat fy de Mooren daer hadden uyt gejaeght , maeckende daer metter tijdt een Sterckte van fulck een tegenftandt , dat fy , wanneer fy Hechts
van binnen wel voorfien en vredigh , en
van buyten wel geholpen zijn , niet veel
voor eenige vyanden te vreien hebben
De Ridders nu hebbende vijf Gaky en ' lieten niet nae met defelve hun
oude Zee-loopen te hervatten , felf tot
Conilantinopolen toe, het welcke Solyman, die hen met foo veel moeyten
uyt R hodus gekregen hadt , weder nieuwe gedachten maeckte hoe hy hen oock
uyt dat nefl fou konnen doen verhuy-

Rais.
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van eenige byfonderheden , aen de Ouden wel bekent geweeft, het heeft Sicilia noordtwaerts omtrent t'fefligh ItaHaeniche mijlen van fich geleghen , de
Zee iich in het land indringende,maeckt
aldaer eenighe kleyne boelèmen en Canaelen , blijvende alfoo wederzijds eenige uytileeckende hoeckenlands, iich
uyt te ilrecken ) op twee van de welcke
defe Ridcierfchap twee ilercke Cafleelen

,

tot

bewaiïnge van deic inhammen
Havens dienen, ghebouwt

die hen tot
heeft.
legt

,

maer

Het eerflepunt dat naer Sicilia
Elmo, wel iterck,

heeft een Slot S«

.

van daedelijcke verfterckingen > als hebbende noch bolwercken
noch ( ter oorfaeck van de enghte ) gelegentheyt , noch plaets genoegh om in te
wijeken, of iich te bergen. Ter rechter hand van het felve vertoonen iich diy
Canaelen , die ingaende van het noorden, iich daer nae buygen naei het 00ften,maeckende foo in het midden twee
tongen , of uytfteeckende gronden , op
de eerile , van de welcke recht over het
Cafteel Santelmo , en van het felve een
halve Italiaenfche miji gefcheydem leght
op een hooghe fleenrots het Caileel
S Angelo , hebbende onder iich een
gehucht van eenige huyfen , het welcke
mede met ilercke wallen en borilweeringhen , en een goede wijde en diepe
gracht voorfien flaet , welcke gracht deiè uythoeck van het andere Eylandt affondert. Voorts naer het zuyden was of
is noch een ander Caileel , op de punt
van een anderen uythoeck , dat San Michiele genoemt wort, noch kleynder,
maer door een andere Sterckte, dieper
fen.
Het Eyland van Malta, hoewel kleyn, in, vry geflut en geholpen , in het midden van welcke beyde een ander gheals het geen niet boven de tiëftigh Italiaenfche mijlen in het ronde heeft, en hucht van eenige huyiên gelegen is, megantfch weynigh vruchtbaer is , voor- de met breede grachten afgefneden.
Van S*t Michiel tot Sant Anguelo
namentlijck in kooren ( naedemael de
inwoondersaldaer voor geen vier maen- fpant men een groóte keeten, befluyden voorraeds konnen winnen ) is ech- tende het Canael met het Arfenael van
de Ridderfchap, gelijck het overige door
ter altoos feer vermaert , en ter oorfaeck
Z 2
een
.

niet
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een Haeven , diefe de grootc noemen
tot onderfcheyd van andere van het.Eyland , voornamentlijck ter flincker hant
van Santermo , alwacr een ander Canael de Marza Mufetto , of Haven van
Mufetto uyt maeckt.
De voornaeme Stadt van het Eyland
wordt nae de naem van hetfelve Malta

,,

Daden

en

het Eyland, verdeelt; maer in de Stadt
felver, als eenplaets daer de Turck fijn

macht
de

niet

opgebruyekenibu,

als zijn-

hem

van geen belangh , al was de
felve fchoon in fijn geweldt, leyde hy
alleen twee hondert voetknechten , en
vier hondert uytgelefene mannen van
de inwoonderen des Eylands , onder het
genoemt , leght gelijck als in het mid- bewindt van den Ridder Vagnone, waer
den , van fich fel ven , noch door konft , by quamen twee hondert gewaepenHe
iterck of wcerbaer , maer is feer wel be- Burgers, met dry hondert paerden. Men
woont, en met fchoone gebouwen en oordeelde alle plaetfen van voorraed geaenfienlijcke Kercken , ghelijck oock noegh voorficn , en dat men met de oorrontfomme met feer luftige hooven en loghs toeftel al vry eenigen tijd fou kontuynen verciert.
nen toekomen, maer aen lnïjghsvolck
Tegen dit Eylandt, of eerder tegen fcheen het eer te fullen fchorten , nadedefe Ridderfchap , was het dat Solyman mael het overval een weynigh te onverwacht , ten minften te fchierlijck was
fijn waepenen wette , willende daer op
het uyterfte van fijn kracht en vermo- gheweeft, en datter dagelijcks van die
gen te kolf. leggen , om fich dien doorn geen die daer waren , gewiffelijck, alibo
uyt den voet te haelen. Ondertuffchen het aentaften en verweeren lcherp geUytloo- hoorde men dat de Turckfche vloot op noegh ftondentoetegaen, föuden koScVurck- net Degin van April, tot Modone was men te fneu velen.
Vijf en twintig Galeyen van de Turkfche vloot, gekomen , om aldaer beitelling omtrent
het oorloghs volck , onder Mufbapha fche Zee-macht afgefondert , begaeven
Bafiaj als die Generael te landt, gelijck fich naer het ghedeelte van het Eylandt
Pialy Baffa ter Zee , föu zijn , te doen. dat na'tzuydcn leght, alwaer eenhae^Berchrij. Men bevandt dat men achtien duyfent
ven leght , die noch feer groot, noch i'ser
vingh van
veyligh is , zijnde van de inwoonderen
, aldaer
man 7 f00 S rpa his alslanitzaren
f
oe Turckfche oor- in het geweer hadt, met omtrent hon- als hier voor gefeght rs, Marza Sirocca
loghs
dert en tachtentigh kielen , onder de genoemt, beginnende aldaer volck aen Landen
°
r.iacht,
welcke waren hondert en veertigh Ga- landt te letten j tegen de welcke cenige erTurc*j
leyen, zijnde dereft minder vaertuyg, fchutters , onder het geleyde van den
Heer de Giou , Generael van de GaScheepen, Mahonen en diergelijcken
leyen van deRidderfchap,om met hen te
tot het voeren van de voorraed.
Dele macht hielt fich aldaer eenighe fcherrautzeren , uyrgeionden wierden ,
daeghen op , om fich van alles wel te die de Tu reken tcritont deden terugge
voorficn, naer het welcke gedaen te heb- wijeken ^ maer ondertuffchen het gros
ben, vorderde delelve den wegh naer van deTurckfche macht, dat een weyMalta , daerfe op den achttienden van nigh ooftelijckcr van Malta, noch aen
een plaets die Majaro genoemt wordt,
May , des Jaers 1 565 , voor quamen.
De Groot Meeftcrhadt aen de v'.t op anckcrlagh, deed weer ander volck
voornaemite plaetfen van dat Eyl" At landen , met de welcke weder een fchermutfcl van eenige weynige ruyters gefijn volck, befhende uyt twee duyfent
en dry hondert foldacten vanalderhan- houden wierdtj van de welcke eenige
de volckeren, vijf hondert Ridders, en benefrèns den Ridder Riviera ghevanboven de fes hondert inwoonders van gen , en een Portugees Ridder doodt
,

,

,

,

bleef

van

Dragut

Hebbende op defe wijfe de Turcken ontdeckt wat fy konden doen , begaeven fy Gch den volgenden dagh met
de gantfche macht naer Marza Sirocco
bleef.

fettende lbo veel volcks aen landt alsfy

konden, om de Vloot niet gheheel te
ontwapenen , die evenwel eenige dagen
daerdoor flechtelijck genoegh vooriien
bleef.

Ondertufïchen fandtde Groot Meefternaer den Onder-Koninck op Sicilië, om hulp van daer te bevorderen,

maer de voorforghe gingh
traeghlijck aen

,

allbo

aldaer lbo

men al te veel om-

fichtigheyt wilde gebruyckem dat Malta,

eer fy hulp en byftandt verkreegh , in
groot gevaer Hond vanverlooren tefullen gaen.

Terwijl waren de Turcken in bedencken , of het dienftigh waer het Cafleel
San Michiel , en tegen de wijck San Anguelo , die de veylighiïe bewaringe van
de Haven waren , aen te gaen , de welcke ver meeftert zijnde, de overwinning
in hun handen fielden , maer (lende dat
fulcksvan die zijde aen te vangen 3 al te
fwarenfaeckwas, alföo menfonderge,

vaer dieplaetfën nietkonde genaecken
veel minder fichdaer voorilaen, alfoo
het gantfche geweft rontfom voor het
gefchut van de Sterckte open flond , na-

menfè een

belluyt

Santérmo aen

teta-

flen, niet wel daer het Canael van de
groote Haven was , maer aen de andere
zijde, die naeden ingangh van Marza

om

Mufètto

die gewichtige fwaefiet ,
righeyt , die hen defe plaets gaf te boven

komen. Ondertufïchen quam UlucVooght van Alexandrye , met
fes Galeyen , en daer op 900 Mannen ,
gelijck oock eenige daegen daer na Drate

cialy als

gat Rais met: darden Galeyen , en duyfent Ces hondert Mannen daer op , tot
rfeoyangh hulp van de Turcken aen: dit vermeervan cbederde de moet der Turcken die nu Santérmo, niet alleen, hevigh begoften te
befchieten

3

maer oock door hun Slan-
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gen fel ver SantAnguelo en de wijck daer
den Groot Meefter was, en waer omtrent de Turcken eenigh gelaet maeckten van te wereken , bekommerden.
Met defe dingen gingh de tijt door tot
het begin vanjuny toe, hebbende onder dies weder den Groot Meefter, den
Ridder Salvago Genouees , op een kleyne Fregat naer Sicilië gefonden , om den
Onder-Koninck van den ftantderfa.eeken bericht te doen , en om byftant van
ten minlt en vijf hondert Voetknechten
daer de belegerde fèer om verlegen waeren , te fenden , te bewegen. Want de
Turcken hadden nu al met enckel ghewelt , en tot een proef van de dapperheyt der Janitzaren en Spahis , een Ravalijn en kleyne Sterckte , die tot meerder verfterekinghe van Santérmo dienden , ingenomen , zijnde 'm der daedt
een verlies van gevolgh voor de Ridderfchap.
Hier op begoften fy oock met
een Battery van tien groote ftucken gefchuts , diefe op de punt van Marza Mufètto ghemaeckt hadden , de zijde van
Santérmo dapper te befchieten , en vorderden met hun wereken fèérdaerop,
en dat met te meer voordeel , om dat
die plaets van de befcherminge der voornoemde wereken enveftingen berooft
was , daer de Turcken , om de ielve wel
te bewaeren, vijf duyfent man tot bewaeringh in leyden , die niet nalieten de
wereken meer en meer te verftereken >
en voort de grachten met facken vol wol
en vol aerde te vullen , gelijck dit volck s
door de overvloed van pionniers en gravers die fy hebben , wonder te wege kan
brengen.

Al dit verweckte geen kleyne bekommernis aen de Chriftenen, die wel wiften , indien de Turcken meefter van
dele punt wierden , datfe een volkomen
verfceckeringh aen hun Vloot in Marza
Mufetto gaeven, maer de mont van de
groote haeven, en de andere Cafteelen
daer door konnende befchieten,de hoor>

Z
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van onderftandt binnen te krijgen , hen
genoeghlaem benamen , invoegen, ondettuflthen het ghetal der Ridderen en
Soldaeten verminderende , (y binnen
een korten tijt fouden gedwongen worvoor de macht der vyanden te
den
,

fwichten.

De Groot Meefter

en

,
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peo Colonna , met fes hondert voetknechten , na Napels afgevaerdight , om
van daer na Meffina , de vergader plaets
van defe Zee-macht , over te Icheepen
Ter felver tijdt quam Johan Andrea Chriften
Doria met fijn elf Galeyen , de Heer v i00t
van Piombino met negen van den Har- a nTkfaem
togh van Florencen , de Heer de Ligny , by tot
i

derhalven fant de

belegerde in defe plaets den volgenden
nacht een vervarfchingh van vier hondert Voetknechten , beneffens eenighe

Ridders, die iich felven ter liefde van
den Godtsdienft en de Ridderfchap,
om het uyterfte te waegen , aenboden ,
toe , het geen de felve vry den moede
herftelde.

Salvagooock met de tijdingevandit
verlies in Sicilia komende, hadtnu van
daer twee Galeyen van de Ridderfchap
die daer laegen , met vier hondert voetknechten daer op , afgefonden , met goe-

de onderrechtinge , hoe en waerfy op
het Eyland , fonder van de vyanden ontdeckt te worden , fouden konnen landen , om fich lbo na de Sterckten te begeven j maer of de vrees vandeStuerlieden daer de oorfaeck van was , gelijck
eenighe hebben gefchreven , of dat de
Turcken , denckende nu de overwinningh in handen te hebben , de toegangen over al te nauwer bewaerden , de
twee Galeyen letten geen volck aen
landt, maer begaven fich weder te rug<*e, invoegen de Ridders fich moften
hen eer van Santermo beroven , als onderftand te krijgen.

van Spangien hoewel
van den toe^.it lubbende
liet evenwel niet nae alles aen te wenden, opdatde Zee-macht by malkan-

De Koninck

.

,

laet bericht

der mocht ghebracht worden, om dit
Eyland , daer de gemeene Chriltenheyt
foo veel aen gelegen was , te gaen verfoflèn. De Paus van gclijcken had nu al
ammunitie en geld den Commendeur
Cambiano ter handt geftelt , oock een

Colonel'van het voetvolck, onder

met dry vanden HartoghvanSavoyej ond "'
noch dry andere van den Heer van Monaca , op welcke en twintigh Galeyen
het volck van den Paus , betaelt , en menichte van vrywillighe Heeren van alle
natiën, quamen mede tot Napels, en
van daer tot Meffina aen.

Maer daerlpilde men weder fijn tijdt
met kibbelen, en het verwachten van
meerder onderftant, zijnde de OnderKoninckToledo onwilligh fich met de
Vloot te waeghen , indien defelve ten
minften in macht en dapperheydt van
Volck , den vyant niet gelijck was , het
felfde getal

van Galeyen had

verwachten.

men niet te

Het oorloghs volck nu

dat tot defe ondernemingebefteltwas,
waren dry duyfent voetknechten in Tofcana onder Chiappin Vitelli , en vier
duyfent andere in den Kerckelijcken
Staet , onder Paulus Santa Fiore , en
Francilco Colonna ; en noch eenige andere in de Staet van Urbino } behalven
deSpangiaerdendie uyt Corfica en Sardeigna gelicht wierden , in de plaets van

de welcke eemgh ander volck wierdt geMilanees gelicht wierd;
maer al defe wierden veel trager, als de
nootwendigheyt van de faek vereyfehte,
by gebracht.
Ondertuflchen was de Oorlogs macht
der Turcken, door het weder aenkomenvan Dragut, met vijf en twintigh T>r ut
roeyfeheepen , groot en kleyn , en over ^""r/Lirc-'
de duyfent ibldaten, vry gefterekt ; in- ken.
leght, dat in het

'

voeghen

fy nu , als met fbo veel verfch
volck voorfien , oock voornamen, iets
byfonders aen te vangen , en de Chrifte-

Pom- nen een proef van defe

nieuwelingen te

geven ?

^

.

van

Dragut

geven, gelijckfe een aenvalaen de zijde
van Marza Scala deden, maer mee groot
verlies dapperlijck afgeflaegen wierden
maerdewijl de Balivo van Negropont
Hooft van de befêttingh aldaer , Gen leer
kranck bevandttezijn, fanddeGrootMeefter den Commendeur Monferat
daer heen , die iich boven maren dapper
droegh , tot aen fijn doodt toe.

geven
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biddende d'een en d'ander hun
byitand doch te willen verhaeften , weshalven de Onder-Koninck Garzias de
Toledo twee van lijn Galeyen , met de
twee van de Ridderfchap, en op de felve JohandeCardonaenden Veld Meefter Robles, met drie hondert Spaenfche voetknechten , en tachtigh Ridders
van S*. Jan , met den Commendeur
Pariibtto , Neve van den Groot Mee,

De Turcken meenden te ontfinnen
over de dappere tegenftand diefein dat fter la Valette , beiloot af te fenden.
Caftcel vonden , Tonder het welcke te
Maer defe braeve Mannen, temeer
vermeefteren , hun onderneminge ydel fy begeerden en wen fchten lich aen den
ennietighwas, waer over fy bellooten algemeenen vyandt te lien , te meer iy
met geweld van fchieten het felve te ver- door de moeyelijcke tegenwinden , en
nielen , waer toe
ongeftadigheyt van de Zee daer in verfy op verfcheydene Batteryen , tot twee en dartigh ftucken Ge- hindert wierden , zijnde gedwonghen
fchuts , met dry Bafilifcken van ongeeen langen tijdt het Eylandt rond , aen
meene groote, oprechten, metdewelc- en af te vaeren , eer fy gelegentheyt vonke iy in achtien gheheele daegen achter den te konnen landen , het geen fy eynïroot ge een , over de dartien duyfent fchooten
delijck deden , maer niet eerder voor dat
11
Seicnooten hebben , invoegen de mue- Santermo al verlooren was. DeCs verohitten
veringh eyndelijck gingh aldus toe.
er Turc- ren over ^ genoeghfaem ter neder laeDe Turcken hadden onder dies, roch
gen. De Turcken dan op den 1 6 Juny
brachten een brugge van Galey-fprieten een geweldigen aenval op defe Sterckte Nieuwe
gemaeckt , over de gracht , om daer o- gedaen , maer wierden weder metfehae- fi° rm en
de afgewefen, alwaer Dragut, als hier
ver de Breffe aen de zijde van Marza
Mufetto aen te taften , terwijlfe van de voor gefeght is, door af ghefprongene dood van
andere zijde , oock een fwaeren aenval ftucken van fteenen doot bleef. Lven- T>r*g»t>
wel nam de groote begeerte van die
fo uden doen.
Op dien dagh wierd feer hevigh van plaets te vermeefteren , onder de Turckde Turcken gevochten, duerende d'aen- iche Hoofden geeniïnts af j zijnde hen
Sjormen valover de vijf volle ueren, en fenden- van Soly man belaft, datfydaerom vry
jSanter- d e defe geduerighlijck verith volck om
degantiche Oorloghs macht fouden waden aenval te hervatten, tegen de welc- gen j niet fonder bedreyginghe van de
ke de Ridders gelijcke dapperheydt in gewoonlijcke ftraffè, indien lydela-ck
het verweeren toonden , vallende defe tot geen goet eynde brachten. Sy dan
uyt om de brugge te verbranden , daerfe vervaerdigen weer een nieuwe en vereenige tonnekens met kruyt onder fet- fchrickelijcke Batterye , en daer op een
ten, dewelke, foo als de Turcken daer anderen algemeenen aenval , het welcke
uyt de bewegingen van den vyandt, en
op waren , in brandt geftoocken zijnde
een groote menighte op bliefen , waer het aenbrengen van eenige ovèrgelopeop volghde dat iy van alle kanten met ne Renegaeden , den Groot Meefter bekent geworden zijnde , gingh die iich
feer groot verlies wierden afgewefen.
Van ai dit deedt de Groot Meefter met deiijne over defe gewichtige faeck
noch dien felven nacht kenniffe aen den beraeden , en overleggen wat men in
Paus 3 en den Onder-Koninck Toledo fulck een ooghfchijnelijck gevaer , tot
•

^^n

hun

,,,,,
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hun gemeene verfeeckeringh aen te van-

door de welcke fy alle , uytgenomen dry,

men de Sterckte ten uyterbefchermen, of de felve ( om dat goede volck dat daer op was te fpaeren, en
elders te gebruycken , en daer mede het
overige te befchermen ) verketen fou.

namentlijck Peter Guadagno, Bartolomeus Carducci , en Francifcus Lansrcducci , die het ontquamen , ter neder-

Hier op vvierd beflooten , dat men dry
wel verftaende Capiteynen , naer de
Sterckte fou fenden om de ftaet en gelegentheyt van de felve, en wat men van
het belchermen daer van , te hoopen fou
hebben, te onderftaen.
Defe gingen dan heen ; en hoewel fy
van verlcheyden oordeel waeren , foo
vvierd evenwel , nae de moedigheyt der
beweerders, die aen namen de felve te
verdedigen , of ten minften tot hunnen
laetften droppel bloedts voor te ftaen
en de overwinninge daer van den vyant
dier genoegh te doen ftaen , het uyterfte
af te wachten beflooten, waer over hen
eenige goede Krijghslieden en Ridders,
tot oncierftant , wierden toegefonden.
Op S*. Peters avont dan, hebbende
de Turcken voor dagh alle mooghlijcke
toebereydinge te water en te lande ghemaeckt , begoften fy weder fchrickelijck
met hun gefchut daer op te donderen
en daer op met een ongemeen geweld
van alle kanten , defe vernielde Sterckte
te belpringen , wanneer in den aen vang
de Balivo van Negroponte , als mede
de Comm endoor Monferat , en een ander Ridder, meteen en de felve Kanon
koegel ghevelt wierden j en de andere

en meer als hondert en dartigh Ridders,
waerlijck een groot verlies , alfooder

gen had ) of
ite

,

verweerders (hoewel fy eenige uren lang
al deden wat mooghlijck was , en eenige
bergen van Turckfche dooden hadden

ghemaeckt

,

konnende

niet langer het

overmatige geweldt der vyanden , die
alle oogenblicken met verfch volck geftijft wierden , wederftaen , gedwongen
Santermo v/ierden
t>.an

d

Dade N

en

'wn groot veriies
, zijnde doe
boven de honderc endartigh Ridders in het getal, in een byitaende Kerck
te wijeken, en lichten laetften aen den
overwin nenden vyandt over te geven,
niet

gemaeckt wierden. Voorde reft bleven
daer duyfent en dry hondert foldaeten

weynigh meer als noch foo veel, voor
den Groet Meefter , om de andere
Sterckten te verdedighen , overbleven.
De fchaede die de Turcken leden , was

oock

feer aenmerckeiijck

,

zijnde

hun

getal foodaenigh

vermindert , dat acht
duyfent mannen , daer na tot onderftant
, genoegh waren om hen te
doen verhuyfen.
OndertulTchen Giovan Andrea Do-

komende

, een Jonghman van een edele moed
en yver, om door braeve daden, fich
doorluchtigh te maecken , deed groote

ria

moeyte bydenOnder-Koninckvan Sidat hem mocht toegelaeten worden , alleen met tien Galeyen wel voorcilia,

fien, naer Malta te vaeren, omonderftand daer in te brengen ; maer fulcks
wierdt hen niet toeghelaeten j andere

Hoofden

Afcanio della Cornea
andere, hielden
oock daer toe aen , maer te vergeefs,
,

als

Pompeo Colonnoen

allbo

men van meningh was

Malta

,

niet alleen

maer oock devordere fchade , die de'Chriltenhey t mocht
overkomen, te verhinderen.
De Groot Meefter fch reefdien fel ven
nacht aen den Commendoor Peter Mete ontfetten,

leggende in de Stadt Malta,
,
eenige Ridders toe te fenden ,

ichita

hem

om

de
ovenge plaetiën te beter te befchermen
gevende hem met eenen laft , tot Sicilia
en Roma kondichap van alles te geven
roepende ten minften hun eygen Ridders re huys , om hun eygen beiïttinge
lbo wredelijck van de vyanden beitreden, te belchermen. Hy gaf oock den
Onder-Koninck van Sicilië te kennen,
wat geduerighe dieniten , defe Ridderfchap,

van

Dr.agut Rais.
dragh te handelen

de gemeene Chriftenheyt van
tijdt tot tijdt hadt toeghebracht ; en de
fchade die door hun verlies , foo de Ca-

fchap

tholijcke Koninck in het byfonder , als
de Chriftenen in het gemeen , fouden
hebben te lijden.

dwongen wierdt

woogh met de andere Ridders aldaer
zijnde, een befluyt te maecken van met
de eerfte goede wint te vertrecken , verfoeckende alleen van den Onder-Koninck vier duyient foldaten , met fcheepen om die over te voeren , dat hen niet
toegeftaen wierd , maer wel een Galeye

j

|

van de twee , die de Ridder-

i

fchap toebehoorden. Op de welcke fy
dry hondert foldaten van den Paus, mei
Pompeo Colonna , en eenighe edele

Aventuriers fouden overvoeren , met
belofte, dat men de geheele Zeemacht
ondertufïchen in ordere Hellen fou , gelijck de Spaenfche Galeyen van dagh tot
dagh verwacht wierden.
De Catholijcke Koninck oock hoorende het verlies van Santermo, fandt
terftond boden aen fijn Bedienaers, en
voornamentlijck den Onder-Koninck

van Sicilia , met laft , dat fy fich hadden
te haeften het onderftandt by een te
brengen, en hoewel met ghevaer, tot
hulp van Malta over te iteecken. Terwijl wierden de boven ghenoemde dry
Galeyen klaer gemaeckt , op de welcke
behalven de Ridders , twee Vaenen
Spaenich voetvolck , en de dry hondert
mannen van den Paus onder Colonna,

o nder^andt te
8
'en ghe-

vend.

en de vry willige te fcheep gingen, fteeckende op den fevenden van J uly in Zee j
maer komende omtrent Malta , en het
teghen teecken van den Groot Meefter
niet vernemende, wierden gedwongen
weder naer Sicilia te rugge te keeren.
De BaiTa onderdies hebbende Santermo bemachtight , focht , hoewel te vergeefs, met den Groot Meefter van ver-

,

weder tot geweld
de duyfenden , die in het veroveren van Santermo en elders gebleven waren , en een
quaede buyckloop die onder fijn volck
feer begoft aen te gaen. Pialy oock hebbende verftaen dat het onderftandt der
Chriftenen in ordere was , om Malta te
omfetten , beitelde tachtentigh van fijn
kloeckfte Galeyen om defelve te ontmoeten, zijnde evenwel eenige, onder
de felve flecht genoegh in ordere , en
hun Leger daer door foodaenigh verfich

te keeren, niet tegenftaende

Dit wiertdoor Mefchita aldus uytgevoert, die fchrijvende aenden Ridder
Coronello tot Meffina , den felven be-

tot byftant

i8f

zijnde defe van befluyt aldaer eerder alle op het bedde van
eere te fterven , of fich al inrijdende te
bevrijden , waer over de Turck ghe-

,

i

j

I

fwackt, dat het fonderlingh niet koft te
wege brengen. Maer dewijl geen Chriften vloot voor den dagh quam , keerde
hy weder tot verfterckingh van het
heyr j daer men nu voornam Sant Anguelo en de Sterckte S Michiel mede
geweldighaen te taften ; tegen de welcke verfcheyde Batteryen met omtrent
tfeftigh ftucken gefchuts , geftelt wierden , laetende nacht noch dagh af , de
plaetfen daer mede te befchieten ; be.

|

i

lpringendeoock nu deneenen dan den
andere.

By hen was nu oock de Koninck van De k<v
met feven en twintig Scheepen , ninck va «
en twee duyfent Krijghslieden tot hun
kóSJ'de
Algiers

byftand ,gekomen
dry dagen daer aen

,

des beftonden fy, Tuicken

San Michiel weder
met alle macht aen te taften, doende de
Koninck van Algiers veel kleyn vaertuygh van Marza Mufetto , over landt
by brengen , om met de felve , volck aen
de voet van de Sterckt te brengen ; maer
dit ondernemen , wierdt door een befchutfèl van bakken en keetenen ghemaeckt, verhindert.
De plaets wierdt evenwel m et groote
hartneckigheyt beftormt, en de Turcken met verlies afgewefen , hoewel binnen de Sterckte de Ridderen Don Fre,

A

a

derico

te

hulp.

BeftoN

™"

MY"

chiel.

,

,
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dericod^ Toledo, natuerlijck Soon van
Garzias de Toledo , Onder-Koninck
van Sicilië , Francifcus en Johan SanOghera , de Commendeur Medina , al
Spaeniche Heeren , en Gordé , Frans-

man ,

Op

dapperlijck het leven liecen.
die cijdt

quam oock de Capiteyn

Salazar van den

om

Onder-Koninck Gar-

de ftaet vandenvyandt af te
lien, gefonden, op Malta, zijnde niet
fönder groot ghevaer met een kleyn
Barcksken overgekomen j hy onderkende het Leger der Turcken tefamenmet
eenen Peter di Paz , zijnde beyde als
Turcken gekleed, en goede kennifle van
de tael hebbende. Sy , alles doornen
zijnde, begaeven fich weder te rugge,
brengende bericht dat de Turcken niet
boven de veertien duyfent mannen
fterck , en een groot deel daer van noch
fieckelijck waren , weshalven de Toledo
tot onderftand van de plaets te gaen, beüoot , het welcke evenwel niet voor den
Maent van September gefchiede.
Tweeden
Ondertuffchen deden de Turcken
floim.
verfcheydene aenvallen, als op den ao.
van July, daer Parilbtto en de Ridder
Agliera, willende met eenighe braeve
mannen , een brugge van de Turcken
dielè voor Sant Michiel overghebracht
hadden, verbranden, het leven heten
welcke brugge daer nae op den eerften
van Auguftus, in lpijt der vyanden,evenwel vernielt wierdt.
Tweedaegen daer aen, dedenfe den
Daide darden aenval , in de welcke Carlo Rufm
fo en Barefe , en des anderen daeghs de
Ridder Calderon , door een Mufquet
koegel gedoot wierden , willende dele
laetfte de Battery, diefe tegen de wijck
maeckten,verfpieden ; wanneer de vyanden hun vierden ftorm aen brachten , en
weder als voor heen met groot verlies
afgeflaegen wierden. Op den negenvijfde en den, tienden en elfden van Auguftus,
vielen fy weder op het Cafteel en de
i'toire.
Wijck aen , maer met het felfde ghezias,

'

en
|

;

'

,

Daden

volgh , en kleyn verlies van de Ridders,
als alleen van Robles , die met een
Mufquet koegel in het hooft ghefchooten wiert.

Alfoo vervolghden fy vier dagen naer
malkander , met ftorm op ftorm te loo- Seven
pen, maer met de felfde vrucht, als dat- ach t» ne*
en
ter binnen de Veftinge van de Borgo of
f^" de

Wijck, dry Vaenen Turcken in braecken , tegen de welcke de Groot Meefter

ftorm.

Perfoon , met eenighe braeve
Ridders fich vertoonde , die niet alleen
de vyanden daer weder uyt dreven, maer
Ridderoock het meefte gedeelte der felver den üickedap»
pei e} l
beek braecken , foo datmen met recht
mach leggen , dat de dappere moet van
den Groot Meefter , ghenoeghfaem de
behoudenis van die plaets was , naedemael de andere , naer het voorbeelt van
dien braeven ouden Man , verwonderlijcke dingen uyt voerden ; en in der daet
vrouwen, kinderen en al was in de weer,
helpende een ieder naer fijn uyterfte
vermogen , daer hy helpen konde. Dele
felver in

'

laetfte aenval, gelijck fy het uyterfte

en

meefte gevaer medebracht, was oock

met het grootfte verlies verlelt j

dewijler

dien dagh meer als twee hondert Chriftenen , en onder die de Ridder San

Romano

, Sergeant Majoor , bleven
aen de zijde der vyanden, het
verlies oock feer groot was.
Op den 2.6. deden fy weder een algemeenen aenval op de Borgo en Sant Mi- Elf en
chiel , fonder eenigh voordeel , zijnde felfde
" or^n,
als voo ren met verlies afgeflaegen ; en
den volgenden dagh fpeelde het gelchut
uyt de Borgo lbo wel , dat het den vyand
uyt de grachten dreef. Maer op den dartighften van Auguftus was Muftapha in
perfoon daer by, doende een algemeenen aenval weder op Sant Michiel, en
hervattende dien verfcheyden reyfen
achter een, foo dat het ghe /echt feven
ueren aen malkander duerde , met de
grootfte moedigheyt der Ridderen van
de wereldt, welcke de Turcken weder

gelijck

mee

van

Dragut

Rais.
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met groot verlies afdreven > die voort- en meer als dry hondert foo Ridders als
aen geen moedt hadden weer nieuwe vry willighen in dit geval vanChiappin
ftormen te loopen , maer hielden fich Vitelli beftiert, aen land gefet.
Defe in dry Efquadronnen verdeelt
by het naerderen en approcheerem poogende hier en daer met mijnen te werc- hebbende de Italiaenen in het midden
ken, maer die geduerighlijck meeft door trocken alföo in goede ordere naer de
die van binnen ontmoet wierden ; foo Stadt Malta, hebbende Garzia de Todat de BafTa felver nu begoft te wagge- ledo , die mede aen land gekomen was
len en aen de overwinningh te twijfe- hen de ordere gegeven , die in dien gelen ; te meer, dewijl de aenkomende valle nodigh was , naer het welcke hy
Herfft hem met haer veranderlijckheyt iich weder te fcheep begaf, en fich in

quam dreygen en een befluyt dede ne- een fchoon gelaet aen het Eylandt vermen de Stadt Malta in te nemen , om toonde , en met verfcheyde eerfchoodaer door , het gaen en komen der bo- ten gegroet hebbende, en gegroet zijnden te verhinderen j maer oock had dat de , fijn loop weder nae Sicilia nam,
door het kleyn getal van fijn volck geen om daer meer voetvolck in te nemen
,

,

voortgangh , invoegen het nu op een aftocht fcheen tefullen uytkomen.
Garzia de Toledo ondertufïchen ,
hebbende die macht die hy dat Jaer konde verhoopen , by een gebracht , en uytdruckelijcke laft van den Koninck tot
lijn vertreck ontfangen , begaf fich met
chriften een macht van twee en tfêventigh Gaivioot tot] e enj
met tien duyfent voetknecbten
y
en vee l Edeldom , onder de welcke twee
Malta.
hondert Ridders van St. Jan , en veertig
van S*. Steven waren , voorfien, begaf
fich met de felve naer Syracufa , van
waer Johan AndreaDoriameteenGaley naer Malta gefbnden wierd, om naer
den ftand van faecken te vernemen. En
hoewel hun vertreck van Meffina op
den twintighften van Auguilus voorviel , quam evenwel , door verfcheyden
voorvallen , de vloot niet voor den fevenden van September omtrent Malta
hebbende onderwegen een Schip van
de Turcken , dat met voorraedt naer
het Leger wilde , genomen. Aen de
Haer aen- kant van Gozo wierden dan des morLomft.
gens, met goede ordere vijf duyfent en
vijf hondert Spangiaerden , onder den
Marfchalck del Sandé , nu van fijn gevangenis verloft, en twee duyfent vijf
hondert Italiaenen , onder den Marfchalck Generael Afcanio della Corgna

en met het felve de Turckfche vloot aen
te taften.

Het volck , tot onderftant der beleghekomen zijnde , quam in de
Stadt ; en de Turcken de tijdingh van
hunne aenkomft, foo als {y dien dagh
den laetllen ftorm meenden te loopen

gerde

verftaen hebbende , begoften aenftonts
hun bagagie en gefchut intefcheepen,

brengende daer dien en den volgenden
dagh mede deur , alfoo het gefchut fwaer
en veel was, daerfe evenwel noch een
van moften laten fitten , dat hen die van
de Borgo in een braeve uytval benamen.
Hebbende dan de Bafia Muftapha
alles op de Galeyen gebracht , en fijn
wercken gheflecht , wilde hy evenwel
voor fijn vertreck, de dapperheyt van
dit nieuwe fecours eens beproeven ,
waer o ver op den elfden van September,
tien of twaelf duyfent van de fijne naer
de Chriftenen aen tooghen , die van de
Stadt naer de Sterckten aen trocken
maer het vertoonen en vluchten der
Turcken was een en de fel ve ftond , föodanigh dat men niet kon bekennen wat
eerft of laetft was, ketende fy aen de
Spaenfche voortocht foo veel tijds niet
datfichftellenkonde, en loopendeeen
ieder met fulck een jacht naer de Galeyen , datfe malkander om verre ftie-

Aa
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daer noch wel duyfent Turcken nen , hebben uytgeftaen. Het getal der
,
gedoot en veel gevangen wierden.
geblevene Ridders komt tot dry hondert
Malta
Sy dan weder ingefcheept, en noch en dartien , zijnde genoegfaem de bloem
ontfet.
dien dagh aen de Cala di San Paulo ver- van Europa.
bleven zijnde, lichten des nachts daer
Garzia hebbende nieu volck in Siciaenhun Ancker, en naemen hun cours lië ingenomen , keerde weder naer Malnaer de Levant , niet weynigh bedroeft: ta , maer hebbende het vertreck der
ghelijckmen bedencken kan, over het vyanden verftaen , danckte de Italianen
verlies van foo veel volcks , en foo Hech- af, nam de Spangiaerts in , en begaf fïch
ten uytflagh van fulck een wel verhoop- foo om Pialy naer te volgen, maerdefe
te onderneminghe.
Men wil dat het gheraeckte gemackelijck tot Conftantigetal van hunne dooden , over de twin- nopolen , daer hy met de onbefchaedighde Galeyen , by daegh als zegenVerl les tigh duyfent is ge weeft j hoewel de Malder Turc- tefen oock fulck een verlies en fchaede praelende in quam , daer het
volck fich
hebben geleden , dat fy felfs met de hulp mede als elders lichtelijck laet bedrieMaltefen
van den Koninck van Spangien , en van gen. Maer Solyman had beter gevoelen
den Paus, evenwel noch inveeljaeren daer van , die willende fijn wraeck daer
die niet hebben konnen overkomen , over nemen , beval tegen het voorjaer
zijnde de Sterckten bynaegheheel ver- foo te waeter als te landt , een groote
woed , als die meer als tfeventigh duy- macht te vervaerdigen. Dithadthyonfent Canon fchooten , behalven de Mij- dertuflehea wegh.
ten
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DON JAN
d'A U S T R

I

A.

INHOUD.
GEboortevanDonJan.
kind door vy er.

Gevaervanhet
Sijn jonge zeden. Doodt van den Key
Sijn opvoedingen

fer fijn Vader. Die fijn geboorte aen Thilippus ontdeckt.
Van wie hy erkent wort. Sijn komft aen het Hof. Sijn Aerdt.
En gedaente.

Sijn neygingen.

Sijn vertreck uyt het Hof.

En

Hy voert den Oorlogh tegen de Mooren. Wordt
wederkomfl.
Veld-heer van het Verbondt.
Sijn aenkomfl tot Genua. Tot
Napels* TotCMefftna, Aenfpraeck van Don Jan, en verklaring vanfijn Oorloghs macht. Gefchiüen over den optocht. Aftocht der Turcken. Twifl onder de Chriften Hoofden. Befluyt
tot denflrijd. Order e van den aentocht. Aentocht der Chrifienvloot.
Hoer aenkomfl tot Corfu. Bericht van den flaet der
Turcken. Naeder bericht van de Turckfe vloot.
Requefens
ontraedt den flrijdt fonder voordeel. Te^enwerpingh van Colonna. Gefchil tujfchen Don Jan en SebafiiaenVeniero. bordere aentocht der Chrijlen vloot. Verlies van Cyprus. %_Aennaerderen vanbeydede vloot en. Golfo di Lepanto befchreven.
Het ontdecken van den vyand. Order e der Chriflen vloot. Or dinantie van de Turckfche vloot. Don Jan doorfiet de vloot*

De

Aenvangh van denflrijd. Hevigh gevecht enbraeve mannen
Js lucht vanT? art au. Byfonderh eden derftrijd. Dap-

gebleven.
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van den Trim van Tarma De Generael AU doodge*
Dood van Contareno. Overwinningh der Chrifie*
Vlucht der Turcken. Doodt van xyluguftijn Barbarigo,
nen.
Dapper ontkomen van Uluccialy. Dapperheyt van Uluccialy»
Benaude flaet van de Galeye van Malta. Andere fchaede der
Chriftenen. Wonder lij ck ontkomen van twee Edellieden. Vlucht
van Uluccialy. 't Getal der ontvluchte Scheepen. Onthaelvan
Uluccialy tot Conflantinopolen. Ongeval naer de overwinninge. Ha ndel van Donjan naer de overwinninge. Buyt in het
gevecht gewonnen. Haer verdeelingh. Getal der dooden. Groo~
te blijdtfchap over de overwinningh De da^h van de overwin-

perheyt

.

Jebooten.

ningh tot een vyerdagh gemaeckt. Vorder verhaelvan de Chrivan de vloot. Dor ia tot MeJJina ingehaelt.
Colonna komt zegenpralende binnen Rome. Venier o bemachtigt
tJMargariti. Nieuw befluyt van den Koninck van Spangien.
c
Verhinderingen van een nieuwen uyt tocht. T>aus Pius deV.
der Chriftenen. Ondernemingh van de
ft erft. Nieuwe uyttocht
en van Uluccialy om het ft rijden te
Kon/l
Zeemacht.
Turck/che
ontgaen* Naerder befluyt van den Koninck van Spangien Van
de Generalen des Verbonds veracht. De Turcken worden te vergeefs tot vechten gebekt. De Chriften vloot vertreckt naer
Corfu. Vrede tuffchen de Turck en den Staet van Venetië Befluyt des Konincks van Spangien om Tunis aen te taflen. Ver*
treckvanDonJzn naer Tunis. Schrick der Turcken en Mooren. Tunü en Biferta gewonnen. fVreetheyt van Amida tegen

flen vloot. Vertreck

.

fijn

Vader Muly-AJJen.

Die met fijn kinders Chriflen wordt,

Donjan

verflenkt Tunis. Keert weder naer MeJJina en Na*
Misnoegen des Konincks over het fier eken van Tunis. Don
Jan tot beftierder der Nederlanden gefielt. Sijn reyfe naer Nederland. En handel aidaer. Dood vanDon Jan. Deoorfaeck

pels.

daer van. Sijn Charatler en bejehrijving. Si/n laetfie verfoeck
aen den Koninck. Kinderen van Donjan. Valfche Moeder van
Donjan. Broeder van Donjan. De laetfie befteümgh vanfijn
lichaem. Vreemden handel met het lichaem van Donjan.

Don

van

Don Jan

On Jan cTAufiria , of van
L

Jcboorte
an Don

,

is

tot

men

foo verre van het felve te
met des te grooter forgeopgequeeckt heeft; daer na evenwel
noch ander en grooter vermoeden van
het kind krijgende, als fy faghmetwat

op de welcke fijn groote en door-

luchtige Vader Keyièr Carel de Vijfde
ter werelt gekomen is, gebooren. Sijn

,

dat fy het

een bekommerde, en meer als vaderman, omtrent het felve aengedaen was.
Het gebeurde by geval dat een gedeelte van hun huys , daer Magdalena met
het jonge kindt fliepen , by nacht in den
brandt geraeckte; de vlam me wasfelfs
nu al omtrent het bedde doorgebroocken, wanneer Louis , die daer beneven
fliep, uyt lijn ilaepontfpringt, die fien-

.

gegaen.

oock niet willende datter
iets in die Stadt van defe fijne geboorte
fou vernomen worden , heeft het kind
noch geen Jaer oudt zijnde , van den
moeder afgenomen, en Louis Quifciada, fijn Hof-meefter, die hy boven allen trouw en gheheym bewaerfaem erkende, om in Spangien te brenghen,
overgegeven ; op dat het van fijn vrouw
MagdalenaUlloa, een vrouwe van feer
eerfaeme zeden, foude opgevoed worden ; onder bevel fich te wachten , dat
iemant kenniffe mocht krijgen , wie de
Vader van het kind was , het welcke getrouwelijck naerghekomen is. Hydan
delen Jongen Prins naer Villa Garfia,
een Stadt van fijn gebied , gebracht hebbende, heeft den fel ven fijn vrouw , als
het kind van een fijn byfonder vriendt,
daer hy feer aen verbonden was , ten
hooghften aenbevoolen , het welcke hy
evenwel haer foodanig niet konde vroed
maecken , dat hy haer het gevoelen kon
de benemen, dat dit kind, van haer ey
genmangeteelt, en haer aldus, onder

,

lijckeiorge, haer

Moeder was als men meent , Barbara
van Plomberge, een Juffer foouytfteekende in fchoonheyt, als Edel van flam,
die tot denKeyfer ingebracht, om fijn
fwaermoedigen geelt, door gefangh of
fnarenfpel te verlichten , defen Soon by
hem ontfangen heeft , zijnde de Keyfer
toen Weduwenaer van fijn Huysvrouw
Ifabella , die hy feven jaeren te vooren
verlooren hadt, want men wil feeckerlijck dat de Keyfer ftaende fijnHouwelijck , fich met niemant hebbe te buyten

De

aerdt

haeten

bruaryin het Jaer 1545,
zijnde de ielfde tijde des
Jaers ,

15)1

een anders naem , te huys gebracht was ;
zijnde evenwel, volgens haer deughtfa-

RegensburgopSt.Matthiasdag,
zijnde den 24. van Fe-

f Oofienrijck

d'Au STRIA,

de het gevaer, naeckt ten bedden uytvheght, het kindt als midden uyt den
brand wegh neemt , elders heen brengt,
en daer op weder komt , om fijn vrouw

Gevaet
n hec
voot
.

v J" r .

uyt het gevaer te verlofièn, nietfonder
groote verwonderingh van haer , die

felve

niet twijfelende , meer als fijn oogen van
haer man bemindt te zijn , zedert iets
groots van des kindts Vader begoft te

vermoeden.

Diergelijcke gevaer heeft
jaeren daer nae tot

Don Jan , eenighe

Madrid noch eens uytgeftaen
blijckelijck daer uyt dat

,

zijnde

hem Godt

tot

anders bewaert had.
Waerlijck wanneer hy

iets
]

nu grooter geworden was, mocht men uyt lijn deftige beleeftheyt, gelaet en gang ,
ders

,

als

iets

meer-

gemeene hoedanigheden be-

fpeuren

I

'

!

;

I

J

; onder kinderen van fijn jaren
droeg hy fich foo , dat hy altoos de meefte onder hen was , niet anders, als men
Ichrijft dat Cyrus onder de Harders geweeft is , in het worltelen, loopen, werpen van ftaecken , of andere landt oeffening , wilde hy altoos overwinnaer zijn
of bleef uyt het fpel , en derhalven oeffende hy het paerdenrijden alderliefft
om dat hy wel wilt dat hy hen allen daer

in overtrof.

Het was des morgens fijn eerfte werk,
te

sijn j'onge

zeden,

,;
,

,
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te paerde te ftijgen , en een troep Jongcrs
te leyden , lancien voorts tot aen het
handvatfel afteloopen, of den ringhte

welcke oeffeningen hy
overwinnaer
ontfangen heeft, huerende fy onderlinge meefters , die hen daer inne bequaem

fteecken.

In

al

altoos de toejuychingh als

maeckten , alles tot feer groot genoegen
van Quifciada ( die een recht Oorloghs

man zijnde ) niet anders , alsfichhierin
ten hooghften verheugen , en den groeijenden aerdt , van iïjn grooten Vader,
met: luft aenmercken konde , tot dat hy
van den Keyfer felver vermaent wierd
fijn foon door fachter konften en wetenfchappen , een liefde tot den geeftelijcken itaet in te boefemen ; maer gelijck
de eerfte Jeught, feer nodehaer eerfte
aengenomene behaeghlijckheden aflegt,
volgens het bekende Veers:
§)uo femel efl imbuta recens fervabit
odorem tefa diu.

waer mede een vat in d'aenvangh is doortogen,

De geur
Blijft

Seer fwaerlijck konde defe Vorftelijcke
Jongelinck defe ghewoone vermaeckelijckheden , daer hy foodanigen luft in
fchepte, en die fijn natuer foo eygèn waren , verlaeten ; maer korts daer aen is

de Keyfer , na dat hy de beftieringen van
fijn Rijcken , fijn foon en broeder overgegeven, en de laetftetwee jaerenvan
lijn

ttood van
den Key

leven het Kloofter leven opgeoftert

had, gekomen te overlijden ; maer niet
fonc er ,
p fijn uyte/fte, fijn Soon den
Koninck van Spangien , Philippus de
tweede , te openbaren, dat die Don Jan ,
die by Louis de Quifciada opgetoogen
wierdto fijn broeder was, willende derhalven , dat hy defen Prins tot lich roep en ? en hem niet alleen voor fijn broeder, maer oock voor lijn foon houden
|

Die

fijn

flS°p"i-"
fippus

ontdeckt

fou.

Maer Philippus

heeft noch twee jaren
Vaders doodt daer mede ghetoeft , tot dat fijn foon Carel , mede wat
grooter fou geworden zijn. Als toen Rillende fich fijn broeder doen verkennen
is hy van Valledolid , naer het Kloofter
de Spina , met een groot gevolgh van
Adel , als om te jaegen uytgetoogen , op
welcke plaets hy Louis de Quifciada,
gelaft had , van Villa Garfia hem te komen vinden. Louis ter Jacht toegeruft.
zijnde, is felf op een heerlijck toeghemaeckt paert gheklommen , leydende
Don Ja?i , op een gemeen paert , achter
fich , onder den gemeenen hoop der Jagers. Wanneer fy nu tot aen den bergh
diefe Torofo noemen , gekomen waren,
omtrent welcke plaets de Koninck met
jaegen befigh was, is hy fchierlijck van
fijn paert gefprongen , gevende Don Jo~

naer

fijns

han het teecken om het felfde te doen
die daer in gehoorfamende , valt Don
Louis voor hem op fijn eene knie met
defe

,

langh haer by, al eer die gantfchlijck is vervlogen.

Daden

en

fijn

defe

woorden

handt

:

Uiae Hoogheyt geve

my

te kuffen , iaat niewwigheyt in

mqne

eerbiedigheyt fieeckt

,

[uit

gby

terfont uyt den Kontnck, die u ontboden
heeft , konnen verflae?t j klimt nu op dat
paert , dat voor u bereydt is.

De Jongelinck bleef op defe woorden
met de meefte verwonderingh van de
werelt ,

hy

als

opgetoogen , evenwel reyek-

handt, en klom op het paert,
niet fönder de aldergrootfte verbaeftheyt der gener die tegenwoordigh waren i niet konnende bedencken wat in
defe wonderlijcke veranderingh ftack,
en wat uytgangh defe faeck nemen fou.
Ondertuflchen komt de Koninck
met fijn Edelen en Jagers in het gelicht , van wie
waer op Don Jan-, naer het voorbeeld hv "kent
wo
van Don Louis, terftont van het paert
afgefteegen , en met een feer betaemelijck gelaet , den Koninck te voet geval-

te

len

fijn

is.

De Koninck hem met de
heffende

,

vraeghde

hem

handt op-

vriendelijck

of

van

Don Jan

of hy wel wift wie fijn Vader waer;
waer op hy twijfekchtigh ftaende, en
leggende dat het fcheen dat hy defe , die
hy voor fijn Vader tot noch toe gehouden hadt, nu hadtveiloren, feydede
Koninck Hebt moedjongelinck-jghy z'ijt
een feer Edel Mans Soon , de Keyjtr Carel
de vijfde , die in den He wel is , is onfer beyder Vader. Na vvelcke woorden hy hem
feer broederlijck omhein: , en weder op
te fitten bevoolen heeft, gevende hem
aenftonts een gevolgh , gefijck het een
Soon, van Carel de vijfde, betaemen
mocht waer op terflont een vreughdig
geroep , door al de Jaegers en Heeren
:

:

den Koninck, metfijnen broeder ,

alle

geluck en heyl toewenlchende, ontftont.
De Koninck felve was oock daer na menighmael gehoort te feggen , dat hy noyt
beter vanghft van de Jacht als toen , te
huys gebracht had.

Johan

Sijn

komftse
bet Hof.

1

zijnde,

"ja?i

Ooftenrïjck aldus

nam fijn aenvangh

bekent

in het

Hof

opgetoogen te worden , beneffens den
Prins van Spangien Carel , en Alexandcr de Farnefe , Prins van Parma , Neve
van den Koninck , die niet lange te v ooren van lijn Ouders Octavio Farnefe,
en Margareta , des Konincks Suffer, aen
lijn Oom den Koninck overgegeven,
en naer het Spaenfche Kof uy t Italië gekomen was. DeCe Vorftelijcke Jongelingen , waren by na van gelijcke jaren
en geen van allen boven de veertien
maer niet ibo gelijck van aerd en aenfien. Carolus, behalven hayr en verwe,
was over lijn gheheel lichaem gebreeckigh, hebbende den eenen fchouder verhevender als den ander , en het eene
been langher als het ander , maer het
grootfte gebreck was in lijn wilden en
hardneckigen aerd. Alexander had een
feer driftigen enftrijdhaftigeneyginge,

maer

beleeft

en dienftbaer , en

fchickelijcke welvoegentheyt
lijn

feer

foete

zeden

als

,

tot alle

foo door

welgemaecktheyt

bequaem ; maer Don Johan , gingh

d'A u

s

t

r. i

a.

J 5>3

hen beyden en in maeckfel van lichaem, Sijnaetdt,
en foetheyt van zeden verre te boven
lijn aengeficht was niet alleen fchoon
maer oock aenminnelijck , fijn hayr
geelachtigh, fijn oogen blinckende en En gedaenteinel, en al lijn leden feer wel gemaeckt
en te faemen gevoeght; fijn zeden en
manieren , brachten defe foo wel ghe:

Ichickte leden foo veel vercieringhtoe,

daer van ontfingen , het muntein
uyt een ongemeene beleeftheyt,
kloeckiinnigheyt , vroomheyt, en geals iy

hem

een Nieuwlingh ten Hoof,
een omliclitige fchacmachtige eerbiedigheytj welcke voorrechten, vangelaet en deughden , in vergelijckinge van
den Prins Cai el , hem eent Ik kie , maer
daer na afgunff. , als die den Prios in fijn
eygen huys lijn licht betimmerde, verweckten.
De Koninck Philippus vandt fich al
een weynigh geraecut , door de afkeer
die Don J-an van de Geefteiijcken ftaet
had , tot de welcke , hoewel een weynig
te laet, men hem, naer fijns Vaders voorfchnft , wel gaerne fou bewogen hebben, welck ongenoegen, door lijn lchierlijck vertreck uy t het Hof, niet weynig
vermeerdert wierd , wanneer hy , aengefteecken door dapperen y ver , om den
Malteefchen oorlogh by te woonen ,
fonder verlof van den Koninck te verfoecken , om dat hy de felve niet verhoopte te verkrijgen , foo fpoedigh als
hem mooglijck was , met een troep van

lijck ais in

Sijnney»
gingen.

Sijn ver*
treek uyc

het Hof,

Edellieden , naer Barcellona, nu achtien
Jaeren oudr zijnde, lich begeven heeft,

voegende by defe lichtvaerdigheyt noch
een halitemgheyt,
ciada, die

hem

als die Louis Quifuyt bevel van den Ko-

ninck nae gevolghtwas, niet wilde gehoorlaemen j maer lbo als hy nu gereed
ftondt, om te icheep tegaen, brieven
van den Koninck , in de welcke hem de
lelve , onder bedreyginge , belaftc we- En weder*
der te keeren, ontfangende, ishy veel komli»
Fain:
vaerdiger als men konde verwachten
B b
weder Srrada.

,,,

ÏC?^

5

Ü

L
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tot Valledolit gbekomen , door
welcke fijne volvaerdigheyt , hy des Konincksgrarnfchap.niet weynigh verfaft,
en daer na t'eenemael uytgewiicht heeft
als hy de nieuwe en ongehoorde aenflagen van den Prins Carel , den Koninck
lijn Vader aldereerft openbaerde.
Hier opVeld-Overfte over den oorHy voert ] g'a tegen de Mooren </an Grenade geheeft dien ibo moeyelog °e»ên naaeckt zijnde,
de Moo- lijeken als langhduerigen oorlogh , feer
i«j.
geluckighlijck ten eynde gebracht ; en
alfoo is dit , het geen een vergeldinge van
fijn getrouwigheyt icheen , hem een trap
tot hooger waerdigheyt geworden , alfoo hy, zijnde het groore verbondtder
Chriften Vorften tegen den Turck geflooten , over de geheele Scheepsmacht
der Chriftenen , op de welcke, naeft
Godt , al de hoop van de Chriftenen
Txrnjin ltondt, tot Opperhooft geftelt wierdt,
e d
Sü"
\ } en dat met fulck eengehele, alswyhooHeer van
ren fullen , nademael wy voor hebben
het ver
bond»
hem hier meerder onder de Zee- ais
Landt-heldïn aen te mereken , en dit
heerlij cke werek wat breeder uyt te mee-

weder

en
j

ten.

Zijnde dan als gefeght is , dit groote
verbondt opgerecht , heeft Don Gabriel
de Cueva , Hartogh van Alburquerque
die van wegen de Kroon van Spangien
het gefagh over Milanen hadt , door
Lombardyen , en de geweften daer omtrent , uyt laft van den Koninck fijn
Meefter veel volcks gheworven , met
meeningh de felve te fcheep te doen
foo haeft Don Jan uyt Spangien tot Ge257Ï.

nua fou aengekomen zijn, daer hy niet
voor 't eynde van de Maent Julio aenge-

komen is, zijnde tot Barcellona te fcheep
gegaen , en van daer met vier en veerrig
Galeyen , op de welcke twee Spaenfche
Regimenten , het een onder Michiel
Moncada , en het ander onder Lopes
Figueroa , als mede Rudolph en Erneft
van Ooftenrijck , Soonen van den Keyfer Ferdinandus ( hebbende in het Hof

'

Daden

van Spangien twee andere Soonen, Philippus Albert en Wenceflaus gelaeten
waeren , naer , een reyfe van acht dagen , Si n aen *
10 '
tot Genua aengelandt, zijnde Louis de
Genua.
Requefens,die hem tot Stedehouder van
den Koninck geftelt was, om alle nootwendigheden te bevorderen , daer heen
voor af gefonden.
i

Hynu

tot

Genua zijnde,

heeft,

om

geen tijd vruchteloos te laten doorgaen,
Alvaro Bacciano , Marquis de Santa
Cruz, Overfte van de Napolitaenfche
Galeyen, om de felve oorfaeck , met een
Regiment Spangiaerden , om aldaer na
het voeren van den Oorlogh van Granada , wat uyt te ruften , naer Napels afgeionden , en is op den eerften van Auguftus felve mede tfcheep gegaen , laetende Jan Andrea Doria met fijn Galeyen en eenige Laft-fcheepen tot Genua , en Johan de Cardona , Overfte
Generael van de Siciliaenfche Zeevloot,
met acht en twintigh Galeyen in Porto
de Luna,om de Duytfche troepen onder
AlbericLodronenVinciguerra, Grave
van Arcos, als mede de Italiaenfche benden , onder Sigifmund Gonzagua , met
fich over te brengen. Op den 7. van die

Maendt is hy tot (Napels aengekomen , Tot
alwaer hy uyt handen van Antonio Pe- pe,s *
rinotto , Cardinael van Granvella , onlanghs tot Onder-Koninck over dat

^73«

Rijck geftelt , den Scepter , hem van
den Paus toegefonden , tot teecken van
het opper gefagh , ontfangen heeft.
Terftont heeft hy Cardona van daer
naer Panorme voor af gefonden , en is
daer op met een bende Italianen , onder
PaulusSfortia, naer Meffina gevolght,
laetende Bacciano met dartigh Galeyen
eneenige Laft-fcheepen tot Napels, die
hem , met de troepen , over de welcke
deGraeve van Sarno ftondt , te volgen.
Als hy dan , fonder door eenigh onweder verhindert te zijn

,

voorfpoediglijck

Meffina aengekomen, en aldaer van
Colonno en Vcniero , die Hooft van de

tot

Paufe-

-r ot

una.

Mef-

Don Jan

van

en defe van de Venetiaenfche Zee-macht , met groote blijdschap,
ontfanghen was , heetc hy des anderen
daeghs, naer dat hy aen landt gekomen
was, den Krijghsraed vergadert, inde
welcke waeren , Louis de Requefens
Paufelijcke,

PompejusColonna, en AuguftijnBar-

Don Jan alhier iets voor fich
gefproocken , en het verloop van
den tijd verfchoont hebbende, vermaent
en weckt hen allen op , tot het groote
f
werck dat hen voor de hand ftond , toovan t>o»
ide en
nende wat macht hy met fich voerde j
verklaring
namentlijck tachtentigh Galeyen , vijf
oorioghs en cwintigh Scheepen , en op de felve
machr.
twee en twintigh duyfent mannen , van
de welcke de acht duyfent acht hondert
Spangiaerden , de elf duyfent Italianen,
en de overighe dry duyfent Duytfche
knechten waren , beneffèns een grooten
toeftel van gefchuten andere nootfaeckelijckheden , en een braven troep van
barigo.

fel ven

,

den bloem des Edeldoms, die fich felven , ter liefden van den Godrsdienft
hadden overgegeven. Vorders beklaegt
hy fich , over den droeven ftandt van
de Staet van Venetië , betuygende den
felven niet minder fijn Koninck als haer
, en klagende
over eenige quade geruchten van hem
geftroyt , de welcke hy metter daed verhoopte te wederleggen , en te bewijfen
dat fijn vertoeven geen vertraegen van
den ftrijt , maer een enckele nootwen-

felven ter harten te gaen

digheyt was geweeft:.

Hem

hier over

van Colonna danck

toe gefeght zijnde, en alles tot den aentocht verveerdight zijnde , verwachte
men niet anders als de Venetiaenfche
Vloot , die onder Candia lagh , om fich
naede vyanden te begeven , zijnde Al-

d'A

ustria,

W

Don Jan

verklaerde , alhoewel hy door
de fchaede der Venetianen , als wekker

Eylanden door de Turcken jammerlijck
verwoeft wierden , bewooghen wiert
niet eer van Meffina te fullen vertrec- Gefchiiken, voor dat de gantfche Vloot by een * enover
deopto S t »
was , zijnde de vyanden niet alleen in
getal, maeroockin alle andere dingen,
llercker als de Chriftenen,alfoo hy geeniints wilde toeftaen , dat de Chnften
Vloot, in de welcke hun aller gemeene
behoudenis beftont, in iliick een ooghfchijnelijck gevaer fou gebracht worden.
Men wildacAfcanio de Coruto de vinder van dit gevoelen , het welcke hy in
gefchrift uyrgedruckt had, fou geweeft
zijn. OndercuiTchen is Gillis d'Andrada , een wacker en ter Zee ervaren Man
met twee fnelle Galeyen uytgefonden,
om de geltakenis en onderneminghen
van de Turcken te verlpieden. Wanneer nu de(e vyanden hadden vernomen, dat de Chriitenen tot MelTinate
faemen vergaderden, zijn fy aenftonts
van Cattaro naer Corfu tzeyl ghegaen ,
alwaer {y vijftien daegen vertoeft bebben , niet laetende de Voorlieden van
dat Eylandt, dewijl iyopde menfehen
felve niet konden te wege brengen, door
den brandt te verwoeilen. Eyndelijck
zijnde nu de helft van den maent September voorby , en de tijt van de Vloot
op te leggen voor de hant , hebben de
Turcken weder Corfu verlaten , en fich
naer Conilantinopolen toe begheven ,
onderwegen Caphalonia verwoeïfende.
Op het uyrgaen van Herfftmaentfijnfe
in den Corinthifchen boefem gheko-

men.

Van

daer hebben fy eenighe naer het

Hof gheiónden , om den Aftocht
'
Grooten Heer, den ftaet van fijn Vloot i"J atc
t
mus , Hartogh van Tofcanen , te famen bekent te maecken , en te vernemen wat
met de twaelf Paufelijcke onder Colon- de felve begeerde gedaen te hebben , gelijcker oock eenige van de Turcken , om
na , alaengekomen.
Veniero hielt echter aen, datmen fon- de ftaet der Chriftenen te verfpieden ,
der vertoeven in Zee fou fteecken, maer zijn uyt gefchickt. Maer dewijl nu het

fonfo Appiano

Turckfche

met deGaleyen van Cof-

Bb 2

Jaer

,

,

'cLeeven

icfó

genoeghfaem ten eynden liep , en
liet aen iien , datmen van dat
Jaer niet veel fou te wege brengen , zijn
de Turckfche Zeeroovers, die met tfeJacr

het fich

ftigh Scheepen, vry willigh iich,

op hoop

van buyt , by de Tarcken vervoeght
hadden, verlbnden, alfoo men meende , defelve voor aio toen niet van noden
te fullen hebben. Pertau Baffa

fijn

volck

wat ververicht hebbende , laet Hali met
hondert en twintigh Galeyen in den
Ambraciacnfchen boefem , om de Kuft
te veyligen, en is felfs naer Conftantinopolen getrocken.
Ondertuflchen de vloot, die tfeftigh
Galeyen fterek , tot Candia, om de belegerde Stadt Famagufta te hulp te komen , verv-aerd.ght wierd , vernemende
het overgaen van de felve Stadt , en ontfangende het bevel van Veniero , heeft
lich naer Meffina begeven. De Galeyen
der Venedaenen , waren hondert en negen in het ghetal , onder de welcke fes
groote, en de andere van alle flagh waren , zijnde fes, met wijn geladen, door
fchipbreuck vergaen , en dry van de

Turcken genomen. Noch veertien andere, door veel tegenfpoedt gedreven
iich by de Vloot niet vervoe-

konden
gen.

Wanneer Andrada weder ghekomen
was, quam wel te pas de vloot uyt Candia aen , wanneer men weder , onder de
Hoofden , van de wijfe om den oorlogh
te

voeren

,

beraedflaeght heeft.

Als nu

Veniero by Don Jan aenhiek , datmen
fonder vertoeven , fich behoorde op
wegh te begeven,de Turcken op te ibecken , en met de ièlve te flaen , felfs indien fy onwilligh waren, hen daertoe
te dwingen , konde Don Jan daer weder

Tm ^
Chriften

Hoofden.

daer veel tijdrs mede
doorgingh, en veel twiftuyt ontftont.

niet toe verftaen

,

Alfoo niemant in fulck een twijfelachheyt van faecken , iets feeckers wift te
beraemen , en ondertuffchen d'een den
ander fijn raedt nietkonde goet vinden ,

Daden

en

eenige overwegende de grootte van het
ghevaer , achten dat men (ich van den
itrijd onthouden raoft , andere aenfiende de fchande en fmaet , die de Chriftenheyt daer uyt ftondt over te komen, wilde enckel dat men denvyandfou aentaften, wantwaer toe itreckte anders dele geweldige toeftel , van fcheepen en
voorraedt, waer toe foo veeloorloghs
volck , uyt foo veel verfcheydene deelen
tefamen gehaelt , mifichien om met ge-

vouwen handen het verderf der Venemet goede oogen aen te fien ,
,

tiaenen

,

men moft

derhalven itrijden

,

en dat

met foo veel voordeels , dat het Chrilren
volck , zijnde beter als de Turcken met
borftweringen en waepenen bedeckt,
met meerder gewin op de felve konden
, en om dat voordeel niet te
moft men fcherpelijck dooide vloot verbieden , dat iemandt in de
Scheepen der Turcken quaeme over te

los

branden

verliefen,

vallen.

Defe dinghen wierden vaff. over en
weder verhandelt, daer AlexandeiyPrins
van Parma ( want hy was mede op de
vloot ) gemeenlijck mede tegen wocrdighwas, die, als mede fommige andere, niet nalieten Don Jan tot den ftrijd
aen te manen , die eyndelijck bewogen
bevolen heeft , dat iich een ieder tot den
ftrijd vervaerdigen ibu , blijvende evenwel veel van gevoelen , datdevyanden B<.fh„
hetRijck van Cyprus, en foo veelSte- tot der
den in Dal mar ia , de Turckfche Heer- ^ri d
fchappy bygevoeght hebbende, nu met
het verloope.n van de rijdt, en een goed
ghedeelte van de vloot verfonden hebbende, den itrijd geeniïntsibuden wil'

len aengaen.

Danjandzn,

die wel wift, dat

hem

de fo rge , foo wel over de macht der verwanten , als over de Konincklijcke aenbevolen was, heeft al devlooten gaen
onderfoecken , en bevandt , dat de Venetiaenfche vloot van alle dingen , behalven van K rijghs volck yooriien was,

waer

*

van

Don Jan

d'A

W

ustria,

Waer over hy de felve met vier duyfent

een vaert van dry dagen

voetknechten vooriïen heeft , van de
welcke de acht hondert Spangiaerden
en de reft Italiaenen waren: alfoozijn
oock de Genoueefche en SavoyfcheGaleyen verfterckt. Hy achte oock dat men
de Laft-fcheepen niet behoorde te verwaerloofen , op de welcke hy de Duytfche knechten geleght heeft , {lellende
Johan Davila over de felve.
Op den aentocht heeft hy oock fijn
ordere foodanigh beitelt, als of alle ueren de ftrijd fou aengaen , gaende in vier
deelen verdeelt , foo dat dry van de felve, elck met lijn Vlaggen onderfcheyden, vooraen neven malkanderen gin-

hoeck eertijdts Lacinium Promontorium, en nu Capo de Colonne genoemt,
deYchri'
alwaer hy , ter oorfaeck van noordwe- ften vloot,
fte tegenwinden , genoo.faeckt is gheweeft , dry dagen ftil te leggen wanneer
Veniero oordeelde, dat men naer Cephalenia molt voort fetten , om den
vyandvan Corfu, alwaer men had vernomen dat hy noch lagh , naer huys keerende, tot vechten te dwingen, wilde
Don Jan , geenfints teghen de winde
daer heen , maer dat men het recht op
Corfu, met de geheele vloot fou aenfetten , welck gevoelen oock plaets ge-

gen , zijnde foo veel ruymte tuffchen
een ieder als vier Galeyen fouden konnen beflaen , van welcke het rechter deel
nae de 7.ee toe , door Doria , het flincker naeftaenden oever door Auguitijn
Barbarigo , elck van vijftigh Galeyen
zijnde, en het middelde beftaende in
tfeftigh Galeyen , door hem feiven aenge voert wierden. Alvaro Bacciano had
met darcigh Galeyen de achterhoede,
om over al , daer het de noot mocht komen te vereyichen, by der hand te zijn.
Ses groote Venetiaeniche Galeaflèn

,

wierden voor uyt twee voor ieder Efquadre geftelt , om den eerften aenftoot
der vyanden te ontfangen , en als drijvende Cafteelen de ordere der Turcken
te doorbreccken , in welck befluyt vry
een groot gewicht ftack. Tien Galeyen
wierden noch buyten de ordere gehouden, om op alle voorvallen tepaflen,
zijnde Johan de Cardona iaft gegeven
met acht uytgelefene Galeyen , onder de
Hoplieden Mario Contareno , Vincent
Quirino , M. Ciconia , Petro Franciico
Malipiero , David Imperiale , en andere
voor uyt te vaeren, om denvyandt te
verfpieden.

Hy
Zee

is

op den

geiteecken

,

van September in
hebbende de vraclit-

14.

fcheepen voor af gefonden,en komt naer

tot aen

,

de uyt-

,

grepen heeft.
Vervolgens heeft men oock Bacciano
naer Otranto , en Canali naer Gallipoli
gefonden , om noch eenigh krijgsvolck
van daer te halen en naer Corfu te brengen ; gelijck nu oock Andrada met acht
Galeyen , om de vyanden te verkennen,.
uy tgefonden wierdt. Doi fan felve van
Capo delle Colonne weder inZeefteekende , is op den vierden dagh daer aen,
naementljjck, op den 25. van Herfft- Hun acnmaent , tot Corfu aengekomen , hoewel ^,° mrft tot
Coifu.
niet fonder verdriet en moeyelijckheyt
aliöo men bevand dat vericheydene Galeyen te rugge waren gebleven, behalven
die gene die met den Maiquis de Santa
Cruz naer Otranto, als geiêgnt is, en naer
Gallipoli , met Canali gevaeren waren.
Men vermiite oock de Scheepen , die
met hetvoetvolck en andere nootwendigheden voor af gefonden waren , die
verhindert door het quaet weder, niet
alleen

op hun

tijdt tot

Corfu

niet

aenko-

men maer oock felfs de vermaerde flag
,

niet by

woonen konden. Paulus Urü-

no, die fy op het inkomen van Corfu
ontmoet hadden , dede hen volkomene
onderrechtinge van den ttaet en voortganck der Turcken , als die geduerigh
door de Gouverneurs van de Venetiaeniche Sterckren , daer omtrent , daer bericht van kreegh.
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Men

;
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Men vernam dan dat Aly naer Le- vreefde dat defelve Don Jan weder afpanto gezeylt was , om fich aldaer van leyden fouden , beftelde hy alles dat tot
de Chriiten vloot niet te laten beloopen, den voortganck noodigh was, weghneTuxcken,
en de fijne te beter te voorlien , fenden- mendedat eenighünts fou konnen hinde van daer naer Zelim , om fijn ordere, deren.
Daer liep oock een gerucht dat niet
omtrent het geene hy doen foude , te
onrfangen. Hy dan voorfagh fich van Uluccialy , maer CaracoiTa, met ach tien
roeyers en oorloghs volck , komende tot Galeyen , van het overige der Turckfche
Lepanta , wanneer de Chriften vloot Vloot , naer Valona , om biskuyt te laeden , vertrocken was , waer over de Getot Corfu even aengekomenwas, van
nerael Colonna en Veniero by Don Jan
vvaer hy Mehemet Bei , met een deel
Galeyen naer Afpropiti affond,om meer aenhielden , defe fchoone gelegentheyt
volck en voorraedt te vergaederen , ge- niet te laten voor by gaen , nademael de
vyanden aldus gedeelc zijnde , hen een
lijck hy met groote naerftigheyt dede.
Dele beweginge der Turckfche Ga- gewifle overwinningh beloofden. Don
Jan was niet vreemt van dat befluyt,
leyen, wierd verfcheydemlijck van Zanmaer wilde daer alleen meerder feeckerte, aen de Chriftenen tot Corfu bericht
feggende eenige , dat UlucciaJy met tfe- heyt van hebben , als die hem , ongewifihgh Galeyen naer Modone vertrocken fe geruchten konden toebrengen. Hy
was ; het geene of waer of logen > de Ve- beliootdan datCanale, met twee weinetiaenfche Capiteynen diende , tot een gewapende Galeyen fou uytzeylen , om
feecker bewijs , dar de Turcklche macht daer kondfehap van te krijgen , en met
daer door nu foodanigh verfwackrwas, bericht van de ftand der vyandlijcke wapen macht weder te keeren. Maer terdat men gants geen tijdt moft verhelen ,
om de felve aen te taften , daer andere wijl Canale op fijn vertreckr ftond , quaweder tegen waren , voorgevende , dat men vier Galeyen , van die geene 3 die
het te verre buytens tijds was,en dat men door tegenwinden van de andere afgedwaelt waren, onder de welcke een, la
niet fonder het hoogfte gevaer ibo verre
Vicentina genoemt, om dat deGrave
in Zee konde fteecken, maer welwashet gevoelen van MarcanronioCoion- Louis Porto Vicentiono , de felve op
na, dat men 'er in deGolfolaValonaS fijn eygen koften hadtoegeruft, die de
of Caftelnovo fou gaen acntaften j doch felve Heeren verleeckerden , dat in de
de Venetkenfche Hoofden lich dapper- Vallona geen Turckfche Scheepen konden zijn, nademael (y , daer dicht voor
lijck daer tegen kantende, en den voortgangh aendringende, wierdt beflooten by zeylende, geen ge^en of vernomen
voort te gaen , en feeckerder tijdingh hadden. Canale dan bleef daer hy was,
van de Turckfche vloot te halen , en hen en het gevoelen wierd by de verftandige
beveftight, dat fulcks alleen een konftite befoecken. Op den tweeden dagh daer
aen , quaemen de Galeazzen , en foo ge vond was van die geene , die ,y verden
voorts van langer hand eenige Galeyen, aen het gevecht te zijn.
Don Jan vertrock dan den laetften
die door het onweder en andere ongevallen , van het lichaem der vloot waren van Herfitmaem van Corfu , en bevand
afgefondertgeweeft , blijvende alleenig fich des anderen daeghs by Gomenizze,
de Scheepen achter, die hun loop naer een feer groote Haeven van Epirus, aen
geene zijde de Stroom Calamo , recht
elders genomen hadden , en om dat on dertuflehen noch eenige toonden, tot tegen over Corfu. Aldaer wierdenfê van
het ftrijden onwüligh te zijn, en Veniero Gillis d'Andrada, die van nieuws door
Bericht

i

van de
(het der

|

Don

van
-

Don

J a N d'A USTRIA.

Don jan, om de vyanden te verfpieden
|

_

,

afgefonden was , bericht, dat hy tot Zante volkomene verfeeckeringh gekregen

had , dat deTurckfche Zee-macht in de
Golfo van Lepante , als een veyligh vertreck , gekomen was , om fïch aldaer te
voorfien, en te overleggen*-, watfe omtrent de Chriften vloot ibuden aenvangen , fettende oock eenigh onnut volck
en (ïecken tot Corone aen land , om dat
Caracoffa,hebbende de komlt der Chriftenenindie Zeen verftaen , was heen
gegaen , om den Generael Aly daer bericht van te doen.
By Gomenizza wierden de Galeyen
door Doria , naer het bevel der Hoofden, gemonllert, en ondertuffchen de
groote Commendoor Louis de Requeièns, die groot gefagh by Don Ja?i had
de vyanden op
3 , ontriedt t'eenemael ,
„ eenige plaets,fonder merckelijckvoor,i deel, aen te taften, aengemerekt de
, 3 groote onheylen , die de Chriftenen
3 , ibuden mogen daer door overkomen,
„ nademael , in ghevalle van een neder» laegh , Sicilië , met de Kuilen van Ca„ labria en Puglia , ja van geheel Italië
? , in het uyterite verderf , daer door föu„ den konnen worden gebracht, zijnde
j, van alle hulp en byitant berooft , en
3> t'eenemael voor den vyand open ; in
33 voegen hy niet konde iien wat hoop
>s van veroveringh de gerechtige vreiè
33 van fulck een groot jammer föu kon„ nenophaelen en bilanceren , bevefti
,3 gende vorder , dat het geene hy voor
,,
33

bracht , niet foo iëer diende tot het belangh van den Koninck lijn Meeiter

wel totdatvandegemeenebondtverwanten , en voornamentlijck de
33 Staet van Venetië, dewelcke, als de
„ naefte aen de vyanden gelegen , den
„ eerflen aenftoot van de felve Ibuden
jj hebben uyt te ftaen , en het eerfte de
33 vrucht van fulck een ghevaerlijck be33 fluyt te gevoelen. Men moft het voor33 eerft voor een groote overwinninghe

„

,,

als

XCCJ

„ achten/.vanneer men defen foo mach3,

tigen vyandt verhinderde

eenigh e

,

„ merckelijcken voortganck te nemen,
„gdïjckfy ioudendoen, indienfehun
hoogmoed voor dat Jaer in den brey-

3,
,,

„
„
33

„
„
„
„
»
3,
3,

«
,,

„
,,

,,
33

„

del hielden, zijnde alreets opgeblaefen door foo veel overwinningen en
fulck een groot getal Scheepen , met
de welcke fy tot daer en toe foo veel
leets gedaen , en foo veel duyfent zielen , op de Venetiaenfche Kuiten tot
flaeven hadden gemaeckt , waer in fy
nu konden verhindert worden. Hy
voeghde daer by, dat naer hetvoorbeeldt van al de beroemireCapiteynen, foo oude als heden fdaeghfche,
de welcke men de veylighjle ieerftuckeninoorloghs faeckenmoetontleenen , geen beiluyt wijflijcker wierdt
geacht in defe, die iich vonden van
minder vermogen , en in gevaer van
grooter verlies , als met den vyanden
op te houden , alle ghelegentheyt te
fbecken en verwachten , om hen met

„
„ voordeel te overvallen , maeckende
„ ondertufichen al hun kracht en gewelc
„ ydel en vruchteloos.
,,

„
„
,,

„
„
„
„
„
„
„
„

„
,,

„

De

ftaet

der faecken waer oock

geeniints ghelijckmatigh

,

om

waegen

fich te

en de
Turcken op Zee aen te talten, nademael dele verhoopte overwin ningh
hen maer Hechte winil beloofde, vallende het den vyant geenfintsfwaer,
binnen korten tijdt met een nieuwe
geweldige macht weder in Zee te komen , hoewel hy , al eens overwonnen waer, gelijck het daerentegen de
bond verwanten leer ondoenlijcK vallen fou , hun eens veritroyde krachten , weder foo haeft te berftellen , ïhdien Godt, om de iönden der Chrilichtvaerdighlijck te

,

ftenen toeliet, dat fydoordefè ongeloovige geflaegen wierden.
Daerom voeghde hy daer by, over„
„ leght eens Doorluchtigh Heer, de on„ v/aa'deerlijcke fchaede , die de Chriftenheyt.
,,
,,

,

co
»i
•>>
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n

met het vernielen van defe
Zee-macht fou konnen bevallen , in-

ftenheyt,

» dien

miniten
>> in het verlies ,
van foo veel Edele
? Overhoofden en dappere Krijghslie?
3 den , die
men fonder fchaemte fou
3 mogen feggen, de bloem van de Chn> } ftenheyt te zijn } aen wekkers raedt
o en dapperheyt, de behoudenis van het
jj befte gedeelte van Europa hanght, en
n g>' fult by gevolge lichteiïjck iien , dat
5, met hun val , al het befluyt van de
wederitaen , en
3-i Turckfche macht te
>> de hope van de felve oyt te fullen konjj nen overwinnen > te gronde vallen lal.
5, lek kan oock niet laten, inaenmerc3> kinge te geven , wat ongevallen men
3, van wind en zee , zijnde het Jaer lbo
3 , verre albereets verloopen , wanneer
3) men wilde ondernemen de vyanden
33 op te foecken , en eenige dagen , daer
3, in op defe Zeen, en in delègevaer3, lijeken Herffttijdt te hefteden, tever3J wachten heeft , en of het felve niet
Oneyndelijc3, zy het geluck te tergen.
3, ke voorbeelden , fou men daer van
33 konnen by brengen, maer degeheu» genis van het voorleden Jaer , is noch
33 fo verfch,dat men geen andere behoeft
Hier bykomt, dat,
33 op te foecken.
33
3,
3)

3,

„
33
>3
.3

3,

gemackelijcke toegangh tot eenighe
plaets van veyligheyt te erlangen , jae
het is buyten twijfel , ofwel weynigen fouden fich in fulck een ongeval

3,

konnen redderen , en in

33

,,

„

het

verfeeckert-

,3

zijnde alibo een feeckekrachtigh bewijs , hoe
fchadelijcken faecke het zy, een mach-

33

tigen vyandt te volgen

„ heyt ftellen i
„ re blijck en

3

om hem

in

midden van fijn macht te bekam-

pen.

Tegenshet gefagh van den groeten

niet in iets anders, ten

zijnde foo verre in het vyandlijck gebiedt ingedrongen , om hen te beftrijden, wy door eenige fchade van hen,
of van destijds ongeiegentheyt , ontfangende, ons in iülcker voegen verfwackt iöuden bevinden , dat het
zijnde onfe haevensfoo verre afgelegen 3 een fwaere faeck fou zijn, een

Daden

cn

Commendeur,

ftelden ftch dapper-

beyde de Venetiaenfche Generalen , Oriino , della Cornia , Santafiore
en Serbelion, maer boven al de GeneraelColonnaj welckelaetfte, aenged reven door de krachtige redenen die
voor hem laegen , en het gefagh van
den Paus, wiens uytghedruckte lail
was , dat men nootvvendig moft gaen,
»
om de Turckfche macht op te foecken 3 en te beftrijden , fich geenlïnts
aen het gevoelen van Requelens kon
gedraegen , feggende Hetwaereeen Tegengants nieuwe voortelling, flrijdigh met w erP'"ge
"
de Capitulatien en voorwaerden van het
[onna
lijck

:

verbo7id ? alwaer voornamentlijck beflelt
was een ojfenfive en aenranfende?z oor, en ?w [ebeen het dat de
Commendeur , altoosfocht op het

logb te -voeren
groote

verweere?i tefiae?t

,

het welcke niet an-

was , alsdevyanden , in het gevoevan der Chr ijlenen fwackheyt te be-

ders
len

veiligen, en ben des te (louter en moediger tegen defelve te maecken.

De verbondene Vorfien ( feyde hy )
hebben in bun vcree?iiginge altoos hierop
dat de hooghmoedt van defn
?/;ogen vernedert en bedwongen worden j en by een
levendigh gbevoelen van de macht der
Cbrifenen krijgen ; en defe macht fal
hy noyt hebben te vrefen , indien wy al
de macht , naer onfe menfehehjeke redenen overwegende , nii ts van de Godde-

gbefien

,

vyand der Lbriftenhcyt fou

lïjcke

hulpe Jchïjth'Tt te willen verwach-

ten, en echter weten wy , dat wy Chriftus krijghs knechten zijn, die voor hem
en fjnen naem de wapenen voeien , en

onder pi vaendel en banniere tcnflrï]ae gaei.de , met hebhen te vrefen , van

f

hem oyt

verladen

U fullen worden:,

als

wanneer wy betoonen , weynigh op hem
te

vertrouwen.

Maer

ick

wil hier niet fch'unen

>

al

onfe

Don Jan

van

onfe hoop } op de wonderbaere hulpe van
de Goddel'ijcke 7nacht te bouwen , als ware onfe

macht

brengen ,

in geen vergelijckinge te

om defcn vyand tegen tefiaen

en oock te overwinnen
reuckeloos zijn,

ah

,

noch oock foo

een ftrijdt, [onder

met naedeeï aen te willen vangen ;
Oorloghs macht naer mijn ghevoe-

noot ,
onfe
le?i

isfoojwack

,

noch die

f o groot en geweldtgh niet

van de vyant

dat die ons in
ee?i (laet van wanhoop behoeven te feihonlen 3 naedemael wy over de tv.
,

dert goede Galeyen, beter toega.
die

van de Turcken,

indien

h

men die gu-

ne die ken?üjfe daer van hebben, geloveu magh , onder ons hebben , die tegen
het ghetal van de dry hondert , van de
hunne , is het anders de waerheyt , dat
Jy foo fierck zijn met dat voordcel , wel
opmoogen; om datfy, hebbende hunne
Galeyen van &Ue kanten by een gebracht,
onder defelve eengroot deelkleyne Rooffcheepen, hebben, bequaemer om buyt
temaecken , als te vechten, en noch be-

auaemer , om te vluchten , en verwarringh te veroorfaecken.

De

van onfe Krijgh/lieden (daer vjygenoegh van voorpen zijn )
dapper heydt

beneffèns

hun ervarentheydt , gaet Ï7ider

van

de Turcken te bove?i , die
met duyfenden menighmael onfe honderdaet die

den niet hebbe?i konnen tegenjï aen ; om
te fwijgen, dat fy inder daet in ghetal
noch evenwel niet minder zijn , waer by,
ick tot man voordeel wil gebruyeken } het
geen ghy hebt gefeght 3 dat wy de blom

van de Chriftenheyt by ons hebben. En
waer toe Jou het verfaemelen van foo
veel Scheepen enVolcks 3 en vanfoo veel
braeve Edellieden dan hebben te dienen 3
waer toe het aenleggenvanfooveele en
groot e fchatten , om diejfechts den vy and
te doen ?iaer deren

ren

3

,

en noch niet naer de-

maer niet alleen die , door hetenc-

van onfe macht, te verfchricenfende dat hy evenwel voor ons
niet vluchten wil, ons met defelve weer
kclgerucht

ken

,

r

d'A u

s

flillekens

naer onfe veyligheydt 'te bege-

t
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a-

i

ven, of, indienjulcks buytenbedencken
alleenighom te 'verhinderen , dat de
Turcken geen meerder voortganck in Cyprus maecken, of defc ellendighe Veneis,

tiaenjche Kufen en Ey landen , meer te
vyer en te fwaert , naer hun barbarij}, he
wreetheydt verwoefen ? neen feeckcr-

lijckmenf.etal verder , groot er Jaecken
men daer mede voor , foo veel ver-^

beeft

ongeïijekivgenvan hen ontfangen, moet
men wreecken 3 en de Chrifen dapperheyt weder ten tooit ellen.

f

En in tegendeel, wat fnoder

brandt-

merek Jou men de Chr ijlen naem konnen
aenfetten , als naer fulck een toefel , tot

twee moeien

toe ghemaeckt te hebben,
en dat binnen den tijdt vanfoo weynige
maenden 3 wy den vyant felve niet onder de ooghen derven komen , noch ghenaecken ? en wat hoop kan ons ovengh zijn om Cyprus te verlofen ? en wat
Jalde wereldt van ons Jeggen ? ach laet
ons fulcke gedachten in ons niet laeten
vallen , noch ons
hen foo Jwack uytbeelden, noch oock de fierekt en van on
kuflen 3 die door den Catholijcken Koninck en de Staet van Venetië bejeeten

f

f

worden, foogeringh achten , dat in geval van ongeluck, dat onfe vloot mocht
bejegenen, defelve een roof voor de vyandenJouden moeten zijn.

De Vorften plegen eert

ds al hun ver-

'ij

of in hun legers te lande
of vloot en te water te feilen ; maer zedert men de wijje van de landen met Havens en Grens-fleden , foo konfielijck ge-

feeckertheyt

,

fier ckt en vajl gemaeckt, te verfeeckeren,

heeft gevonden

vaneen flagh

heeft

,

te

men het

verlies

water of te lande 3 foo

veel niet geacht , als aat daer eengehecle
heerfchappy aen hangen Jou 3 want foo
lang de Steden het konnen uytfaen, heeft
de Prins die de neder laegh heeft > tijdjijn

kracht en vermogen weder te herjlellen.

Hebben

wy

Koninckrijck

het voorbeeldt

van

van

het

Cyprus niet voor de

C

c

hand;

:,
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hand ; bet welcke , hoewel jeer verre
van de ?nacht harer beheerders afghe-

}>

fcheyden, en hebbende alleen twee Sterck-

3)

ten, en die noch niets te feer op voordeel
gefterekt } meer als een jaer evenwel den

3>

3-i

i>

vyani alreeds opgehouden heeft

»

hoop

3)
3y

3

Maer laet het
in gevalle

3y

en noch

van langer tegenftand geeft , indien

van het Rijck van Napels en

fteecken , en vervolgens tot de feeckere

hoop van veroveringhen, ingevalle de
overwinninge ( dat Godt wilgeven) acn
onfe zijde mocht komen te verblijven.

Het is niet mooghlijck of de ongebondenheyt der Turcken in te toornen , ofhen in

Sicilia

3j

fien

3)

gelegen zijn

jj

van den vyand, hoe wreed hy oock zy ,

jj

V
jj
jj

jj

eeniger manieren te temmen, foo lange
fy meefter van de zee zijn , endatfullen
fy zijn, foo langh onje macht hen met
genoeghjaeme fterekte , fchreumt onder

jooopeenfteleneen fprong

Jouden konnen verflonden worden , indien ( het geen Godt wil verhoeden 3 en
verhoeden fal) onfe Zee-macbt eenigh
ongeval over quam.

de oogen te komen , en

fulck een merckelijck ghevaer hopen 3
ons bevindende , in een ftormvaerdighe

03

Zee 3 in het midden van den Herfft ,
waerom fal de vy and meer vry zijn van
datgevaer als wy ? wanneer]} , naer de

jj

ingebeelde

jj

>>

i>

33
jj
jj

overwinninghe , de Middel-

landfche of Tofcaenfche Zeen , in fulck
een ongelegetten tijd wilden door hopen
en indien men my wil tegemoet voeren ,
met het aenkomenvan de naefte
dat

fy

jj

Inenten 3 veroveringenvan groot belang
Jouden konnen doen , falick daer op ant-

jj

woorden , dat wy ondertujfchent'ijdf ge-

v

jj

noegh hebben onfe Steden en Sterckten,
die gevaer mochten hopen , wel te voor-

37

fien

jj

j

3)

tijden

-j

Èn

van
van

opene plaetfen , moet men in
oorlogh geen ftaet maecken.

defe Jbo machtige Turckfche vloot

,

5,

hoewel Jj dit jaer van onfe Galeyen by
nae geen verhinderingh gehadt heeft
voor foo veel men haer te land brave tegenftandgedaen heeft , wat verover inge
van naem-i heeftfy doch te wsge gebragt;
in tegendeel heeft fy foo in Candia als op

3,

defe Kuften>

jj

y
33
37
jj

j,
5)

wanneer Jy

,

macht op tefoecken , en om hun opgebla-

,

fentheyt te toornen , en den moed oen de

,
,

vafle Steden aeti te t aften , geen kley?ie

Chriftenente doenwaffen , en haer , op
van door de Goddeljjcke hulp

vafte hoop ,

overwinninge tefullenbekotnen, aente
taften , zijnde oock voorfeecker dat wy
, ander(ints de roem en aebtinge vanden
, Chrtften naem niet kon?ien behouden en
, bewaeren , noch onfe Heeren en Meenademael wy
, fiers voldoeninge geven ,
, wetende datfy met foo groote onkoften 3
, nu twee jaer e7i aen een fulck een macht
j te wege gebracht , en dat men metghe, weid de vyanden fal aent aften , laet en
, verluyden hebben , en aldus met klaere
, teeckenen en bewijs van vrefe , ons te
, rugge houdende 3 niet anders als een alge~
, meene blaem e?t achterdeel voor de bont"
}
,

y

,

verwanten, daer uyt volgen kan.
Soovereyfcht dan allereden van oor-

5

logb, dat wy, of ter oorfaeck van het
gewicht derJaeke-tofomjchande e?ifmaet

i

te ontvlieden

,

heeft onderftacn

fchaede en verlies geleden.

wat is het a?iders

voor den vyandt te vlieden 3 voor
fchaede beducht te zijn. Soo heeft men
dan niet anders te doen , als de Turckfche
als

Maer indien wy 3 Heer Commendeur 3

3t
y>

,

van

flagb foo groot noch baerblijckelijck is ,
om te komen tot de aenmerckingh van
het belangh , en de nootwendigheyt die
in het ondernemen van een Zee-flagh

vrefen datfoo veel flerckeplaetfen , die
hier en daer op defe Golfo of Zee-boejèm
leggen , enfoo veel andere die op de Ku-

y>

genoegh zijn, tot hier
, dat het gevaer,
het verlies van een Zee-

en toegetoont te hebben

men haer maer eenighen kleynen onderfland kan toebrengen ; en willen wy nu

3t

Daden

en

,
,,

, denflaghmet denvya-nd
waegen , nademael uyt het verlies van
dcjèlve, dat algemeen verval > dat de
Heer Commendeur heeft willen voor-

wen-

Don Jan

van
95

wenden ,

niet eens te

verwachtenfaet

» en wy uyt die te behaelen overwinninge ,
,) veroveringen van groot belang te wacht> ten hebben , indien wy terflont ons van

d'A
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dat van den Heer Commendeur trecken , niet minder beweeght ons
daer toe de voomaemen meninge en bebefluyt cis

3}

willen ingaderen

het iseenfeec-

van uwe?t Koninck en ?nijnen Heer , namentlijck eerfl de Chriftenheyt van de verdruckingh der Barbaren
te verlojfen, en voorts de Kujlen van

„
5?

dat de gantfche
heerfchappy der Turcken , met de aldergrootjle dwingelandy bejliert en in toom

Spangien , van degeduerige roveryen der
Barbarifche Rovers en Turcken te bevrijden; maer noch het eene noch het

,,

gehouden wordt , ew dat de onderdaeiien

},

vandefelve , 'tzymenietsinAlbania,

jj

ander falfijn Majejleyt te wege konnen
brejigen , indien derjelver Zee-macht
niet voor af ge temt zy , en temmenJül-

3)

len

„

de gelegent heyt willen dienen, en de heer-

3, lijcke

,,

vruchten van defe overwinninge
:

want

kere en gewiffe Jaeck

,

of Morea , of Soria, jaefelverThracia
Jou wil/en aenvangen , foo haefl onsgoet
„ geluck , en der Turcken nederlaeg ter zee
„ 7iiet fiülen gehoort hebben, of fy fuilen
33 dencke?i naer nieuwigheden , enhetjock
,, van defe fwaere Tyranny voor de Jlille
„ en vreedjaeme regeeringh der Chr ijlenen
,,

j>
3,

33
33
33

,3

^
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„
,3

„

„

foecken te verwijfelen > foo haefl fy ter
nauwer noot hun Vaendelen enjtandaer-

den fullen gefwi hebben ; in voegen de
Turcken , bevindende hunne vya?iden
niet alleen va?i buyten 3 maer oock van
binnen te hebben , fchineen feer flechten (laet fullen feji , en ghenooifaeckt
worden, menighten van onfe heerlijcke
veroveringhen , met goede oogen aen te
fien.

En dit zijn geenydele ofopgefmock-

te redenen

,

en begeeren 3

meer op ons verlangen
als op de grondige waerheyt

die

gegrondtvefi Jlaen , om dat het buyte?i
twijfel is, of de Chriflenen zijn inde

landen , foo even van ?ny daergenoemt
in grooter getal, als deTurxken ; enhoewel fichdefelve ontwaepent bevinden

trachtinge

wy die noyt , indien
nemeii hen aen te tafen.

wy niet onder-

Wy hebben geen

hoop , het naefe jaerflercker als tegenwoordigh te zijn , maer welbi tegendeel
te vrefen , dat onfe macht en in getal
van volck, en in desfelfs kloeckmoedigheyt 3 vry veel fal ajgenomen hebben ,
en dat teroorfaeck van de echte proe-

f

ven van dapperheyt , die wy nu tot twee
mael toe fullen getoont hebben , zijnde
voor heen verfuymt , en nu verwaerloojl
den vyand aen te grijpen , indien wy anders, naer uwen raedt , een bejluyt willen nemen.
Wat is ons danoverigh te
doen, als dat wy, zijnde vayt alle kan-

enopvamaer van veele
onfen vyand, als Chri~

ten genootfaeckt, voort gae?i,
Jle hoope niet va?i eene

overwinningen ,

,

flus krijgsknechten , die niet anders kon-

nen

als overwinnen , hoe oock dejaecke
komt uyt te vallen, dapperlijck bevechten. Soo behaege het de Godde lijcke goetheyt 3 de hoogmoed van defcfjne vyandenter neder te werpen, en tenminflen
voor een gedeelte , defe hunfoo machtige
Zee-macht te verjlroyen en te verdel'

Jouden fy , van ons gewaepent zijnde
daerom niet nalaten goede dienft te doen
„ e?i behalven dat , defeKuJlennuJooveel
gen.
3 , jaeren achter een niet gewoon eenighe
Don Jan was in de blom van fijn
„ Chrijlenoorloghs macht tefien, enderJeught , en in alle deelen deelachtigh aen
,j halven niets te wel befet en voorfen
n zijnde, wat tegenftand fullenfy konnen her groot gemoedc van ii;n Doorluchcighlte Vader, en konde derhalven niet
,3 doen , wanneer hen een overwinnende
laeten tot den dapperen raedt van delen
„ macht op den hals komt.
Soo nu Joodaenige hoop , enfulck een braeven Hooftman Culonna te neygen »
,3
3,

35
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grmte verwachting , ons tot een ander

hoewel heradeCommendeur van den

Ces

Ko-

,
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ven

broeder, als een meeftcr
leyden en te beftieren , was

fijn

om hem te

Daden

en

en boven dreyghde , indien hy
aenilonts

wegh packte

,

fich niet

hem met

gefchut van daer te lullen drijven

voorgeitelt.

Hy dan me: befluyt van te flaen, naerondeifoeck van des vloots ghelegentheyt gedaen , fèlfs vier Galeyen om
de andere in beterfland teftellen, ontbloot , en foo voorts alles dat tot fulck
een gewichtige faeck nodigh was, bellek hebbende , Icheen het dat een voorfligh

val al dat heerlijck belluyt vernietight,

en fulck een heerlijcken overwinningh
de Chriftenheyt als uyt de handen ghe-

wrongen fou hebben.

om

te beter de gheDe Generaelen ,
heele vloot tevoorfien, hadden eenige
foldaten van den Koninck op de Venetiaenfche Galeyen geleght , onder de

bevonden fich oock eenighe van
den Colonel Paulus Sforza , onder een
Hopman van Cortone , Qirtio Anticotio genoemt , op de Galeye van Andrea
Calergio verdeelt. Defe geraeckten over

fëlve

eenige kleynigheden met andere foldaten , die op de felve Galeyen waren , in
gefchil, en vervolghens aen 't gevecht,
lbo datter eenighe gedoodt en gequetfl
wierden: Sebaitiaen Veniero , metbehoorlijcke itrafFe in defe en diergelijcke
onorderen willende voorden , fand eenige Bevelhebberen, met fijnen Admirael naer het felve Schip toe , om de
fchuldighe voor hem te brengen ; maer
defe, zijnde noch niet wel ter neder gelet, ontfingen en bejegenden den AdmiraeLmet qualijck te fpreecken^, en veel
icheldwoorden.
Veniero hier in ten hooghflen geatgert, deed. terffcont de fchuldighile by
den kop vatten , en wilde dat men twee
van de felve, benefïèns den Hopman
aen de fpriet van een Galeye fbu ophan-

>

fijn

of fijn

boot in de grond fchieten.
Don Jan vergramde fich boven maeten over defe daed van Veniero, en hield
fich van de felve ten alderhooghlle beledight , naedemael hy dc{e misdoenders, gelijck hy oordeelde te behooren ,
niet alleen aen fijn oordeel hadt geilelt,
maer oock geenfints acht op den perfoon
van den Colonel Sforza had geflaegen ,
die van hem tot defe plicht uytgefbn den
was, ja hem, onder fulcke bedreyginge
van hem afgedreven had.
Hier. over fagh men een groote beroerte onder de vloot , de Spangiaerden
aldus verkort , bereyden haer om fich
ten hoogniten gevoeligh daer over te
toonen, en de Venetianen vervaerdigden fich tot tegen weer ; maer Colonna
hoewel hy fich oock hier in door Veniero beledight achte

quaemlieyt

te

,

Gefchil

^

ea

C

j

en'seba*»
ftiacn

V«

niero *

fleldeal fijn be^

werck,om bequame hulp-

middelen tot dit groeyende quaet uyt te
vinden. Barbarigo dede oock fijn befte
daer toe , die foo veel eerfl by Colcnna ,
en daer nae by Don Jan , door fijngewoonelijcke wellpreeckentheyt te wege
bracht , dat defe fich liet bewegen;, meerder acht opdegemeenefaeck, en welvan de Chriilenheyt , als op fijn
byfondere beledigingh. te flaen, willende hy evenwel niet , dat Veniero met
hem voortaen over eenige faecken, noch
als gemachtigde , noch als een.byfbnder
peribon , fou handelen , maer dat Barbarigo lijn plicht daer in fou waer ne-

ftant

men.

De

geheele nacht , die defe ontfleltc-

nisvolghdc ginghdoor, met defe onlullen by te leggen , en des morgens de
gen. Nochquadervolghdedaerop, als zuyde winden, die hen aldaer tot noch
dat Paulo Sforfa, zijnde aen boort van toe hadden gehouden te ieggen , veranVeniero gekomen, om met hem over dert zijnde, hebben iy, op den darden
s ^7óchT
dit voorval tefpreecken, Veniero hem.
van YVijnmaent, in de felve ordere, in derchrif^eenünti teipraeck wilde flaen p

eTi

daer

de welcke fy meenden te Üaen, den coivcs
en,

ften vloot-

van

Verlies
»n

Cy.

rus.

Don Jan

en loop naer Cephelonia genomen, alwacr fy tijdingh kreghen, die hen niet
weynigh ontftelde, een Fregat inalder
haeft van Candia af gheveerdight, van
Marino Ca valli, bracht brieven, uytde
welcke iy het verlies van het geheeïe Koninckrijck van Cyprus quaemen te veriïaen, welck bericht terflont vorders den
Raet vanVenetie bekent gemaekt wiert.
Des morgens voor dagh vertrocken fy
uyt Porto Vifcardo, een groot Canael
van dit Eylant, om naer Porto Petaio
tezeylen, maerdoor tegen winden verhindert , hielden het langhs de ftrant van
het felve Eylandt, en quaemen teghen

den avont Alla Valle di Aleffandria , mede een feer wijde en bequaeme Haven
zijnde het oude Samos , daerfe weder
den Raet vergaderden , en wetende voor

d'A

ustria.

de wil van Selim was ,

'dat

20?
hy

in alle

ma-

nieren de Chriften Vloot aentaften en
vernielen fou.
Soo was dan het vafte befluyt der Turken de Chriftenen aen te doen , en dat
met feeckere hoope van hun Vloot, in
het Canael van Cephalonia , te befluyten , alwaerfè noch op den fefden defer
Maent laegen, en al waer Caracoffa , of
Cara Cogia als hem andere noemen ,

hen

verfpiet hadt.

Hun moet

wiert feer gefterekt,

tuffchen

om

hier toe

dat fy onder-

op hun gemack hun Vloot wel
, om datMehemetBei

voorlïen hadden

met veel leeftocht en voorraed van oorlogh, en tien duyfent foo Janitzaren als
Spahis , met hondert Sangiaeken Alobeis , die een weynigh minder als Sangejacken zijn, en eenige vry willigen van
Afpropite, een plaets inLivadia, daer
eertijds Achaja geweeft is , aengekomen

ge wis,dat de vyantlijcke Zeemachten de
Goifo di Lepanto lagh , een befluyt
maeckten , naer veel en verfcheydene was.
difpuyten en redentwiften , datmen naer
Maer het fal niet onhebbelijck en,
demontvan de felve fou vaeren, en in buyten behooren zijn , tot meerder licht
ghevalle men eerfb geen Tlircken ont- van den Lezer , de plaets , daer defe vèrmoete, de twee Sterckten die daer zijn
maerde ftrijdt is voorgevallen , te been de Dardanelli genoemt worden , aen fchrijven»
tafben , om alfoo den vyandt tot het geLaMorea, eertijds Peloponefus ge- Go'.fo dï
veght te dwinghen , of met verlies van noemt, aen het wefter gedeelte , neemt ^ erP L nco
P
belch:e=>
r^
r
hunne Scheepen , lant doen kiefen fou.
haren aenvangh by Capitornefe , eertijts ven.
Met dit befluyt, zijnfeopden fefden de uythoeck Clelonata genoemt , buygt
fich foetelijck noordwaert aen , tot aen.
van Wijnmaent, op den avont tzeyl ge
gaen , en des morgens voor dagh aen de de mond van de Golfo di Lepanto , eerIn naet- Eylandcn, voor heen Oxie, en nu Ie tijdts Sinus Corinthiacus , of de Corinéen van
Curzolarighenoemt, ghekomen , van thifchen Zee-boefèm genoemt, het beIde de
grijp van tfefbigh mijlen weeghs , van
vvaer fy des morgens , zijnde de vierdagh
loten.
van de heylige Juftina , de Turckfche daer langhs een nauw Canael , weder
Vloot in het geficht gekregen hebben.
zee-waert in fteeckende , begind fich
DeGenerael Aly Baffa had Caracofïa meer en meer uyt te breyden , maecvoor heen , om de geftalte der Chrifte- kende alfbo de ghedaente van een Ey,
nen te verfpieden , uytgefonden , en heb- het welcke de Golfo di Lepanto ghebende uyt defelve hun aenloop , ordere
noemt wordt, aen wiens punt naer het
en ghetal verftaen , opende als toen de ooften gelegen , dat eertijds vermaerde
brieven, van den Grooten Heer hem Corinthus , nu Eximilia genoemt , hare
toegefonden, dewelcke hemgelaitwas plaets heeft. Van daer weder dreyende
T
te leien , foo haeft de Chriften V loot fou
naer het noorden , en foo voort naer het
éaerderen. Uyt defe veritont hy , dat weften , vind men ten laetften de plaets
LeL
Cc 3
,
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,
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Lepanto gheheten , daer de Golfo d .r dit en Ithaca vind men noch eenander
naem van heeft, eertijdts Naupa&um Eylandt , van de Ouden Letoa , en nu
genoemt. Van defe plaets voorts kee- Trapano genoemt, een plaets van weyrende naer het zuyden , keert men we- nigh belangh. VanZante, eertijtsZader tot de mond van de felve Golfo , al- cijntus, naer het zuyden iseenCanael
waer men , gelijck oock aen de andere van twaelf mijlen wijdte, begrijpende
het Eylandt omtrent tfeftigh mijlen in
zijde van de Golfo , een tooren vind
die feer wel gefterckt is, van de landt het ronde, alleen twaelf mijlen van het
naer de zee zijde , met feer dicke mue- Land en CapoTornefe, van waer wy
ren becingelt , en die met menighte van onfe befchrijvinghe aengevangen hebgefchut befet j om deningangh van den ben , afgefcheyden , hebbende alfoo een
boelèm te verhinderen , indien iemant weynigh min als volkomen circul en
met gheweldt die wilde ondernemen. rondt van niet minder als twee hondert
Van defe enghte keerende als booghs- en vijftig mijlen, aengemerckt dat Santa
gewijfe naer het weiten , het begrijp van Maura iich inde lenghte vijftien, Ceomtrent tachtentigh mijlen , ( verftaet phalonia veertigh, en Zante vijf en tachItaliaenfche ) door loopt men de geheele tentigh mijlen begrijpen.
Binnen defe treffelijcke fchouwplaets
Kuil van het oude iEtolia en Arcanancia, tot aen het Eylandt Leucada, nu gelijck als van de natuere felfs tot fulck
Santa Maura genoemt , welcke kuft veel een heerlijck fchoufpel gemaeckt, verklippen en eylandekens, en onder defe voeghden fich defe twee foo machtighe
de Echinades, en de voor heen genoem- vlooten, om een dappere proeve , wie
de Oxie heeft, die voor het meeile ge- van beyden door ervarenthey t , oorlogs
deelte onvruchtbaer , en van meerder kunft , voorfichtigheyt van Hoofden
naem by de oude Poëten , als de heden- dapperheyt en moed van Krijgslieden
daeghfche wereld befchrij vers zijn. Maer voor het toekomende de heerichappye
Santa Maura heeft wel vijfcigh mijlen in en het ghefagh over de Zee behoorde
het ronde , zijnde langer als breeder , en voor ander te voeren , in 't aenfien der
gantfche wereld, van fich te geven.
fich van het zuyden naer het noorden
Scheydende nu de Chriften oorloghs
ftreckende , dat is van een Sterckte van
dien felven naem , die met een valbrug- macht van Cephalonia en de haven Valge aen het vafte landt komt , tot aen de dalleflandria , en vaerende nae de dry
Punt del Ducato , van waer dit Eylandt Steenrotzen toe , die men Curzalari
oock van fömmighe Ducata genoemt noemt, befloegh de felve weleen mijl
word , hoewel anders van ouds Herita in de breedte ; Cardona was de voorfte,
geheten. Scheydende van Santa Maura, na de welcke Jan Andrea Doria met fijn
vindt men op vijf mijlen het vermaerde Efquadre volghde ; en defe ter nauwer
Itaca , het Vaderlandt van Ulyffes , dat noot buyten het Canael zijnde,daer men
men tegenwoordigh het kleyne Cepha- ten eeriten de Golfo de Lepanta ontlonia, of anders Valdicompare noemt, deckt, kregen de Turckfche Zeemacht ontdechebbende alleenlijck veertigh mijlen in in het gelicht , de welcke des nachts van J™ jan
den vyant
den omvangh. Van daer naer een be- de haeven van Galata vertrocken zijngrijp van vijf andere mijlen Zees , komt de , met een ooftelijcke wind , de Golfo
men tot Cephalonia , een weynigh in quara uytgeloopen , het welcke teritont
naem van het oudeCephalenia veran- Don Ja» te kennen wierd gegeven. Eenige van die by hem waren , rieden hem
dert j en Meiene en Samos, dat wel hondert mijlen lands befhet } maer mikhen denRaed te vergaderen, om tefamen
over

van
over te leggen , wat

Don Jan

men in die gelegent-

heyt fou hebben te doen , de welcke hy
kloeckmoedighlijck tot antwoordt gaf,
het was nu tijdt om te vechten , en niet

omfichteberaeden, en foo voeghde hy
terftont de daet by de woorden.

Het

gantfche lichaem van de Chriwas in vijf deelen verdeelt
dry voorname en twee mindere deelen
het eerfte voerde den naem van de voortocht , flaende onder Johan de Cardona,
ften vloot

en beftaende uyt acht Galeyen , onder
de welcke de Hooft Galeye van Sicilië
die van David enlaPadrona de Sicilia
waren.

Maer hoewel nu defe Galeyen ,

d'A
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die de rechter zijde floot.

Maer

tot

meerder flerckte van defe

dry Generaelen , waren hen van achter
noch twee by gevoeght , als de Capitana
van den grooten Commendeur , die tuffchen Bon Jan en Colonna volghde, en
de Padrona Reale , volgende van gelijcken tulTchen Don Jan en Veniero.
De Rechter vleugel , gecommandeert
door Gio: Andrea Doria , befloegh nu
dry en vijftigh Galeyen , zijnde daer by
gereeckent vier van de voortöcht met
Cardona , en in de flincker vleugel telde

men nu oock

vier en vijftigh Galeyen
door den Provifeur Generael
Barbarigo aengevoert , by de welcke waren , de twee niet algemeene Provifeurs
Antonio Canale en Mercantonio Quirini.
In beyde defe Vleugelen waeren
acht fanale of groote Galeyen verdeelt,
dry alleenigh in de flincker vleugel, zijnde dry Capitanen onder de dry Venetiaenfche Proveditori , en vijf in de rechter vleugel, namentlijck de Capitana van
Sicilia met Cardona , de Capitana van
Nicolo Doria , de Capitana en de Padrona van Giovan Ambrofio Negrone
fluytende eyndelijck Doria den rechter
vleugel met de fijne.
De achterhoede van dartigh Galeyen
bleef, als gefeght is , onder den Marquis
de Santa Crux Alvaro Bacciano , die op
de Capitana van Napels was, en hadt
geen ander Hooft of Capitael Schip , als
dit , en de Galeye daer de Colonel Johan Vafques de Coronada op was. Maer
defesGaleazzen, op de welcke deCapiteynenvan het verbond een groot gedeelte van hunnen hoop fielden , om
datfe elck fes en vijftigh groote ftucken
ghefchuts , twaelf aen de Voorfteven
twaelf aen het Achter-kafteel , en feftien
aen ieder zijde , en ks hondert voetknechten op hadden , wierden in defer
voegen gedeelt. Twee gingen voor de
Battalie , als die van Francifco Duodo
Hooft van alle, en d'andere van Jacob

zijnde

defe

voortöcht in het zeylen van Corfu, naer
Curzolari bedienden , hadden fy even-

wel foohaeftden vyandtnietontdeckt,
of fy begaeven fich ten deelen in de rechter , en ten deelen in de flincker vleugel.
De Bataille , foo genoemt, befloegh t'feftigh Galeyen, als hier voor gefeght is,
in het midden van de welcke de Konincklijcke van Don Jan was, en aen fijn
rechter hand Colonna met de Capitana
of Hooft Galey van de Paus , gelijck aen
de flincker handt Veniero op die van de
Venetiaenen , op de welcke volghden
met de Capitana of Admirael van Genua de Heclor, Spinola , en de Prins van
Parma. Dicht by Colonna quam de
Prins vanUrbino, op de Capitana van
Savoya , beftiert door den Heer de Leini

Andrea Provano. En niet alleen waren
aldaer defe Hooft Galeyen by een , maer
noch fes anderen, een onder Paulo Giordano Orfino , aen de flincker hoeck,
zijnde de Capitana Lomellina , d'andere
onder Bendinella Saulo , de darde van

de Mariniers , op de welcke Georgio
d'Afte was , de vierde was de Capitana
van Napels, onderden Colonel Bonavides , den vijfden voerde de Colonel
Cinoguerra , onder den Ridder Gil
d'Andrada , en de fesde was de Capitana van Malta, met den Prior van Mef-

Guoro

,

2o8
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L

e e v e

n

Guoro: tweeaen de rechter vleugel, als
die van Antonio Pefaro , en die van Peter Pifani , en twee aen de llincker vleugel , d'eene van Ambrofio en d'ander
van Antonio , beyde Bragadini ; en om
datfe lbo fwaer waren , heeft men , op
datfe niet achter fouden blijven, defelve tot dicht aen den vyand geboegfaert
waer over fy de eerfte waren , die op
deTurcken, fonder verhinderingh van
de andere Galeyen , begoften te fchie-

De

Generael Aly gebruyekte noch
minder naerftigheyt en beleyt als Don
klChe
-^^^ 5 in net belcnicken van lijn Vloot j
vloot
deweicke alhoewel fy lich van verre in
de ghedaente van een halve Maen vertoonde , evenwel mede in haer byfondere ordere , om aen de man te komen ,
verdeelt was. In de Batailie bevonden
fich fes en tnegentigh Galeyen , onder
het beleyt van Aly felve , die in het midden der felver was , hebbende dele tot
Capiteynen, van naemPartau, Generael te lande , aen de rechter handt van
Aly en Muftapha, Efdei Schatmeefter

met Mehemet Saider
Gouverneur van Metelenen , Caraccfïa, verloochent Chriften vanFano , een ftad van het Marca , Giaur Ali,
beyde Zeerovers, Alïan Bafla , Soon
van Barbaroffa, Aflan Behi, Gouverneur van Rhodus, Giafar Aga, Stadtvooght van Tripoli , Ofman Rais en andere van minder waerde.

terilinckerhant,

Behi
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Zeerover , Cara Cialibi , en Cara Peri
beyde Capiteynen van Galeorten en Fuften ; Cara Giali , Stedehouder van Ulucciali , op de Capitana van Algiers, en
Cara Behi, op de Capitana van des felfs
Soonen. De achterhoede bleef geflooten met dartigh Scheepen , foo Galeyen.,
als Galeoten en Fuften , al beftiert door
Amural Dragutte Rais, dieinderdaet
een gedeelte van weynigh macht , om in
fulck een treffen veel wonders te fullen

*

konnen uytrechten , geoordeelt wierd te

ten.

Oidinantie van de

,,

,

De rechter Vleugel voerde Mehemet
Sirocco, beftierder van Alexandryen,
hebbende onder ikhièsen vijftigh Galeyen , en veel Capiteynen van achtinge , onder de welcke waeren Mehemet
Benei , met de Capitana van Negroponce de Aga Baffa , Aly , Gcnouees Hopman van het Galeoot , en Cara , Soon
van Muftapha. Met de llincker Vleugel , beftaende in dry en tnegentigh Gafpreyde fich langhs Morea uyt
,
Uluccialy , en met hem Cara Hozia,

leyen

zijn.

Wanneer men dan

aldus de

Turck-

fche vloot uyt de Dardanelli fagh komen , en Don Jan daer kenniffè van gegeven had , als gefeght is , gingh hy fonder vertoeven , de ordinantie beften

vermanende een

ieder dapperlijck voor
het geloof en de Chriften faeck te ftrij-

den
die

, en doende de volkomen aflaet,
den Paus, al die geene , die aliöo

ftrijdende, het leven quamenteverliefen, toegeftaen had , openbaerlijck ver-

kondigen. De Geeftelijcke Vaders die
op de vloot waeren , hoorden vaft den
een en des anders bieght , en vermaenden een ieder tot dapperheydt, daerfe
naeft Don Jan , geen kleyne vrucht mede deden. Defe dan daer op de Stan-

van het Verbond, hebbende een
Kruysbeeld in het midden , tot teecken
vanden ftrijdt, opgefteecken hebbende , wilde noch eens iel ver in perfoon de
geheele vloot doorlien. Zijnde dan bedaert

nefTens LuisdeCardona, enJohanSotoop een fnelle en lichte Fregat gegaen,

t'eenemacl in blancke Waepenen, en "Dotjm
hebbende een Chri'tus beek in lijn flinc- doorfiet

J
ker hant, heert over al de mannen een de
dappere moet aen gefproocken , onder
verklaringe aen de Soldaeten en Overften , datfe niet hem , maer dien Chriftus , wiens afbeeldingh aen het kruys
hangende, hy in lijn handen had, tot een
Leyder en Óverfte hadden , en dat fy
voor en met dien Godt en Menfch te

ftrij-

vloot.

van
ftrijden

anders

Don Jan

d'A U

hadden , in voegen
een heerlijcke overwinningh

als

konden beloven.
De woorden van Don J&n waren kort
maer krachtigh , en met fulck een y ver
uyrgedruckt, dat de harten

als

verfmol-

van al die geene die defelve aenhoorden , die metfchreyendeoogen, en
opgefteeckene keelen , tot een goedt en
ten

S

T

R
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waer datfè met getande vogels te doen
hadden , allbo dele geweldige Scheepen,
die men voor heen niet in den ftrijdt,
maer alleen tot het voeren van la ft en
koopmanfchaptegebruycken plagh, foo
lichtelijck hun gefchut van achteren, van
vooren en van ter zijden wiften tegebruycken , en fich te wenden en te draeijen, dat de Turcken door de fel ve niet
weynigh befchadight, gedwongen wierden te wijeken en hun ordere te breecken, en foodanighwasdeonorderedie
daer door veroorfaeckt was , dat Aly,

fy fich niet

,

heylfaem voorteecken , Victoria , Vicloria begoften te roepen ; tot groot genoegen van Don Jan-) die mede onder anderen , Veniero feer beleefdelijck groetdie ter rechter handt aengingh om her
te ( niet fbnder groot genoegen dien eerwaerdigen ouden man teüen, in ftaet lichaem van de Battaille aen te aften >
niet alleen van tegebieden, maeroock .keerende fich weder na de flincker hand,
fich fbodanigh met fijn Konincklijcke
felfs van te ftrijden ) en alfbo weder naer
Galeye aen den vyandt bevand , dat hy
fijn boort gevaeren is.
Onder andere ordinantien was oock met fijn voorfteven na Veniero, en met
dele , die men oordeelde van groot be- fijn achter kafteel naer Mercantonio
langh te zijn , dat een ieder , om de be- Colonna , en ter zijden t'eenemael voor
itelde ordere in het llaen te houden , aen- de Galeye van Don Jan , en de twee angemercktdat foo de Koninckfche als de dere die hen volghden , open lagh.
Noch een andere faeck bracht den
Venetiaenfche Galeyen , onder malkander verdeelt waren , dat de lèlve ieder Chriftenen een byfonder voordeel toe,
geacht als een enckele gave van de Godfijn byfonder teecken van onderfcheydt
delijcke Majefteyt te zijn, weickewas,
fou hebben , om weder in het flaen
dat de windt in den aenvangh tot voorlichtelijck lich onder hunne vlagghe te
konnen begeven ; en alloo hadden die deel van de Turcken , en fchadelijck en
van de Battaille eenkleynblaeuwe ban- hinderlijck voor de Chriftenen zijnde,
diertje, op den top van ieder A4aft ; die
op het eerfte fchurgevaert feer fchierlijck
van de rechtervleugel een groene ban- begoft te keeren , in voegen al de roock
derol, aenheteynde van den fpriet , die den Turcken in de oogen woey , en hen
van de flincker vleugel een geele , en die het gheiicht der Chriftenen t'eenemael
van de achter hoede een witte , op het benam , fteeckende met eenen een weynigh op , daerfe voor heen doot ftil was,
achter kafteel.
De Turcken quaemen met groote waer door de Chriftenen met alle voerftoutmoedigheyt aen, menende de over- deel op de Turcken aendrongen , felfs
winningh albereedts in hun handen te eer fy fich daer voor hoeden konden
hebben , als fich voorftellende , dat fy die foeckendein alle manieren de zijde
van de groote Galeyen te fchouwen
met een fongh en onervaren Generael
die over Scheepen van verfcheyden be- foo verre quaemen , dat fy eyndelijclc
langhj en vol van tot ledigheyt gewent voor den boegh van de felve Galeyen
krijghsvolck , het gefagh had , te itrijden en achter teghen de gefeydeGaleazzen
i<Unvanah hadden , en naerderden derhalven met aen quamen, invoegen fy van alle kan;an cien
een vreeilijck ghekrijt de Galeazzen al ten dapper aengetaft , fich foo haeft niet
.in jut.
ichietende , maer wierden wel haeft ge- weder konden redderen als fy-^ilden
r
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en gedwongen wierden geheel verwardelijck teftrijden.

De Galeye van Aly quam aen boort
van die van Don Jan j en die van Partau
Bafla, fbo eenighe willen, aen die van
Colonna , en de andere Hoofden vatten
die van Veniero aen , als mede een deel
hunnen Generaelte hulpquaemen,geiijckde groote

Commendeuren dePa-

drona Reale, betrachtende hun plicht,
braeve onderftand aen Don Jan bewe^Hevigh
gevecht.

fen
j^j er mocht men in der daedthet
U y ter ft e g ewe i t van beyde de Zeemachten belpeuren , alfoo lich de kloeckfte
Galeyen van wederzijde , aldaer by mal-

kander vonden ; hebbende op lich de
braeffte en geoeffènfte Hoofden , de
oudtfte en ervaerentfte foldaeten , den
wekken met het gevaer de moed en dapperheyt , beneffens de begeerte om te

Dade N

en

wanneer,

als gefeght is, de Galeyen malkander aen boort quamen.
Het gevecht begon dry ueren naer
Sonne-fchijn , en een uer of meerder
wierd'er geftreden, fonder dat men konde fien , waer heen (ich de overwinning
neyghdej en hoewel Don Jan met de
fijne , tot twee mael toe, tot aen de Maft
van den Turckfchen Generael overdrongh , wierden fy , tot foo veel malen

weder afgeflagen, zijnde
de Turcken geduerighlijck door dry nae
by gelegene Galeyen , geholpen Onder
andere bleef aldaer Bernado di Cardine
toe, dapperlijck

.

die

hy

meteen koegel op fijn
lijn

borft

fchild, daer

mede bewaerde,

gefchoo-

maer foodanigh dat die tot
in tïjn lichaem doordrong , en een wonde maeckte , daer hy des anderen daeghs
's morgens aen ftierf.

ten wierdt,

overwinnen , aenwies.
Op de Galeye van Aly, bevonden fich
vier hondertjanirzaren, en op die van

Veniero had ondertuffchen een harden aenftoot vanden vyandt te lijden,
en hoewel hy , neffens de fijne , met de

Dn Jan vier hondert Sardinifche fchut-

uyterfte dapperheyt ftreedt

,

wierdenfe

nde de Compagnie van de Mee- evenwel foodanigh door het groote gefter del Campo Figueroa ; en in der daet tal der vyanden benart , dat hen het onin dele meer als in de andere Galeyen, derftandt , dat hen van twee Galeyen
quamen de fchutters dapper te pas, doen- van de hindertocht gedaen wierd , bode de draetkoegels en die van de Muf- ven maeten wel te paffe quam , zijnde
quetten , ieer groote fchaede onder de op de felve Joan Loredano en Catarin
Turcken, gelijckoock het gefchut der Malipiero, welcke twee braeve JongeChriftenen trefrelijckhaerwerck dede, lingen , na datlè treffèlijcke proeven van
fchietendetweemael, tegen dat van de dapperheyt gedaen hadden , ter doot toe
gequetft , ter neder vielen, het geen echBarbaren eens , daer dele , hebbende
ter oorfaeck van den roock , laet begon- ter de moed van de andere niet verminnen te Ichieten , als mede om datfe on- derde , maer met de wreeckluft deedc
der Galeazzen verwart geraeckt waren , wallen en aennemen, invoegen de felJanckfaem lich in ordere gheftelt , veel ve , fiende alle gevaer over het hooft, in
fchaede hadden geleden , eerfe in ftaet de Turckfche Galeyen over fprongen
vvaeren , en nu vorder meeft over de en de befchermers in ftucken houwenChriftenen heen fchooten , daer de de, lich haeft meefter van de felve geChriftenen hun "gefchut, met meerder maeckt hebben. Alhier bleeck oock
feeckerhey t fteliende , meeft doel lchoo- klaerlijck de dappere moedt van Johan
ten. Van de mufquetten der Chriftenen
Battifta Benedetri , die niet alleen met
ontfingen fy mede de meefte fchaede, enckel geweld , de Galeye van Corcut
als die met beter ordere loften , als de
vermeefterde, maer oock in ftaet was
Turcken ; maer dit was haeft gedaen
van het fdfde met die van Caracoffa te
doen,

ters

,

zij

van

Don Jan

doen , ten ware hy , op den top van fijn
overwinninghe, ter neder was geveld
waer op Honorato Gaetano in fijn plaets
de overwinningh vervolgende, niet de
Galeye van Aleflandro Negrone , de
bemachrighde , komende wel te
den arbeydt van een ander , om
eer voor ifich felven te behaelen.
Daer bleeven oock met geen minder
roem van ongemeene d3pperheyt, Benediót Girolamo Veniero , Franciico
^ ono c e i on g e > wiens byiondere kloeckmoedigheyt van de geichicht fchrijvers
van dien tijt , ('eer verheerlijckt wordt
oockjacob Trilïino Vincenüjn, onder
andere bleven oock ghewont Don Jan
felver en Veniero , beyde met pijlen in
de beenen ghefchooten , maer van de
felve

pas

Praeve

«bkver

,

in

'

:

Vlucht
van par' au '

Turcken wiert vry een grooter getal foo
gevelt als gewont , Partau begaf lich , foo
haefthyde overwinningh naerde zijde
d er Chriftenen fagh hellen , beneffens
Soon naer Lepanto, laetende fijn
Galeye tot buyt van het Krijghsvolck
van den Hartogh van Bracciano , om
dat Colonna ( die op dien dagh een onfijn

gemeene roem behaelt heeft ) als toen
befich was met Don Jan hulp te bieden ;
foo als hy met de Generael der Turcken
befigh was , hebbende hem by het achter Kafteel vaft , die hy veel gewicht tot
de overwinningh toebracht, zijnde al-

reetsmeer als dry hondert Soldaeten op
de Galey van Don Jan , en meer als

noch eens foo veel, opdenTurck ghefheuvelt, invoegen men defe van handt
tot handt, over de achter Kafteelen der
by leggende Turcken geduerighlijk molt
hulp komen, waer over Colonna tot
een nutte hulp middel daer tegen goet
vant mede den vyant aen dien oort, beneffèns eenige andere aen te taften. Aldaer toonde onder anderen , dappere
proeven van moet en dapperheydt de
Ridder Ramagaiïo,als mede Pirro Malvezzi, en de Commendateur Sangiorgio j hoewel hy albereets met een Mufte
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quet kocgel gequetft was , beneffens StepbanoMutinovan Roina, beyde vry-

WJÜigeHeeren.

flyfonder*

De

dapperheyt en beleydt , met de heden
welcke de Hoofden van de Veneriacn- ft "i d»
fèhe Galey en ftreden , was in der daed
wonderlijck, laetende niets ter wereldt
nae , dat Capiteynen van de hooghfte
acbtingelbu mogen pafièn, met groot
verlies en byiondere nederlaege der
Turcken de andere Hooiden als Alcanio della Cornia , Gabriel Serbellon, de
Graeve Sforza Santafiora , en Paul fijn
broeder, worden ootk feer, over hun
ongemeene moedigheyt en beleyd, dien
d-gh getoont, gepreièn. De Capitana
van Savoye liep groot gevaer , niet tegenftaende fy door Leiny gevoert, en
den Prins ven Urbino met een bic ey ent
getal van dappere Krijgbslieden , en beneffens defe } foodaenige mannen van
gefagh ophadt, namentlijck den Mar-

det

:

Rovere, denGraveAntonio
, Palla Strozzi van Ferrara , Pier Antonio Lunati , Ottavian
Fegato , en de Hoplieden Paolo Cofala,
Giovan Battifia Baldinacci , Ventura
Aquillini, Francifco Tagni, Paolo Goti,
Mercantonio Schiotti , en andere brave
lieden meer, de welcke naer een langh
quis della

da Montebello

gevecht

en ten meeftendeel gequetft
van alle kanten door vyandlijcke Galeyen aengetaft , maer echter behouden wierdt , toonende de Prins van
Urbino j boven alle verwachtingh, die
men van fijn jonckheyt hadde , fich fbodaenigh, dat hem een van desvyandts
Galeyen in de handt viel. Aleflanuerde
Farnefe , ghelijck van ouderdom , als
mede van moedt en dapperheyt, met
delen Prins , aen een anderen ooit
hoewel niet verre van daer , toonde de
heerlijckite en treffelijckfte daeden ,
Dapper*
diemen van de grootfte oorloghs Hel- he £ vap
den fou moghen verwachten , en die v ^" £""*
ghenoeghfaem waeren , om een ieuer ma.
van fijn groote daeden , die de volgende
zijnde

,

,
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Jaeren van

hem hebben gefien ,

en

het hooft van het lichaem floegh >
en het felfde Don Jan toebracht , die het

te ver-

feeckeren;

Hy had een braven hoop van dappere
Soldaecenen Ridderen byiich, ataden
Marquis Julius Rangoni , Paulus Vitelli,
den Grave Albert Canoffa (die door een
mufquet koegel eenftucivvan lijn kaeckebeen wegh genomen , en een oogh
uytghelchooren wierdt , fonder dat hy
daerom af liet van ftrijden ) den Marquis Camillo Malafpina , den Graeve
Nicolo Celis , Camillo Gipizucca, Carlo Benei ? den Hopman Lucio Smeraldi, dieoock feer gewondt wierdt j den
Hopman JacobSanguigno, met eenige
andere van gelijcke deught en dapperheyt.
Zijnde dan alfoodefe twee Ga-

op de punt van een fpiets Hack,
al de naebuerige Galeyen verom daer door den eenen te
i
moedigen en den ander meerder te ver-

felfde

en aen
toonde
tfaegen

,

gelijck

hem

het een en het an-

der toeviel.

Met veel grooter gevaer wiert'er in
de vleugel van Barbarigo gheftreden
defe had voor Iich Mehemet Sirocco,
en Caur Aly leggen , en bevand Iich ter
flincker handt , niet verre van het land j
echter lbo dicht niet als noodigh was
maer hy de diepte niet wel kennende,
en vrefendc vaft te geraecken , vandt
Iich genootlaeckt in te wijeken, daerhy
terftondt door verfcheyde vyanddijeke
Galeyen wierdt aengeranft, die mede
door de rotsachtige plaets en drooghte >
oock door de val van de Rivier gedrongen , ten deelen al wijekende afhielden »
en ten deelen hem half gedwongen aentaften , lbo dat Iich Barbarigo op een
tijdt met memghte Turcken omcingelt
•,

leyen met uytgelefene mannen gevult.
Aen andere oorden , toonde men fich
niet minder begcerigh om eer en roem
te winnen., willende niemant een ander

toegeven , de Italianen voor geen Spangiaerden, noch Spangiaerden voor Itaonder welcke Spaenlianen wijeken
fche Ridders Figueroa, Moncada , Cariglio,Piedro Zapada en meer andere, ongemeene kloeckheyt toonden ; daer de
Capiteyn Martij'n Padiglia dry Turckfche Galeyen veroverde, daer deHar'-,

togh van Infantafgo, die hyophadde,
veel toe dede. De Ridder Gillis d'Andrada, bevant iich met fijn Galey, beftiert door Bernardo Cinoguerra , niet
verre van de Capitana van Genoua, daer
de Prins van Parma op was , zijnde niet
tuffchen beyden , als de Granata van
Spangien , gevoert door Paul Bottino ,
en by gevolge zijnde in het gedrang daer
het gevecht op het aldervinnighfte tuffchen de Hoofden was i en in der daet
het wa> aldaer foo hevigh als men iba
fconnen bedencken , tot dat de Turcken gedwongen wierden, voor de ongein eene dapperheyt derChriftenen te
De Geae- wiicken. Aly, de Generael der'TiircAly
ken , wierdt door een mufquet koegel
V
K«n. gevelt , waer over d een.or den ander

Daden

hem

fagh.

Marin Contareno

,

fijn fufters

foon, fiende het groot gevaer van lijn
oom , en zijnde met dry andere Galeyen, die van VincenzaQuirini, van
Marco Cicogna , en Pier Francifco Malipiero , om op hem te paffen, begaf fich.

.

in alderhaeft daer naer toe

,

begin nende.

met lijn dry gefellen de vyanden dapperlijck aen te taften:, maer de andere tiende, in wat gevaer fy iich Helden , dringendein fulck een menighte van vyanden in, hielden fich eenighe treden te
rugge, het welcke de Turcken iiende,
naemen die des re meerder moedt, en
d ronghen in door de open plaets die
Contareno, tuffchen beyden , voor lijn
mackersgelaerenhadt, en taften de ièlve dry Galeyen aen , die fy ièer befchadighden. Contareno itreed met de uytterlte dapperheyt, en hebbende op lijn
Galeye den Generael Paolo Urlino met
een bende feerbraevefoldaten, toonde

1 '* 1
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geheele

van

Don Jan

geheele dry ueren langh , dappere wederftandt aen de vyanden , niet tegenftaende hy met feven Galeyen te doen

Dood

van
Contnreixo.

had; maerContareno, een Jongelinck
van onuytfpreeckelijcke dapperheydt,
quam te fneuvelen, beneffens twee hoofden Baron Baroni van Augubio , en Fabio Zoiani Vicentijn, fufters foon van
Paul Uilijn. Comito en Peota geraeckten mede onder de voet , beneffens den
Sergïant Major Carbonana. Maer daer
na Vincenzo Quirini verder bykomende , hielt men den vyandt beter op , tot
darter meer hulp by der handt quam.
Maer ilimmer overquam de andere Galeyen van Quirini, die, alsgefegbt is,

om (Jrfino te verloffen , namentiijck van Marco Cicogna en Pier
Francifco Malipieri, van de welckede
voortfette

dood , en de Tweede leer van het
vyer befchadight bleef; maer het volck
van beyde , bleef meeft of dood of gewond gelijck oock de Galeye van Marcantonio Pifani , feer mishandelt , en hy
eerfte

d'A u
veel van

fijn
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braeve foldaten daer by

gewond wierd.

In de Capitana van Barbarigo , wierd
ondertuffchen foo dapperlijck als met

een twijfelachtigen zegen ghevochten
hy felfs zijnde met een pijl boven het
ooge gefchooten , bleef buy ten ftaet van
veelorderetekonnen ftellen, maer fijn
Stedehouder Frederico Nani , hield onvertfaeghdelijck de raferny der vyanden
op, hoewel hyfelverdryfchampfchooren gekregen had maer Alvaro di Bacciano liende hoe feer Barbarigo bedremt
was , fand daer een deel van fi;n Galeyen
nier toe, die feer weltepasquaemen,
:

sifoo die vleugel feer veel te lijden hadt

Zijnde behal^en de voornoemde Andrea Barbarigo noch dood gebleven , die
zijnde dight by den Generael hem wilde te hulp komen , waer door fijn Schip

oock feer mishandelt

wierdt.

Bacciano kreegh de Galeye van CaurAly voor den boegh, die hy aen boort
fej de j bevocht en overwon, hoewel hy

liet

hebbende hy oock dry fchooten
op fijn rondas gekregen, wiens goede
temper hem van de dood verlofte.

fitten,

Door het aenkomen van Santa Cruz
en daer naer oock van den Provediteur
Quirini, die van het achterfte gedeelte
van defen vleugel voor aen te hulp gekomen was, kreegh dit deel een groote
verfterekingh , volgende daer cockaénftondes het verval van de Battaille der
Turcken op , waer door voor de overwinningh een groote poort gheopenü
wierdt ; om dat Johan Contarini 3 de
Graven del Zaffo en de gelèyde Quirini, de Galeye van Sirocco in de grondt
ichooten, hem felf wierd door Contarini, zijnde feer gewond, uyt het water
opgevifcht , de kop afgeflaegen en de
Provediteur Canale, die de naefte Galeye aen Barbarigo voor had , bracht die
:

eneenige andere in

fijn

gewelt , terwijl
met een troep overwin-

Quirini,als gefegt is,toe,en

j

iwaerlijck

2I 3

a.

Galeyen rondom loopende, de Turc- ningh der
"
ken van achteren omcingelde, en ver- Ciuirte
volgens met fulck een dapperheyt aenketende t'eenemael
den moet fincken , ieder om een goet
heen komen begoft tefien , en gheluckigh was hy , die ketende het Schip drijven , hier met een boot , daer met een
deel of een luyck wegh geraecken , of
al fwem mende aen den naefben oever
komen konde. Onder defe ftierf door
de handen van Chriiïophoro la Ducale,
Ali Behi , Stedehouder van Arap
at,
Hopman van de wacht tct Rhodus, vermeellerende de felve Chriftophoro des
fèlfs Hooft Galeye, en die aen de Staet
Vlucht
van Venetië vereerende, waer voor hy dïr Turc '
ken.
waerdige vergeldingh gekregen heeft;
aen de andere punt van de felve vleugel

tafte, dat defelve,

Am

Antonio Eudemo Nonianni, eenCypriot, dieopiijneygen koften een Galeye toegeruft had , itrijdende met groo-

dapperheyt tegen fijn vyanden,fprong
over op de Capitana van Negroponte >
d 3
onder

te

D
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,

L

2ïJfi

e e v e

n

A D E

Nf

onder Mehemet Bei dodende daer by
nac al de verweerders op , en nemende
hem felfs gevangen na dat hy al te vooren een andere Galeye in de grond ge-

was geweeft, door de uytterfte dapper-

fchooten hadt. Hy laecende voorts op
de Capitana fijn jonghen broeder Michael , veroverden noch een andere Galeye , en op de felve de foon van Ali
Portuch.
Maer te grooter aldaer het gevaer van
de Chriftenen is ghe weeft , te grooter

wiften loste maecken geholpen zijnde,
,

,

,

-

D

en

was oock hunne overwinninge, om dat
weynighe van de Turcken het konden
ontkomen hoewel de ftrand niet verre
afgelegen was, en van de Scheepen geen,
die ten deelen door hetghefchut in de
grondt gefchooten , en ten deelen ver,

brandt, en ten deelen eyndelijck in het
gewelt der Chriftenen quamen , gevende defen alfoo een te grooter zegen , de
welcke, indienfe niet door de doot van
dien vromen Barbarigo bedroeft was geworden , volmaeckt voor den overwinnaer fou geweeft zijn.
Defc wiert gewond , föo als hy fich
Dood van omme keerde om een Turckfche GaAuguftijn leyetefien, die hem van achteren quam
Baibaiigo.
befpringen, welcke wonde foodaenigh
was, datfe hem niet meer als dry dagen
levens over liet , benemende hem aenftonts het gebruyek van iijn tonge , Tonder het felve oyt weder te krijgen ; hy

evenwel niet konnende het ongemeen
genoeghen , dat hy uyt deie heerlijcke
met woorden
overwinninge fchepte
,

fijn gevouwen
, hefte vaft
handen naer den Hemel , toonende daer
mede hoe blijdelijck hy met defe treffe-

uytdrucken

zegen voor iijn Vaderland ftierf,
wierd van een ieder feer beklaeght

lijcken

Hy
als

die

waerlijck foo

treflijcken

Zee-

vooght als.Raedshecrwas geweeft, en
dit verlies fmarte Don Jan meerder als
eenigh ander , dat hy dien dagh geleden
hadt.

De Galeye van Paulus Urfitvdie menigmael in ftaet van verloren te worden

heyt van dien Heer eerftbewaert, daer
na door Qoirini bygeftaen , en ten laet-

ftendoorde Chriften ilaeven, die

fich

vermeefterde noch een Turckfche Ganoch niet mede verghenoeght, veroverde tot vijf Galeyen toe ,
van de feven die rontibm haer heen lae-

leye; en hier

gen.

Maer indien aen de rechtervleugel,
de faeck der Chriftenen het felfde ghevolgh van de andere deelen had gehadt
het waereniet te twijfelen, of de felve
hadden een overwinningh voor veele
jaren op den Turck behaelt, maer nu
door het ontkomen van Uluccialy , met oappe*
een merckelijck gedeelte van de vloot, ontkobevonden de vyanden fich in ftaet, om n f n v aa
UIUCC13veel eerder als men verwachte, meteen
ly
aenlienlijcke macht weder te voorfchijn
te komen , zijnde machtigh , onder het
beleyd van defèn dapperen Corfair (daer
wy hier na byfonder van handelen ) het
aenkomende jaer de voortganck van der
Chriftenen overwinninge , niet weynig
te verhinderen , en de Turckfche Kuilen , voor merckelijcke fchaede te bewaren , die hen anderiïnts , buy ten allen
twijffel fou hebben aengedaen gheworden. De faeck dan van dit ontkomen
was foodaenigh. Johan Andrea Doria
was genootfaeckt , komende ( ghelijck

IJl

!

.

r

.

.

Diedo

byfonderlijck verhaclr ) uyt de
enghte van de klippen , een langen omkeer, met de bende van fijn Galeyen,
na de Kult van Morea te doen , op dat
fich het lichaem van de Bataille en de
Shncker vleugel , wel iou konnen in or-

dereitellenj

maerhy, met fijn Capita-

na dat heen overfteeckende, en in de
felve gedaente van de andere gevolght
zijnde , gaf een fchijn aen de Turcken
als of hy vluchte , het geene fy des te
meer geloofden , om dat het meeften
deel van fijn Galeyen , de zeylen aen de
groote Maft wijd uytgefpannen hadden,
het

van

Do

Jiuccialy

ju-

of de Chriftenen alles by letten om weg
tegeraecken.
Uluccialy met fijn groot getal Scheepen, gierde oock wel haeft dien wegh

floot j gelijck hier voor geieght is. Hy
misnoeght, gelijck fommighe willen,
van dat hy de plaets die de Capitana van
Savoye in het gevecht hadt, niet hadt
konnen verkrijgen, breyde fich een wey-

te

bevechten

te

eer te veroveren

vinden

fagh dat Doria eyndelijck

van
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reer veel te lijden , zijnde door Peter Juïtiniano, Prior vanMeiïïna, gevoert,
die de rechter hooren van Don Jan

ah

>eyt
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het geen ghefchiede ora voor de pijlen
onder het ilrijden bedeckt te zijn ; maer
de Turcken naemenhet daer voor, als

op , verhoopende daer

Dapper
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;

maer als hy

hem

de

fte-

nigh uyt
leyen

,

lijn piaets

uyt,

om eenige Ga-

die van Uluccialy hard aengetaft

vens toekeerde , om hem aen te vallen
en dat lijn Scheepen infehooneordere
mede aenquaemen , bleef hy een wijl
als opgetoogen , en eyndelijck overleg-

wierden , te hulp te komen , maer wordende hy felfs van vier Turcken omcingelt , was in ltaet om met al de (ij ne
aldaer het leven te laten , daer oock wey-

gende lijn voordeden , ipreyde fijn vleugel oock lbo verre naerMoreauyt, als
hem mooghlijck was, fooomdevyanden te omcingelen , als hebbende meer
Galeyen als de felve , als oock , gelijck

nige

byfommige geacht wierd, om te beter
gelegentheyt van lïch te bergen te vinden ) indien het de lijne te quaet kregen.
Doria een gauw Zeeman

,

merekte wel

haeft het beiluyt vandenBirbaer, waer

over hy fich mede geduerïghüjck meer
en meer gingh uytbreyden , invoegen

vanafquamen, endeGaleyewas

oock foo goedt

verlooren , indien
twee andere Maltefche Galeyen , htm
niet tijdelijck te hulp waren gekomen
en uyt handen van lijn vyanden gereddert hadden , zijnde de Turcken in geen
ftaet , om dit verfche volck te konnen
tegen ftaen , als die mede , door den harals

den tegenftand van den Maltees, veel
volcks verlooren hadden. Angelo Martelli , en dry of vier Malreelche Ridders , wierden ter doot toe gewond , de
reft der Chriftenen of do; t geflagenof
gevangen , onder welcke iaetfte oock
de Ridder Bongianni Gianfliiazziwasj
en de vlagge, door Uiuccialy afgenomen , die op lijn aenkomft tot Conftan-

Benaade
a -'

£
va „

n

vï
j

H^l*

ca.

tijts doorliep , terwijl een ieder
van defe twee braeve Zee-mannen , op
fijn befte voordeel uy t was , dat men al
te vooren , foo in het lichaem van de Bataille , als in de Slincker vleugel , al gevochten hadt , gelijck wy gehoort heb- tinopolen, niet naeiiet daer dapper meben , al eer fy ter degen aen malkander de te braggeren De Hooft Galeye van
Florence en den Paus , onder het gewaren.
leyde van Thomafo de Medici , zijnDaer ontftondt oock een onordere
de mede van het lichaem der Bataille afals dat Johan Andrea de tweede mael
wanneer hy lich wilde uytbreyden , niet geweecken , en naer de llincker vleugel
foo wel gevolght wierdt , als behoorde, toegeiackt, faghfich haeft leven vyantfoo dat hy fich alleen met vijfthien Ga- lijcke Galeotten voor den boegh, door
leyen aen den rechter hoeck bevandt, de welcke fyoock vernielt wierd, blijblijvende veel ruymtetuiïchenbeyden, vende aldaer veel Ridderen van Santo
het welcke Uluccialy de ghelegentheyt Stephanodoot, en de Medicisop vergaf, om hen te bequamer aen te tallen
fcheydene plaetfen gewondt.
en te omcingelen , hebbende daer de geDe fchade der Chriftenen hield noch Andere
61
heele ruymtetoe, die tuffchen hemen daer mede niet op, nademael Ulucciachtiftede Bataille open lagh.
iy met een grooten hoop van de fijne, nen .
Hier over had de Capitana van Malta eenige Venetiaenfche Galeyen omcin-

foo veel

.

gelde,

,
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en met fulck een groot geweldt
,
dat fy binnen korten tijdt , die
van Benedid Soranza foo qualijck handelde, als mede die van Antony Pafqualigo, van Jacomo di Mezo, Candiot
van Marcantonio Lando, vanGirolamo Bil anti van Cattaro , en van Pieiro

geide

,

aentafte

BuavanCorfu foo hard bejegende, dat
defe mannen , met het grootfte gedeelte
van de hunne daer doodt bleven, fonder dat evenwel de Galeyen verloorerï
wierden, behalven die van Bua van Corfu, die zijnde van fijn gefellen niet wel
gekent, oock niet geholpen, naerLe-

pantoweghgefleeptwierdt; waer heen
vijf en tWintigh ibo kleyne ais groote
Galeyen van de Turcken het ontquaeDe Galeye van Soranza wierdt
inen.
verbrandt, allbo het vyer in het kruyt
geraeckte, blijvende daer op levendigh
Giacopo Giuftiniani , die het gheluck
hadt van met fwemmen daer af te ko-

men.
Zijnde dan eyndelijck de Turcken
foo van de flincker vleugel , als van de
Battaille in de vlucht gedreven , begaeven fich veel van de overwinnende Galeyen daer heen, daerfe noch fagen vechten, door welck onderftandt , de Galeyen van Gerolamo Contarini , en Lu-

dovico Cipico van Trau , behouden
wierden, blijvende evenwel al de voorifanders doodt , behalven Cipico , die
gewont en gevangen wiert. In de felve
Vleugel had oock de Galeye van Sangiovanni, bcitiert door den Ridder AgnoloBiiToli, vry veelte lijden , zijnde de
ieive, nae dat fy lkh eenweynigh van
de andere begeven had, door dry Galeyen van Rhodus omcingek , met de
welcke de Ridder dry uercnlangh een
leer harden ftrijd hadt, totdatdeChriften Galeyen , aen een ander gedeelte
de ovcrwinningh hebbende , hem tijdeTwee perlboiijck onderihnt deden.
nen van aenfien vonden middel van te
ontkomen , ibo als fy de miufte hoope

en

Daden

daer toe hadden, d'eenevande welcke
was Johan Battiiïa Maftrillo van Nola
en d' andere Julius Caraffa van Napels >
d'eerfte zijnde albereets opeen Turck- Wonder*
fche Galeye ghevangen, ftondtmet de IückomChriften flaeven, die daer inwaeren , k° men _
tegen de Turcken op, dode den Rays, Edelen^
en voerde de Galeye met veertigh Turcken wegh. De tweede wiert mede albereets weg gevoert , wanneerder een Napellche Galeye den Turck aen boort

quam en vdoverde,

verloffende alföo
defen gevangen Edellingh , en in tegendeel vangende of dodende, die hem gevangen hadden.
Ulucciali vorders , fiende dat de faecken van fijn Heer in Hechten fland ftonden, en nu t'eenemael aendeoverwin-

ningbe wanhoopende , wilde met diü
weynige Galeyen, die hy by fich hadde , den aenkomft van Doria aen de eene, noch van Don Jan aen de andere
zijde niet verwachten, maer begaf fich
mede met alle vaerdigheyt op de vlucht ; Vlucht
Doria, Canaletto, Quirini en andere, ""j^ " ''
fetten hem dapperlijck achter aen j maer
al hun poogenwas tevergeefs, naedemael hy hen alreets te verre voor uyt
was , om van hen achterhaelt te konnen
werden. Het getal van al de Galeyen ,
die bet met Uluccialy ontquamen , wort
verfcheyden gefeght. Diedo feght datfe
niet boven vijf of fes in hèt getal, maer
van de beften zijngeweeft, en dat hy
by nacht tot Santa Mau ra aen gekomen ,
(

1

opgehouden heeft, uyt
maer dat hy
,
vorder naer iModone gevaeren is. Men
heeft evenwel van eenen Mattheo di
Sebenico , die als toen flave was , en naderhand fich felven verion: heeft , verftaen , datzijnde de Chiegagia , op wiens
Galeye hy ilaef was , in de flagh doodt
fich aldaer niet

vrefe van vervolght te zijn

gebleven, fijn Galeye, met alleen vijf
Turcken daer in, vaneen Griecks verloochende, naer Galata gebracht is, de
welcke daer na fich naer Lepanto begaf,
alwaer

Don Jan

van

alwaer binnen den tijd van acht dagen
negen en dartigh foo Galeyen , Galeotten , als Fuften aenghekomen waren,
daer by gereeckent dry Hooft Galeyen
die tot Prevefa waren ingeloopen , alwaer oock Partau op een Fregat aenquam , begevende fich van daer te lande
naer Lepanto, met twee hondert mannen verfelt. Met dit volck en andere
weynige, die hier en daer te lande gekomen waren, konde Partau deCe foo

rijcken buyt der

fagh te
fte

Modonebevandt, dat hy
komen, als willende hem

den laft oplegghen

van dit overfchot
naer Conilantinopolen te voeren, gaende hy felve te lande naer Negroponte
veyfen , daerfe malkanderen oock gefien
hebben.
Defe Sebenico beveftight 'oock, dat
de Galeyen die fich aldaer bevonden ,
foo flechtelijck geftelt waren , dat men
de felve niet als traeghlijck, en met groote moeyten tot Conftantinopolen konde
krijgen , blijvende noch fes daer van te
,

,

fich

,

hadden toegemaeckt,

om ont-

die

op het

heerlijck-

te verrijcken.
,

tala

leyen fich tot
by hem fou

vyanden

haelen , vindende deZeeallefintsièer bebloedt en met doodengedeckt: menvandoveralmenighte van

aen Uluccialy , die alleen met twee Ga-

j

maecken

roof op

fich

nighfints voorfien
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De Galeyen liepen hier en daer om den

Galeyen weder eefchrijvende vorder

qualijck gehandelde
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hun zegen volkomenrlijck te vervolgen,
doende het overighe van den dagh niet
anders als de vruchten van hun geluck
te vergaderen , en een ieder fich met den

te

verlaetene Scheepen

,
met de welcke iy
op den avondtin de haven van Pe-

,

omtrent

des gevechts

geleghen

,

(es

mijlen van de plaets

op de Kuft van Natolia
begaf, en dat met fulck een
,

men in foodaenigh een
overwinningh gewoon is.
Sy hadden ïich eerft naer den flrijd
in een kleynen boefem , niet verre van
de plaets daer men geftreden hadt , begeven , om aldaer de Galeyen die van:
hier en daer verftroyt waren , by een te
blijdrfchap, als

vergaederen, blijvende daer leggen tot
twee ueren naer Sontoe, hoewel niet
fonder groote ontfteltenis en fchrick, foo

door het aenfien van de Zee, die vol
bloedt en doode lichaemen dreef , als
Selim was op dien tijdt in die Stadt door het aen brandt geraecken van eeni- Ongeval
niet , maer tot Adrianopolen , alwaer ge Turckfche Scheepen , om dat de fol- na de
,a "
hy niet wilde dat Partau hem fou komen daten te heet op den buyt zijnde, nergens
J[" g
aenfpreecken , als zijnde feer tegen den acht op floegen , waer door een groote
felvengeftoort, foo dat hyfichnauwe- menighte foo wel Chriftenen alsTurclijcks door de vrienden vanden gefeyken , met buyt met al in de kaers vloogh.
den Bafla wilde laten ter neder fetten , of
Hier op quam een harde ftorm, die
bewegen , van hem den kop niet te lae- de overwinnende vloot dwong met alle
ten afflaen j hy beroofde hem evenwel mooghlijcke haeft , fich in de nabuerige
fijn ampt van Generael te lande , en gaf
haven van Petala te begeven ; alsgefeght
Onthael het Pialy voor hetnaeftejaer: maerU- is; maeralfoofe alle in de felve haeven
anUiuc- l U ccialy daer en tegen,
om dat hy met niet konden leggen , begaf fich een deel
naer Dragomefte.
;onflan- ^e vlagge van den Maltees quam aen
inopoien. braveeren , wierd van hem wel onthaelt,
Don Jan onderdies, konde niet naer- Handel
en daer nae tot Generael van de Zee ge- laten fijn gefellen in het algemeen, maer "" T")n
maeckt.
boven al de dappere wijshey t van VenieovêrwfnDaer bleef nu , naer fulck een voor- ro, en al de Venetiaenfche Hoofden te ninge,
trefïèlijcke overwinningh , geen verprijfen , en al de voorigc moeyelijck en
hinderingh voor de Chriftenen overig
bitterheden afleggende , hy omhelfde
rugge.

.

E

e

derj

,,

,
,
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den ouden Min, met alle teeckenen van
genegenthayt , onder de menighmael
verhaclJen naem van Vader, die hy hem
mildelijcken gaemegaf. Dier nadeed
hy de verfchuldighde danckfegginge aen
Godr , beitelde den gemeenen buyt , en
vorghde fich om van het gevolgh met
het hooghfte genoegen ter wereld , gelijck

maer andere hebben willen beveiligen dat de geehe niet
minder als dartigh duyfent mannen hebben uytgemaeckt , en darter van de felve
vier duyfent acht hondert en acht en dar- Getal de*
tigh gebleven zijn, met noch wel eens^ 00 60
fterek zijn geweeft;

'*

foo veel gequetffcen.
Seventien Galeyen van de Chriftenen zijnderin den ftrijd gebleven, en

gemeenlijck , naer gevaerlijcke dinte (preecken en te hande-

met de felve veel van naeme , behalven
dieophunplaets gedacht zijn; als Horatio Oriino, de Graeve vanBriatico,
Ferrante Bisballo , Virginio Uriino ,
Francifco di Savoya, en de groote Bailo van Duytflandt.
Op de Galeye van
Girolamo Contareni , zijn oock de vier
gebroeders Cornari , dapperlijck inrijdende gebleven , als Girolamo , Francifco Stephano en Sebaitiano, laetendc
een wonderlijck voorbeelt van broeder-

gen gclchiedt ,

Hy

oock leer goede
ordere op het heelen der gequetften, van
de welcke daer nae al vry eenighe ftier-

len.

ftelde vorders

ven. Ieder Generael vaerdighde mede
aenitontsgefanten elck aen fijn Prins en
Meelter af, om den lëlven van alles bericht te

doen

Men bevand

Buyt in
het ghcvecht ge-

wonnen.

dat men verovert had
honderten feventien Galeyen,en dartien
Galeotten , hondert en feventien grooteftucken ghefchuts, twee hondert en
acht envijftigh van mindere flagh, en

lijcke liefde nae.

Maer van de Turcken Zijn gebleven
boven de aengeroerde Ali , Genouees
Renegaet , Generael van de Levant
Mahomet Saidar, Gouverneur van Metellene , Muflapha Efdei , Schatmeefter,
Tramontano , Admirael van de vloot ,

feventien lteenftucken. Sommige tellen dry duyfent acht hondert fes en veer-

andere dry duyfent vier hondert
,
en fes en tachtentigh gevangenen, onder
da welcke van eenige achtinge waeren
twee foonen van AU , al het welcke met
den anderen buyt , 'm de haven van Calegiero , ieder naer fijn portie en deelinge , die hem toe quam , gedeelt wierdt j
Kacrver naementlijck dat van iss deelen de dry
dïwiingh.
den Cacholijcken Koninck , twee den
Staet van Venetië , en een den Paus toe
gevoeght molt worden, in de Galeye
van Ali wierden twee en twindgh Sultaninen in goudï gevonden , en in die
van Garacoiïa veertigh duyfent. Van
veertigh Hoofc Galeyjn, die de Turcken voor het gevecht hadden , ontquamen geen , als die van Ulucciali , en dry
tigh

andere. Aengaendehet getal der dooden > foo van de eene als van de andere
'zijde, wordt oock verfchey de wijs ghefchrevcn. Eenige willen dit de

Turcken

boven de vijftien , en de Chnftenen vveynig meer als leven duyient man

Daden

j

I

Ofman Rais, Mamut Rais Hooftman
,

I

I

:

,

'

i

j

;

niet

j

i

vandejanitzaren, Ailan,Landvooght
van Rhodus, Aga Baffa, Caro, Soon
van Muftapha , de Stadtvooght van Tripoli, Suban Celebi , de Chiegaja van
Ulucciali , Cara , Per , Capiteyn van de
Levante van Barbarye , de Chiegaja van
hetArfenael, HedcrBehi, eertijds beftierder van Chio, Cara BiughjBehi van
Suras, en noch veel meer anderen van
feer grooten naem en aenlien.
Men hoeft oock voor geen geringe
wind te rekenen meer als twaelf duyfent
Chriften tlavcn van de keetenen te hebben verloft , die, hoefe oock in het begin
met bocyen en keetenen verforght waren , evenwel met het neygen van de
overwinningh , iich van hun banden
tot verderf van hun tyrannen, feer wel
hebben weten te redderen , gelijck de
ilaven

-

van

Don Jan

d

dom

kleyne nuttigheyt hebben toegebracht.
Van de afgelondene naer Italië, quam
deGraeve van Pliego meteen Standaert
den Generael Ali afgenomen , by den
Paus , zijnde van Don Jan gefonden

maer van wegen Mare Antonio Colon, quamen daer de Ridder Ramagaffo, met Profper Colonna. Aen den Catholijcken Koninck gingh Lopes Figueroa, maer die Majeileyt hadt al van te
vooren het bericht van Venetië, door
des felfs Gefant Leonard Donato , op
na

het fpoedighfte naer dat Hof afgeveerdight j die op den cerften van Slachtmaend, fijnMajefteyt, fooalshyinde
Vefperen ofavondt dienfl was , dek geluckige tijdingh bracht , die daer over
aenitonts danckfeggingh dede doen , be-

lonende Donato , boven de gewoonte
van dat Hof, met groote gunften en een
koftelijck kleynood.

Dek tijdingh verweckte door geheel
Spangien een boven maeten groote
over de
vreught , die korts daer aen , door de geoverwinboorte van een jonge Prins feer verflingh.
meerdert wierd. Tot Venetië en Roma
was de blijdfchap oock feer groot.
De Paus , onder andere betuygingen
van vreughde , wilde dat de dagh van de
overwinninghe, zijnde de feven de van
De dagh Wijnmaend, tot een vierdagh fou geran de
houden worden , onder den naem van
Dvenvinninge tot la Beata Virgine dellaVittoria , Die van
ten vier- de heylige Maegt van de overwinninge j
iaghgemet laft dat men op den volgenden achttnaccktften dagh de Kerck plichten over de zielen der geener , die in den flagh gebleven waren , volbrengen fou. De Paus
onder het aenhooren van den dienfl:
toonde met opgetogene linnen , Godt
voor dele genaede, innerlijcke danckfèggingen te doen, en daer nae lijn gedachten over Don Jan laetende gaen
borftindefe woorden van het Euangely
Groote

blijdfchap

l

A ustria.
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op de Chriflen Galeyen in tegen- uyt Tuit homo mijjhs a Deo , cui no?nen
door hoop van hun beloofde vry- er at Jobannes Daer was een menfche van
en vergeldingen den felven geen Godt gefonden wiens name was Johamies.

flaven
deel,

5

.

:

Maer

in Venetië heeft men , behalven
de andere teeckenen van blijdichap , aen
al de gevangenen, over wat misdaeden
fy gevanghen of veroordeelt mochten
zijn , hun vrydom gegeven, en juftiniani , die de tijdingh bracht , wiert Ridder
gemaeckt. Aen de verwanten derverllagenen , wierden oock groote weldaeden getoont,en beloften van noch meerder gedaen. Den Generael in de Levant
wierd oock een gcede iömmegeldstoegefonden , als mede een paye betaelinge
aen het krijghsvolck.
Men toonde oock geen rouw in de
kledinge, over foo veel treffeiijeke Mannen als'er in het gevecht gebleven waeren , niet willende de Staet , dat de algemeene vreught, doorbylonderedroefheyt fou befoedelt worden , felfs de naefle vrienden der geblevene, quaemen,
met hun koftelijckftegewaedenen vercierfelen voor den dagh, alleenigh hun
uytvaert, wierdt opentlijcke met koftelijcken toeftel , op gemeene koften gedaen, en hun lof, in tegen woord igheyt
van al de Raden en Gefanten verkon-

dight

,

gevende

men hen den naem van

dappere befchermers van het Chriften
Geloof en het Vaderland.
De Heerfchappy wilde oock dat de
dagh van Santa j uftina heyligh fou zi jn
doende oock penningen de Heylige ter
eeren flaen , op de welcke defe letteren
Memor er o tui Jufiina Virgo , lek [al u

Maget Juftina gedachtigb zijn , rontsom
ftonden aen de andere zijde was een
:

Maeght,

die Venetië uytbeelde, byde
welcke ftondt Fr o ds nunquam defeffa }
Nojt vermoeyt voor bet gelove De Prins
van Venetië deed oock noch een ander

f

flaen

om

,

gelijckfe jaerlijcks

gewoon

aen de Raeds-heeren

hebbende

dit opfehrift

:

te

zijn

vereeren

Anno

navalis

Vidoria , Deo grat ia , contra Turcas

E

e

2
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bet Jaer der overivbminge

e e v e
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n

door Godts ge-

nade , tegen de Turcken. De Princen van
om hun hooghfte genoegen hier
over te tooncn , (on den van alle kanten
hun Gefanten aen denStaetvan Venetië, om den felven over delen grooten
ïraiie,

zegen

te

vergeluckwenichen

,

ghelijck

mede aen den Paus en Don Jan gefchiede.

Die vanhetverbondtnu,

van' de
chriften
vloot.

Daden

de haven van Petala begeven
hebbende , vertrocken weder van daer
naer Santa Maura , in de haeven Calegiero genoemt, daerfe ter oorfaeck van
vertreck
van dc
het onweder , eenige dagen gedwongen
vloot
wierden te vertoeven , ondertuffchen
wierdt
gelijck
oock Colonna tot Ro- Dori a to*
fich van hun arbeydt verquickende j en
>
a
de gequetilen belbrgende , daer even- ma , door den Paus en den Roomfchen f^j^"
Raedt
met
gingh
foodanigen
Detijdt
veele
van
ftierven.
pracht
entoeftel
v/cl
hadr.
daer vrolijck echter door , hoewel niet wierdt onthaelt, dat fulcks de gedachtefonder twift , onder eenige byfondere , nis van de oude Zegenpraelen der over- Colonna
winnende Romeynen weder konde op- komt ze"
ter oorfaeck van de deelingh van den
1 ae *
buyt, pogende een ieder, gelijck ghe- halen j hoewel hem het felve geen kley- f^j^
meenlijck gefchiedt, fijndaedenophet ne afgunfl: en moeyte veroorfaeckt heeft, binnen
Hy quam op den 16. van December Rome,
breedtfte uyt te meten.
Maer Don Ja?i behaeghde fich niet door de Porta Capena in de Stadt , zijnminder , als iemand anders daer in, hoe- de hem de Overigheyt en het volck van
Wel metzedigheyt, ibeckende de ghe- Roma , in verfcheydene benden , elck
dachtenis van fijn Doorluchtige Vader, naer fijn waerdigheyt verdeelt, entrefdaer onder te vermengen , en leggende, felijck nae verfcheydene wijfèn opghcdat óq[q treffelijckeoverwinninge hem fchickt zijnde, tegemoetgegaen. Binalleen ontbrack, op den top van al fijn nen de Stadt , waer langhs hy gaen raoft,
waren verfcheydene praelbogen opgeheerlijcke daeden op te maecken.
Terwijl men hier door tegenwinden recht , hebbende ieder hun opfehrift en
opgehouden wierd , had men veeltwifl- finnebeelden , door al de welcke de
redenen , omtrent het veroveren van grootheytvan defè overwinninghe, en
Lepanto, hetwelcke om veel oorfaec- den lof van fulck een Capiteyn verbeeld
ken verfchooven wierdt j maer voor- wierdt. By hem waren vijf duyfent gemmentlijck , om dat fich de Galeyen in wapende voetknechten , hebbende vergeen goeden Handt vonden: men oor- fcheydene bayt-ftucken den Turcken
deelde oock, dat het inkomen van de onthaelt, gelaeden , en leydende tfeftig
Golfo van Lepanto tijnfwarigheyt, en Turcken, met ketenen belanden in geele
datmeneerft de Dardanelli te bemach- klederen, twee en twee,metfich. Aldus
tigen j en ondertuiTchen, voor ftorm en gingen fy eerli naer het Capitolium of
onweder te vrefen hadt.
Campidoglio , en van daer naer het PaMen fandt dan om Santa Maura te lays van den Paus in het Vaticano , alverfpieden , dat niet verre van daer lagh
waer hy den felven de voeten kufte, de
is

Vorder

alsgefeght

en

waer heenen met den Prins van Urbino
Aicanio della Cornia, Gabriel SerbelIon , Vincenzo Vitelia en Profper Colonna , met een bende Galeyen van Doria, en vier duyfent voetknechten ghefonden wierden, naer hetwelcke men
bevandt dat die plaets te vermeefteren ,
een werek van veel daegen was , en dat
men ten miniten tien duyfent foldaten
daer toe van noden hadt. Men begofl:
dan van vertreck te handelen , maer
Veniero wilde aldaer blijven om het een
of het ander te ondernemen.
Doria was de eerfte die den wegh naer
Medina nam , alwaer hy met grooten
toefcel ontfanghen en verwellekomt

,

lich in

'

_

ge-

^s,."'jpl

m$m.i

van

Don Jan
fijn Heymet groote

gevangenen aenbood , en van
ligheyt minnelijck omhelft

,

teeckenen van eer , en een treflfelijcke
Latijnlche aenfpraeck, door Mare Antonius Muretusj in dien rijdt een van de
grootfte lichten , gedaen , ontfanghen
wierdt.
le

Degroote Commendator van CaftilDon Louis de Requefens , gingh met

ColonnanaeRoma,
ftellinge tegens

om

aldaerde be-

den tocht van het naefte

Jaertedoen, en

fich

van daer , naefijn

Gouvernement van hetHartogdom van
Milanen te begeven , daer hem de Ko-

<f
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U
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ningh tegen de Turcken niet weynigh
vindende iich meerder genootiaeckc
om lijn eygen ftaer. en heerfchappye te
bewaeren > als die van anderen te verfee- Nicuwbefluyt van
keren; foo veel iflervan, dat desKo- den Konincks Bedienaers in Italië , kenniffe van ninck van
des felfs gedachten gekregen hebbende 5 Spangiea.
omtrent de beraedingen over eenighen
nieuwen aenvangh , iich geheel onfeecker in hun befluyt betoonden , fonder
des Konincks aenmerekingen evenwel
te openbaeren ; alleenighlijck floegenfe
een tocht naer Africa voor , foo door de
hoop die hen den Koninck van Tunis
Amida, van daer door Uluccialy verdreven zijnde , gaf, als om hun Kullen
van de geduerige roveryen van de Barbaren te bevrijden. Deiè voorilaghgaf
den Paus kleyn genoegen , als die liever
hadt gefien , dat men de vruchten van
hun overwinninghe van elders gehaelt,
en het verbondt op de oude voorwaerden aengehoudenhadt; maer wanneer
des Koninks bedienaers daer na gedronghen wierden den Paus de vrefe die de
Koninck van Spangien voor die Vrankaf,

ninck , mits het affterven van Alburquereke mede hadt begiftight.
Sebaftiaen Veniero was ondertuffchen tot Corfu , overleggende vaft in
fijn gedachten , wat hy in defen ftandt
van faecken, en voor het weynige dat
hem noch vanden Herfftoverighwas,
ondernemen fou ; hy zijnde feer van de
Albaneien vandatgeweil aengemaent,
om tot hun bevrijdingh van derTurcken dwingelandy , Margariti , van waer
fy hen geduerigh met roven en ruyten
laftigh vielen , te vermeefteren } en oor- rijck hadt, als die niet anders ibchtals
deelende dat onderwind niet buyten ge- de faecken van Nederland meer en meer
volgh te zijn , het fich daer toe bewegen. te verwarren, ten minften, gelijckde
Maerhy kennende den wifpeltuerighen geruchten hepen, heeft de Paus, veraerdt van dat volck , eyfehte het felve , lëeckert zijnde van de beloften die hem
voor de beloften die fy deden , van de de Alderchriftelijckfte Koninck gedaen
behulpfaeme handt tot dit werek te ke- had , de Bedienaers verfeeckeringh genen, envoortaen getrouwe onderdae- daen , dat de felve geenfints was, om
nen van de Staet van Venetië te zijn
fulck een breucke te doen , en toonde
Veniero verfeeckeringh af.
Dit belegh dan bc- fich eenighfints ongenoeght teghen de
emach- ftaende, bevandt hy fich daer in foo ge- Spangiaerden
Verhin, als die defe nieuwighe,ight Mar
deringen
luckigh , dat hy de plaets op verdragh 'm den op de been brachten , om het voorariti.
van een
handen kreegh , omtrent welck werek deel dat fy konden , uyt defen oorlogh nieuwe
ons
niet
verder konnen uytbreyden
te trecken,brengende hun wapenen naer uyttocht.
wy
om weder van Don Jan eniijnvordere Africa over. Aldus groeyde het onderverrichtinge te handelen.
linge vermoeden en misvertrouwen , en
De Oorlogen die de Koninck van hoewel men nu ai befigh was , om voorSpangien als toen in de Nederlanden raedt voorden naeften uyttocht te hehadt te voeren , en andere ontftaene on- itellen , begoft fulcks lanckfaemer en
luften met Vranckrijck , trocken fijn ge- lanckfaemer voort tegaen j en elck fich
dachten van het vervolgen der overwin- koelder als ander dj er in te toonend en
geleEe 3

,

,,
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gclcgentheyt tot verlengh te foecken.
Wanneer nu de Paus Pius daer op

quam te overlijden, en de nieuwe Paus
Gregorius de dartiende , fich leer y verig
toonde, om het verhondt te onderhouden, enfooveel als hy kondede tocruftinghe voorrfette , verliep'er evenwel
feer veel tijdts , en vorders het misnoegen dat de Spangiaerden fchepten , om
hun voornemen op Africa niet
konden te wege brengen, gevoed dooide moeyelijcke beroerten in de Nederdarfe

maeckte dat alles flechter en
flechterbehartight wierd, gelijck oock
Don Jan als Generael van het verbond
niet meerder aen de Bondtverwanren
als tweeentwintigh KonincklijckeGaleyen, en fes duyfent knechten , om over
hun Scheepen verdeelt te worden , voor
dat Jaer konde toeftaen', blijvende hy
felve met de reft van des Konincks Zeemacht tot Meflina , om in alle gelegentheyt, ten dientl van den Konincic by
landen

,

der handt te zijn.

Mare Antonio Colonna dan

ver-

Nieuwe trok van Meflina mee de Galeyen van de
Kerck,benefftns de Ridder Gilles d'And« chïi""
drada ( die van Dov.Jan , tot Hooft over
flenen.
de twee en twintigh Galeyen van den
Koninck van Spangien geftelt was ) met
de fijne, verfaemelende fich tot Corfu

met Jacob Fofcareni, nieuwelijcks Hopvan de Staet van Venetië
gemaeckt ( zijnde Veniero ter liefde van
Don Jan van dien dienft atgeitelt)alwaer
fy van de Turckiche vloot vernamen dat
de felve , onder het beleyd van den Ge-

man Generael

nerael Uluccialy uytgeloopen was.

De-

hadt ondertuflehen Caragialy , een
beroemt en konitigh Zee-rover , uytgefonden , om de plaetfcn der Venetianen in de Levant te quellen , om te toofe

nen dat fy geen moed verlooren g:ven
en de onderdaenen van de Poort hart te
geven , die door hun voorgaende nederlaeghnict weynigh moedeloos geworden waren. Dele dan zey lende met wel

en

Dade

N"

Galeyen en Galeotten naerTi-Ondeme.'
ne, beftondende gantfche vlacktevan int) v ? n
J?
dat Eylandt te beroven , nae datfe de
f/h^zeeSterckte te vergeefs hadden aengetaft, macht,
zijnde door Paruta dapperlijck be-

tfeftigh

Ichermt.
Gelijcke febade deed hy oock aen Cerigo, en weynigh fcheelde het, of hy

was op dien tocht MarcoQuirint, die
met ks lbo Galeyen alsFultenin Milo
lagh , ontmoet , maer defe zijnde van

hem

bericht

begaf fich met grooten

,

haeit naer Candia. Caragialy wierd korts

daer aen van Uluccialy te rugge ontboden , en met hem weder vereenigt zijnde, bracht, als gefeghtis, een vloot in

Zee van meer

t wee hondert en tfeGaleotten en Fuften ,
nemende fijn cours naer Malvagia.
De Generael Colonna , die in het afzijn van Don Jan het hooghfte gefagh
hadt , en Fofcarini zijnde van den ftand
dervyanden bericht, zijn naer veel beraedingen van Corfu tzeyl gegaen , om
den vyandt te vinden ( hebbende een
macht van bondert en veertig Galeyen
dry en rwinrigh Scheepen, fes Galeazzen en dartigh mindere Scheepen ) diefe
onrdeckcen , foo als hy van de Drogoniere vertrockj maer om dat de Scheepen door de tegenwind niet voort konden , en fy lïch van de Galeazzen , ter
oorlaeck van hun trage beweginge niet
konden dienen , viel'er tuflehen hen
niets van belangh voor; om dat Uluccialy meer meteen talrijckeals machtige
vloot verfelt, genoegh ghedaen achte,
indien hy voor dar Jaer de vyanden verhinderde, eenige faeck van gewicht regens de Poort te ondernemen , fonder
üch in gevaer van een nieuwen aenftoot
te fteilen , niet laecende ondertuflehen
foo aldaerals in het Eylandt de Cervi,
daer hy heen vvasgeweecken , verfchey- Konft van

ftigh

dene

Galeyen

als

,

krijghsliften

voor

wilde hy even ftaegh

te fteilen

>

als Uluccialy

vyandt aenta^'"ide" te
ften, daerhy het niet in den fin hadde , ontgaen.
houfijn

'

Don Jan

van
houdende

fich alibo

door defe

loo.sheyt

buyten gevecht, en lijn vyanden in geduerigen achterdocht.
Don fan kreegh oock in die daeghen
dzi Konincks volkomen befiuyt, naemantlijck, met al lijn macht , iich by
van den
Koninck. di^ van her verbondt te mogen vervoeen tegen den Turck gelijcker hand
,
Naerdet

bcfluyt

gd
aen

te

naer dat hem geraeden foü
het welcke hy oock de Gene-

gaen

duncken

,

,

Corfu had laten weeten , op de
felve tijdt wanneer
fy op hun vertreck
ftonden , om den vyand te gaen vinden ;
{y evenwel vonden niet geraeden op fijn
aenkomft te wachten, gelijck (ijnverfoeckwasj maer gingen met hun faecken voort. Maer als daer op de aftocht
van Uluccialy volglide, en de Generalen fich tot Capfali onder Cerigo begeven hadden > kregben fy aldaer weder
brieven van Don Jan , die hen te rugge
naer Zante en daer naetot Corfu ontboodt, alwaer de oorloghs macht niet
ibnder veel moeyelijckheden , by een
Van de quarri , en de Generalen voornaementt!eneralen lijck
Colonna van Don Jan met geen
jes ver;onds ver. goede oogen aengefien wierden om dat
ralen in

,

du.

hem op fijn

begeeren niet afgewacht
hadden, waer door de beraedingen tegen den vyand, niet feer voorrgefet wierden. Fofcareni en anderen , brachten
defeonluft foo verre, dat op een nieuw
beflooten wierd , de Turcken , die men
verftondt ten_deelen inde haeven van
Navarrino, en ten deelen onder Modone te leggen , te gaen opfoecken
De Chruten vloot was nu tot aen Striiy

,

ghekomen

wanneer Don Jan di
de vyanden te verfpieden afgefonden was , hen dit bericht
gaf, waer over fy beflooten den geheelen nacht hun reyfe op het ipoedighfte
voort te fetten , om voor den dagh den
•vyandtopden hals te zijn, het geen bevali

Cardona

ter

,

die

voorgeftek

,

om

als

uytghevocrt wierdt;

en laet
was, dat de Turcken hen haelt ontdec-

aifoo fijn aenfcomft foo traegh

d'A

ustria.
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kende , gelegentheyt en tijds genoegh
hadden fich onder de Srerckte van Modone cc begeven , om iich aifoo van verre tegen de Chriftenen tebefchermen,
dieopvericheydene wijle, maer te vergeefs, henuytentot den ftrijdtfochten
te

locken

,

die derh ilven,

Ti rc'<en
te vergeefs tor

vechten
gelockt.

om aldaer niet

vertoeven , het Calteel van
plaets van weynig ilerckte, bellooten aen te tallen. Omdituyt
te voeren , wierdt de lalt aen den Prins
van Parma gegeven , die evenwel met
foo weynigh voorraedt , alibo de befettinge van de landzijde geduerigh onderiland kreegh , niet konde uytrechten.
Hebbende dan de vloot iich een igen
tijdt in defe Zeen opgehouden , en de
te vergeefs te

Navarino, een

Maent Oclober nu aengekomen zijnde
en de vloot gevaer loopende , van door
ftorm en onweder beloopen re worden
daer en boven oock de voorraedt op de
Galeyen beginnende te ontbreecken
wierdt Don Jan genootfaeckt eyndelijck
van daer te vertrecken , een i'aeck die
evenwel de Bedienaers van deSraetvan
Venetië feer mishaeghde , om dat men
al fuïeke fwaere onkoften , en al dien
bequamen tijdt fonder vrucht of voordeel, hadt befteedr.
De vloot dan begaf fich weder naer
Corfu , latende Uluccialy de Zee open , De Ciuiom iich naer Conifantinopolen te be- fien vl 0o£
e
geven , en dat op een tijdt , dat hy in na«
corgroote bekommernis over lijn faecken fu .
was. Don Jan begaf iich van daer naer
Sicilia , en vervolghens naer Napels
Mercantonio Colonna en Dorlia trocken naer Spangien , om fijn Majefteyt
,

volkomen

doen, vanhetgeevan hen uytgerecht waere ,
het geen in der daedt te weynigh was,
ne

beticht te

dit Jaer

orn een gevolgh van fulck een heeriijeke

en kofteïijeke overwinninge te heeten.
OndertuiTchen de Koninck vanVranckrijck , die de voorleden Jaeren eenigh
naerbedencken gegeven , als wilde hy
den Koninck van Spangien op den hals
kernen

;
)
,

,,
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en alfoo het verbond een fwaren krack geven , en door dat vermoeden den Paus onluftigh tegenshem gemaeckt hadt , om alles goet te maecken
en fijn meeningh te verklaren, bracht
door fijn Gefant den Heer d'Aix by de
Poorte foo veel te wege , dat men den
tde Uf"
vret* e handel tuffchen de felve en den
ni d
van Venetië, met ernft by der hand
Staet
Tuick en"
,

den Staet nam envoortfette, met foodanigen ge\an Vene- volgh , dat de vrede eyndclijck gevonden en gemaeckt wierdt.
De Heeren van Venetien , naer dat
1573alles vaftgeftelt was , deden in de volle
vergaederingh hier van bericht aen den

Nuntius , en den Gefant
van Spangien , foeckende daer nae met
byfondere Gefandfchappen, hun faecken
by die twee Hoven goedt te maecken
hoewel fy weynigh moeyten vonden
om het ongenoegen uyt het gemoet van
den Catholijcken Koninck te doen verhuyfen , als die geene, die op het ernftig
verfoeck en aenhouden van den Paus
in dit verbondt getreden was , en om de
Venetianen dienil te doen, fich felven
ondienft gedaen hadt. Hy wilde oock
korts daer aen toonen , dat hy alleen
machtigh genocgh was , fonder hulp of
byftandt van iemand , geduerige vyantfchap met den Turck te onderhouden
en de Chriftenheyt teghen den felven
en niet alleen voor te
voor te ftaen
ftaen , maer oock fel ver dien vyand felfs
in fijn eyghen huys den oorlogh toe te
Paufelijcken

'

brengen.
Sijn Mijcfteyt dan beitelde dat fijn
Zec-macht, die in Sicilië en tot Napels
Befluyt
lagh, ten eerften vervaerdight wierdt,
des Kobeïluytende Uluccialyin Africa en tot
nincks
om Tunis Tunis , van waer hy den Koninck Amiaen tcu- da , Soon van Muly-AfTen verdreven
ften.
hadt, aentetaftcn. Met dit befluyt fand

hy denGeheymfchrijverSoto, die Don
Jan in Spangen aen fijn broeder gefonden had , weder aen hem te rugge. Zijnde dan alles foo volck als lcheep^n tot

Daden

en

defen tocht vaerdigh gemaeckt, vertrock

Don Jan,

beneffens den Hartcgh van
Antonio Doria , Johan Andrea
Doria, en veel andere voorname Heeren , met een Zee-macht van hondert

SelTa

,

Vertreck
van T>on
Jan naet
Tunis.

en feftien Galeyen, vier en dartig Scheepen , en veel ander vaertuygh , van Paiermo, naer Trapani, en van daer nae
Marfalla , die hy den naem van Porto of
Haeven d'Auftria gegeven hadt , van
waer hy overfteeckende , op den achtften van Wijnmaenddes Jaers 1573 , tot
Golettaquam.

Defe onderneminghe

viel

hem

fèer

toe, naedemael hy door de onfhntvaftigheyt en wifpelturigen aertder Moo-

Schriele

der

Turc-j
ren, en de fchrickderTurckcn, geholken en
pen wierd , de welcke verftaende allcen- Mooren»
lijck de aenkomft van der Chriftenen
oorloghs macht, iri fulcker voeghen de
\

Stadt Tunis ruymden en verlieten

maer weynigh levende

dat-

,

en
weynigh goederen in bleven , heb- Tunis en
bende het de Turcken en Mooren alles Biferta gewonnen.
jae ièlfs de leeftocht wegh ghenomen.
Het felfde gefchiede oock met Biferta
ter

zielen

,

alfoo

dat fich naer eenige tegenstand overgaf
foo dat konnen fien en overwinnen hier

maer een en de felfde faeck was.
Hoewel nu de meninge van Don Jan
was , Amida den verdreven Koninck
weder in fijn ftoel te ftellen, heeft hy
evenwel , om dat hy ibo feer van het
volck gehaet was, fulcks niet gedaen
( behalven veel andere overlaften
hy,om fijn Vader Muly-AfJen in wreetheyt te overtreffen , had den ouden Man
de oogen doen uyt(teecken(onder voorgeven dat hy Chriften geworden was
maer in der daed om dat hy vreefde door
hem uyt fijn Rijck gefet te worden ) fettende hem daer en boven gevangen , tot
dat hy door fijn broeder weder verloft,
totGoletta, en van daer na Rome geraeckte 3 maer in de plaets van hcm,heefc
hy fijnen Neef Mehemet tot een chijns-

want

baer

Onder-Koninck

aldaer gheftelt,

voc-

Wree^
licyt

van

Amida

te-

gen fijn
Vader

MulyAffen.

Don Jan

van
DieChri!
ten u'otd;

•

voerende Amida met fijn twee Soonen
naer Napels , die naderhand Chriftenen

geworden

zijn.

Maer om voor
nis beeter te
felve

het

bewaren

,

toekomende Tualfoo

onhouwbaer achte

hy de Stadt

te zijn

,

heeft

Don Jan tuiïchen defe Stadt en la Goletta,

op datfe malkander fouden konnen

komen , een nieuwe Sterckte van
bolwercken doen bouwen , gevende van alles den laftaen GabrielSerbellon, die hydryduyfentltaliaenen, onder den Colonel PaganoDoria, broeder van Jan Andrea , en dry duyfent
Dm Jan Spangiaerden , onderden Meefter del
rcerfterekt
Campo Andrea Salazar, met eengroot
Tunis.
getal bouwers , pioniers en gravers , tot
voortfettingh van het begonnen werek
en een vaendel paerden gelaeten heeft.
De byföndere beftieringh en bewaringh
van la Goletta beval hy Don Pedro
Puerto Carrera, eenperlbon door fijn
Edeldom meerder als fijn dapperheyt
geacht ( gelijck hy in de verdedigingh
van de trefTeli jeke Sterckte , tegen Uluccialy , daer elders van gefproocken wort,
genoegb getoont heeft ) foo dat Serbellon het gefagh over de Stadt en de nieuwe Sterckte , en hy die van Goletta had.
Hebbende dan al defe faecken beftelt,
komt Don Jan weder geluckighlijck tot
eert we- Meflïna , en van daer tot Napels , alwaer
er naer
hy , als overwinnaer met groote heerleflina
n Napels. lijckheyt onthaelt en aenfienlijck gehouden zijnde, van daer naer Lombardye
om in Spangien ( daer hy van fijn broedergeroepen wierdt) tetrecken, getogen is , maer die Spaenfche reyfe gingh
niet voort , ter oorfaeck van de geluckige onderneminge der Turcken op Goletta , daer wy byfonder van fpreecken.
De Koninck van Spangien j liet fich
defen handel van Don Jan niet feer wel
genoegen , om dat hy de Stadt Tunis
volghens fijnlaft, niet alleen van geen
mueren ontbloot, maer oock defe nieuwe Sterckte , daer by doen bouwen had
te

hulp

fes

'

d'A
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of hy in defe Stadt voor hadtgeden ftoel van een Koninckrijck
op te rechten, hetwelckede Koninck
fcheen te geloven, om dat de Nuntius
van den Paus, Gregorius den dartienden , met hem , uyt den naem van fijn
gelijck

hadt

,

Heyligheyt handelde, om Don Jan , ter
oorfaeck van fijn daeden in Africa, met

den naem van Koninck van Tunis te
verheerlijcken ; foo dat de Koninck ver-

moeden kreegh , dat defe Jongelinck, Misnoeopgeblacfen door foo veel overwinnin- gen des
Konincks
gen, niet lange een onderwaerdige ftaet ovTr'hec
lóu konnen lijden, en Koninckrijcken fleicken
nu wel afvraegen , maer daer nae wel af- v ?" Tu "
ms
dwingen fou willen.
Hy dan nemende van fijn zijde , die
hy vermoeden hem hier toe aen te manen, heeft hem nieuwe bedienaers, en
onder die JohanEfcovedoalsGeheym'

fchrijver toegevoeght.

Sijn Majefteyt
een ftaelvan fijntrotsheyt , dat hy uyt Italië in Spangien >
daer nae weder ontboden zijnde, om
de beftieringh der Nederlanden aen te

nam oock voor

nemen , fich niet in het Hof, maer op
Hoeve van Antonio Perez begaf,

de

om ondertuffchen te vernemen, of hem
de Koninck oock een
het behanghfel

,

gelijck

binnen
de Konincklijc-

fittinghe

ke kinderen gewoon zijn te hebben , fou
Maer de Koninck , die alstoen
niet ten Hoof was, heeft, om hem in
defe verwachtinge niet te misdoen, o in
toeftaen

.

die felve inlicht, fich

drid

ghehouden

,

mede buy ten Ma-

en

hem met meer-

der vriendelijck als treftelijckheyt
fijn Lufthuys del Pardo ontfangen

,

,

in

en

met grootmaeckinge van fijn
nootwendigheyt aldaer , naer Neder- Don an
j
landt afgeveerdight. Defe nootwendig- tot beheyt kreegh oock des te meerder fchijn, ier£"
J
om dat hem de Koninck, op fijn ver- dedarHea
treek , voornamentlijck belafte , dat hy geflelt.
,
laetende de waepenen vaeren , de Provinciën, op eenige voorwaerden, behoudens de Godtsdienft en hun gheFf
hoorterftont,

,,,
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hoorfaemheyt, fou fien te bevredigen.
Hier uyt quam oock voort, dat de
Koninck fulck een flechten toevoer van
penningen , tot den oorlogh , indienfe
te vervolgen ftond , hem in Nederland
toefandt. Hy nam onbekent fijn wegh
^ oor Vranckrijck , met weynigh ghevolgh, was tot Parijs by den Gefant,
vedcheen in een daniJery ; maer begaf
fich naer weynigh befoecks te doen , v/eder by nae onbekent van daer.
Hy toonde in Nederlandt zijnde,
meer genegentheyt evenwel tot oorlogh

vrede, daer de Stoeten niet lieten
klachtigh over te vallen , en de Koninck
naunaer te luyfteren , gelijck oock naer
het fchrijven van den Prins van OranEn handel gien, aen een fijnen vriend, alsftondt
als tot

aldaer,

Strada.

Dm

j an naer een Houwelijck met de
Koninginne van Engelandt Elifabeth
daer by voeghende dat hier door hoope
voor de Onroomfche gebooren wierd
dat hen t'eeniger tijdt vryheyt, in den
Godtsdienft , fou toegeftaen worden.
pj et wei c k e Vargas , als toen Gefant by
den Koninck van Vranckrijck, die gewoon was, alle geheymen wel tedoorfnuffelen, den Koninck mede fou hebben te kennen gegeven.
Hier opvolghde de doodt van Efco-

vedo, die tot Madrid van Don Jan gefonden , en aldaer door behulpvan Antonio Perez , uyt laft van den Koninck
foo Perez. anders waerheydt bemyght
om den hals gebracht is , gelijck elders
wijdloopiger verhaelt wordt.
Men wil mede dat hem van de Staten de heerfchappy der Nederlanden fou
opgedragen zijn, het welcke hem van
een der Edelen , als de rechte middel

om

de Nederlanden te bevredighen,
fou aengeraedenzijngeweeft, maer dat

hy, niet als Germanicus tegen s fichfelven, maer teghen defen aenraeder fijn
dagge daer over fou getrocken hebben
om defen quaden raedsman , die hem
van fijn trouwe , tegen fijn Koninck en

,

en

Daden

Broeder , focht af te leyden , met fijn eygen handen te ftraffen.
Hoe het zy of niet, het is feeckerdat
de Koninck van fich felven licht vermoedende , door defe en diergelijcke
, oock dagelijcks
meer en meer teghen Don Jan in mis-

dagelijckfche berichten

noegen ontfteecken wierd j al het weicke by den felven Don Jan niet alleen

vermoed , maer oock genoegfaem voor
gehouden wierd , te meer wanneer
hy de dood van Efcovedo quam te vervalt

,
en een oorfaeck van iijn quijnen
en foo fommige willen van fijn doodt Dood van
fou geweeftzijn. Maer andere, en on- Z)l", .7'w*

ftaen

der defe Strada

,

feggen

,

dat die

hem

hebben fien openen , geen duyftere teeckenen van Venijn aen lijn deelen gefien
hebben, fonder evenwel daer omtrent
iets vaft te ftellen. Het zynu van wie
fulcks fou mogen gedaen zijn , dat houd
defe Schrijver uyt brieven van den Prins
van Parmavoor gewis, datter geween:
zijn, die op fijn leven hebben toeghc- Deoorleght j en het is oock vaft, dat in de felve faeck dact
van *
Maent , in de welcke Don Jan geftorven is , twee Engelfchen gevangen zijn
geworden , die hem ghefocht hadden
om het leven te brengen , die oock korts
daer aen, naer datfe alles om den pij nbanck bekent hadden , door Parma van
het leven ter doodt zijn gebracht.
Maer wat oorfaeck fijn dood oock fou
mogen ghehadt hebben , het is feecker
dat de felve van een ongewoone droefbeyt vaneen ieder gevoight is, en dat
felden de Krijgslieden met meerder leet
een Overfte betreurt hebben.
Daer zijnder gheweeft, die hem by
Germannicus vergheleecken hebben ;
ftellende een gelijckmatigheyt in hun
gcdaente, getal van Jaren,die elck tot dry
en dartigh toe bereyekt heeft, van oorlogen diefe beyde op de naburige grenfen
der Batavieren gevoert hebben, van vermoeden by de heerfchende Voriten , en
gerucht van een aengedaene doodt.

Andere

Sijn Cha*
e r ?.*

'a

^

.

vfnge.

van

Don Jan

Andere brengen hem naerderby fijn
Vader den Keyier want beyde ( als hier
voor gefeght is ) hebbenfe den fel ven ge:

boorten dagh , en by nae die van fterven ghehadt. Beyde hebbenfe Zee- en
Landt-tochten teghen de Turcken en
Mooren gedaen. Beyde hebbenfe het
Koninckrijck van Tunis bemachtight
hebbende d'eene Muly-Affen, met het
uytwerpen van Barbaroffa , en de andere i\mida, Muly-Affens foon , maer den
verdrijver van fijn Vader , uytfluytende ,
Mehemetin dat Rijck geftelt. De Vader heeft wel meer oorlogen gevoert,
als die meerjaeren geleeft heeft , maer
de foon, met die voortreffelijke Scheepszegen , al die konnen vergelijcken ; en
indien defe het hooghfte gefagh had gehadt, en alleen Rijcken en Legers mogen regeeren, hy lbu de doorluchtighe
Roem van fijn Vader nietfchuldigh gebleven hebben. Sy voegen daer noch
dit by , hoewei wat bygebracht en opgefocht , dat fy beyde met konftighe

d'A u

s
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Napels, en de eerfte by Maria
de Mendoza, een Juffer van een foo treffelijck huys, als uy tfteeckende fchoonheyt, tot Madrid , geteelt heeft. Anna

Juffer!, rot

'

heeft hy byMagdalena Ulloa, fijneygen Voedfter doen optrecken , en daer
naophaer feven jaeren ineen Kloofter
gefteecken. Maer Johanna heeft Margarita van Parma , fijn fufter , tot aen fijn
dood , by lich gehouden , naer de welcke fy haer tot Napels mede in een Kloofter beflelt heeft maer defë is eyndelijck
aenButero, een Siciliaens Prins, ghetrouwt, nae dat fy twintigh Jaerin het
Kloofter gewoont hadt ; doch Anna is
daer nae , door des Konincks bevel, van
Madrid naer Burgos, in het Benedictijner Vrouwen kloofter gebracht, en aldaer Abdiffê geworden. Beyde zijn fy in
het felfde Jaer, en indefelveMaendt,
namentlijck February des Jaers 1630,
•

geftorven.

Sijn lichaem is tot Namen , op verwachtinghe van des Konincks vordere
plichten de hoop van de hunne hebben wil begraeven , laetende Alexander van
weten te voeden ; even gelijck in het Parma niet nae het laetfte verfoeck van
veranderen van hun hooft gewaedt en Don Jan, denKoninck, onder andere
hayr zijn geweeft , en diergelijcke gerin- dingen fijn beftieringe aengaende , over
te fchrijven ; de beloninge fijner dienager over een komften meer.
Voor by gaende de twift der volcke- ren , nam de Koninck op fich , voor foo
ren over den voorgang op fijn uytvaert, veel hem Alexander kenniffè van ieders
verdienften dede , gelijck naderhand gefullen wy dit hier omtrent alleen feggen
dat Don Jan dry dingen voornament- fchiet is j de forge voor fijn Moeder nam
hy gewillighlijck aen , die hy het felfde
lijck denKoninck op fijnflerven, fou
Sijn laet- hebben afgebeden , dat hy fijn lichaem
Jaer in Spangien ontboden , gunftiglijck
fte verby dat van fijn Vader fou willen doen ontfangen , en meteen aenfienlijkeftaet
foeck aen
den Ko- begraeven , dat hy fijn Moeder en Broe- in het Konincklijcke Kloofter vanden
ninck.
der van fijn Moeders wegen in fijn be- Heylige Cyprianus beftelt heeft, diealfchermingh wilde nemen , dat hy fijn daer vier Jaeren in geleeft hebbende , tot
dienaren , die lange met hoop opgehou- Laredo , daerfe om de goede locht heen
den waren , eenige vergeldinge , die hy getogen v/as , geftorven is.
Ondertuffchen moet ick met , en uyt Fam:
niet hadt konnen, wilde laeten toekomen. Het is te verwonderen dat hy van defen Schrijver den Lefer niet verber- Strada
gen, het geen hy fegt van een Vorftelijck
fijn dochters geen gewagh heeft ghemaeckt want hy heeft 'er tweegehadt Man verftaen te hebben , dat Barbara Valfche
Kinderen Anna en Johanna , welcke laetfte hy by
van Plomberge , gelijck tot aen dien dag Moeder
van Dm
an Dttt
gelooft is, de rechte Moeder van Don L
Palanga
Diana
, een Surrentijnfche Edel
Jan,
F f 2
fan
-

:

"

,,
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Jan niet zy geweefhmaer wel een andeVrouw
om wiens naem niet te befoedelen , men
defe valfche Moeder Barbara fou uytgevonden hebben, die dien naem oock
niet ongaerne aengenomen had,dat Phire vry doorluchtiger en grooter

,

Dade N

en

ninck vandt goed , dat hy fijn nieu welinckfchap onder den Prins van Parma fou afleggen ; onder befoldinghe van vijfrigh goude
kroonen ter Maend , het welckgefchiede.
Wat nu (het geen van fijn verfoecken het
eerfte was) de begraefnis van fijn lichaem in De laetfle
üjns Vaders graf aengaet,fu!cks heeft de Ko- befte in g
ninck mede toegeftaen , belaftende AlexanlYchaera
der voor te (chrijven langs wat weg hy oordeelde , dat men het felve in Spangien overvoeren fou. Dit bewind wierd Gabriel Nugnes de Zuniga , Overfte derSpangiaerden
en voorheen Stalmeefter van Donlanopgeleght, endewegh door Vranckrijck ge''.

dochter liabella Clara Eugenia , voor wie hy niet verfweegh,
hadtgeopenbaert, gelijck Ifabella dien
Vorft , die hem fulcks had te kennen gegeven. Wat van die faeck zy of niet , wy
fouden Do;i Jan in die gelegentheyt onder de hooghfte wonderen ftellemals die
tot tweemael toe in fijn Moeder bedrogen is ge weeft 3 en noch de rechte tot aen
fijn doodt noyt gekent, en altoos een
vreemde daer voor geëert fou hebben.
Wat voorts fijn broeder , daer hy defe
lippus hetièlfde

Broeder

vanDon

j

ae tfte

fijn

bekommernis fou hebben voor

getoont, belanght, defe was Pyramus

Conradus ghenocmtj aengaende defe
Koninck aen Alexander van
Parma geichreven,dat hy fou onderföecken, hoedanigh de neygingh van diens
heeft de

Mans gemoed ware, defe berichte dat de
Jongelingh , van fijn broeder Don Ja?i
naer Bourgondien in de onderwijiinghe
was gefonden , naer dat de felve naer
weynig dagen de letteren latende varen ,
fich tot een vry en onghebonden leven
had gefchikt,en daer over door fijn broeder in een Cafteel beflooten gehouden
wierd , dat de felve vorders naer de doot
van Don Jav, uyt fijn gevangenis aen
hem gefchrevan hadt* dat hy noch bequaemheyt noch luft tot deletteren hebbende, werifchte in dewaepenen ghebruyckt te mogen worden, en dcrhalven
verlbcht, uyt lijn gevangenis te worden
ontflaegen , onder hoope van geen verachtelijcke vruchten van fich te fullen laten Ihn Alexander voegde daer by , dat
hy mede van dat gevoelen was , verfoeckenderhet eenen dat fijn Majefteyt wilde te kennen geven , in wat ftaet men
:

hem ter oorlog:h

(chicken fou.

De Ko-

nomen , zijnde vanden Koninck Hendrick
vry geleyde voor eenige Huysdienaren van
Don Ian , fonder gewagh van het doode
lïchaem re maecken , om dat de Koninck het
(elfde fonder groote koften , wilde laeten
over voeren , verworven. Jae om alle vermoeden van dit Lijck wegh te nemen , vandt
de Koninck goed, dat men het felve aen al de
leden breecken , en afkorten , en het hooft
(naer dat de hardenen daer uyt ghenomen
waren ) met de borft, buyck en de andere Ieden in dry Valiefen packen , en de felve onderde andere packagie foo overvoeren fou;
,

en alfoo heeft het mei fijn gevolgh, beftaende in omtrent tachtentig peribonen, Nngnes
in Spangien gebracht , alwaer de beenderen
wederom te famen gevocght cnmctkooperdraet aen malkander valt gemaecktzijn ,
naer het welcke men het lichaem opgevult,
wapenen aengetoogen , metkoftelijkekleederen verciert , en alfoo den Koninck voor
,

oogengeftelt heeft, ftaendeopfijnbeenen,
en leenendeop fijn ftock van gefagh, foo dat
het t'eenemacl levendigh fcheen te zijn.
Op liet aen/chouwen van dit Lijtk , een
kleyne droef heyt fijn werek ghcdaen hebbende, is het naer het Efcuriael, hetKlooftervan S\ Laurentsghebracht, en by fijn
grooren Vader , gehjekhy had begeert, begraeven; maer Alexander heeft evenwel in
de Kerck tot Namen , alwaer het lichaem
van fijn Oom voor een tijdt in gefet was go
weeft , heerlijcke gedcr.ck-teec'cenen , als

waere het lichaem aldaernoch begraevcn,
voor d; nakomelingen opgerecht.
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van wegen

Af komil al foo Hechten gefel geweeft als Dragut , maer een Chriften
gebooren , uyt Calabria

fijn

Afkomt*
van Vlucei.ilj.

daer hy gewoon was menighmael fijn vrienden en verwanten
te komen befoecken , en hen veel goeds
en genoegen aen te doen. Men wil dat
hy tot den Geeftelijcken ftaet gefchickt
fou zijn geweeft , en dat hy naer Napels
reyfende van de Turcken ghenomen
wierdjby de welcke hy daer na fijn geloof
verloochent heeften van langer hant een
groot Zee-rover geworden , en tot die
geftaet daer men hem in heeft gelien
klommen is. Daer zijnder oock die wil,

len, dat

hy den Turckfchen Tulbant aen-

genomen

heeft

,

meer

om

fijn fchurft

hooft te bedecken (gelijck hem dat quaet
oock al fijn leven by gebleven is ) als uyt

walgingh van fijn aengebooren Godtsdienft , of eenige andere bewegingen ,
en dat hyinder daedt het Chriften geloof noyt afgeleght heeft.
Siin Cha
Men wil dat hy Dragut in wreedtvader.
heyt noch fou hebben overtroffen, en

minder in beleeftheyt als defelve fou zijn
geweeft, voor de reft verfchilden fy weynigh of in geluck, of ftaet, of dapper heyt,
daer wy maer eenige weynige proeven
van meenen aen te roeren , alfoo alhier
en daer hier voor vry van hem gefproocken is. Hy bracht fich lbo verre door
menighte van doorluchtighe daeden en
dienden , den grooten Heer bewefen ,
Opkomen dathy opvolgervan Dragut, inde bevan viuc- iee rfching van Tripoli ( als hier voor gec,aly '
frght is ) wierdt , daer na beftierder , of,
i

foo bet andere noemen) Koninck van
Algiers , en Zeevooght van den Turcki^htn Keylèr geworden is. In deiè ftaet

vermaerdc Zee-flag van Ledaer hier voor van gefproocken
wordt ) by gewoont , daer hy getoont
heeft, al wat een dapper Zee-man fou

heeft hy die

pante

(

vermoogen

,

hebbende de Vlagge van

,

Daden

en

den Opper-hooft der Maltefen afgeno-

men,

het welcke eengroote faeckwas,

alfoo defe dappere Ridders fich altoos

onverwinnelijck ghetoont hebben. Hy
weeck oock , naer het verliefen van den
ftrijd

,

met menighte van Galeyen ,

Sijn dae«

den in de

die flagh van

hy dapperlijck daer afbracht , naer Con- Lepante.
ftantinopolen , hebbende wel foo veel
moeds, als fich den grooten Heer (die
van fpijt meende te ontfinnen , en niemandt van al fijnOverften wilde fien)
aen te bieden , alwaer hy fulcke goede redenen van fijn doen wift te geven , dat
hem de Keyfer niet alleen met ghedult
aen hoorde , maer in grooter eere ftelde
als voor heen , maeckende hem Generael van fijn Zee-macht , als geleght is.
Maer of wel fijn geluck alhier uyt fijn
ongeluck voedfel nam , foo gaf die brave
Conquefte en veroveringh van Goletta
echter de volkomenthey t daer toe. De
oorfaeck nu van defe onderneminge was
foodanigh.

Binnen Gouletta onder de befettelingen, bevandtfich een Fransman, die al
feer lange buyten fijn Vaderland geweeft,
en onder de Spangiaerden alreets een
halven Spangiaert geworden was: het geviel dat defe arme foldaet vleefch op een
verboden dagh had gegeeten , waer over
hy gevangen op een Fregat geleght , en
alfoo naer Napels, aen de Inquilitie gefonden wierd ; maer tot fijn geluck, defe
Fregat wierd door eenige Galioten van
Algiers ontmoet en genomen, en al de
menichen die daer in waren , aen de ketenen geflagen j gelijck de gewoonte is.
Defe Franfche foldaet badt terftond den
Rays van de Galeye daer hy op was , dat
men hem niet wilde mishandelen , maer
gelegentheyt geven om met Uluccialy te
ipreecken , nademael hy hem een faecke
wilde openbaren, daer hy vooraj^os,
fich wel by bevinden fou. Waaieer defe
eyndelijck voor UlucciaJ^lquam, ontdeckte hy hem van ltuck tot ftuck, al de
iterekte

van Gouletta, waerfe hetfterekfte

Oorfaeck
van lijn
onderne-

mingen
op Gou»
letta.

van

Uluccialy.

en waerfe het fwackfte was , het welcke hy , als een goed Ingenieur zijnde, en
daer lange op gelegen hebbende , wel
weten konde j hy noemde hem het getal van het volck dat daer binnen lagh,als
mede al de voorraed, foo van lijftocht als
van oorlogh , maeckende hem de faeck
foo licht en gemackelijck , dat hy derfde
beloven de plaets in 't korte in (ijn handen te fullenlien.
Uluccialy hoorde al defe dinghen met
goede opmerckingh aen , en komende
tot Conftantinopolen , gaf den Grooten
Heer al de gelegentheyt te kennen, die
fte

welgevallen daer in nemende , hem
al de oorloghs macht die hy begeerde ,
benefFens Synan Baffa toefand Uluccialy
ontfagh fich oock niet te beloven , dat hy
geen meer dagen fou hefteden , om die
plaets te winnen, alsdeChriftenen de
felve Jaeren befeten hadden , komende
fijn
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Maer foo haeft als nu het gerucht van Beficliin<7
der Turcken aenkomft vermenighvul-derSpaen*
en,n
dighde, is den befettelinghen in Africa
oock een bevel toegebracht , datfe Biferta fouden verlaten , en Francifco Doria
met twee hondert Spangiaerden naer
Gouletta fou overvaeren , behoudende
twee duyfent Spangiaerden en foo veel
Italiaenen in de nieuwe Veftinge > twee

^

duyfent Spangiaerden onder Martino

Benavida, GonzalvoBarahona, Antonia Velafco, en Peter Artieda, wierden
in het Slot geleght. Volgens defe ordere
heeft Francifco Aiala ,
fijn

Vaendel ,

Biferta

met het volck van

mede verlaten en
,

begeven , in welcke
Sterckte noch vier vaendelen Spangiaerden , en foo veel Italiaenen door Serbellon gefonden zijn.
Korts daer aen zijnder brieven van
Antonio Perenotte , Cardinael van
tot omtrent veertigh Jaren.
Granvella, als toen Onder-Koninck van
Tot een aenvang had de Groote Heer Napels , gekomen , door de welcke SerAcnvangh
van den
d e onder Sultanen, of fijne Stedehouders bellon van de groote vloot der Turcken
Tocht.
r ip ii } Algiers , Carvan en andere
bericht ghedaen , en vorders vermaent
tot
nabuerige Vorften gelaft > datfe foo veel wierd, dat hy Gouletta wel fou beforgen,
volcksen voorraed lbuden by een halen, en Petro de Porto Carrero , die daer in
lagh, in alles met raedendaed, debeen fich tot behulp van fijn vloot , die hy
met het aenkomen van de Zomer, groot hulpfame hand toebrengen. Hy dan fich
en machtigh van Conftantinopolen wil- derwaerts aen begevende, heeft de plaets
de fenden , vaerdigh fouden toonenj die feer nau doorfien, en verfcheyden gebrehun laft dapperlijck en naerftighlijck ge- ken daer in ghevonden , daer hy Porto
Carrero goede kennifle van gaf j onder
noegh hebben uytgevoert.
Serbellon, die genoeghfaem tegen fijn de welcke geen van de minfte was , dat
danck , het voorgaende Jaer als des Ko- de borft weeringh laeger was als naer benincks Stedehouder in Africa gebleven
hooren , waer over hy gelaft heeft de felen over de nieuwe verfterckinghe van ve twee voeten hooger op te halen , en
Tunis gheftelt was, hoorende van defe wanneer Porto Carrero fich op gebreck
toebereydfelen , en fiende de faecken in van ftof beriep, gaf hy den raedt, dat
flechte geftaltenis, begoft daer over geen
men de vlackte van de wal te laeger fou
kleyn naer bedencken te krijgen ; want maecken , op dat de borftweeringh te
niet teghenftaende hy alle mooghlijcke
hooger daer door worden mocht. Hy
naerftigheyt en y ver, die men foukonbeval oock de veftinghen, op de oude
nen verwachten , had aengewend , had mueren van het binnenfte Slot gefet , te
hy evenwel de felve tot die hooghte niet verhoogen.
konnen brengen , datfe tot tegenweer
Hy dan weder naer Tunis ghekeeit
genoeghfaem was,
zijnde , heeft twee hondert Timmerluyden
:

x

fich naer Gouletta
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met hout en andere nootfaecke-

Porto Carrero toeghefonden , wanneer de tijdingh quam , dat de
Turckfche Vloot, fterck tweehondert
tnegentigh kielen , van de welcke de
twee hondert tfeftigh Galeyen , alle , behalven dartigh van de grootfte flagh
en de andere grooter Vracht fcheepen
Kom (1 der waren , aen de Kuft van Africa, te midc en ^ er
aent J u ty » eer ^ g e ^ien was , de
ïaAfïic
welcke een dagh by de uythoeck , datfe
het Hooft van Carthago noemen , ftil
gelegen hebbende , aldaer , fonder flagh
of floot , haer volck aen landt ghelët
heeft , beftaende uyt veertigh duyfend
gewaepende mannen , onder de welcke
leven duyfentjanitzaren waren.
Uluccialy had het gefagh over de vloot,
Sinan de beftieringh te lande , die voornam ter felver tijdt de Stadt Tunis, en
deSterckte Goletta, aen te taften. Aidar , Onder-Sultan van Carvan , kreegh
laft om de Stadt te belegeren , waer toe
hem vier duyient mannen , van die geene die met de vloot aengekomen waeren , behalven die van fijn heerfchappy
en acht groote , en lbo veel mindere
ftucken gefchuts toegevoeght wierden.
Metdefen toeftel heeft hy in beyde de
Tunis bc- Voorfteden fijn leger geilagen , daer hy
Icgert,
van PaganoDoria tereerlter aenftoot,
te rugge gedreven wierdt. Serbellon had
voorgenomen , de Stadt in het eerfte foo
langh te befchermen als mooglijck was,
om daer door den vyandt op te houden
maer door grooter macht, als hy hadt
gewaent, aengetaft zijnde, heeft, naer
een dapperen uytval gedaen te hebben ,
de Stadt en het oude Slot verheten, en
is } hebbende de troepen , die aen alle
oorden der Stadt verdeelt laegen , by een
getrocken, metdefelve naer de nieuwe
Veftinge , fonder een man te verliefen
geweecken , waer heen oock de befettingh vandenTooren Morabit fich begeven heeft. Het welcke evenwel van
iömmige , tot nadeel van Serbellon , gelijckheden

'

^

,

,
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duyt is geworden, als die fijn beloften
aen Don Jan d'Auftria , van defe nieuwe Veftinge , op het Meyr leggende,
ten uytterften te befchermen , te feer
focht naer te komen, fonder te achten

wat voordeel aen

fijn

meen e Chriftenheyt

Koninck en de ge, hy met het ver-

ftereken en beweeren van la Goletta fou
hebben te weegh gebracht. Maerdefen

Edelmoedigen Gabriel Serbellon oordeelde fich meerder eere te zijn , defe En

verlak

aenbevoolen, te ver- tenva ndc
ketende de afgunft van het

plaets, fijn forge

daedigen ,
verhes van Goletta , indien het felve
door fnoodtheyt der Spangiaerden en
Porto Carrero , van de Turcken vermeeftert wierdt , op hen aenkomen
Zijnde dan Tunis aldus bemachtight
keerden de Turcken hun gantfche
macht naer Goletta , de welcke vier Batteryen op een naer by gelegen heuvel
opgerecht hebbende , om de werekers
van overval te befchermen ; hun aennaerderingen , niet Slangs gewijfe, maer
den een achter den ander gemaeckt, en

JC"

Goletta
tcIe S eru

•

eyndelijck tot aen de grachten van de
Veftinge gebracht hebben ; foo dat

fy

op den derthienden dagh hun Batteryen
aldaer oprechtende,

de plaets, foo van
de Zee-kant als van het uytterfte der
grachten , en de zijde van het Meyr,
begoften te befchieten ; op wekken tijd
fy oock hun gravingen van de Stadt naer
de nieuwe Sterckte hebben begonnen,
hoewel niet fonder menighmael dapperlijck van Serbellon daer over aengetaft te worden.
Johan d'Aftria van al defen toeftand
kennifTe gekregen hebbende, doet foo Toeftel
veelvolcks, als hyeenighfintskondeby van Don
een brengen, en vertreckt met groote
KuHna
dagh reyiens naer Genua , en iöo op totontfet,
Napels , alwaer hy den fevenden van
Auguftus aengekomen is , maer een geweldighe ftorm , door de welcke fijn
Hooft Galeye , en eenige andere Scheepen die aen de Kuft van Genua waren,
feer

van

Uluccialy.

en verftroyt zijn getot een quaedt voorteecken

fèer befchaedight

worden, is
voor defen aentocht opgenomen.
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of wel door dappere teghenftandt der
Chriftenen , het ièlfde hen niet had willen gelucken, heeft evenwel Don Juan

Maer Don Jan tiende de flechte toe- .de Puerto Carrero, een man , die behal- Snootheyt
bereydingh, die tot fijn onderftand ge- ven fijn geflacht, niet prijflijeks infich n uet
J'J c J
maecktwas, is meteenige weynigeGa- hadde , en tot fijn bewindt t'eenemael [£,
leyen, naer Panorme gezeylt , alwaer onbequaem was, niet tegenftaende de
nu eenige dagen te vooren , Marcellus Spaenfche en Italiaenfche Overften, den
felventwee maenden aennaementebeDoria , met vier en twintigh Galeyen
en de Italiaeniche benden , door bevel fchermen , van felver den wegh verlaevan Don Jan geworven, aengekomen ten , en de Turcken laeten in nemen
leggende, dathy, om den felventebewas.
OndertuiTchen wierdter in de geheele fchermen, die toch tot de verweeringh
niet veel dede , de Sterckte van geen
tijdt van veertigh daegen , van den toeftand van de Tunifche faecken niet ge- volck wilde beroven , en dat het genoeg
hoort , hoewel voor de aenkomft van waere , dat men daer van de Veilen verDon Jan , Don Carlos d' Arragon , H ar- dadighde.
By dit ongeval quam dat een Mijne
togh van Terranova , Onder-Koninck
van Sicilië , twee kloecke G aley en , met die felfs tot aen de Tent van Sinan Baffa
gebracht , en gereedt was , om wanneer
dry hondert uytgelefen Spangiaerden
daer heen gefönden had , hebbende geen hy felfs daer in waer , opgheblaefen te
anderen lalt als dit Krijghs-volck in , en worden, door een Spaenfchen overloo- vaneen
Zijnde de Roeyers hun vryheyt belooft perontdecktwierdt, die daer over door overlooindienfe defe verfterckinghe behouden Uluccialy grootelijcks begiftight is ge- P end cn
pan aert '
konden binnen brenghen ; maer dele worden ; maer defen fnooden fchelm
Onder- een goede wijl door onweder weder- niet vergenocght , fijn geloof en gheftant door
nou(j en zijnde, wierden eyndelijck ge- loofs genoten, dit fnoode quaet te hebr
"
nootfaeckt weder tot Panorme binnen ben aengedaen , liet fich van Uluccialy
hindert.
te komen. Maer Don Jan heeft de fel- fbo verre brengen , dat hy de wereken
omgaende , fijn landsgenooten toeriep
ve aenftonds weder te rugge gefönden
en hen Gillis d'Andrada , met vier Ga- fy fouden mede komen overloopen ,
leyen, tot begeleyde gegeven , van de hy hadt een treffelijcke vergeldingh gewelcke weder in veel daegen niet wor- nooten , en het felfde hadden fy mede
dende vernomen , heeft hy weder , niet te wachten.
De Turcken ondertuffchen hebben
weynigh over defe afgefondene bekommert zijnde, Alfonfus Baffan, met acht hun wereken oock tot aen de grachten
Galeyen , tot aen Favigiano toe , belaffc aen de zijde van Carthago gebracht , en
te vaeren ; maer oock defe is, fonder fchutgevaerten daer opgerecht , doende
srerek
Uluccialy , als een dapper en wacker aen naeriets te hebben vernomen , onverrechter
man, metaenmaenen, giften en ghe- e re " er
faeck, weder te rugge gekomen.
j u c <e „
De Turcken onderdies hebben door fchencken , al wat mooghlijck was , om p Goiethetwerek
voort tefetten,daer nu niet «.
gheweldigh fchieten op Goletta , een
groot gedeelte van de buytenfte muere anders aenfehorte, als de grachten met
om verre geworpen , pogende onder- wolfacken en anderfints te vullen. Ter
tufïchen , door verfcheydene daeghen felver tijt was oock Aidar , om de Sterckvechtens, den bedeckten wegh, naer te van Tunis te bemachtigen , dapper
de Zee toe > te bemachtighen ; maer in de weer , maer vand oock loo dapperen
g
"'

.

'
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Dappere ren tegenftand, alfoo de belegerde gelegcnftant duerighlijck

op de Turcken

uytvielen.

Tot leven mael toe wierdt men handt
sterckre
ghemeen , en in ieder reyfe lieten de
by Tunré.Xurckèft over de vijf hondert mannen
fitten \itt welcke hen bewoogh ten laet-

nkuwe

:,

hun troepen by een te trecken, om
beeter den Chriftenen te konnen we-

ften
te

der ftaen.
Puerto Carrero in defen ftandt van
faecken ( als van fiilcks weynigh ervarentheyt hebbende ) niet wetende wat

doen , en nu te laet het verlies van
den bedeckten wegh erkennende, fand
alle oogenblick aen Serbellon om onderftand, die iich op goede gronden ,
daer van wift te verfchoonen j evenwel
verffcaende dat de vyand nu aen de gracht
gekomen en om de felve te vullen vaerdigh was, heeft hy beducht dat Puerto

te

en

Daden

met wollegevult, en tonnen vol flijck
en diergelijcke toe gebruyekten , maeckende alfoo ftorm wallen , daer dartigh
Mannen in front of naeft malkander
over konden aen trecken , onder de
welcke die , dewelcke teghen het bolwerek van S^\ Peter aen liep , de hooghfte was , op de welcke dartien muerbreeckers geftaedigh niet deden als de
plaets te befchieten , ghelijck van fom- Groot gt*
mige is waergenomen , datter ghedue- ^f! dt VSIi
fclucten,
•j
j
j
rende
den tij dt van een geheele maent,
op ieder dagh over de duyfentfchooten
op de plaets gcdaen zijn.
i

1

Maer niet foo feer hetgewelt

der be-

van buyten , als de fchelmery
van binnen, quelde de belegerde ; ter Schelme»
oorfaeck van het geduerigh overloopen
spangiae:der Spangiaerden j felfs iffer een ghe- den.
,
vonden, die voor hadt, den brandt in
Carrero , uyt laf hartigheyt iets fnoods het kruyt te fteecken , die daer over oock
beftaen mocht , fijn menighvuldigver- naer verdienfte geftraft is gheworden.
foeck eyndelijck ingewillight , en hem Een weynigh tijds daer nae , zijnder van
een troep van fes hondert uytgheleiën Granvella , en den Hertogh van Suefla ,
Mufquettiers te hulp gefonden, hoewel brieven aen Serbellon gekomen , in de
hy , hebbende een onvolmaeckte en welcke hy vermaent wierdt , alles, tot
ruymeSterckte te bewaeren, meer on- het bewaren van Goletta , het geen naer
derstand als hy , die een valt werek on- het fchrijven van Puerto Carrero , in
den hooghften noot was, aen te wender fich had, behoefde.
Te Turcken , dien het aen geen ar- den j jae indien het de noot vereyfehte >
beydrs volck ontbrack , hadden nu hun dat hy felve , verlaetende de nieuwe
wereken , tot aen den uytgangh van het Sterckte, fich met al fijn troepen daer
Canael , dat in het Meyr , of ftaende binnen begeven fou.
Wanneer Serbellon dele brieven ont- Brieren
water vloeyt , op hoop van het gebruyek
fangen had, heeft hyalfijnOverftenin
daer van , den Chriftenen te benemen
beüo""en
gebracht , maer evenwel is het befit van het huys van Andrea Salazar, die aen beraed'ing
het Meyr, den gantfehen tijdt van de fijn wonde (ieck lagh , by fich in den daer 0VCï*
belegeringh , by de felve gebleven , al- Raedt ontboden. Aldereerft heeft hy
leenlijck wierden , door het geduerigh Signora , die over de beftellingh van het
fchieten van de omleggende heuvelen, Meyr en den onderlingen handel ghedetoefendingh van onderftand , uyt de ftelt was , fijn ghevoelen afgevraeght,
die ancwoorde dat men in een overtocht
nieuwe Sterckte , aen Goletta te doen
nu en dan verhindert. Eyndelijck qua- van den eenen tot den anderen plaets ,
men de Turcken foo verre , datlè de niet meer als vier hondert vijftigh mangracht, naer de zijde van Cartago , be- nen konde overbrenghen , waer over
ltondcn te vullen , daerfe geweldighe Serbellon, fiendedatmen niet minder
groote

ftammen van boomen, iacken

legeraers

als in fes

overtochten, het volck konde

over

«?
**r

van
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over voeren , van de welcke indien een
te niet liep , fulcks het verlies van beyde
plaetfen fou zijn , feyde , dat hy voorgenomen hadt , met een troep van vier
hondert uytgelefen mannen , iich naer
Goletta te begeven ; maer wanneer al
de Overften daer tegen aen riepen , niet
te fullen lijden , dat hy deCc Sterckte verlaten , en naer Goletta over gaen foude ,
is defe forghe Martino da Cugna , en
Didaco Maldonato, met twee hondert
Spangiaerden , en foo veel Italiaenen
aenbevolen , met ordere aen da Cugna
en Bouadilla , Puerto Carrero aen te iëgAenmae- gen , dat hy fich dapper en moedighh aen
fou houden , de faeck leedt geen^|t o lijck ^ulck
een ghevaer als hy fich liet
^mts
(Caneto.
duncken , wanneer hy fich maer toonde
te zijn , die hy behoorde te welen ; nademael de vyanden aen geen oort de
plaets ineen groot getal konden aentaften , behalven aen S Peters Bolwerck
wiens graftdeTurcken hadden droogh
gemaecktj daer hy evenwel noch machts
genoegh toe hadt , om tegenftandt te
;

.

bieden.

Zijnde defe troepen fonder fchaede
over gekomen , zijn de Turcken des anderen daeghs, zijnde den 19. van Aumcn u ^ us des Jaers 1574, met alle geweldt
S
nRn
op
Go
op het Slot aengevallen , maer naer een
letta.
hartneckigen ftrijdt , en verlies van veel
van de hunne, naer feven uerenvechtens , tegen den avont weder afgeflagen
De Chriftenen quamen daer oock geenfints fchadeloos af , dewijl twee hondert
van de felve dood gebleven , en dry hondert gequetft zijn,

Zijnde de belegerde noch afghemat
vandenvoorgaenden dagh, komt hen
des anderen daeghs de vyandt weder op
den hals ; maer dele ftorm,duerde maer
twee uren tijds , föo datter maer weynige van wederzijde gebleven zijn j maer
de befettingh wierd daer over foo geweldigh afgeflooft , dat Puerto Carrero weder een nieuw onderflant van Serbellon

,

het

onder Garzia de Toledo,MontanoSalazar, Joh: Quintana ,Joan Antonio Strambone , en Scipio Mazuca toe
te lenden, het welcke oock met gelijck
geluck, behouden binnen de plaets gekomen is. Maer alfoo men nu des te
meerder dapperheyt van de verweerders
verwachte, is, alfoo de gemoederen geheel begoften re vervallen , des anderen
daeghs de Sterckte, fonder llagh of lïoot, Schandig
of eenigh gerucht overgegaen, fonder verlies
an Go "
dat het Krfghsvolck
dat noch twaelf ?
hondert in het getal was , eenigen tegenHand boodt. Puerto Carrero begaf fich
met veele in het binnen Slot , dat mede
even fchandiglijck overgingh, beklimmende de Turcken de mueren van het
iclfde

,

,

felfde , twaelf voeten hoogh , fonder ladder , alleenlijck met den een op den ander te ftijgen , die de fnode en weerloofè
Spangiaerden daer binnen , foo alsfe hen
maer voor quamen, ter neder maeckten.
Alleen dry hondert zijnder overgebleven , beneffens noch omtrent twee hondert vrouwen en kinderen.
Puerto Carrero , die fooonhequaem
tot den oorlogh was , dat hy felver, wanneer het gefchut afgefchooten wierd, fijn
ooren daer voor ftopte, of in kelders en
onderaerdfche plaetfen de vlucht nam
als mede Mahumet, de broeder van Amida, beneffens fijnfoon, zijn in handen van den.vyandt gekomen, en met Puerto
hen een feer grooten buyt en roof, en Carrero
voorraedt van leeftocht , het geen de S evan S cn «
Turcken foo wel te pas quam, dat fy fonder het felve , tot den 1 3 Septem ber, op
.

wekken dagh fy de nieuwe Sterckte mede verovert hebben , in het belegh niet
fouden hebben konnen volharden.
Goletta aldus gewonnen zijnde , is
naer her bevel van denTurckfchen Keyfer

Selim ondergraeven

,

opgeblafen, en

de Scheepen
aldaer gevonden , zijn in het Canael opgeleght, met het gefchut naer de Zee gekeert j
g 2
alfoo t'eenemael verwoeft
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verfocht, die oock niet traegh was
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indien hy met fijn
,
daer mede af te keeren.

Doria

aenquam

,

Daer nae keeren deTurcken al hunne
macht, om de nieuwe Sterckte aen te
taften, in de welcke de befetting van vier

en

Daden

doen vergaederen, daer men van verfcheyden gevoelen was , voor al achte
men den raedt van Serbellon niet goet,
van het onderftandt by het Dorp Ca- Bedding
maita aen landt te fetten, alfoohetvan
^ccitaivd
daer noch wel ks duyfendt fchreden
over vlack en open veldt , naer het
Meyr hadt aen te trecken , daerfe den
aenloop van de Turckfche Ruytery ,

duylent tot veertien hondert man ghefmofcen was , zijnde foodanigh , of door
het gedaerigh ft rij den , of door het overloopen van menighte van trouwlooiën
of door het onderftandtaen Golettage- noch ichouwen , noch tegenftaen fouden konnen j men achtte dan raedfaedaen, gemindert.
Beftrijgy hebben het Fort van dry zijden mer door Arax het onderftandt te landen , alwaer , zijnde dicht by de Vedenïeuwe aen g eCa ft 5 aen neC Bolwerck Serbellon
Doria enS l .Jan, brengende hun werc- itingh , het lichtelijck fich konde beSterckte.
ken tot aen de grachten , en maeckende graeven , en gelegentheyt om binnen
een hooghte , van de welcke fy in het te gheraecken , verwachten. Andere
bolwerck Doria een vry gheiïcht had- meenden , fy moften daer eerder ften
den , als mede een dijck die dwars door door heen te flaen , als de belegerde
de gracht van S<\ Jans bolwerck liep,, verlegen te laeten. Maer Don Jan feyen van fulck een hooghte was , datfe dc van gevoelen te zijn, dat men met
daer vlack in konden iien 7 verdubbe- tfeventigh kloecke Galeyen naDrepano
rooit zeylen, en aldaer een befluyt nelende in fulcker voegen hun wercken
datfe op fommige plaetfen fes dubbelt men , gelijck oock gefchiede ; maer ai
waeren , al fonder dat die van binnen dit quam te laet.
De ureken zijnde met hun werchet felve beletten konden. Hier op fteldenfe menighte vanfchutters, die niet ken dus verre gevordert , hebben naer
deden als naer binnen fchieten , fbo het lp ringen van eenige mijnen , aen
datter daeghelijcks meer ais veertigh , dry plaetfen de Sterckte begonnen aen- pe Ve*
Ibnder fjagh of ftrijdt , om verre ghe- te taften , maer wierden , nae datfe van j? in 6 e be
t0ÏUU
fchooten wierden ; laetende evenwel den morgen tot den middaghtoe gheDapper- Serbellon niet nae, in het herftellen van ftreden hadden , dapperlijck afgeflae&eyt van
het vervallen , by nacht en ontijden , al- ghen , waer door de belegerde gemoe5sibellon.
dight , op den derden dagh daer aen
les te doen wat mooghüjck was.
Hy heeft oock aen Don Jan de ftaet weder even kloeckelijck de beftormers
der faecken tot Panorme bekent ghe- afgewefen hebben ; maer als twee daemaeckt , verfoeckende onderftand , en gen daer aen den ftorm weder hervat
toonende waer langhs hy het felve föu v/ierdt , de Chriftenen aenmerckende
konnen binnen krijgen , naementlijck tot hoe kleynen getal fy gebracht wierby het DorpCamaita, aen geene zijde den, dewijl nauwelijcks hondert mandefe nen tot het befchermen van dry Bolvan het vervallen Carthago.
brieven te beftellen , was oock moeyte > wercken. overigh (zijnde de andere tot
voorftantder dry anderen , enderCorarbeyd en voorfichtigheyt van nooden
allbo de Barck, daer de brenger mede tijnen verdeelt ) en de vyanden nu alover rooft , wel dry duyfent fchreden reeds, van het vierde gedeelte van ieder
verre op<le fchoudersmoftgedraeghen Bolwerck meefter (zijnde de vyanden
wederz,ijdts alleen met een kleynen opworden.
Don Jolian heeft daer over fijn Raed geworpen borftweeringh van malkan'

T

'

Om

der

U

van

L

u

waer by quam , dat
die van binnen geduerighlijck met alderhande gefchut , vyerwerck , fteenen
en diergelijck gheweer gemoeyt wierden , lieten hun moedt niet weynigh
der afghefondert

)

facken.

Eyndelijck is op den dartienden van
Herfilmaend , met het opgaen van de
Sonne , de florm op de dry felfde plaetfen weder hervat.
By het Bolwerck
Doria wierdt in den aenvangh dapperlijck geftreden , alwaer Serbellon , de
plichten niet alleen van een braef Overfte , maer van een kloeck foldaet ondergingh j maer terwijl hy daer mede
befigh was , vernam hy , omfiende ,
dat het Bolwerck van lijn naem in de
lucht vloogh , en voort dat het gantfche
voorhooft van het felve om verre ghe-

worpen

Hy

lagh.

begeeft fich terftont

daer heen , en keert oock aldaer met de
felve dapperheyt de vyanden af , daer

hem Diego

Ofbrio en Antonio Tafïb

met eenighe Spaenfche en

Italiaenlche

dapper in by flonden.
het Bolwerck
Doria , ondertufïchen hun geweld verdubbelende:) hebben eyndelijck de verin met weerders te rugge geïlaegen , aifoo de
eweldc
onderftandt te laet by quam
Serbelcrt
Ion van een ieder verlaeten zijnde ,
erbellon wierdt gevanghen , hebbende even te
evangen. vooren fijn boon , door een mufquet
fchoot verlooren. Dry hondert Chriflenen zijn dien dagh ghebleven , en
Krijghslieden

,

Maer de vyanden by

C C

A L

I

Y.
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met een fwaere
fieckte aengetall, fich naer dit Ey landt
begeven hadt , vernemende dat men
*

Pagano Doria

,

die

Pagan
van overgeven handelde , wilde fich
Docia van
de Mooren als aen de Turc- de Mooken vertrouwen , maer defe een igh geld, ren onten beloften van noch meer van hem noofc.
ontfangen hebbende , flaen den ellendigen jongelingh , Broeder van den
Prins van Melphi het hooft af, en brengen het felve den Balïa tot een gefchenck
liever aen

toe.

Op defe wijle zijn de Spangiaerden
uyt het befit van Africa geraeckt ; zijnde , met de meefte fnootheyt ter wereldt, die treffelijcke Sterckte vanGoletta , binnen den tijdt van fes en dardaeghen verlooren , die , als hier
voor ghefeght is, den Kcyfer foo veel
gekoft heeft. Sommige willen dat Pucrto Carrero , op beloften van het Koninckrijck van Cyprus , lbo fchelms Schelme»
mcry ati
fou hebben gehandelt, welck vermoe- Porto
den vermeerdert wordt , om dat hy Carrero o
tigh

1

duyfent Iraliaenfche oude Soldaeten ,
van Tiberio Brancatio , Napoli-

hem

van Serbellon
door raedt van Sinan , het leven en
de vryheydt voor fich en de fijne bedingende , overgegeven heeft , hoewel
dit verdragh flechtelijck by de Turcken

aengeboden , geweygert heeft in
, onder voorgeven , dat hy
de Italiaenen , geen deel, aen de roem ,
die de Spangiaerden , met liet dapperlijck verdaedighen van Goletta louden
behaelen, wilde geven j evenwel hebben hem de Turcken naefijn overgaeve , niet anders als de fnoodn'le van Sïjn \>f
Ioojiingc
hunne flaven gehandelt, foo dathy nu en verkeerde
met recht den naem van Pueno Carncnaem»
ro > Vareken en Schoep , diefe hem gaven
dragen mocht.
Johan d'Auflria heeft oock over dit
verlies lijn verachtinghe moeten draegen , als die t'ontijden delen machtigen vyandt fchijnt geterghtte hebben,
daer elders van te fpreecken flaet, foo
veel iiïèrvan, dat men in eenfehimp-

nairgekomen is; dewijl alleen igh

dicht tot

:

'

onderde felve LopesHurtadodeMendoza , en Frederick Urias Valiego. Het
overgaen van deie Sterckte is het Eyland daer Sinogera
die fich

op het

vry gelaeten

,

op

lagh

,

gevolght

ichrijven

en de

reft

vijftig

twee hondert

fterck, totflaevcn gemaecktzijn.

taen

te

,

nemen

Romen,

fich niet heeft ont-

fegghen, dat de Gightvan den
Hartogh de Suefïa , het Kaetien van
fien te

G

g

3

Don

2?8
Don Jan
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L
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Sec.

en de Minneryen van den dienft van Selim het Eylandt Cyprus
,
Cardinael Granvella , Goletta hebben vermeeftert hadt , met delen Sinan Bafdoen verliefen. Sinan en Uluccialy, fa , in woorden , ieder over hun dien- Belangh
zijn met hun overwinnende vloot, al ften , hun Meefter bewefen , gheraec- van Go»
zegen praelende binnen Conftantinopo- kende, en op lijn veroveringh van dat letta
len gekomen, daerfe van den Grooten Eylandt, als iets groots ftofTende, Sinan daer tegen bewees , dat dat het verHeer met trerfelijcke eer onthaelt zijn.
Het veroveren van la Goletta, was meefteren van la Goletta , ten minften
van fulck een belangh voor den Groo- van fulck een waerdevoor den Keyfcr
ten Heer, dat Muftapha BafTa, die in was, als dat van Cyprus.
.
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FRANCISCUS

DRAECK.
INHOUD.
AFkomft van Draeck.

Sijn eerfte daeden.

Sijn tocht

om

de Aert kloot- Grooteflorm. Het Ey landt Mogador orv
dere aentocht. Brandende Ey landt. Straet van
Magel-

Draeck komt inde Zuyder Zee. Naeckte Lieden. Sijn
komfl by la Macha. Bitterheydt der inwoonden. ^alTarizo.
SK Jagoingbenomen. Schoonenbtiyt. Tarapaga Slaepende
lanes.

Spangiaerdt metfilver. Silver op fchaepen geladen genomen.
t
Weder veel Jïlver ghevonden. Aenkomfttot Lima Baytghemaeckt. Het Spaenfche rijckefchtpCacafuego genomenAnderfchip genomen. Guatulco. Eylandt van Canno.
Overleg

vanDraeck,totJijntehuysvaert.

Nova ^Albion. Het Ryck
Gelegent heyt van het landt.
Vertreck van daer. Eylanden.

van Albion Draeck opgedragen.
Gedenckteeckenen opgerecht.

Komfl aen de CMoluccas. Tot Ternate. Wiens Komnckfich
in dienfl van de Koningin overgeeft.
Befoeck van den KonincL
Staet van des Konincks Hof. Draecks te huys
reyfe.
Gevaer
van Draeck. Sijn weder aenkomft in Engelandt. Draeck word
Ridder geflaeghen. Klachten over hem. Nieuwe tocht van
Draeck. Traya verbrandt. SKTDomingo
verovert. Hooghmoedige

,

,
,
;
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moedige waepenen van den Koninck van Spangien. Carthagena verovert. Swaere [leekten. Verdere daeden. Vinders van
het Teeback drincken in Enge landt. Tocht van Draeck tegen
Spangien. Sijnaenkomjltot Cadix. Scheepen genomen en verVertreck van Draeck. Toerufiingh der Spaenfche
brandt.
Vloot. Spaenfche hooghmoet. *P ar ma door de Hollanders befet en ingehouden. Draeck ontmoet de Vloot. Spaenfche ViceAdmirael genomen. Eenander Schip verbrandt. Hardt gevecht tuffchen de Spaenfche en Engelfch en. Spaenfche fckeepen van de VUJfmgers genomen Voorforge in Vriefandt tegen
de Spaenfche en ontijdige klachten daer over- Benautheyt van
,

den Hartogh van ^Medina. Tver van 'Parma om in Zee te
komen. Jammerhjcke verfïrooyingh van de Spaenfche vloot.
en droefheyt in Spangien
Groote blijdtfehap in Engelandt
over defe Neder la egh. Mendoza doorvalfch bericht bedrogen»
"Doodt van Sir John Hawkius.
Laetfle tocht van Draeck.
Sïjn doodt.
Vordere
Steden by hem verovert en verbrandt
daeden van Draeck elders te verhandelen.
,

Y hebben

hier

voor ver-

fcheydene voorbeelden
van doorluchtighe Zeehelden , die uyt geringen

rica gereyft is, daer

hy

fijn

penningen

voortgekomen z-ijn
by gebracht , van defe is
Draeck een van de minfte van Stam , en
een van de doorluchtighfte van Roem
als die door treffelijcke en aenmerekelijcke Zee-tochten en daden , het Rijck
van Engelandt , fijn Vaderlandt , een

verloosj rnaer dit verlies was hem een
aenvangh van beter geluck , en hooger
bewindt. Zedert nam hy de Kaepvaert

achtinge heeft toeghe-

Spangien ftaende , overfteeckt, daerhy
een groote Rijckdora van daen haeld
en de Spangiaerden groote fchaede aen
doet. Dit was een fpoor tot grooter onderwind , en een van de grootite onder-

ftaet

naem en

groote
bracht.

Afkomft fhire
ban

kocht en tot geldt maeckte , met het
welcke hy onder den Zee-vooght Joan
Haukens, inhetjaer 1567, naer Ame-

Hy was geboortigh uyt Devonuyt flechce en geringe Ouders
, of re ontlaften , ofte hel-

,

om de welcke

pen ophouden , hy een geruymen rijdt
voor Matroos , by een Schipper , die
fterek

op Zeelandt handelde , gevaeren

Wanneer defe Schipper quam te
fterven, maeckte die Diaeck fijn Schip
by uytterfte wille? het welcke defe ver-

heeft.

aen, daerhy
ruft

fich

mede

verrijekte,

en

foo ten laetiten dry zeylen toe,

met dewelcke hy naer Nombre de Dios,
onder het gebied van den Koninck van

nemingen

die

men

in

Europa ghefïen

wy

een weynigh ons werek
van meenen te maecken.
Op den vijftienden van Slachtmaend
des Jaers 1577, is hy met vijf Scheepen

heeft , daer

en

sïjn eerfte

daeden

van

Frakciscus Draeck.

en Bareken en een getal van honderc
Sij'n
vier-en-feftigh Mannen, Soldaten en
om
tocht
de Aerdc Booftgefellen,uyt Pleymouth t' fcheep
Klooigegaen: onder voorgeven van een tocht
naer Alexandryen 5 maer de wind: hem
tegenlopende , was hy gedrongen den
,

naeften

nevvall in te

een

Falmouth in Corloopen daer hy door fulck

morgen

tot

,

fchrickelijcken

ftorm

als

men

weynigh geiien heeft,beloopen wierdt:
zijnde daer door al defcheepen in gevaer van te blij ven ; maer het behaeghde

Godt hen uyt

die uyterften noot te red-

den, alleen de Maft vanden Admirael,
zijnde de Peliicaen wierdt gekerft, tot
behoudenis van het (chip , en de Goutfbloem wierdt naer ftrant gedreven , en
wat befchadight, tot herftellingh van
die fchade , fijnfe weder tot Pleymouth
gekeert, en alles weder te recht gebracht zijnde ten tweede mael in Zee
geftoocken , faylende foo , tot den dartienden dagh van December, daer aen
volgende.
den vijf-en-twintichfte van de
,

,

Op

Maent> quaemenfebyde Caep

felve

Cantin, op de kuft van Barbaryen,en
feylende aldaer de kuft langs, ontmoetenfe op den feven-en-twintichftenhet
Eylandt Mogador , zijnde maer een
mijl weeghs van het vafte landt, en
vonden tuitchen dat Eylandt en het gefeyde vafte landt een goede haeven
voor hun fcheepen. Op dit Eylandt
maeckte de Generaeleen Pynas , van
weick flach hy tot vier de {toffe bereyt
uyt Engelandt mede gebracht had.

Terwyi fy daer mede befigh waren *
quaemen eenige Inwoonders van het
vafte landt aen de zee kant,

toonende

hun vrede vaenen, waer op de Generael

fïj

n boot naer landt fondt

,

om te

vernemen wat hun begeren mocht zijn.
Zijnde fy begerigh om aen boort te ko-

men
man

lieten de Éngelfche aldaer een
aen landt, tot borgeen brachten
twee van de Inwoonders t' fcheep , de,
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wel cke met teeckenen den Generael
vertoonden , dat fy den volgeuden
dagh eenige lyftocht van Schapen

Cappoenen, Hoenderen en diergelijcke wilden brengen. Waer over de Generael eenig Lijnwaet, fchoenen en een
Javelijn vereerde

,

dat fy vrolijck acn-

naemen en gingen foo weder naer
landt. Des anderen daegs bleven fyin
geen gebreecken van weder te komen,
waer op. hen Draeck den boot weder
,

toefond om hen af te haelen, maer als
een van de Engelfchen een weynigh te
vaerdigh aen landt fprongh, en hen met
vrientichap focht te omhelfcn, taften fy
hem geweldigli] ck aen, fetten een dagge hem op den ftrot, om hem , indien
hy weer bood die af te fteecken,leyden
hem foo op een Paert , en reden lbo
met hem heen.
Zij nde eyndelij ck de Pynas of Jacht
vaerdig, fcheyden fy op den laeften van
December weder van daer, en feylende weder de ftrandt langs, ontmoeten
eenige Spaenfe Viifchers , die fy naemen,als mede noch dry Caravellen,diefe van gelijcken deden.
Op den feventienden van Loumaent
quaemenfe aen Capo Blanco , daerfe
een fchipaen ancker vonden leggen,
met alleen twee bootfgefellen daer in ,
welck fchip fy naemen, gaende daer

opvorderde haeven

in, al waer fy vier
dagen bleven, geduerende,welken tijdt
Draeck fyn volck in de wapenen oefende, om hen voor alle gelegentheytbequaem te maecken op defe plaets
naemen fy uyt de Viifchers het geen
hen noodigh was en fy hen befchicken
konden, en gevende hen een van hunne kleyne Bareken deBenediclus genoemt naemen een van de felve met
fich
hebbende de groote van veerricfa
laften óf daer omtrent.
Daeropvertrocken fyopden tweeneen-twintichften weder van daer
mende oock een van de Portugeefche
h
Cara;

,

,

,

,

H

,

,
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Caravellen mede. Sy geraeckten van
daer aen hec Eylandc de Mayo daerfe
rijpe Druy ven in de winter, als mede
menichte van Cocos-noten vonden ,
wekker befchrijving j als van andere

genoegh gedaen>wy

Tullen naer laeten.

Sy quaemendaeropbyhetEylandt
Sant Jago maer bleven buyten fchoots
van de belettingen hoe wel die noch
dry fchooten nae hen deden, maer quamen te kort. Alhier namenfe een Schip
met W«jn, die hen wel te paffe quam.
Daer op komenfe by het Ilhadel Fogo, of het Brandend Eylandt foo genoemt om dat het aen de noordtfyde
geduerighlijck brand, zijnde des niet
tegenftaende van de Portugeefen , ter
oorfaeck van haer vruchtbaerheydt bewoont, hebbende het Ilha Brava nevens haer leggen. Vertreckende van
die Eylanden , begaeven fy fich naer de
Linie ^quinodtiael of Even-nachter
onder de welcke fy dry weecken in ftilte dreven , zijnde evenwel nu en dan
metftorm, fchrickelijck blixemen en
donderen aengetaft ; maer geduerende defe ongemacken hadden fy evenwel het gerief van goede ververfchinge van vifch, Dulphinen, Conijten en
Vliegende viffchen , van de welcke eenige op het fchip vielen
van vvaer
fy fich niet weder bewegen konden,dewijl fy wanneer hun wiecken droogh
zijn, niet meer vliegen konnen.
Geraeckende uyt het gericht van de
Eylanden van Capo Verde, feyldenfe
vier- en vijftien daegen , fonder eenigh
landt te ontdecken , zijnde de kuft van
Brafil het eerfte datfy faegen
op den
vijfden van Grafmaent , alwaer door
de lnwoonders ontdeckt zijnde ,
maeckten die groote vueren en dat gelij ck de Engelfchen naderhandt
verftonden, tot Ofterhande voor den Duyvel hunnen Afgodt omtrent het welcke fy hun befweeringen oefenen, maeckende daer by hoopen fandts en andere
,

,

Brandent
Eylandc.

,

,

,

,

,
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griden , ten eynde , dat wanneer eenigh
lchip aen hunne kuft fou willen vertoeven , het fandt al foo , op alle plaetfen
fich tegenshen verfanelen mach, als
mede ftormen , onweders tegen de felve opftaen mogen
opdatdefcheepen
,

verbroockenen verftrooyt mogen worden , daer fy feggen goede ondervindingh van te hebben. Op den fevenden
quamen fy by de Caep of Joy of de
K.aep van vreugde, alfoo door ftorm en
onweder de fcheepen verftrooyt zijnde, aldaer met vreugde weder by malkander quaemen. Van daer namenfe
hun loop tot de hooghte van fes-endartigh graden, daerfe aen de Riode
Plata quaemen , maer Draeck, vindendende aldaer geen goede havening, begaf fich weder op den feven-en-twintichften van April t'zeewaertin; verlielende hun vlieboot * daer Jvleefter
Doughtie fchip per op was , uyt her
geficht s het welcke fy des anderen
daeghs weder vonden * gelijck oock
een goede haeven , maer de vlieboot

onbequaem zijnde , wierdt geloft
en verbrandt, gelijck oock het andere

als

Viflchers fchip.
Sy vonden aldaer een kloeck en wacker volck, handigh inhetvaeren, van
hun geweer, boog en pijlen, alleenig
met eenige vellen van beeften , om hun
middel behangen. Sy waren in het eerft
foo fchouw , datfe niet wilden nemen
maer daer nae wierdenfe watgemeender, doch toonden hen foo diefachtich,
dat alffe eens voor den Generael danften , en die fijn hooft eens omkeerde,

een van de wilde hem den hoet met een
Gouden bandt afnam en daer mede
heen liep, deelende denbuytmeteen
van fijn mackers, houdende de eene
den Bandt en de ander den Hoedt.
Sy vertrocken weder van daer en
quamen des anderen daeghs by een
goede haeven, door Magellanes , de
haeven van St, Juliaen genaemt ; al-

waer

Franciscus Draeck.

van
waer

fy een galgh

op de ftrandt vonden

miflchien door Magellanes opgerecht , om eenige mifdadigen daer
ftaen

,

gelijck oock Meefter
:
Dougtie aldaer overeenighe
mifdaec wierdt veroordeelt en met de
doodt geftraft. Scheydendeop denfeventienden van Auguftus uyt defe haven van Sr. Juliaen , vielen fy op den
twintichften in de Straet of engte van
Magellanes , gaende tot in deZuydzee door, op dehoeck vandewelcke
fy een doodt lichaem vonden , wiens
vleefch by nae geheel verteert was.
Op den een-en-twintichfte voeren
fy de Straet in diefe bevonden veel
kromten te hebben , fchijnende het
fomvvijlen als offer geen doorgangh
was, waer door fy oock de windt menichmael tegen hadden hebbende ondertuffchen hier en daer goede haevens , met overvloet van verfch water,
alleenigh haddenfe veel gebreck van
ancker-grondt , zijnde de diepte daer
foogeweldigh groot, datter geen ancker uyt te werpen was, behal ven in den
een of den anderen hoeck, ofnaeuwe
ftroom , of tuffchen de Rotfen , foo
datfe nietfeerveyligh voor harde winden laegen.

aen

te ftratfen

Thomas

,

Het landt aenbeyde zijden is feer
hoogh en berghachtigh vandewelc,

ke delaegerberghenfelfsfeerwonderlijck hoogh om aen tefchouwen zijn,
daer de hooger weder (00 verre boven
uytfteecken , datfe de dry gedeelten der
lochtdoor booren, zijnde alle geduerighlijck met fneeuw bedeckt.
Aen
beyde de zijden der Straet leggen verJcheydene Éylanden , door de welcke
de Zee geweldig heenen dringt, zijnde
het doorgaens in de felve foo kout , dat
het daer gheduerighlijck vrieft en
fneeuwt, de bomen zijn daer geduerichlijck mede beladen, en zijn even-

wel altoos groen, gelijck oock de
grondt,met alderhande flagh vanKruy-
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denbekleetjdie door de dicke fneeuw
heengroeyen. Debreetevande Straet
isjomtijdts van een mijl fomwijlen
van twee of dry , j ae vier mijlen : maer
de meefte enghte begrijpt een mijl
weeghs ; fy vonden daer binnen menichte vanPengwins (geen Pinquyns
of Velfacken , als fommige die noemen ; maer foo genoemt van hun witte koppen, dewijl pen hooft enqwin
wit, foo in de Mexicaenfcheals Wellifche Tael te feggen heeft ) hebbende
de groote vaneen Gans, maerzijnde
tonder vleugelen j immers geen andere
als eenige kleyne, die hen als vol lappen by het lijf nederhangen, en niet

om mede te vliegen zijn. Sy
floegen daer "over de dry duyfent , in
minder als een dagh van doodt , en verfagen de fcheepen daer mede.
den feften van September ge- Draeck
raeckten fy in de Zuyd-zee , hebbende komt in
in den tijdt vanfeftich dagen de Straet deZu ydee
gepaffeert , daer andere daer nae Maenden mede befigh geweeft zij n.
bequaem

Op

'

Op den fevenden wierdenfe door
een grooten ftorm gedreven , van den
ingangh der Zuyd-zee twee hondert
mijlen en meer in delenghte, en een
graedt naer het zuyden van de doorganck , geduerende het welcke een
verduyfteringh der Maen voorviel»
Van de bay diefe de Bay van Vrienden
Scheydingh noemden.wierdenfe zuydwaerdttotop feven-en-vijftich graden
en een derde te rugge gedreven , op
welcke hooghte fy by Éylanden ten
ancker quaemen , daerfe goet en varfch
waeter, en kruydenvan eenbyfondere kracht vonden. Niet ver van daer
quamenfe in een andere bay, daerfe
een naeckt volck , foo mannen als vrou- Naeckte

wen,

hun Canoas vonden dievaft
van het eeneEylandt naer bet ander
voeren om den koft te vinden die met
de Engelfchen van fulcks als fy hadden
in

,

,

in

,

handel traden,

H

h 2
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lieden.

,
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Van daer keerden fy weder noortwaerdaen, en vonden op den darden
van Wijnmaendcdry Eylanden ,ophet
een van de vvelcke fulck een menichte
van Gevogelte was, dac hecquaelijck
tegeloovenzy. Op den achtftenvande
felve Maent, verlooren fy, een van
hun gefellen uyt het gelicht , in welckc
fchip Meefter Winter was , die fy oordeelden door een ftorrr. weder in de
Straet gedreven te zijn , gelijckfy op
,

hun wederkomft bevonden waer te wefen. Zijnde dan weder tot op de hoogte van den doorganck gekomen, voeren fy de caft van Chili langs en voort-

hun loop, quaemenopden
November by
Komtby eenEylandtla Morhagenoemt daerUMorha. fe het ancker uytwierpen, en de Generael met tien Mannen naer landt
gaende

in

twee-én-twintichfte van

-

voer vindende aldaer een volck , dat
door de mishandelingh derSpangiaerfich van de
den , gedwongen was
Zee-cuit naer het binnenfte van het Eylandt te begeven en Gch aldaer te verftereken. Wanneer de Engelfchen te
lande quaemen, quam oock het volck
naer de ttrandt toe, met betooninge
van alle beieeftheydt , brengende, PoJatos, Wortelen en twee leer vette
Schaepen; die van den Generael aengenomen wierden , die hen daer eenige
andere dingen weder voor gaf, krijgende vorder toefeggingh van waeter
aldaer te feilen mogen haclen: maer
des anderen daeghstwee mannen aen
landt fendende met Tonnekens om
met waeter te vullen wierden dele
,

,

,

,

Bitter-

heyd: de

Inwoon
tieren.

door delnwoonders die meenden dat
fy Spangiaerden waeren, (dewelcke
fy voor hun vyanden achten) overvallen zijn , foomen meent doodt geflaegen , altoos fy zijn nooyt weder te
voorfchijn gekomen.

De Generael iiende de bitterheydt
van delen landt-aert, licht fijn ancker,
en feylde weder naer de Cuft van Chi-

en
li,

Daden

en defelve naerderende

vondenfe
eenlndiaen

niet verre van de Strandt,

een Canoa , die meenende dat fy
Spangiaerden waeren, hen quam aenfeggen, datopeenplaetsSt. Jago genoemt, eenSpaenlch fchip lagh dat
gelaeden van Peru quam voor welcke
goede tijdingh hem de Generael mee
in

,

,

eenige fnuyftery vereerde, daerhy feer
blijde

mede was, engaendemet hen

voort, bracht hen tot deplaets die de

haeven van Valparizo genoemt wordt. ValpariWanneerfy aldaer quamen, vonden u
fyinderdaedt het fchip op ancker leggen , hebbende niet meer als acht
Spangiaerden en dry Swartenop, dewelcke menende dat fy mede Spangiaerden waeren, hun methetgeluyc
van Trommelen verwellekomden,
brengende oock eenkruyek met Wijn
van Chili, om hen eens toe te brengen
maer foo haeft fy binnen in hetlchip
waeren, een van de Engelfchen genaemt Thomas Moone, floegh een
met
van de Spangiaerts op het lijf.
defe woorden Abaxo Peno , om laegh
gy hondt andere liende fulck flagh van
volck in defe Zeen , begoften üch te
kroycen en te zegenen , maer fy wierden terftent naer anderen gedouwt;
behalven een van hen lieden die wanhoopichlijck over boort fprongh , en
nae de Stadt Sr. Jago fwom , on-, aldaer
de aenkomft der Engelfche bekent te
maecken. Die van de Stadt, niet boven negen huyfge (innen üerek zijnde,
vluchten terftondt en verlieten de
Draeck mande terilont fijn se lago
plaets.
boódt en die van het Spaenfche fchip ingenoen komende mea
begaf lich nae de Stadt
daer binnen, pionderen de Engelfche
,

,

,

,

'

,

die, fonder vethinderingh

,

enkomen-

de tot eenkleyn Cappeileken, gingen
daer in, en vonden aldaer een filveren
Kelck, twee Kroefen en een AltaerKleet , welckenbuytde Generael Mr.
Sy
Flefcher fijn Schipper vereerde.

vonden

vaa

Fransicus Dkaeck.

de Stadt oock een Pack-

vonden
huys met Chilifche Wijn, en eenige
Cederen plancken ; al welcke Wijn,
in

en eenige deelen om te verbranden , fy
aen boordt brachten > vertreckende alfoo weder van daer, hebbende voorheen al de Spangiaerts aen landt gefet
behalven een Jaan Griego die een gebooren Grieck was,, die deGenerael
voor Piloot om hen in de haeven van
Lima te brengen, met fich nam. Wanneer fy weder onder zeyl waren onderfocht de Generael het genomen
fchip , vondtdaer een goede rnenichte
Chileefche Wijn in, en vijf-en-twintichduyfenr Pezos van feer fijn en fuyver Goudt van Baldivia in > komende
tot leven en-dartigh duyfent Ducaeten
Spaenfch geit.
Vervolgende hunnen Ioop,quaemen,

(e tencerllen

genoemt

byeen

plaets

Coquinbo

alwaer de Generael veertien mannen van fijn volck aen landt
fondt om vvaeter te haelen , maer fy
wierden door de Spangiaerden verfpiedt, die daer over met dry hondert
Kuyters en twee hondert voetknechten aenquaemen , en een van de Engelfchen doodtüoegen , de reftquambehouwden weder aen boort i waer op
de Spangiaerts weder van daer gingen.
De Engelfchen gingen weder aen
daerfehun gedooden man beftrandt
groeven , waer op de Spaenfchen weder, doch' met een Vreede Vaen af
quaemen, doch de Engelfchen wilden
hen niet vertrouwen , maer gingen
;

,

t'zeyl.

Sy quaemen van daer in een haeven
Tarapa^a genoemt

.

alwaer gelandt
i
zijnde vondenfe een Spangiaert aen
den Oever te leggen flaepen ; hebbende darden Baren filver, voor vier duyfent Ducaeten , Spaenfch gek > by fich
leggen, welck Silver fy opnaemen,
laetende den Man leggen als een
Barracbo ais hy was. Niet ver van daer

MT

om verfch waeter te lande gegaen

zijn-

de , ontmoctenfe een Spangiaert met
een Indiaenlchen jongen.dryvende acht
op
Lamas ot Peruviaenfche Schaepen, Silverpm
"
de welcke foo groot als Efels zijn, heb- gjn
bende elck twee leederen packen, en men .
in jeder der fel ver vijftigh pont gewicht van het fij nlle Silver op den rugge ; invoegen fy brengende foo de
Schaepen, als hun laft te fcheep, fyin
alles acht hondert ponden Siiveis by
^JJj[J.
de ielve vonden.
ver geVorders aenfeylende , quaemen fy vonden.
byeen plaets Strica genoemt en zijnde in de haeven geloopen, vonden aldaer dry kleyne Barckcn de welcke
fy beroofden, en ineen van defelve>
feven-en- vijftigh klompen Silver, elck
van hen omtrent twintieh ponden wegende , vonden in geen van defe dry
Bareken een eenich Menfcb , want
veel min
fy op geen vreemdelingen
op vyanden verdacht zijnde , waren te
welcke
landt naer de Stadt gegaen
Stadt omtrent in twintieh Huyfen beftondt; diefe mede fouden geplondert
hebben in dien fy wat ftereker vsn
volck hadden geweeft j invoegen de
Generael te vreden , met den buyt van
de fcheepen, de Stadt liet varen, en
Aende {levens naer Lima toe wende ontkomft
moetende onderwegen een kleyne toe Lima.
Barck die fy aenboordt dede komen ,
en vond daer in een groote rnenichte
van het welcke fy
Linnen Laecken
een deel genomen hebbende, liet het
fchip met de reft vaeren.
Sy quamen op den dartienden dagh
van Sprockelmaent voor Lima, en zijnde in de Haeven of het Caliao gekomen , vonden aldaer omtrent twaef
Scheepen aen ancker leggen zijnde al
hun feylagie aen Landt gebracht , alfoo de Schippers en Kooplieden aldaer geheel fonder cenig naerbedencken waeren als zijnde noch nooytby
eenige vyanden befprqngen , en toen
ter
h l
,

,

,

,

,

,

,

,

,

H
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minder als op defelve
,
denckende. De Generael beroofde defe fcn eepen , en vondt in een van defelve een kift vol filvere Ryalen van achten , en een goede menichre Sijde en
Linnen Laecken, al het welcke hy aen
fijn boort over nam. Hy kreegh hier
oock bericht van noch een ander Schip,
de Cacafuego genoemt dat naer Paita
wasgegaen, en feer koftelijck gelaeter tijde

Buyt ge-

L

niet

den was.
Draeck derhalven vertoefde aldaer
niet langer maer houwende al de kaebels der Scheepen af, liet die dryven
waer fy wilden en begaf fich met alle
fpoet, defe koftelijcke Cacafuego op
te foecken wel meenende defelve tot
,

,

,

,
maer al eer fy daer
het al van daer naer Panama vertrocken, laetende evenwei de
Engelfchen niet naer het felve te vervolgen, en ontmoetende onder wegen,

Paita

te

vinden

quamen was

een Barck met hoepen en taeckels geladen, het welckehy aenboordt leyde
en doorfochten > vindende daer in tachtentigh ponden gevvichts aen Goudt,en
een gouden kruys-beeldt , mettaemelijcke groote Efmarauden befet, welcken buyt hy beneffens eenig touwerek,
voor fijn fchip daer uyt nam.
Sy gingen dan al voort in het vervolgen van defe Cacafuego , en Draeck
beloofde aen de eerfte die het felfde
fou ontdecken een goude keeten voor
lijn bodenbroodt. Het gebeurde nu
dat Johan Draeck , klimmende eens
naer boven toe , haer, omtrent de kloek
dry uuren des naer middaghs in het gelicht kreegh, en omtrent de kloek fes
uuren waeren fy al aen haer zy , nae dat
Draeck haer dry fchooten toegefchooten en haer ftenge afgeworpen had >
r
klampte hy haer aen "boort , en fijn
SpaervfcheRijo volck enterende, vonden daer in een
ke fchip groote rijekdom van Juweelen enkofteli cke Gefteenten , dartien kiften vol
gogeao".
Realen van achten , tachentigh ponden
men.
i

Daden

en
goudts
ver.

,

De

en fes-en-twintigh tonnen filplaets alwaer het felve fchip

genomen

wierdt, wasde CaepdeSan
Francifco, omtrent honderten vijftig
mijlen van Panama af.
Denaemvanden Schipper hiervan
was mede Francifco, van de welcke als
fijn eygendom zijnde > de Generael

twee fchoone

filver-vergulde

koppen

fagh, feggende daer op tegen hem Sennor Pilote gy hebt daer twee filvere koppen , ick moet daer nootfaeckelijck
een van.hebben, en hy oock, fonder
fich langer te bedencken, gaf terftont
een aen Draeck , en den ander den
Boeckhoudervandes Generaels fcneepen. Wanneer defe Piloot of Schipper
van hen vertrock» feyde de Jongen tegen den Generael Draeck , SennorCapitano ons Schip [al voortaen geen Cacafuego
maer Cacaplata genoemt worden : over

welcke woorden van den Jongen langh
daer nae by de Engelfchen gelacchen
wierdt.

Wanneer dan de Generael met defe
Cacafuego of Cacaplata gedaen had,
wat hy wilde , liet hy haer gaen > en
fettefijn cours of loop naer het weftenj
ontmoete niet langh daer nae een fchip
gelaedenmetLinnen-laecken,enfchon
ne Chineefche of Porcelleyne Schoo£c h j"ge _
telen j oock een groote menighte Chi- nomen,
neefche Sijde, van al het welcke hy
namhetgeenehemaenftondt. DeEygenaer van het fchip was felver daer
in, zijnde een Spaenfch Edelman, die
Draeck een gouden Valck, hebbende
een ichoone groote Efmaraud in den
borftftaende, ontnam, naer het welcke hy hem liet vaeren, nemende den
Stierman mede.
Defe bracht hen in de haeven van
Guatulco, zijnde maer feventien Span- Guatul; foo als fy binnen
de haeven waeren, gingen fy aen landt,
gingen terftont naer de Stadt en het
Stadthuys, alwaerfe vonden een Rech-

jaerdts daer binnen

ter

co.

Fransicus Draeck:.

van

ter in fijn Rechterftoel te fitten, zijn-

de met dry andere Bevelhebberen vermet dry Swarten als mifdaedigers, die de Stadt hadden willen in
brandt fteecken voor fich. Beyde de
Rechters en de mifdaedigers wierden
binnen fcheeps boordt gebracht , alwaer Draeck den opperften Rechter
belafte nae de Stadr te fchryven, en laft
aen al de ingefetenen te geven , dat fy
veylighhjck aldaer water mochten halen > het welcke gefchiedt, en fy weder
feit,

los gelaeten zijnde , pionderden de Enfelfchen de Stadt , alwaer fy in een
uys een groote pot vol Reyalen van
achten vonden , die fy mede te fcheep
brachten, oock een Thomas Moone
nam een Spaenfch Hidalgo , foo als hy
uyt de Stadt wilde vluchten gevangen,
en een gou Jen keeten en andere kieynodienaf, en liet hem foo heen gaen.
Alhier fettede GeneraeldenPortugeefchen Stuerman die hy aen Cabo
Verde ingenomen had, aen landt, en
alfoo weder van daer vertreckende, geEylandt raeckte by het Eylandtvan Canno, alan Can- vvaer Draeck fich met water en houdt
voorfagh. Terwijl fy aldaer waren,
ontdecktenfy een fchip, daer fy jacht
op maeckten en het felve nemende »
vonden daer in twee ftuerluyden en
een Spaenfch Gouverneur rey lende
nae de Eylanden de Philippines, fy befochten het fchip namen eenige koopmanfehappen daer uyt, en lieten het
foo varen.
De Generael nu achtende fich felven voor fijn byföndere verongelijckinge , als mede haer Majefteyt voor
die dewtlcke haer Rijck was aengedaen, ten vollen voldaen, engelovende dat delelve op fijn wederkomft, van
wegen fijn dienft haer vergenoeginge
fou hebben befloot , fich niet langer
alhier op de Spaenfche Kuften op te
houden , maer een overleg te maecken,
hoe hy beft weder te huys fou konnen
,

,

,

geraecken.
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Hy

vondt geenfints gerae- overden fijn wegh weder door de engte le g h vaa
van Magellanes te nemen ; en dat om
JJ™fJ[J te
twee redenen, voornamentlijck , de H U yseerfte was , de vreefe dat de Spaen- vaere.
fchen op fijn wederkomft op hem
wachten enkoockenfouden, welckers
handen als hebbende maer een fchip
overgehouden hy leer fwaerlijck fou
konnen ontkomen de andere was de
aenmerckingh van de gevaerlijckegeftaltenis van de Mondt der enghte in
de Zuydt-zee, als zijnde door geduerige ftormen enonweders geftadiglijck
,

:

ontveylight, gelijck hydoorondervindinge geleerthad , behalven de onge-

legentheden van klippen en droogten,
die men aldaer te vreienhad : door al
defe redenen vondt hy geenfints geraedenhet felve te onder nemen, maer befloot , om defe ongemacken en gevaeren te fchouwen naer de Eylanden de
Moluccas over te fteecken , en van
daer den vaerwegh van de Portugeefen , langs de bekende wegh van de Cabo de Buena Efperan^a naer huys toe
inteflaen.
dat befluyt oordeelde hy de Moluccas fij n befte wegh te zij n , en fiende fich felven aldaer nu bekalmt> dat

Op

hy nootwendighlijck een Spaenfche
loop moeft nemen , namentlijck wat
Noordelijck aen te feylen om den
vaerwindt te krijgen, dit dede hy en
feylde ten minften fes hondert mijlen
weeghs , van den feftienden van April,
tot den darden van Juny toe, op den
vijfden van de felve Maent zijnde op
dry - en - veertigh graeden naer de
Noort-Pool , vonden fy de lucht foo
geweldigh kout , dat het fcheeps volck
niet konde laeten daer feer over te klagen > en te verder fy voeren , te meerder de felve aen nam ; invoegen het
Draeck voor die tijdt het befte dacht
naer landt te foecken , het welcke hy
bequam , vindende het felfde geenfints
bergh-

,

Leven

248.

en

maer vlack en effen
eyndelijck wederkomende tot acht-

berghachtigh

,

,

en-dartich graeden hooghte , geraeckten fy in een goede Bay.

Nova
Albion.

Wanneer
wierpen

,

ly aldaer het ancker uyt

vertoonde

fich het

dat haer huyfinge dicht

volck

>

aendewaeter

kant had , met menichte aen de oever,
iendende teritont haer vereeringen aen
den Generael. Sy lieten oock niet
nae binnen fcheeps-boort te komen
daer ly iich over alle dingen verwonderden, envanDraeck feer- beleefdelijckontfangen wierden, gevende defe hen kicdingh en decklel om hnn
nacekte leden
mede te bedecken
waer over fy met kracht en gewelt hen
als Goden wilden eeren, konnende
van die meninge niet afgebracht woorden. Hnn huyien waeren rontfomme
opgegraeven en met aerde omgeven,
loopende boven fcherp toe hun bedde is de aerde
zijnde alleen met
R'.iflels enoiefen bdtreyr. De Mannen
gaen nacekt en de Vrouwen draegen
van de geklopte en gevefelde Ruflels >
of korf biefen jets voor hun fchaemelheyt, -zijnde om den middel vaft gernaeckt , en hangende tot over de
dyen , maer het vel van eenigh wilt
gedierte met hayr met al bedeckt hun
ichouwders. Sy fijn hun mannen feer
dienftbaer engehoorfaem.
Wanner fy weder by hen quamen
brachten fyeenige Vederen en Toeback hen tot een vereeringh , toe : blyvende eerit op den top van den heuvel
ftaen > aen de voet van de welcke de
Engelfcheu hun tent hadden opgeflaegen » en een van hun gefelfchap uytmaeckende , om een lange oratie of reden te voeren ; waer nae fy eerbiediglijck om laeg quaemen, laetendehun
boogen en pijlen, boven op den heu,

,

,

,

,

De Vrouwen ondertufmede om hoog bly vende, maeckteneenwonderlijck gejammer, krab-

vel leggen.

fchen
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den fich het vleefch van de kaecken,
waer uyt bleeck dat dit als een Godtsdienft by hen gepleeght wierdt. De
Generael en die van fijn gefelfchap begoften oock :e bidden en de fchrifc te
lezen, daer fy feer ernltignaer luyfterden » gelijckof fy het wel befcheydelij ck konden veritaenj fygaevenoock
de dingen die fy voor heen vandeEngelfchèn ontfan^ien hadden, altefae-

men wederom.
Zijnde vorders de tijdingh van hunne aenkonft verder over het landt verfpreyt, quam hec volck dat in het ronde daer omtrent woonde met menichte
daer nae toe, cock de Koninck felve,
zijnde een man vaneen tra y e ge (tal tenis en eerlaern weien, met verlcheyde andere kioecke en ibijdbaere mannen. Maer eer hy quam had hy twee
gelanten aen Draeck gelonden om hem
van hunnen Konincks kemit te verwittigen , maeckende hier over een aenfpraeck van een halfuur ; wanneer die
ge-endicht was verfochten fy Draeck
door teeckenen , dat hy door hun handt
het een of het ander. Hunnen Koninck
wilde toefenden , tot een teecken , dat
lijn komft vreedtfaem fou zijn, waer
in de Generael hen te wille geweeft
zijnde , keerden fy > met defe blyde
boodtfehap , weder nae den Koninck,
die daer op, meteen Princelijckedefticheyt naer hentoequam, maeckende het volck een geduerigh gejoel,
naer hun gewoonte , maer wanner fy
de EngeKchen naerder quaemen ,focht
een jeder nch op het fedichft aen te
,

ftellen.

Voor aen marcheerde een man van
eenbraevc geftaltenis die den Scepter
voor den Koninck droegh , aen de
welcke twee Kroonen hingen , een
groote en een kleynder met dry keetenen van een wonderl ij cke lengte. De
Kroonen waeren van gevlochten
werek, feer konftigh gernaeckt > en
met

Franciscus Draeck,

van
inet

Veders van verfcheyde verwe aer-

dighlijck vercicrt j de ketenen vvaeren
van een foort van been gemaeckt > ach-

den Schepterdraeger quamde Koninckfelve hebbende fijn lij fwachters
rontfom hem, en zijnde bekleet met
Conij n$ vellen en andere naer de welke 'tgemeene naeckte volck aenquam,
hebbende een jeder van defelve fijn
fommige met
aeogehcht befchildert
wie, lommigemet fwart of andre verwe, en elck het een of het ander tot
een gelchenck in lijn handt draegende.
Ondertuffchen haelde de Generael
en ftaende daer
fij n volck oock by een
voor aen
verwachte in een dapper
krijgfgelaedt defe aentreckende menichte. Onderwijl fy nu by malkander
troepende en een algemeene groete
gedaen zijnde, ontftontter een groote
itilfwijgentheyt onder hen allen waer
ophy, die den fchepter voor den Koninck droegh hebbende door een anter

,

:

,

,

,

,

,

,

der, daer toelaftontfangen, meteen
luydeftemme, het geen hem in het
heymelijckhad gefeght, beftondt uyc
het welcke naer dat het een
te roepen
halfuur geduert had, door een algemeene toeftemmingh gevolght wierdt,
waer op de Koninck met de geheele
troep van mannen en vrouwen, uyt
gefondert de kinderen fonder eenige
vvaepenen , om laegh quaemen > en
zijnde aen den voet vanden heuvel ge,

,

,

komen,

fetten (ich

weder in ordre. Al-

dus naer der Engel fch en begravinge en
tenten toekomende, hief de Scepterdracger aen te fingen, en op demaet
van het felfde gefangh te danffen alles
met een ftatich gclaet waer op de Ko,

,

ninck met

lijfwachters en al die
gelijcke wijfe begoltcn te fingenen ipringen, behalven alleen de vrouwen , die wel daniten maer
niet fongen.
fijn

hem volghdenop

De Generael
befchanfingh te

liet

hen toe, binnen de
daer fy hun
»

komen
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fingen en danffen noch een goede wijl

vervolghden, wanneer fy fich hier in
voldaen hadden deden fy eenteecken
aen den Generael dat hy neder fou fitten, aen wie de Koninck en verfcheyde anderen hun byfondere aenfpraeck,
of eerder ootmoedige gebeden deden* dat hy de beltieringh van het
Hec
1
61
lant of Koninckrijck iiihanden wilde „j !
1
nemen, doende teeckenen dat fy al hun A^ion,
K echt en Tij tel daer op af (tonden, en Draeck
,

onderdaenen waeren ; tot meervolkomentheydt van defe op
dracht quam de Koninck met de reft,
al fingende en
danffende hem de
Kroon op het hooft ftellen; en al de
Keetenen om fijn hals hangen, gevende hem, onder aenbiedingh van verfcheydene andere dingen de naem van
Heos al welcke dingen Draeck niet
wilde van de handt wijfen» als niet
weetende wat voordeel en nut, fijn
Vaderiandt daer uyt fou konnen ontfangenj hy dan nam
uyt naeme van
haer Majefteydt den Kroon » Scepter
en met defelve de heerfchappy vanhec
fijn

der

,

,

,

,

,

felfde landt aen.

Hier op het gemeene volck, laetende hun Konick met fijn lijfwacht,
by den Generael , vermengden fich te
faemenmet hun offeren onder de Engelfchen , een jeder der fel ver nauw
befieude, en diegeenedie hen het beft
aenftondt, als de jongfteenfchoonfte
zijnde die deden fy hun plechtigheden
meteen jammerlijck gehuyl , krabben
en fcheuren van het vlees van hun aengeficht j darter het bloedt by neer liep.
De Engelfchen daer en tegen toonden door teeckenen dat fy weynigh
vermaecks daer in fchepten en hielden hun handen vaft , met aenwijfingh
dat fy hun gedachten opwaerdts naer
den levendigen Godt moften keeren :
de wilden toonden hen hunne wonden*
en defe gaven hen pleyfters, falve, waeters om te waffchen en diergelijcke gc:

,

,

1

i

neef-

°PS«drac 8' a -

,
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ne e fmiddell en meer: alle dry daegen
brachten fy hen offerhanden toe , tot
datfy merckelijckfaegendatde Engelfche daer geen vermaeck in fchepten
noch genoegen in naemen; evenwel
konden fy van hen niet af blijven, maer
quaemen daegelijcks byhen, tot den
tij

Gelegeruhêyt

van

hec
landu.

dt van

hun vertreck toe.

tuffchen nam de Generael de
gelegentheyt > meteenige van de fijne
het landt te doorreyfen j het vvelck
hy Vü [ Harten en ander wilt bevondt te
zijn, gaenden by duyfenden by malkander; hy vondt oock een vreemt flach
van Conijnen, zijnde van de groote
van die van Barbaryen , hebbende het
hooft als die van hier te landt , de voeten van een mol , en de ftaert van een
rot ,van groote lengte onder de kin te
weder lijden is als een fack inde welcke fy de fpijfe bergen, wanneer de

Onder

,

,

buyck vol

is ;

hun vellen wierden

in

gehouwden, naedemael de rock van hunnen Koninck
feer groote achtingh

daer van gemaeckc was.
Draeck gaf dit landt dennaem van
Nova Albion, en dat om twee oorfaecken , d'eene ter oorfaeck van de witte bancken en klippen , die nae de Zeekant leggen,d'andere, op dat het eenige
over-een-comft met hun landt in naem
mocht hebben , het welcke in oude
tij den foo genoemt was ge weeft. Daer
is geen gedeelte van de grondt daerfe
niet eenigh blijck van Gout of Silver
in vonden.
Gedenckteecke-

nenop
gerec

c.

Op hun vertreck rechte de Generael
een gedenckteecken op, van dat fy aloock om den
^aer geweeft waeren ,
-pjj^ en h e t recht van haer Majefteyt
daer over te bewij fen; namentlij ck een
plaet aen een groote poft of pael genagelt.inde welke de naem van de Koninginne Eliiabeth,de dagh en het j aer van
hun aen komft aldaer , de vrye op offering van de heerfchappy in

vanhaer Majefteyt

,

handen

gefneden waeren:

,

cn

Da DEN

onder welcke oock twee ftucke gelts
van fes penningen, hebbende het eene
degedaente, en het ander het waepen
van de Koninginne genaegelt waeren;
onder al het welcke de naem van den
Generael Draeck ftondt. Het fcheen
uyt alle omftandigheden dat de Spangiaerden nooyt aen defe geweften waeren geweeft.

Wanneer fynu

(niet fonder groote Vertreck
van daer.
) weder

droefheyt der Inwoonderen

vertrocken, feylden fy fonder landt te
fien , tot den dartienden van O&ober
toe, op wekken dach fy fich onder
eenige Eylanden bevonden , leggende
op acht graeden benoorden de linie,
uyt de welcke een groote menicht Canoas tevoorfchijnquamen , hebbende

fommige
mige wel

vier

,

fommige fes, jaefom-

menfchen in , die al
Cocofnoten en andere vruchten toebrachten. Dit volck had het onderfte
van hunne ooren, als in een ronden
circul gefneden , hangende (eer laegh
op hun kaecken met dingen van
veertien

E

lan<

d en ,

een redelijcke fwaerte daer in hangende. De naegels van hun handen
waeren een duymbreet langh , en hun
tanden foo fwart als peck, voortkomende uyt het gedurigh eeten of kauwen van feecker kruyt met een foort
van poeder ( Betel en kalkmiffchien,)
dat fy gedeurigh en altoos by fich hebben.
Verlaetende weder defe Eylanden
geraecktenfe op den achtienden van
Öclober by verfcheydene andere , van
de welcke fommige vol Inwoonders
fcheenen. Sy vervoeghden hun loop
nevens de Eylanden Tagulada, Zelon
en Zewarra al vrienden van de Portugeefenjhebbende de eerfte groten overvloet van Canneel.
Op den veertienden quaemenfe
aen de Eylanden de Moluccas ge- comft
noemt op wekken dagh in den avoat, aen de
fooalflenaerTydore, nevens hetEy- Moiuc,

landt

ca

van

Frakciscus Draeck,

met menichte van Canoas
aen het lchip quam, om hen opeen
veyligerredete brengen: deKoninck

mee fijn Canoa, Tonder fchroome aen
hun boort quam, die hebbende een
wijl met den Generael gefprocken,
hem op alderhande maniere fochr te
bewegen niet naer Tijdore maer nae

fandt vier groote Canoas of eerder Coracoresvoor af, in jeder van de wek-

,

Ternate
dat

,

te

zeylen,

hem

deKoninkover

verfeeckerende

komft feer verdoen wat hy van
hem begeeren fou , willende hy felve noch dien fel ven nacht naer den
Koninck over vaeren, om hem den
tijdingh van hun komft te brengen.
Hy voeghde by fijn beweeghredenen
dat in dien hy eerft nae Tij dore als nae
Ternate gingh den Koninck niet met
hem te doen fou willen hebben, als
die een doodt vyand van de Portugefen
die daer gefagh hadden was.
Draeck dan befluyt de loop nae Ternate te nemen, alwaer hy den volgenden
dagh ten ancker quam, wanneer de Gefijn

blijdt fou zijn, en al

,

,

,

,

nerael aenftonts
rotTer- ninck

"" c

eenbodenaedenKo-

met een Fulpen mantel tot een

,

gefonden heeft, om daer
kennen te geven dat hy in vrede en alleen om te handelen quam.
Ondertufichen was de onder Konink,
volgens fijn belofte by den Koninck
ge weeft > hem te kennen gevende , wat
nut en voordeel hy by den handel met
de Engelfchen fou konnen trecken het
geen den Koninck een groote genegentheyttegenshen veroorfaekte , die
derhalren een byfondere Boode aen
wiem Draeck fandt, die hem beloofde dat
' hy" a U es f° u genieten dat hy begeerde;
ïcT'/n
met vrede en vrientfehap daer en bolienft
/an de
ven, dat hy fich felven en het Recht
-Conmgvan fi: n Rjjck tot dienft en bevelen
nneover
r
j
n
j
vanfulckeenvermaerde Princesalsde
eefc
Engelfchen dienden, wilde overgeven j in teecken van het welcke hy den
Generael een Sigenet of Zegel-ringh
toefondt , waer op hy korts daer aen
vereenigh

'

mede

,

te

•

,

1

,

'

,

,

i

.

2yt

landt Mutijn , deKoninck vanTernaten toebehoorende , zeylden de onder
Koninckdaer van, fiende hen in Zee

'

,

i

in perfoon

ken eenige van grooten ftaet waeren ,
gekleet in witte gewaeden van Calicanlch geweef , hebbende van het eene
eynde der Canoa tot het ander een
deckfel van fchoon bereuckwerekte
Matten, op gehouden met fteunfels van
riedtgemaeckt , boven het hooft , onder het welcke een jeder in fïjnbetaemelijcke ordere fat, van de welcke
fommigevan jaeren en een deftich gclaet waeren, maeckende eenfrayaen
fien. Daer onder waeren oock een deel
fraye en welgemaeckte Jonge Mannen,
mede gelijck de andere inhetwitgekleet, de reft waeren foldaten die in
goeden ordere , rontfom aen beyde zijden ftonden, buyten de welcke de
roeyers in een flach van Galleryen dry Befoeek
op een ry langhs het Schip loopende, vanden
Koninck en omtrent dry ellen daer af ftaende, en
den een in ordre laegerdan de andere
zijnde,faeten,zijndeaen jeder van defe
Coracorres of Indifche Galeyen , tachtich roeyers. Dit vaertuygh was vorders voor fien, met oorloghs gereetfchap.en een jeder der krijghs-knechten had fijn fwaert, fchilten dagge of
critz ,behalven andere waepenen , als
landen, worp-fchichten , pijlen en
boogen. Komende aldus in ordere by
het fchip , roeyden fy daer rontfomme, de een achter den ander, doende in
het voor by vaeren, een jeder fijn eerbiedigheyt, op een feer nederige wijfie. Korts daer aen quam deKoninck
,

met fes deftige en oude
Perfoonen, die hun gehoorfaemheyt
met een wondere nederighey t toonden.
De Koninck was een langhman, en
fcheen groot veermaeck in het geklanck
van fpeeltuygh te fcheppen aen den
wekken en denAdel de Generael vereerIi 2
felve, verfelt

,

,

2;ï

't

L

e e

v e n

eeringe deed, daerfe fichwel te vreden mede betoonden, maar hy bleef van
boort af.
Eyndelijck verfocht de Koninck
verlof om te mogen vertrecken, belovende den volgende dagh weder aen
boort te komen enhenondertuflehen
van nootdruft te verforgen , gelijckhy
hen noch dien dagh Meel of Lagu,
van den top van feeckere flagh van hoornen gemaeckt, toefant , zijnde fuyrachtigh, maer als fuyeker in de mont
,

fmelrende>van welck Meel ly een flagh
van platte koecken backen, diefe tien
jaren en meer, goet konnen bewaren,
fy (onden oock veel Rijs Hoenderen ,
dunne Suycker, fuyeker Riedt en een
vrucht diefe Figo noemé, met een groote meenichte Nagelen. De Koninck
hebbende belooft des anderen daghs
aen boort te komen, hieldt echter lijn
woordt niet, maerfandt lijn broeder om
iij n verfchooning te doen
en Draeck te
verfoecken, te willen aenlandt komen*
biedende lich felven tot pantfman >
voor fijn veyligewederkomft aen, het
welcke de Generael niet aennaem
als mifnoeght dat de Koninck fijn
,

,

woort niet gebouwden had > gelijck
oock al de reftvan het volckhet felfde
weygerden, evenwel om eenige voldoening te geven, fandt hyeenige van
voornaemfte , om des Konincks
Broeder weder naer landt te brengen,
houdende den Onder-koninck tot
pantfman voor hun veylige wederlijn

kom ft.
Defe wierden door een anderen
Broeder van den Koninck en eenige an-

3

dc^Ko"nincks
Hof.

dere Heeren, vriendelijck ontfangen,
en met groote eerbiedigheyt in een Slot
ofanders een groot en wijdt huys daer
ten minften duyfent perfonen by een
waren , gebracht. De Koninck was
c^ r,er nOCn niet tegenwoordigh,
maer
omtrent tfeltigh deftige mannen faeten
op huo plaets , die men feyde des Ko-

Daden

en
nincks

Raedt

te

zijn.

Daer waeren

noch behalven defe, vier deftige perfo
nen
zijnde geheel in het roodt tot
der aerdentoegekleedt , en hebbende
Tulbans alsde Turckenop het hooft,
die men feyde Fatfroors en handelaers
te zijn» dien in
geduerigen handel
met de Tarnatanenzijni daer waren
oock twee Turckfche en een Italiaenfch Handelaer in dele plaets.
ïenlaeften quam de Koninck felver in , zijnde met twalef fpietfdragers om geven , en met een (choone
fonne-fcherm met Gout beflagen >
gedeckt. De afgefondenen nevens een
van hun Overften Moro genaemt , opftaende om den Koninck te ontmoeten,wierdengunftichlijck van hem verwellekomt, en aengefproocken : hy
was naer des landts wijfe» maer veel
koftelijcker als de andere gekleedt,
van fijn middel af, tot der aerdentoe
was fijn kleedt van Goudt-laken feer
koftelijck , fijn beenen waren bloodt >
maer aen lijn voeten had hy fchoenen
van feecker flagh van vellen gemaeckt.
Aen den Tulbandt die hy op had waeren aerdiglijck Goude Ringen in gewonden, hebbende vorders een grooten dubbelden Gouden keeten om den
hals , oock veel fchoone Ringen aen
,

,

,

,

fijn vinger.

Sittende.in fijn ftoel van

Staet, flond een Edel- jongen aen fijn
rechter handt, meteen wayer, waer
mede hy fijn aengeficht verkoelde,
zijnde twee voetenlanghen een voet
breed, met acht Saphiren befet, en
voorts feer rijckelijck geborduert en
gevlochten tot een hantfvatfel van dry
voeten langhte. De Engelfche gefanten hun bootfehap af' geleght , en order
ontfangen hebbende , kregen verlof te
vertrecken, en wierden weder veylighlijck door een van des Konincks raeden te rugge gebracht.
Dit Eylantis het voornaemfte van al
de Molucoas; wiens Koning noch feven
an-

Fransicus Draeck.

van

andere Eylanden onder fijn gebiedt
de Koninck foo wel als het
heeft
volck, zijn vande Moorfche Gcdtfdienft> vierende de nieuwe Maenen,
met vaften fonder desdaegs ie eeten ,
,

;

maer wel den volgenden nacht.
Nae dat defe gefanten waeren wedergekeerr, en Draeck al dat hynootf'hTs*
y
digh had door des Konincks gunft
reyfe"
verkregen had begoft hy te overleggen, hoegrooienwegh ly noch te vaeren hadden
en befloot derhalven al,

,

,

daer niet langer te vertoeven

,

lichte

dan het anckeren floeg weder te zeekomende aen feecker kleyn
waert
Eylandeken aen het Zuyden van de
Celeber gelegen ,
daerfe fchoon
maeckten en les en twintich daegen
verbleven
Hier faegenfe een flach
van een vierigh gewormte> niet grooter
als de vliegen Ly ons die infulckeen
menichte en lulck een licht op de bo,

,

men faeten> dat jeder boom ol tack wel
een brandende kaers geleeck. Hy vorderde dan fijn weg te huyfwaert, maer
op den negenden vanjannuary des jaers
15-76. geraeckte hy lchielijck op een
Gev«er
ran

Draeck.

klip, en in hetgrootfte gevaer ter werelt,

maer door een byfonder geluck of een
genaede van Godt > daer weder af, nae
dat ly dry tonnen met naegelen, en acht
ftucken gefchut overboordtgeworpen
hadden.

Sy quaemen aen het Eylandt Baratere, en van daer aen Java Major. Als
toen by vij f Koningen beftiert , van de
welcke hy op een
fcheepsboorthad.

tijdt vier

Van

binnen

daer geraeck-

tenfe londer veel byfonders te ontmoe-

ten aen de Caep of den uythoeck de
Buona Efperanca, zijnde het eerfte
landt daer fyby quaemen, diefe voor
by ftaecken q .aemen aen de Sierra
,

aen-"
komft in
ler

Engetandt.

Leona, en vandaertenlaeftenopden
derden van Slacht maendt des jaer
1^80. weder inEngelandt, zijndehet
darde jaer van hun uyt-reyfe. Dit is het
,

2

n

verhael van defe tochr,gefijck het van

de Engelfenbefchreven wordt. Draeck v^ck.
wierdt op fijn aenkotnft, enbelonin- werdc
ge van defe brave verrichtinge vande R^ def
ge asen
Koningin Ridder geflaegen. Maer Barnardijn de Mcndoza Spaenlch gefant
inEngelant, liet niet nae feer over de
onwaerdeerlijcke (chade , door Draeck
den Konink van Spangien, fijn meefter
aengedaen, teklaegen, enveikreegh,
door fterek aenhouden noch eenige
voldoeninge en herfteilingh van lulck
verlies, gaende alles op fijn reeckeningh en alsbuytenlaft der Koninginne gedaen.
InhetjacrifSs'- wierdt Draeck met
N »e uwe
een vloot van vijf-en-twintichZeylen
tocht van
/
n
ir»
r
en 2300. looSoldaetenals Bootsgelel- DlKcki
len uytgelonden , lopende op den 12
"

1

\

1

September uyt Pleymouthin Zee, fijn
Stedehouwder Generael was ChriftopherCarlile, Antony Poweel fijn Sargeant Majoor.Cap.MathieuMorgan en.
]ohnSampfon Corporaels te veldt. De
Landt- Capiteynen waeren Antony
Plat, Edward Winter JohnGoringh,
Robbert Pen, George Barton, John
Merchand
William Cevil Walter
,

,

,

Bigs,John Haman , Richard Stanton.
Capiteyn Marten Forbiicher , mede
door fijn reyfen vermaert, was ViefeAdmirael in de Primerofe, Capiteyn
Francis Knolles was Rere Admirael
of Schout by Nacht in het Gallioen
Leicefter j fy naemen een Schip tot S c *
Sebaftiaen zij nde met vilch gelaeden
quaemen in de Eylanden van Bayon,
daerfe boden naerde ftadt fondenom
te vernemen of het tulFchen Spangien
en Engelandt Oorlogh of vreden was
en of de EngeHche goederen inSpangien oock aengeflaegen of aengehouden wierden.
De Gouverneur verklaerde van het
een noch van het ander niet te weeten ,
,

,

laetfte desKonincks goetvinden was. Sy brantfehatten debor-

maer dat dit

I

i

3

gers

U
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gers en vertrocken weder van daenhebbende omtrent Vigo eenigen buyt gemaeckt quaemen aen Hierro maer
vindende het Eylandtarm,Zeylden van
daer nae de Eylanden van Cobo Verde,
enopS Jago tuffchen de ftadt Praya
genoemt, en aen S c Jago rnet iooo.
mannen gelandt, en hetvolckuyt de
,

,

c-

-

ftadt gevlucht zijnde,

komt

daer bin-

nen, fchict daer al het gefcuht, beftaenden in <ro. ftucken af ( ter eeren van
den Koninginnen geboorte dagh.zijnde
den 17. van November) en wordt van
de vloot beantwoordt; maer vondt
daer geen fchatten > als Wijn, Olie en
Meel , en diergel ij cke Lyftocht ; doch
hield de plaets evenwel veertien daegen in fijn befettinge, treckende ondertuflchen naer S c Domingo twaelf
Engelfche mij len te landtvvaert in, daer
hy al het volck mede gevlucht vandt.
Naer veertien daegen verblijfs fcheydeo fy weder van daer, nae datfe de
zijnde
l Praya verbrandt hadden,
niemant van de Inwoonders , te vooricheyn gekomen, om voor de ftadt
te fpreecken.miflchien om datfe lïch te
over hun Moordefchuldigh kenden
ry eenigen tydt te vooren aen het volck
van den ouden MeefterHawkins gepleeght.
Het eerfte Eylandt daer fy aenquaemen » was Dominica , het naefte daer
aenSt. Chriftopher, vanwaer fy naer
Hifpaniola overftaecken , landende,
op het bericht van een Fregat dacfe genomen hadden negen of tien mijlen
-

p
verbfant.

^^

,

,

Sc.Dominicover-

oven

'

beweften Sant Dominico, op Nieuw
Jaersdagh,desjaers 1^86. omtrent den
middagh naerderden fy de Stadt, onderhet geleyde van Carlilo leemannen te paert vertoonden lïch buytende
Stadt , maer vluchten weder te rugge
,

fonder jets aen te vangen.
Sy verdeelden hunne troepen in twee
deelen, om beyde deWcfter Poorten
teffens aen te taften. Hebbende een

Daden

en

chargie van het gefchut der Stadt uytgeftaen , vielen fy haeftelijckaen, om

geen tweede te verwachten , en geraeckten , nae datfe die van binnen op
de vlucht de Noorder Poort ingedreven
hadden , hol over bol in de Stadt. Beyde de troepen ontmoeten malkander
op de Marckt ; daer fich een jedervan
beyde befchanfte.Den volgenden nacht
wierdt het Cafteel vedaeten , en aldus
bleven de Engelfchen meefter van de
Stadt, die fy een geheele Maent behielden brandende verfcheydene huyfen af eer fy de Spaenjaerden tot het
vrykoopen van de reft konden bewegen, voor de vvelcke fy ten laetften
2^000 ducaeten gaeven , buyten dat
,

,

was de buyt niet feer groot. Sy vonden
in het Stadthuys des Konincks waepen hebbende ophet laeger gedeelte
van het fchild een werelt- kloot gefchil- Hoogh
dert, waerop een paerdt met fijn ach- moedige
wae P e_
terfte beenen ftond > hebbende de voornen
fte buyten de kloot, met defe woorden
by den muyl gefchreven, Na» Sufficit
Orbis , eenWeerelt is niet genoegn.
,

'

J

Van St. Dominico wenden fy de ftevens naer Carthagena , aen het vafte
landt gelegen 3 van waer vijf mijlen
weeghs.fy, onder Capïteyn Carlile
gelandt zijn, die by den nacht voort
toogenj terwijl Draeck fich fel ven met
de Vloot aen de Zeekant vertoondenj
die eyndelijck de Stadt vermeefterende
defelve fes weecken ingehouden
heeft , nemende Don Alonzo Bravo*
,

Gouverneur van de plaets gevangen

:

R

^^l

naer dat fy eenige huyfen verbrandt oven.
hadden wierdt de reft voor 11 000 ducaeten vrygekocht. Sy hadden van
St. Jago een fickte onder het volck mede gebracht, die op de reyfe naer WeftIndien wel twee hondert mannen over
boordt geholpen had , defe noch onder
hen voortgaende ( zijnde een peftilens
tiale pleck-koorts ) bracht noch eenige {iec k ten
van hun vojck om den hals, en veel andere
,

.

Frakciscus Draeck,

van

dereineenflechten ftaetvan krachten
verftandt, voor een lange wijl. Die veroorfaeckte het fchorten van hun voorgenomen tocht naer het Nombre de
Diosen Panama, en inde plaets van die,
feylende langhs de kuft van Florida,

naemen en verbrandenfe

aldaer,

twee

lecht, datdefe de eerftezijngeweeft>

metdanign Metaele

te St. Jan.

Van daer

het landt Virginia langhs

feylende,

,

,

,

!

gebruyek van den Toeback in
Engelandt hebben ingevoert , dat na-

Vinders die het

livan het

'Toeback
idrincken
in Engelandt.

derhandt foo geluckighlijck toegenomen, en tot ons overgekomen is. Sy
quaemen weder op den 28 van July in
het jaet 1^86. tot Portfmouth aen, hebbende verovert boven 200 Metaele en
40 Ifereftucken gefchuts, en voorhun
gantfehen buyt de waerdye van 60000
ponden fterlinghs* doch hadden door
.

de voornoemde

fieckte

700 man

ver-

Haer Majefteyt kennis bekomen
Tocht
Draeck
tegen
;Spangien.

ftucken voorfien,
en rijckelijck gelaeden } fchoot Draeck
op het inkomen van de haeven in de
grondt. Twee Galeyen quamen oock
van Port Riael , en twee andere van de
Porto Santa Maria , die me wat wilden
fchieten , maer waeren blyde datfe aen
een kant bleven.

Eer de nacht aen quam waeren al s chee pen
acht-en-dartigh fcheepen door de En- genomen
gelfchen verovert, en fy aldus meefters « n «r*
van de Rede

j

maer de Galeyen hadden

onder de Sterckte
begeven. Vantwintïgh Hollandtfche
Hukken , door den Koninck aengehaelt j en hun goederen tot des felfs gebruyek verbeurt gemaeckt , wierden
veertien verbrandt, zijnde de overige
fes tot Port Ryael met Wijn en Broodt
gelaeden , om dat nae de Spaenfche
Vloot te Lisbon te brengen. Een groote Caraeck van 1400 laften , toebehorende den Marquis de Santa Cruzj befich, als gefeght

looren.

,van

maer die naer weynig fchutgevaert fich
ten eerften weder onder de Sterckte

namenfede Engeilche volckmet Meefter Lane
plantingh aldaer
hun Gouverneur zijnde, door Walter
Raleigh daer heen gelchickt weder
als Cambderi
naer huys. Men wil

,

daeden.

den negentienden* voor
Sonnen onderganck in de haeven van
Cadix, zijnde door de Spaenfche fche- sii n zen~
t0Ê
pen aldaer leggende, op het inkomen
c°^£
met des Stadcs Galeyen verwellekomt,

begaeven. Daer laegen als toen op de
Rede 60 fcheepen en ecnigh ander
kleynder vaenuygh , onder het faveur
van de Sterckte. 20 Franfche fcheepen.
vluchten naer Port Ryael , beneffens.
eenige andere Spaenfche fcheepen,fonder dat deEngelfchen teroorfaeck van
de drooghten lulcks verhinderen konden. Eengroot fchip van iooolaften,

Spaenfche befétte Steden St. Antonia
en Santa Helena , beneffens de fterek-

Vordere

2$5

Hykomt op

hebbende van die genoemde onoverwinnelijcke Zee-macht, die in Spangien tegens haer vervaerdicht wierdt,
en het volgende Jaer te voorfchijn
quam, fandt een Vloot van 30 feylen,
onder het bevel vanden Ridder Franden ió van Grascois Draeck.

Op

maent twee fcheepen van Middelburg
komende van Cadix , ontmoeten hem
op de hoogte van 40 graeden gaeven
hem bericht , datter tot Cadix en daer
,

,

omtrent groote toeftel voor de Spaenfche vloot tot Lisbon wierd gemaeckt,

waerover Draeck

fich

met

alle

moog-

lijckefpoedt darwarts begaf > om defen toeftel , foo veel hem mooglijck
mocht te verhinderen en af te fnijden.

is

,

neffens vijf Bilcayers, met voorraedt
voor de felve vloot , noch een fchip van
1000 laften met Piecken, en ander Iferwerek gelaeden wierdep. mede verbrandt. Een Sbatayn van 2fo laften met
wijn gelaeden wierd genomen* en daer
nae in Zee ontlaeden en inde Brandt
geftoocken, Een Vüeboot gelaeden

met

brandc *

,

z$6

t
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met Befchuyt> wierd half ontlaeden en
foo verbrande , twee andere hielden de
Engelfchen by fich tien andere bareken geladen met Wijn, Rafijncn, Vygen
Oly , Tarwe en andere voorraedt wierden mede in den brandt geftoocken, defe acht-en-dertich fcheepen, foo gefonken als verbrand, en
genoemen quaemen aen Reeckeningh
by de Engelfchen daer vangemaeckt,
tot een getal daer van darden duyfent
Laften fcheeps. Daer laegen noch in
hun geficht tot Port Royael, bygifüngh omtrent veertighfayken, behalven die van Cadixdaer heen gevloden
waeren.
Terwijl de Engelfchen aldaer laegen lieten hen de' Spaenfcheweynigh
rufte
doende niet als foo uyt de Galeyen, en van de ftrandt , aisuythet
Cafteelophen tefchieten, plantende
geduerighlijck weder nieuw gefchut,
daer fy mae'r oordeelden hen eenige
fchaede tefullen konnen by brengen j
terwijl de^c ondertulTchen anders niet
deden als het eene fchip voor en het
andere nae dat fy genomen hadden
met het inkomen van de vloeti aenbrandc te fteecken en te laeten dryven ,
daer het bootfvolck haer hooghfte vermaeck fcheen in te hebben gebruyckende het felve tot een verquickingh
van hun arbeyt bydaegh en by nacht,
diefe tot het ontlaeden van de genomen fcheepen mochten hefteden,
Eyndelijcknaertwee nachten en eedagh aldaer fich op gehouwden re
nen
k^
hebben, vertrock Draeck weder uyt
van
Draeck. de haven van Cadix op een vrijdagh
,

,

,

-

,

,

,

hebbende feer weynigh
fmorgens
fchaeden geleden. Tien Galyen voegden hen op hun verrreck om hen met
hun fwaer gefchut te befchaedigen,
maer deden weynig hinder, eyndelijck
de wint weder gaende i^ggen fmee,

,

,

weder overftaeg, en wierpen omtrent een Mijl van Cadix hun
ten (y het

Da DEN

en

ancker uyt

daer fy van de Galeyen
gemoeyt wierden.
Sy quaemen daer nae voor de haven
van Lisbon alwaer de Marquis van
Santa Cruiz met fijn Galyen lag,die de
,

niet

Generael nodichde om een koegel te
wilfelen, maerhy weygerde het. Van
daer naemen fy hunwegh naedeAzores , en ontmoeten een Fortugeefche

Caraeck Sant Philippogenoemt, die
haeruytvaert dry JaponfchePrincen
naer Indien gebracht had diefy naemen, zijnde de eerfte van dat flagh,
dat de Engelfchen ooyt verovert hadden maer bleef geenfints de laetfte>
wanneer fy dien landtaert in het landt
daer de fprinckaeder van hun Rijck-

in

,

,

.

dommen legt, quaemen befoecken, om
beneffens de Hollanderen daer huo
gedeelte van te hebben , gelijck elders,
verhandelt is.
OndertufTchen ging de toeruftingh Toerufvan de Spaenfehe vloot haer gang, tingh der
3 et>
zijnde grooter alfmen geduerende de- pk
fc e

feNederlandtfche Oorlogen, oythad
gefien : fy ftack op den 50 May van
Lisbon in zee, fterek 14? feylen van de
wekken hondert en tien feer groote
van feven en acht hondert laften ten
Oorlogh toegernft waeren, zijnde de
reft voorraedt en
andere fcheepen.
Men telde op defe vloot twee duyfent
en vijf hondert Metale ftucken, onder
de welcke heele en halve Cartouwen
waeren, het krijgfvolck bracht uyt een
getal van twintig duyfent man zijnde
al Spangiaerden, van de welcke de
helft, uyt de Guarnifoenen en befet,

tinge van| Italien , Sicilenen Milanen
gelicht, en de andere van nieuws ge-

worven waeren. De bootfgefellen waeren twaelf duyfent in het getal, beftaende uyt alderhande volckeren.

Hier by quam de bloem van al den
Spaenfchen Adel, van Hartogen, Graven, Marquifenen diergel ij ckebeëernaemde. Men druckte tot Madrid een
Boekf-

vloot.

Franciscus Draeck.

van

met weynigh fcheepen, defelve ontmoet, hebbende evenwel dat voordeel

tnen van al de hoofden en vry willigen
het getal en Calibre van het Gefchut
het Bufpoeder,de voorraed van Twee-

dat fijn vaertuygh door haer kieynte
en lichte, bequaemer ,als fulcke geweldige gevaerten keeren en wenden
konden. Een Spaenfche Vice Admirael Spaendie een weynig achter afgebleven was, fri'e vice
wierd door hem genomen en in Enge- Ajmuael
landt opgebracht, op hebbende acht ^™"
hondert mannen , van de weicke veel
onder het veroveren gefchooten wierden, onder de weicke Don Pedrode
Baldez Onder-Koninck van Andaloufie , mede een gevangen was. Een ander wierdt door een Nederlandts Bnffchieter, die van een Spaenfch Hopman, voor een verraeder gefcholden
wierdt, om dat die nae fijn meyningh
het gefchut niet wel aenleyde , wer- Een aR pende den londt inhet Buspoeder, in
y^^nf.
de brandt geftoocken, hyfelfs fprongh
in het waeter.
Op den eerften van
Oogftmaendc heeft de Heer Houward,
de grooten Admirael en Zeevoogt van

,

Spaenhoog
moec

Rijs, Boonen,
, Speek, Kaes,
Erweten , Oly , Edick , Wijn , en
Verfch Wacter uyt gedruckt wierden.
Welck boecksken in het Ncder-

back

duytfch door een Spaenfch-lievende
vertaelt zij nde , dit verfch op fi j n voorhooft droegh.

T« qu<e ^gmAna: voluijli SpemercLege:
Difcet Hifpano fubdere Colla f ugo.

dat

is

:

Gy diedeRoomfchewet
ligh

moetwil-

komt ver fin ad en

Sult leeren 't Spanfche Jock
wen hals te laden.

op u-

Willende daer mede de Koninginre Elilabeth uyt drucken. De Hartoch van Parma maeckte oock inde
Nederlanden een ongemene grooten
toeftel
van minder vartuygh en een
groote macht van Oorloghs volck gereet om daer mede uyt Duynkerken
,

,

Parma

enLgehouwden,

Zee te komen

en beneffens de an,
dere Zeemacht, het voorgenomen befluyt te helpenuyt voeten; maer wierdt
foodanigh door de Hollanderen daer
binnen befet , dat hy geen middel konj e vinden om uyt te geraecken. Maer
f°° ^i n toeruftinge als andere omrtandigheden dit groote werek aengaende,
bewaren wy voor een andere ge legen theyt, en een wijtlopiger verhael, daer
vvy met eenige byfonderhedendenlefer van verhoopen te dienen.
De vloot onder het hoogh gefagh
van den Hartogh van Medina Sidonia
alfoo de Marquis de Santa Cruz, die
de Koninck in fijn Zeetochten voor
lange gewoon was te gebruyeken, over
leden was , wierdt op den 30 Julyby
in

door de
Hoilan-

2f7

Boeksken daer in het getal der krijgs
en booflieden op jeder fchip de nae-

Pleymouth

gefien,

Draeck

,

is

,

eerft

Ducck
ontmoet
de Vloot.

Engelandt , by Draeck gekomen zij nde
met al de Engelfche Zeemacht, een
geweldigh fchutgeveert met de SpaenIchen gehouden , gaende het gefchut
op malkander foo kort en geduerigh
los, of 'er mufquetten doende geweeft
waeren , het weicke foo acht uuren aen
malkander duerde fonder dat evenwel
van beyde lijden eenige fcheepen gebleven zijn i alleenigh een groot
Spaenfch fchip leek geworden zijnde,
is by Cales geftrandt.
De Spaenfche Vloot is daer op onder Cales ten ancker geloopen ; van
waer de poften gedurighlijck naer Parma heen en wederliepen, om hem in
zee te doen komen , maer defe verklaerde het felve, teroorfaeck van de
Hollanderen die hem befet hielden,
niet te konnendoenj en inderdaetaen
defe verfameiinge der twee Vlooren
hingh hetganrfche werek wanneer (y
gewiifelijck, hoe onmogelijck het oock
,

,

K

k

fcheen*

8

}

»

't

2)-

Leven

en

genaede der vyanden. By nacht dreven
fy fonder feylen en by daegh met een
fock. De Engelfchen volghden al op
een Cartouwslfchoot > en paften op die
achter bleven ; maer konden , ter oorfaeck van de geweldige hooghte der
Spaenfche fcheepen defelve niet en-

fcheen, jets aengevangen fouden hebben gehadc. De Engelfche ondertuff'chen gaeven de Spangiaerden geen
tijde om aldaer langer te verblijven ,
maer ftaecken inder nacht, acht van
hun eygen fcheepen aen brandt , en
fonden die voorwindt en voorftroom,
op de Spaeniche fcheepen aen , die
daer over vol verfchrickingh > om fich
te bergen , hunne kabels af hieuwen
en fich redderden foo veel als fy konden, welcke verwarringe een begin en

teren.

Dewijl men vreefde dat de Spaen-

met omtrent vij f-en-twintig plonderaers te gronde gingh. Een Galeaffe
wierd oock by de Engelfchen verovert,
daer Hugo de Moncada op doodt bleef.
Beyde de Vlooten , dreven foo langs
de kuften van Hollandt en Vrieflandt,

fchip

hebbende de Spangiaerden hun Vloot,
met twee groote fcheepen voor , en
twee achter, beflooten, die volgen konde mocht, die niet konde liet men ter

,

,

,

,

Eems
,

,

,

Voorfofge in

of de Zondt fouden aen Vrieflant
doen, wierden over al de baeckensop tegen dej
genomen daer van, eenige te Spaenfch Spaenfche
en
gefïnde , ftereke klachten over gemaekt ontijdige,
vernowierden. Men heeft naderhandt
klachten
men dat de benauwtheyt van den Har- daer over.
Betogh van Medina , en de andere Hoofnauwtden , foo groot in defen ftandt van faec- heyt van
ken waren j datfe oock raedtflaeghden, den Harof men de Vloot, behoudens het leven, toch van
Medina.
niet fouovergeven. Maer defe fchrick
de
Engelfaegen
dat
verdween als fy
fchen , uyt gebreck van Bufpoeder hun
voordeel niet verder vervolghden.
Aldus keert de Spaenfche vloot weder noort-weitwaert over , fwerwende,
omtrent veertien daegen tijts by Jarmouth, Scharbury en daer omtrent , en
toonende hier door noch hoop te hebben , fich met Parma te vereenigen, Iver raru
Parma,
die daer oock alle naerfticheyttoeaen- om
in
fche de

,

aenvangh tot de algemeene overwinHard: ninghwas. Hier op vinghmen weder
gevecht
aen met grof gefchut op malkander te
tuflchen
donderen , het welck omtrent tien uude Spaen
fche en ren naer malkander geduert heeft, door
Engelhet welcke een groot Gallioen dat acht
fchen.
hondert man op had , en noch een Bifcayer, lecken onmachtigh geworden
zijnde, naer de Wielingen dreven, en
Schepen aldaer van de Vliflïngers genomen zijn.
van de
Veel volcks bleef op defe fcheepen van
Vliffinde Spaenfchen doodt , de gequetften
gers genomen. wierden fonder losgelt naer Antwerpen gefonden > willende de Zeeuwen
geen onkoften tot hun genefinge doen.
Maer Don Diego Pimentel de Broeder
van den Marquis de Tavera, met Diego de Valafco
Allonfo de Vargas
Marquis de Lisbona en verfcheydene
anderen, wierden naer Hollandt gebracht. Maer de Bilchayer zijnde met
voorraedt en goeden Wijn gelaeden,
gaf de Zeeuwen oorfaeck tot hun verderf alfoo defelve fich droncken drinckende en het pompen vergetende , het

Daden

wende, dwingende het krijgfvolckte z.ee te
fcheep te gaen, die oock met fijn eygen komen»
handt eenige Hoplieden , die de onmogelijckheyt van de Hollanders van
daer te jaegen> voor (lelden , gelijck
men wil door ftoocken heeft. Duyfenc
uyrgelefene Mufquettiers geraeckten,
met fchoone woorden en beloften , tegen de Nederlanders uyr,die oock dap'per aenvielen en veel fchaede deden
maer meeft al in de kaers vloogen.
,

I

|

|

Medina nu
:

'

'

!

ten eynde vaniïjnhoop

zijnde , feylde achterom Schotlandt,
langs deOrkneysofOrcades,om foo
in Spangien te geraecken* hebbendein
heteerfte een gewenfehte windt, maer
zijnde de groote, endoer het iihieten,

I

ver-

van

Fr anciscus Draeck,

verlemde fcheepen lanckfaem in her
voortgaen > konden fy met dien wint
geen haeven befeylen , maer wierden
op den darden van Herftmaent van
een groote ftorm beloopen , die hen
van malkander verftrooyde. Een deel
Jammer- van defe machtige Vloot, isby Yerlijcke
landt geftrandt, waer door omtrent de
verftroyingh twee-en-dartich fcheepen foo gefoncken , als by de Yeren genomen , en by
van de
Spmfche de tien duyfent zielen gebleven zijn}
Vlooc
van de overige zijn eenige in Noorwegen en elders geraeckt en aengeflagen.
Eenige verfeylden (oo verre dat men
nooyttijdinge daer vangehoort heeft.
Een-en-dartich fcheepen, andere feggen vanjj. onder de welcke maer een
degelijck Oorlogs-fchip was, zijnde
dat van den Generael Medina, zijn behouden maerfeer ontreddert in Span,

;

gien geraeckt.
Groote
blijdc-

fchap

in

Engelandt en
droefheyc in

Spangien
over defe
ncderlaegh.

Het was wonder wat vreugde
zegen

defe

Engelandt, veroorfaeckte
hoemen Godt, voor defe wonderlijcke verlofiinge gedanckt, wat zegenpraelen fteeckfpeelen, en vreugde t'eeckenen men aldaer aengeftelt heeft;
en in tegendeel wat droefheyt daer
over in Spangien en het geheele Spaenfche gebied was , zijnde elck in rouw
foo over fijn byfonderalshetalgemeene verlies ; in voegen de Koninck het
draegen van rouwklederen , als voor
eengeheel korten tijdt, metopenbaein

re bevelbrieven heeft

moeten doen ver-

Een wafler echter tot Lisbon,
die niet goet Spaenfch , eenige blijdt-

bieden.

fchap over dit hun verlies toonende,
daer over opgehangen wierdt. De Koninck van Vranckrijck lachte daer
om in fijn vuyft,maer aldermeeft om
Mendoia den Spaenfchen Gefant Barnerdijnde
door
valfch
,

bericht

bedrogen.

die hy wijfmaektezeecketijdingh te hebben, dat de Spangiaerden geiuckichlijck in Engelandt
gelandt waeren , voegende daer de

Mendoza,
re

fchoonfte en waerfchijnelijckfte

om-

2J9

ftandigheden van de Werelt by

welcke Mendoza
ninckt

als

,

uyt

des

Mont, geloof gevende,

,

het

Koiandc

die terftondt een Poft met defe fchoone
tijdinge naer Madrid, enlietoockhet

bericht daer vanin druckuytgaen, en
tot Parijs langs de ftraeten verkoopen,
maer dit was een korte vreught en lan-

ge naerwee voor hem en fijn Meeüer.
Draeck behaelde een ongemeene
Roem by dit Spaenfche verlies als die
oock inder daet , daer veel heeft toege,

bracht.

Eyndelijck is hy in het jaer ifoc/. Laetfte
fes van des Koninginné,en een-en- tochc van
twintich andere Scheepen en Bareken Draeck.
op hebbende 2?oo. man en jongens,
totbyfonderedienft van de Koninginne, naer Weft-Indien in gefelfchap
Sir John Hawkins .gefonden. Syieyl- Doot
den van Pleymouth op den 28. van van Sir

met

,

Op den twaelfdenvan John
hauwSlachtmaendt, isaenhet Ooftelijcker
kins.
gedeelte van St. Juande PuertoRico,
de Ridder John Hawkins geftorven.Sy
vonden defe Haeven feer vaft en fterek
Ooghftmandt.

tegens hen gemaeckt j evenwel verbranden fy daer vijf fcheepen elck van
200. laften, en van 20. Metaele ftucken gefchuts, zijnde rijckelijckgelaeden. Op de vijf-en twintichften voeren fy Mona voorby , en op het begin
van
Wintermaent
veroverde

Draeck Rio de

la

Hacha,alsmedede

Rancheria of de Paerle Viflchery.
De Spangiaerden fochten hun ftadt
voor 24000. Ducaeten van het verbranden af te koopen de welcke fy in
Paerlen fouden betaelen > maer die
,

wildenfe Draeck foo hoogh aenreeckenen, dat hy hen defelve weder te rugge fandt, en beyde plaetfen in kooien
fette.Op de feventienden veroverde hy
Tapia, en korts daer aen Santa Martha , en nam den Generael Lieutenant
van de Spaenfcn gevangen. Op den feven-en-twintich(te,nam hy Nombre de

Kk

2

Dios

Steden
by hem
verovert

en verbranc

,,

%6o
Dios

't

in

L
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een ongefonde plaets die veel

onderworpen is , maer hebbende een fchoone
haeven, aen beyde Tijden met een lanichadelijcke regen- vlaegen

,

ge rye fteenrotfen befet.

Op den Negen-en-twintighfte begaf
de Ridder Thomas Baskervile met
7?o. foldaten naer Panama, niet Tonder veel ongemacks van quaede wegen
en bollenen uyt te flaen , en voornamentlijck van de Spangiaerden, die
fich in defelve op hun voordeel hadden geleght. Naer een reyfe van tien
mijlen geraeckten fy by een fterekte

fich

leggende boven opeenbergh, gelijcker noch fulcke twee andere tuflehen
dat en Panama waeren , zij nde door de
kennifle die de Spaenfchen van hun
komft hadden, op voordeel gefterekt
en befet. Dit vetoorfaeckte Baskervile
«.veder te rugge te keeren , en Draeck te
vertrecken, naer dat hy deftadtNombre de Dios en eenige fchéepen verbrant had. Maer nu was het dat onfen
Zee-ridder mede een eyndevanal fijn
ondernemingen maeckte , want zijnde
door een fware buyckloop , aengetaft

cn

Daden

is hy daer aen, op den 2%. van Loumaent desjaers if$6. geftorven. Hy
maeckte den loon van fijn broeder Sijn
n
Thomas Draeck fij n erfgenaem , en de 00t
Ridder Thomas Baskervile volgde
hem op in fijnplaets. Op denfes-entvvintichfte van Sprockel ontmoeten de
Spaeniche vloot van tvvintigh feylen
malkander, dat een gevecht van twee
'

uuren te vvege bracht, naer hetvvelcke
fcheyden, zijnde een groot fchip
van de Spaenfchen dien nacht verbrandt. Ey ndelij ck komt de Engelfche
vloot naer defe verrichtinge weder in
Grafmaent,tot Pleymoutb binnen, hebbende vry hier en daer, en voornaementlijcktot Nombrede Dioskhoonen buyt aen gemunt en ongemunt Silver gemaeckt. Maer ofwy hier van het
leven van Draeck een eynde maecken , Vordere
fy

wy

doen fulck» echter niet met fijne <uden
daeden, daer wy in het vervolgh noch van
een dappere proeve,(hoewel onder een °j"^e
andere beroemde naem , doch fonder ver h a n.
mifdeelingh van fijn Roem) fullen deien

-

:

geven.
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AFkomfi

van Thomas Candish.

Sijn Zjetocht. Stadt ge-

plondert. Sijn aen\omfi aen de hufl

van America.

Groot e

Menfchen. Komfl aendeStraetvan Magellanes. Philippiis
B o ofe wilden. Aenkomfl inde

Stadt. fammerlijckeflaetdaeraf.

Zuyd Zee. La Mocha. Santa Maria. Arauco een

rijch^gewefl.

Quintero. Landt-tocht. Gevecht met de Spangiaerden*
Morreno. Vreemdt vaertuygh. Schip genomen. JRJjc^e

Conception.

Mono

Scheepen genomen. Paita gewonnen en verbrandt.

Haer

befchrij-

vingh. Pima. Gevecht met de Spangiaerden. De Hugh Gallandt
inde grondt geboort. Aenkomfl aen Nuova Efpagna. Aquatulco
verbrandt. Cacaos haer waerdye. Acateau verbrandt. Het /chip
Santa Anna ontdeckt. Aenvangh van het gevecht. Het Schip Sa?i~
ta Anna geeftJich over* Beleefde handelingh der Engelfchen tegen
de Spaenfchen. Te huys-reyfe der Engelfchen. Aenkomfl aen Santa
Helena. Vertrec\yandaer. Aenkomfl in Engelandt. Brief van
Candish,
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Vaert der Nederlanders rontfom

den Aertkloot.
van Jaques Mahu. Van Olivier
REyfe
voorval op het Princen Ey landt, Aen

van Noort.

Sijn

RJo de Javeiro.

Ilha
nes ,

Sf

-

Sebafliaen.

't

Op

Paffeeren van de Straet van Magella-

Hun weder komfl in het Vaderlandt.

Tocht van
Sijn

Joris

ontmontingen aen de Caep

Vloot. Moetwilgeftraft.

tingh

van een Schip.

van SpilbergenS

f-

Komft

Vincent.

Verflroyen van de

in en door de Straet.

Ontmoe*

Ontdechen van de Spaenfche ^eevloot,

Beraedinge over het aentaflen der Hollanderen. Spaenfche T{odomontaden. Befchryvingh van de Spaenfche Vloot. Wijfe raedt verAenvangh van den flagh. Strijdt by den nacht. Strijdt by
acht
.

dendagh. Hardt gevecht.

Vlucht der Spaenfchen,

Moedigheydt

van den Spaenfche n Vice-Admirael. Schadelijcke pionderfucht. Ds
Vice-Admirael

fnekt en verdrinckt.

Wreedtheydt der Hollanderen.
Aenhomfl aen Callo de Lima. Aenkomffi tot Peyla datje verbranden,
Vordere tocht van Spilbergen. Tocht van Willem Schouten en
la

Maire.

Tocht van 1'Heremite en
Schapenham
è

STaet

van de Najfaufche

Vloot,
Turckfche Rovers ontmoet,
Mifdadige geflrafi. Doortocht door de Straet Ie Maire. In*
rvoonders van Terra del Fuego.
ent och t naer Lima. Bericht
vandeSilvervloot. Aenhomfl aen Callao de Lima. Order e om te
landen, Spaenfche Scheepen verbrandt. Doodt van rHeremite.

A

Trotfi

van

Thomas Cakdish.
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Trotsbeydt van den Spaenfiben Generael. Streng!) bejluyt, Verrar
der geflraft. Bericbt van den tocbt naer Puna. Guayaquil verbrant-

De flerc\te

Spaerjfcbe over boort geworpen.

Doodt van den Admirael Schapenham.
Brouwer. Elias Herckmans.

Y hebben met den Ridder
Draeck den wegh ronfom
den Aertklootgebaent, nu
vinden

vvy

faeckt,

met diegeenedie

ons genoot-

hem indien wegh, foo moedighlijck
by hem ondernomen , foo dapperlijck
hebben gevolght en voort te gaen om
oock onfe landts-lieden van hun ver,

Wy

diende eer niet te beroven.
erkennen dat de dagh-regifters daer van by
ons niet vreemt zij n , maer de lezer fal
oock moeten erkennen , dat defe onfe
verkortingh mede fijn vermaeck , gemack en nuttigheydt heeft. Thomas
Afkomft Candish was de eerfte die fijn bekende
vanTho- Landtfman, op dat fpoorgevolchtis.
an "
e*e een Edelman anders Efquire of
Schilt-knaep , uyt het Graeffchap SufSijnZee folck is op den 21. van July in't Jaer
tocht.
if8<5. met dry Zeylen , de Defire,
een fchip van hondert en tvvintich ton
de Content van tachentich, en the
Hugh Galland een Barck van veertigh
ton , ( op vvelcke kleyne vloot hondert
en dry-en-twingh perfoonen van alle

ff

D

flaghwaeren> zijnde voorfien met alle
lijfs nootdruft voor den tijdtvan twee
laeren ) uyt Pleymouth t'zeyl gegaen.
Op den twintigften Augufti kregenfe
de hooghte van Sierra Leona en geraeckten op den 2?. aen de Punt op de
,

zuyd-fijde van het felve Sierra ; zijnde
het felve daer Mafter Brewer wel bekent, die voor heen , met de Content,
de Vice Admirael, daer binnen liep,vindende daer niet minder als vijf vaStadt gedem waeters. Sy beroofden aldaer een
ploaderc
Stade van de Negers , die een van hun

f

met een

volck,
had.

Op
komft

Loe.

Hoe

verovert.

Tocbt van Hendrick

pijl

doodtgefchooten

den leften dagh naer hun aenvertrocken fy weder van daer

,

en quamen op denlaetften vanO&ober , omtrent op vier-en-tvvintigh mijlen van de Cabo Frio in Brafil ; ontmoetende aldaer een berg die een hooge ronde knop, bovenop heeft ftaen
fich vertoonende als een ftadr met twee
kleyne Eylanden voor hem. Op den Aenfeftienden December quamenfe aen de ton\ft
kuft van America op de hooghte van ""ft van
47. graden en een derde zuyder breete , America.
en quamen des anderen daegs , in de
haeven Port of Defire genoemt > al- Fon of

waerfe hunfeheepenfehoonmaeckten
en verkalefaterden. Een Man en een
Jongen, befigh met hun klederen aen
eenPut tewalfchen, wierden door de
pijlen van eenlnwoonder van dat geweft, gequetft: welcke pijlen waeren
gemaeckt van riedt , die punten van
harde fcherpe fteenen hadden. De
Landts-aerdt vondenfewilt, maer gewel digh groot. Sy naemen den maet
van een van hun voet-ftappen, envonden die achtien duymen langh.
Op den 28 van Wintermaent , vertrocken fy weder van daer , en quamen
tot aen een Eylandt , dat dry mijlen
zuydtwaerdt van daer legt, daerfeeen
groote menichte van Penguins diefe
gevangen hadden in het foutleyden.
Op den 2. January ontmoetenfe een
,

feerfraye witte Caep,leggendeop f2.
graeden en 4?. minuten; van welcke Caep en laege banck, ongevaer
een mijl zuydtwaerdt aen loopt, ko-

men-

DelIC

'

Groote
n *.
J?^

,

tLEEVEN

2<*4

mende

rot

aende openingh vandege-

vaerlijcke ftraet, engte of doortocht
van Magellan.es. Sy anckerden onder
de Caep, maer verlooren een ancker
teroorfaeck van het hardt weder, dat

hen dry daegen langh by bleef. Op
den ftfden dagh voeren fy de ftraet in
en den fevenden vongen fy tcifchen den
rpont van de (traeat
en de eerfte engeen Spanjaert , Hernandogenoemt,
die aldaer met noch dry-en-twituigh
anderen v/as, zijnde het overblijfi'el
van vier honderr, die dry j aeren te vooren aldaer aendefe engte gelaeten, en
tot op foo weynige , door honger en
,

te

,

gebreckverltorven waeren.

Dien felven dagh quamen fy door de
de voornoemde

eerfte engte, alwaer

Komft
e

ftraec.

Daden

houdt en water te bekomen. De Kerc"
ken hadden fy felver opgebouwt. Sy
hadden goede en firenge weiten onder
fich, gelijcker oockee;i galgh ftondc,
daerfe nochonlanghs een van de hunne
aen opgehangen hadden.
Hec liet fich aenfien geiijck of de,

borgeren lijf-tocht alleen in iVloffe- Jammer
len en dierseliieke Zee ?t\vas beftond: {£•
Want anders laghmer niet , behalven it
wel eenigh wilt, dat van het geberchte
aen de verfche ftroomen drincken
fer

.

.

quam. Dele Spangiaerden die aldaer
gevonden wierden ; waeren daer al-

gekomen om de ftraet te bewaeren, op dat geen andere natiën en
Landaerdt daer door fou komen en de
Zuydzee befoecken ( maer gelijck het
leenigh

,

,

Spanjaert, hen de kiel van cenkleyneBarck toonden, het welcke fy oordeelden een Barck de St. Thomas van
J^raecks gevolg ge weeft te zijn.Van de
niondt van de ftraet of engte tot aen dit

bleeck, defe voorforge was te vergeefs)
en geduerende al de tijdt, de welcke
fy daer geweeft hadden
zijnde ten
minften twee jaeren> hadden fy geen

naeuwzijnveertiCduytfche mijJen weegs, leggende decoursWeften
Noordelij ck. Demontlegtop j-2graedenZuyder breedte. Van het nauwfte
van de ftraet tot het Penguins Eyland,

voortfetten

eerfte

,

zijn tien duytfche gemeene mijlen, legden van daer weft zuyd-weft , en weynighmeer zuydclijcker. Syanckerdcn

aldaer

,

floegen en fouten een groote

menichte Penguins om hen voor lijftocht op de reyfe te dienen.
Op den negenden dagh vertrockenfc v,in ^ et P en g ums Eyiandt, en ft-tten het zuydweft nae de Stadt van
Koninck Philippus aen > welcke de
Spangiaerden gebouwt hebben; fy had
vier bolwercken , en op elck van de
felve lagh een metaelen gefchut: de
ftucken felver waren toen inde aerde
begraven
maer de afïuyten ftonden
op hun plaets. De Engelfchen groeven daer nae, en kregenfe alle. De Stad
was feer wel geordonneert > en op de
befte plaets van de ftraet gelegt om
,

,

rusftaefc.

en

,

,

of gewas konnen doen groeyen of
terwijl aen de andere zyde de Indiaenen hen geduerighlijck
befprongen , tot dat eyndelijck hun
faet

,

,

lecf-tochten voorraedtlookort wierd,
dat dele arme ellendige menfehen als

kattenen honden, inhunhuyfen en in
hun kleederen ftierven : Gelijck hen
de Engelfchen op hun aenkomen noch
vonden.
Die geene die noch overgebleven
waeren, hadden door de fchrickelijcke ftanck der doode lichaemen* het
geen tot hun onderhoudt, noch overig
was , begraeven , en de Stadt verlaegaendelanghsdeftrandt, omhier
ten
of daer hun voetfel te krijgen , om het
leven foo ang te bebouwden , als hen
mooghlijck was, nemende niet mede
als een jeder fijn roer, en fijn geweer,
die het felfde konde draegen ( want
veel waeren foo flap dat fy geen macht
altoos hadden ) en hielden fich alfoo
noch een geheel Jaer in herleven, of
met wortelen of metkruyden, of met
eenig
,

1

van

Thomas Candis

eenigh gevogelte dar fy ondertuffchen
mochten fchieten. Eyndelijck
hadden defe lieden beflooten , naet
Rio de Plata te reyfen , zijnde noch
maer dry-en-twintich perfoonen fterck,
onder dewelcke twee vrouwen waren;
zijnde het droevigh overlchot, van 400
zielen. De Engelfchen mochten op hun
gemaeck hier water en houts genoegh
innemen ; en de Generael Candish gaf
dele plaets den naem van Port Famin
of honger haven. Sy legt $-3 graeden,
nocli

zuyder breete.
Op den veertienden dagh vertrocken fy van daer, en zeylden zuydzuydweftaen; en dan weder zuyd wart,
nae de Caep Froward vijf mijlen weft
zuyd'weft, zijnde de felve Caephet
zuydelijckfte gedeelte van de'geheele
ftraet » leggende op de hoogte van ƒ 4.
graeden. Van defe Caep naemen ly hunnenloop weftelijck enby noorden vijf
mijlenverre, en fetten het ineenBaey
ofCom, aen de zuydiïjde daer van,
diefe den Moffel Bay noemden , om
datfe daer van een groote menichte in
defelve vonden. Sy bleven in defelve
fes daegen langh > dewijl de wint dien
tijdt

geduerende

,

altoos weftelijck

was.

Op den een-en-twintichften vertrocfy uyt de Moffel Bay , en gingen
noortweft ten weften, tien mijlen
weeghs aen , komende by een feer fraye fandige Bay,op de noort ftjde van de
ftraet, die door den Heer Candish de
naem van Elifabeths Bay gegeven

ken

wierdt.

Op den twee-en- tw inrichtte fcheydenfy uyt de Elifabeths Bay inden naer
middagh en feylden omtrent twee
,

mijlen van die plaats daerf- een verfche ftroom vonden » die Candish met
de boot tot dry Engel fch e mijl eu toe
op voer, vindende "aen wederfijdèïi
feerfrayeen aengenaeme oever, met
laege en vlackeg\onden,gelijckdege-

H.

ió'y

heele ftraetd oor, geen foodanige,

maer
hooge geberchten, gefienwas. Hy vond op die
wei

uu we

roti en' en" feer

fclve ftroom een feer groote

menichte
wilden, die hy faghenaenfprack. Sy
waerenal menfeh eeters , aeten rauw
vleefch, en diergelijcke fnoodt voetfel; en dit waeren die geene , diede
Spangiaerden, daer hier voor van gef proken is,foogemoeyt en berooft hadden , dewijl men noch onder hen, de
naeblijffels van meffen en degens
vondt , daerfe hunne fchichten en
worppijlen mede voor lïen hadden.
Sy hadden al de middelen van de w ^°^
geheele werek gebruyekt, om Candish met de fijne , hooger deftroom op
te locken, om hen foo in het net te krijgen,maer als Candish hun bedriegeryen
merekte , dcedhy fijn Engelfchen vuur
op hen geven, waer door eenige onder de voet vielen. Van defe Rivier
feyldenl'e naer het Canael van Sant Jeronymo, twee mijlen van daer.
Hier van daen begaven fy fich weftelijck aen,tot aen een Caep,aende noort
zijde van welcke Caep , tot aen de
mont van de ftraet , de cours of loop
noort-weftten weften , en noort-weft
ftreckt. Tuffchen defe Caep en den
mont van de ftraet naer het zuyden,
laegen fy in een haven , tot dea
dry-ei>tvvintichften van February , ter
oorfaeckvan de tegenwinden, en het
vuyl en quaet weder, verfeltmet fulcken fwaeren regen en ftormen, die van
de hooge bergen afvielen, datfe de
befte kabels en anckers die fy hadden
moften by fetten, om te hcuwden; want
indien defelve hen begeven hadden
fouden fy in het hooghfte gevaer ter
werelt , van te vergaen , geweeft hebben. Geduerende defe tijdt, zijnde
by naer eenmaent, moften fy fich
meeft met moffelen , fteenflecken en
eenige gevogelte , datfe fomwijlen
hier of daer aen de ftrant mochten vin-

Ll

den

:

,,

.66
den
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behelpen. Jeder mijl of twee
mijlen heeft men een goeaeffiï2e*veh
het welcke het befte voor defe ftraet is
om de lengte van omtrent cnegentigh
Hollanfche mijlen, die defelvelangh
is, door fulck een naeuwen wegh'te
bevaeren.
1587.
Op den twintichftenvan February,
AeR "
quamen fy in ds faydzee: vindende aen
konnt in J
/• j
1
j
ix
r
de zayd- " e zuyd-lijde van de itraet een fraye
hoogeCaep, meteen laege punt daer
zee.
aen vaft zijnde j en aen de noortfïjde
vier of vijf Eylanden, omtrent fes mijlen van hetvafte landt gelegen; hebbendeveel gebroocken en overloopen
gronden rontfom haer. Op den naer
,

,

.

middagh hadden fy defelve Eylanden
Ooft van haer, om trent vijf mijlen
weeghs endewindtzuydelijck.
Op den eerften van Maert beiiep
hen een ftorm , op welcke nacht de
Hugh Gallandt van hen af dwaelde
zijnde op negen-en-veertigh graeden
,

en een fecunde, en vijf-en-veeriigh
mijlen van het landt. Defe ftorm duerde drie of vier daegen, niet (onder het
hooghfte gevaerter vverelt. Op den
vijftienden des morgens
qnam de
Hugh Gallandt tuffchen het Eylandt
van Santa Maria ea het vafte landt door
en foo weder by den Adinirael en
de Content leggende voor het Ey
LaMo- landt la Mocha. Alhier gingh eenigh
cha.
van iec volck met des Vice Admiraels
boot aen landt die met de Indiaenen
en hun boogh gefchut aen het gevecht
geraeckten; maer dele kregen het tegen
bun vuur geweer te quuet. Op den
achter middagh lichten fyhetancker,
en begaven fich, onderde wefter-fyde , van het Eylandt van Snnta Maria
rydende daer op fes vadem waters en
een goede gront, feer gemackelijck.
Op den feftienden gingh de Ge e"" rael lel ver met feventien of achtien
M
man naer landt, hebbende elck lijn geweer by fich. Eenige IndUenen quae,

,

i

,

,

,

'
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K

tweede voornaem-

ftevanhet Eylandt, die hen welkoaï
;.en

lande heeten, menende dat fy Spanvvaeren , naedemael fy der

p;iaerden

(elveronderdaenen zijn. Dele Brachten
hen naer een plaets, daer deSpangiaerden een Kerck, met Kruycen en Altaeren daer in hadden opgerecht omtrent defe Kerck waeren twee of dry
Pnckhuyfen, de welcke vol Tarwe en
Gaift laegen, al op gemaeckt en op>

gepackt , zijnde loo fuyver en goet allmen ergens fou konnen vinden s welcke dingen de ingefetenen vergaedert
en gevaet hadden , om tot hun Tribuyt
en fchattingh wanner de Spangiaerden
daer fouden aenkomen , hen. te geven
maer de Engelfchen hielden het voor
fich fel ven, geüjckfy ook fo veel Verekens kregen,als fy fout hadden om in te
fouten , een grooie menichte Hoenderen enpacken van Palates wortelen,
eenige gedrooghde viflehen , en menichte van Mais.
Laetende noch
,

meer

konden mede nemen.
Generael onthaelde de twee

achter als fy

De

voornaeme Eylanders aen fijn boordt,
feer wei meteeten en wijn, maeckende
hen wackervrolijck, maer fytenlaetften bemerekende dat fy geen Spangiaerden waeren, beduyden den Generael met teeckenen , dat, indien fy
wilden naer het vafte landt en Arauco Artuco
een
gaen , fy daer veel goutfouden vinden,
Rijckgeen andere groote rij ckdommen,behael- ^ft
Maer of hen de Generael nietverlen.
ftaenhad, of anders f ui cks nietfaghre
ondernemen; hy maeckte fich vaerdigh
weder in zeetefteecken engitr^hop
den 18 des morgens weder t'zeyl ; fettende het al dien dagh noort noort,

,

oofteiijck aen; omtrent tien mijlen,
komenden ten ancker aendeConcep- Concept
tion.

werpende het uyt onder een
Eylant, maer vertrocken des anderen
daghs morgens , weder , fonder aen
non,* en

lande te gaen,

komende eyndelijckin
de

Thomas Candish.

vaa
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de Bay van Quint^ro daer Hernando de
Spangiaert ciiefe in de iiraet , op genomen hadden, tegen fijn eedc en beloften hen veiiiet,
Op den laeften van Maertgingh Capiteyn Havers mee vijftien of tleilich
mannen , mee hun fchietgeweer en
vvaepenen aen landt fy reyfden leven
of acht Engelfche mijlen te landewaertsin; vindende over al een goet
getal, foo groot alskleyn vee; maer
al feer wilt. Sy faegen oock veel paerden maer oock feer fchouw en wildt;
beneffens een grooce menichtehaefen
en coni j nen; hecle kudden patry fen en
ander wilt gevogelt. Sy vonden het
landt feer vruchtbatr vol van fchoone
en verlche ftroomen enrnetalderhande wildt gevoegelt voorh'en.

den, altoos ly quacmen behouwden
en onverhinden weder tefcheep.
Den volgenden dagh zijnde deeerfte
van April gingh een gedeelte van hec
volck aen landt, om waetertehaelen,
uyt een put, die omtrent een vierdeudeel van een Engelfche mijl van de

Hebbende dele lieden gereyft foo
verre tot dat fy, ter oorlaeck vande

dapperlijck, op de Spangiaerdenaen,
dat defelve ten laeften naer datfe een
geheel uur te (aernen hadden gefchermutzeert, de vlucht naemen laetende
vier-en-twintich van de hunne op de
plaets leggen. Naer dit voorval , lieten
fy hen met vreden , foo datfe mochten
waeter haelen en doen wat fy wilden.
Op den vijfden dagh vertrocken fy
weder uyt defe Bay van Quintero en
quaemen op den vijftienden aen een

,

:

,

,

,

,

wonder hooge bergen

niet vorder konfloegen fy fich felven , by een
feer fchoone en verlche Rivier, loopen-

den

,'

de door eenaengenaeme beemd, aen
de voet van een geberghte , terneder,
daer fich een jeder uyt die fchoone
ftroomen ververkhte , en keerden eyndelijck loo weder naer de fcheepen,
nemende den naeften wegh, nae hun
ftadt, foo fy meenden. Sy gingen Weder den geheelen dagh fondereenigh
menfeh te ontmoeten, maer wel inenichte van wilde honden
evenwel
vvaeren dien felven dach twee hondert
ruyters, op hen op de been, door toedoen van den Spangiaert die hen dien
voorgaenden dagh verlaetenhad; die
hen had te kennen gegeven, dat de
macht derEngelfchen feer kleyn was
en fy alle feer af gematteert wacren :
en al hoewel fy hen dien dagh wel geüen hadden, derfden fy hen evenwel
,

,

niet aen taftcn.naedemael fy geduerighlijck , ingoede ordere en als Üaghvaer-

digh aen togen ; maeckende een fchijn
yan een vry grooter troep , ais fy had-

,

,

mede
befigh vvaeren , komender om-

ftrandt af ftondt. 'Terwijl fy daer

y verigh

trent twee hondert ruyters van het geberchte af, die aleer de Engelfchen
fich tot

gen

Gev
e

£

h

£l an _

gnerden.

tegenweer konden vervaerdi-

twaelt' van de felven affneden,
diefe ten deelen omden hals brachten,
,

en ten deelen gevangen naemen. De
reft.wierdr door de andere die aen de
ftrandt vvaeren

,

hoewel

,

maer vijftien

die vvaepenen hadden,
ontlets defe fetten het te ïaemenfoo
in het getal

,

plaets

die

Morro Moreno genomi

M°n-o

wordt; leggende op de hooghre van Moreno
25 en een half graedt , recht onder den
Tropicus Capricorni hebbende een
feer goede haeven. Alhier ging de Ridder Candish metdartich man aen landt;
daerfe vrindelij ck van de inwoonders
ontmoet wierden ; zijnde een flecht
eenvoudig volck. Sy vonden daer een
wonder lïagh van Canoas zijndegemaeckt van twee vellen, gelijck twee

-

,

,

blaefen, die aen een eyndevol wints

worden geblaefen> zijnde met óe(e'

nuwen van

eenigh wild gedierte vaft
aen eengemaeckt , dewclcke foohaeft
fy in het waeter komen op fwellen , en

de vracht boven houden. Metditvaer-

LI 2

tuygh

„-JUS
vaenuyg.

,
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zee begetuygh derven
ven en vangen veel vifchdaer mede,
dat fy de Spangiaerts in fchattingh
moeten geven.
Op den dry-en-twintighften des morgens,naemenfe een kleyne Barck , die
uyt Aricaquam, diefe hielden en Sc. Joris noemden
naedatdefcheepflieden
het verlaeten en lich methun boodt,
vvegh gemaeckt hadden. Het felfde
gefchiede met een groot fchip van hondertton, rydende aen ancker, op de
rede van Arica. Op den fes-en-twintichften > nae dat fy noch twee andere
Bareken genomen hadden, fcheyden
fy van daer,nemende des anderen daghs
weder een kleyne Barck die van St. Jago quam , in de welcke fy een George
een Griek vonden die hen voor een
goet piloot en ftïerman 1 angs defe geheele kuft van Chili verftreckten.
Op den darden van May, quamen
fy in een kleyne Bay, daer dry kleyne
(y fich fel f in

,

,

,

,

fteden in zijn. Paracca, ChincaenPifca genoemt. Eenige gingen daer te
lande, en naemen 'eenige huyfen in,*
daerfe brood, wij n,vijgen,en hoenderen
in vonden , maer de z ee gingh foo hol
dat dereft aende voornaemfteder fteden niet landen konde , (onder gevaer
,
van met de boot te gronde te
gaen. Defe plaetsleghtop 15 en twee
derde graeden , zuyder breette. Op
den vijfden van May, verloorenfy de
Yice Admirael de Content van hen, en
^ en fe fti enc en nam fe Admirael door

te lijden

Schip ge-

nomen.

"

Hugh

Galland,' hebbende maer
feftien mannen op , een groot fchip ,
dat van Gujanil quam, zijnde de Louis
genoemt, groot dryhondert tonnen ,

de

befet met 'vier-en twintich mannen,
tot fchipper op hebbende een Gonfal-

vo de Ribas

,

diefe

met hen naemen

,

bcneffens een fwart Emmanuel genoemt : het fchip was meeft met voorraec gelaeden , datfe dner meeft uytnaemen, met het voorfeyl, laetende

,,

Daden

ca

voorts het felve feven mijlen van landt,
(eer leek , en gereet om te fincken.
Op den feventienden , quam de vermifte Content wederby hen , wanneer

twee fcheepen hadden genomen
heteenemetSuycker,Mais,Cordouans
vellen, Montego de Porco , Packen
van gefchildert Cattoen Marmeladen,
duyfent Hoenderen, en diergelijcke,
en het andere met wit Meel en Dofen
met Marmelade gelaeden zijnde. Een
van defe twee was foo rijckelijck be- R kè
vracht , dat het op twintich duylent fc h ee pen
ponden fterlings gefchat wierd indien genode waeren in Engelandt ot elders in men.
Chriftenrijck hadden konnen verkocht
worden. Sy vulden al hun fcheepen
met de(e goederen, foo veelfylaeden
konden , verbranden de reft met de
fy

,

-

,

,

fchepen en fetten de mannen en vrouwen die over gebleven waeren , aen
•

landt.

den twintichften inden morgen
quaemen fy op de reede van
dserfe het ancker uyt wierpen, en de Generael met tfeftich of
(eventich mannen aen landt gingh, vangende aen met die van de ftadt te fchermutferen , diefe op de vlucht naer hec
hooghfte van een bergh, die over de
behalven eenige
ftadt hangt dreven
en eenige anderen van de
flaeven
die door den Com(lechtfte foorte,
mandeur van de ftadt tot het bouwen
van een nieuwe fterekte onder aen de
ftadt, omtrent hondert in het getal beftelt waeren, terwijl fy.nu tulfchen Je
fcheepen , en het landt feer roeyden ,
fchoot een van de Bnffchieters een
ftuck af, van het welcke, de koogel, onder hen viel waerop fymecle beftonden te vluchten, foo (eer als fy mohten,
op een heuvel , fchietende van daer op
de Engelfchen wat fy mochten.
Defegelandten van de ftadt meefter Pairage*°™«
fetten defe lieden achter naer
zij nde
v ""
en verdreven defelve^ vindende > be- br , n d

Op

ftondt,
Paita ,

,

,

,

,

,

,

,

hal-

van

litr bechrij-

ingh.

Thomas Candish.

halven veel gereedfchap vijf-en-twintich ponden iilver , in Realen van achten , met dewelcke , en eenige anderen
buyt fy weder nae de ftadt ketrden ;
diefe de felve feer wel gebouwt, en
fuyver op de {traeten gehouwden * tot
verwonderingh toe bevonden , hebbende een itadthuys in het midden
ftaen , en een getal van twee hondert
huyfen. Sy branden defelve tot de
gtont toe af, en kregen de waerdye van
vijf of fes duyfent ponden fteeriings
aen goederen ; fy ftaecken oock een
Barck die fy op dereede vonden inde
brandt , en fijn foo naer het Eylandt

Puna vertrocken.
Hier quaemenfe, op den

den gebracht had , htt welcke Candish wegh nam lbo veel al s hem , ten
oorbaer dienftich dacht te zij n. De ftadt
was mede vanomirentde }co huyfen,
,

,

maer

feer vermaeckelijck» met een
groote Kerck , by het huys van den
Cafique, die de Engelfchen verbranden, nemende de kloeken daer van
daen mede t' (cheep. Maer op den tweden Juny wierden de Engelfchen , door
omtrent hondert Spangiaerts aengetaft;

daer fy omtrent twaelfman doorverlooren, foo gedoot als verdroncken en
gevangen ; maer van de fij de der Span- Gevecht
met de
giaerden blevender (es-en-veertigh.
,

vijf-en-

Op

twintichften van May in een feer goede haeven , daerfe een groot fchip ,
van 2?o tonnen vonden, rijdende daer
aen ancker, met al haer toeftel j dit
hacktenfe inde grondt, en gingen aen
landt, daer de Cafique van het Eylant woonde» hebbende een feerkof-

telijckhuyswel geordonneert,metme-

,

dommcn.

Op

den twintichften gingh deGemet de bood , naer een kleyn
Eylandt, daer omtrent, waerheende
Cafique al de behanghfcls van fijn kaemers van gout leder, met al fijnkofte-

nerael

den felven dagh gingen

fy

we-

der met tfeventich mannen aen landt,
daerfe weder een fchermutfel met den
vyandt hadden , en den felven op de
vlucht dreven ; zij nde die wel hondert
man fterek, en met twee hondertindiaenen, met boogh en pijlen gewaepent, onder ftut. Daer op fteeckenfe

nichte van fraye kamers; enelckvan
de felve buyten met een fchoone gal-

dery verciert ; die een aengenaeme
uytfichtop de zee en het om leggende
landt gaven, met een groote fael om
laegh, ten eynde van de welcke een
groot packhuys ftondt ; gevult met
vaeten vol peck en werck om Cabels
rante maecken, dewijl opdat Eylandt,
meeft al de Cabels , diein dezuydzee
gebruyckt, worden gemaeckt de Cafique * die hier al het volck voor hem in
het werck hout > was een gebooren
Indiaen , maer met een fchoone Spaenfche vrouw getrouwt, uytinfight van
fijn fchoone woningh en grote Rijck-
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lijckhuyfracdr, en toeftel van het fchip,
datfe op het in komen gevonden had-

Spanguerden:

de ftadt inden brandt ; en brandenfe tot
de gront toe af beneffens vier groote
fcheepen, dieopftapel ftonden.
Op den vijfden van Juny vertrocken
fy weder van de Rede van Puna, en
quaemen aen een plaets Rio Dolce
of foete ftroom genoemt, daerfe waeterinnaemen, en hun darde fchip, de
Hugh Gallandt, in de grondt hack- De Hugh
ten , als hebbende geen volck genoegh Gallandc
,

'1

(

over, om het felve te befetten. Van
hier vertrocken fy op den elfden, en
quaemen den twaelfden weder onder
de Linie iEquino&iael. Nemende vorder hun loop noortwaert aen. Op den
eerften Juny kregen fy Nuova Efpagna
in het geilchtjzij nde vier mijlen van het
landt en hebbende de breedte van tien
graeden noortwaerts en op den negenden , naemen fy etn nieuw fchip
van hondert-en-twintich tonnen, op
het welcke fy vonden eenen Michael
,

,

LI

?

San-

in de
sront geboort.

Komft
aen Nuova Efpagna.

,
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Sanchio , die de Generael by fich hield
om hem langhs die kult te dienen ; als

lijck voor

zijnde een van de befte Pilooten voor
deZuyd-Zee, die te vinden was. Defe was een Provenciael , van Marfeilje
geboorenj en de mandiehendeeerfte
tijdingh , van het groote Schip, de Sint
Anna genaemt, dat van de Philippinas
quam endaer naevande Engelichen
genomen wierdt,gebracht heeft. Noch
fes andere waeren in dat fchip van het
welcke fy de feylen , touwen en branthout voor hun gebruyek, met het volck
genomen hebben , en voorts het felve,
inden brandt geftoocken hebben.
Op den tienden naemen fy noch
een andere Barck, die met bericht van
hen lieden > uyt gefonden was, om
langhs de geheelen kuft waerfchouwingh te doen; gelijck Michael Sanchio feyde, zijnde al het volck, daet*
van , aen landt gevlucht.
Op den fes-en-twintichftenvan Juquamen fy inde ftroom Capalita op
ly
tien vademen ten ancker , daerfe dochten waeter in te nemen, en den felve
nacht begaeven fich dartich man met
de Sloep naer Aquatulco te roeyenmiet
tneer als twee mijlen van de voorzeyde Rivier af lagh .leggende op vijftien
gracden , veertich minuten noorder

dea van een

eetenengelt, doende hon-

dert-en-vijftich van de felve, de waer-

gek,

filvere

Ryael,

in gereët

zijneen Almandel leer gelijck,
maer lbo aengenaem van i'maeckniet >
fy eetenfe en maecken daer dranck af.
Op den acht-en-twintichfte begaeven fy (kh van Copalita, om dat de zee
te hoogh gaenden hen het waeter haelen verhinderde, en liependen felven
nacht voor Aqua Tulco op de rede.
Op den n;gen-en-twintichtte, gingh
de Generael met dartich mannen aen
landt i twee Engelfchen mijlen verre
in het bofch , daerfe een halfflagh of
Meftizo, Michael de Truxillö genoemt » gevangen kregen. Die Licentmeeftcr van de felve ftadt was, vindende by hem twee kaemers vol van de
fy

,

,

,

,

voornoemde waeren;

diefe

met hem

aen boort brachten.
Voort zeylende hadden fy niet veel
ontmoetingen , als datfe het ftedeken
Acatlan met eenige fcheepen verbran- /catlas
den, komende allooeyndelijckopden verbrant.
vierden van November aen het hooft
landt vanCalifornia, leggende op 25
graden en twee derden en alfoo genoeghfaem onder den Tropicus Cancri tuflehen feven-en-acht uuren fmorgens , een van het volck by geval in de
maft klimmende, zijnde de Trompet•breedte j daerfe op den fcven-enter op den Admirael , vernam een zeyl,
twintichften, in den morgen ftondt,
met het aenbreecken van den dagh aen- komende van de Caep in zee,waerovcr
quaemen. Sy vonden aldaer op de re- hy met geen kleyne vreughtbegofttc
de een Barck van vijftien tonnen, zijn- roepen. Een feyl een feyl op welck ge- Het fchip
de van Sonfonate met Cac.ios en Anile roep de Schipper en eenige andere me- Sr. Anni
geladen , gekomen , en hun vracht de naer boven vloogen, die het felve ontdeckr.
waerbevondt, enden Generael kennis
eerft varfch geloft hebbende , van de
welcke het volck fich mede aen landt daer van gacven, die niet weynigh daer
over verheucht was en terftont het
Aquatul- begeven had. Sy landen oock aldaer,
co veren verbranden de ftadt ; met de Kerck volck belafte alles klaer te maecken.
brandt.
e n het Coftuym of Licent huys (zijnde Dat gedaen zijnde, beftont menjacht
fraye en ruyme gebouwen ) met fes daer op te maecken , fettende alles by,
hondert packen Anile om te verwen, voorde wint dat goet kon doen.
'
en v ^ er hondert packen met Cacaos
Op 'den naer middagh quamen fy
hae"
by hem, engaevenhemterftond: met
waerdye. daer in* Defc Cacaos dien hen te ge,

|

j

j

,

|

,

j

,

{

I

,

hun

van

Thomas Candish.

hun groot gefchut den laegh en een
welkomit met mufquetten, en leyden
,

hein aenftondis aen boordt.

Het Schip
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hadden het fchip, in gevaer van te fincken, als zijnde meer als eens onderwaeter geuórTen, fcaecken defelve >
,

behoorde in eygendom den Koningh
van Spangien was groot omtrent de
fevenhondert tonnen , en als Admirael
van de Zuyd-Zee in voegen men niet
behoeft te vraegen, of het een harde
beet ftondt te welen of niet. Sooals

naer een gevecht van fes uuren de vreede-vlagge op, enbegoftenvan verdragh
te fpreecken
verfoeckende hun lijf 'en
goet. Candish beloofde hen genade, en
belafte dat fy aen iij n boort fouden ko-

iy hem aen boordt laegen en meenden
te enteren, bevonden iydatde Capiceyn van het felfde fchip ikh voor en
achter verfchanft had, en de feylen laeg
op haer achter Cafteel , voor Cafteel en
het midden van het fchip had laeten
neder daelen , invoegen men niet een
man van hen konde fïen, ftaende die
alle voor en achter, en in het midden
gereedt met hun Lancien, Javelijnen,
Rapieren, Schilden, eneenontelbaer
getal van groote Steenen, diefe met gewelt op de Engelfchen over boordt
wierpen, in fulcker voegen, op defelve
en binnen hun icheepen , dat defelve
weder af moeden houden met verlies
van twee mannen , en het verwonden
van vier of vijf andere.
De -Engelfche evenwel fetten fich
weder Ichrap, fielden een jeder aen fijn

ken ,hun boot uythijfchden en een van
hun voornaemfte Kooplieden aen
boort quam , vallende terftont voor
Candish op fijn knien, willende feifs Het fchip
St. Anna
fijn voeten kliffen, gelijck de Capiteyn geeft fich
en Schipper mede over komende , al de over.
tekenen van ootmoedigheyt toonden,
die fy koude. Candish beloofde hen hun
leven en goet onthael ; waer op fy verklaerden wat goederen fy binnen boort
hadden ,namentlijck hondert entweeen-twintighduyfent Pezos, ( foo veel
jeder als anderhalve Ducaet)aen goudt,
de reft van de njeke lading beftondt , in
Zijde, Satijnen, Damaften Muskes,
en dicrgelijckekoftelijckheden meer,
met over vloet van aldcrhande lijftocht,
Conferven,en feer fchonen
ijn. Wanneer fy dit alles bekent gemaeckt hadden, belafte men hen aen'boordt van de
Defirete blijven, het Spaenfche fchip
wiert in befetting genomen , en op den
feften dagh van November in een haven, by de Spangiaerden Aquada Segura of Puerto Seguro , veylige waterplaets of haven genaemr, gebracht.
Alhier wierdt de ganiche menichte
derSpanjaerden,foo mannen als vrouwen in getal van omtrent hondert en
tnegenuch perfonen , aen landt gefetj
vindende aldaer een fchoone Rivier
van verfch water , overvloet van verfche vis, gevogelte, hafen, conijnen,en Beleefde
hsndehoudtom te branden, op bet vafte land. lir.gh der
De Generael gaf henoockovcrvlocdt Engelvan lijftocht en voor raedt, en wijn fch en re 4
gen de
mede, alsmede, al de feylen van het Spaenfchip, om daer temen van te maecken
fchen.en

,

,

,

,

,

, engieven de St.
Anna weder
een nieuwe groet, met hun gefchut
en mufquetten , dat het door en door
vloogh i waer door verfcheyde van de
Spaenfchen foo doot als gewont , ter
neder vielen. HunCapiteyn evenwel
bield het uyt als een dapper man, doen-

plaets

de

alle

weer die hy konde > fonder fïch

te willen overgeven. V/aerop de Generael Candish,onderhetwackerklinc-

der Trompetten ten derdemael
deedaenvallen, laetende het gefchut,
en de mufquetten dapper hooren, tot
verwoefting van menichte der Span-

lïen

giaerden.

Eyndel ij ck de Spaenfche zijnde hier
door t'eenemael moedeloos geworden
endoor de fchootcn die (y'ontfangen

,

men

,

waer op

fy al

hun feylen

,

W

ftreec-

-

^l^
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en geweer,
verweeren.
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om fich regen de Wilden te
Oock

hy hen toe lbo
veel houten plancken te nemen, als hen
nodigh was, om een Barckte maecken.
Dit gedaen zij nde> vielen de Engel
fche aen het over-hijflen van hun gout
en andere koftelijcke waeren, aen het
lier.

deelen en j eder het lij ne roe te leggen,
met fulck een genoegen als men wel
kai>dencken, maer oock evenwel niet
fondergefchil het geen evenwel geluckighlijck ter neder wierdt gelecht.
Candish nam ook onder andere dingen,
uyt het veroverde fchip , twee jonge
JaponJers , die in hun eygen tael lezen
en fchrij ven konden > als oock dry jongens die in de Manilles geboren waren,
vandewelckede jongfte de Gravinne
van Effexdaer nae gedient heeft. Wanneer Candish het fchip nu van alles dat
daerin hen aenftondt ontlaeden had,
heeft hy het in den brand doen fteeken,
dat tot aen het water roe af brande j en
nemende voorts fijn affcheydt van de
Te huys aen i anc gelette Spanjaerden, is met
reyfü
eyfu der
r
f
een eerlcnoot t zeyl gegaen,om, nu van
Engel,

,

|r.

>

\

fche.

buytenrijckdommtrn verfadigt zijnde,
den wech met vreughden weder naer
huys te nemen. Het.eerftedaer fy aen
quamen , waeren de Ladrones of Dieven Eylanden van welckers gelegentheyt, endieffchenlandaertindeReysdag-boecken genoeg te lezen vaeltj komende van daer aen de Philippinas,
Manilla » Capul Panama, en voores tot
Batochina, een Eylandtby Gilolo leg,

,

Aenkomft
aen Sc
Helena.

gende. Eyndelijk geraekkenfe gehckiglijckaen Java Maiorof groot Java,
en wenden van daerdeftevens naer de
Cabo de Buona Efperanca, diefe geluckiglijk te boven quamen,en geraeckten
op den achtften dagh van Juny , in het
geficht van het Eylandt St. Helena,
daerfe des anderen daeghs aen quamen. Sy gingen aldaer in de Kerck die
iy vonden, zijnde

met

gefchilderr lin-

nen behangen, en met een fchilderye

Dadek

en

van de Gekruyfte Chriftusen deMaget Maria. De befchrijvingh vorder
van dit Eylandt, ftaet over al te vinden.
Op den twintighfte van juny, nae
datfe hout en waeter hadden in genomen , en fich felven vervarfcht van
Vertreck
het geen hen nodigh was , maeckten fy vandaKV
weder zeyl , en naemen hunnen loop
recht naer huys toe : op Vrydag zij nde
de dry-en-twintighfte van Augultus ,
geraecktenfeby hetnoordlijckfte Eylandt van de Azores , en quamen op
Saturdagh in het geficht van Flores en
Corvo , leggende op de hooghre van
negen-en-dartigh graeden en een half,
Noorder breette. Op den darden van
September ontmoetenfe een Franfche
Hulck, door dewelcke fydetijdingh
bequaemen van het overwinnen der
Spaenfche Vloot , daer hier voor op
fijn plaets van gefproocken wordt, hec
welcke hen een ongemeene blijdlchap
veroor faeckte; verhoopende daer door
in het Vaderlandt niet alleen een goede tijdinge door hun goede verrichtingh.
te brengen, maeroock re vinden. Op
den negenden van September kregen
fy een geweldige ftorm , waerdoorfy
het meefte deel van hun zeyicn verlooi 5 8*
ren. Maerdit was het laetfte van hun
Aengeluckighkommer, dewijlfe daer nae
k om ft in'
,

'

inhunfoolanghgewenfchtehae- Engehndzven tot Pleymonth aenquacmen.
een korre overflagh van defe ge-

lijck,

Om

heele tocht te maecken
alleen een brief van den

,

lullen

wy hier

Heer Candish,

aen den Heer Hunfdon, Camerling van
de Koninginne Elifabeth by voegen.
uw gunft
,, Reclit Eerfaeme, gelijck
D V-J:
r
,, tot hier en toe, leeroveroodigh, teis geweeft
alfoo verfoecke
,, gens my
,,ick tegenwoordig daer de voltreckin„ ge van,en hoewel by my geen middefoo
,, len zijn,om defelve te verdienen,
„fal evenwel het uytt°rfte van mijn
„dienftgenegentheydtgeenfims ingebreec,
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Candish.

van
„breecke blijven

Thomas Candish.
,

wanneer het oock

„uw

Heerlij ckheyt fal gelieven, fich
„ van de felve te dienen.
j, lek verlbeck oormoedighlijck uw
„ Eerfaemheyt haer Majefteyt bekent
,, te maecken, het verlangen dat ick
in het vol, y hebbe, haer dienft te doen,
,, trecken van defe tocht, en gelijck het

Godt belieft heeft haer de overwinover een gedeelte van haer
„ningh
al lbo verhoop ick
,, ryanden te geven
,

,,

,

,

,,tefien, dat fyfe alle te onderbrengt:
van hunne
,, naedemael de plaetfen >

„fchatten, met dewelcke fy tot noch
„ toe hun oorlogen gevoert hebben , nu
,> volkomentlijck ontdeckt en bekent
„zijn s en indien het haer Majefteyt
„belieft, kan fy met feer wcynigh
defelve al vernietigen en
,, macht ,

„ wech nemen.
j, Het heeft den Almachtigen behaegt
,.,my toe te laten de gehcele roondte
„ van den Aerdtkloot om te varen , in„gaende langhsde Engte van Magel,,lanes, en weder kerende langhs de
„ Caep de Buona Efperanca op welc„ ke tocht, ick ontdeckt en tot kennifle
„gebracht hebbe, meeft al de rijeke
„ plaetfen van de werelt , die ooyt by
„ eenige Chriftenen bekent of ontweek: zijn geweeft. Ick heb gefeylt
„ langhs de kuft van Chili,Peru en Nu,,ova Efpagna, daerick feer grooten
ick hebbe foo
,, buyt hebbe gemaeckr
„ verbrandt als doen flnckken negen3 tien feylen of fcheepen foo groot als
„kleyn, alde ftedenen vlecken, daer
,,ick ben aengelandt, hebbe ick ver,,brant en geplondert, en indien ick
3 op de kuft niet was ontdeckt geweeft,
„ick had een geweldigen fchatj mede
„ gebracht. De faeck van het hoogfte
„voordcel voor my is geweeft een
„ groot fchip > behoorende den Kohet wekken ick
,, ninck van Spangien
,,by California heb verovert, welck
„ (chip van de Philippinas quam , zijn,

,

,

,

,
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„deeen van de Rijckfte fchepen die
„ ooyt op defe Zee gevaren hebben, gelijck des

Konincks Regifters en 'de
Reckeningen der Kooplieden , wel
,, hebben getoont. Als komende tot de
in Mexico te
,, waerdye van
„ verkoopen. Welcke goederen , om
„dat mijn fchepen die niet konden
„bergen, ick gedwongen was meeft
„te verbranden.
zijn,y Van de Caep van California

,,

t,

,

,

de het uyterfte gedeelte van Nuova
,, Efpagna, feylde ick naer de Eylanden
„de Philippinas, de kuften van China
„naer genoegh gelegen, van welcke
„landen ick lodanige kennifle heb ge„ bracht, als noch noyt yemandt gehadc
„ heeft. De Macht en Rijcdommen
„ van welck geweft ick fel ver vreefe
>, te verhaelen > om dat ick duchce geen
„geloof te lullen vinden: want indien
„ ick niet genoegfaem, de onvergelijke„lijcke fchatten van dat landt, fel ver
„ondervonden had, ick fou mede foo
„ongelovigh daer omtrent zijn, als fy
>y zijn die daer geen ondervindinge van
j,

,

hebben gehadt.
„ Ick feylde langhs de Eylanden de
,> Moluccas, alwaer ick van eenige van
„ dele Heydenfche volckeren wel ben
„ontfangen, enonfe Landtslieden foo
,,

,

,,

vryelijck

mogen handelen als de Por-

„ tugeelen felver, indien fy anders wil„len. Van daer ben ick de Cabo de
„Buona Efperanca voor by gefeylt:
a en heb onderwegen op onfe te huys
,, reyfe, het Eylandt S*- Helena gevonalwaer de Portugeefen gewoon
,) den
„ zijn fich felven te vervarflehen } en
„ van daer heeft het Godt belieft my in
„ Engelandt te laeten weder keeren.
»» Ai welcke dienften beneffens my
,, felven, ick ootmoediglijck voor de
„voeten van haere Majefteyt neder
>>legge , biddende den Almachtigen
haer Rijck over ons langh te
f, Godt
„ doen beftaen. Want voor defe tijt is
,

,

,

,

Mm

fy
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,,fy de alderberoemfte en overwin,,nenftePrincesdie inde geheele we-

melt

Daden,

en

&c.

j.ick defelve laeten ter befcherminge
}>

van den Almachti»en.

leeft.

Pleymoutb defen 9 Septenfer !<;$$.

,,Dus feer ootmoed igl ij ck verfoec„ kende vergiffenifTe van uw Eerfaem*
„ heyt van mijn verdrieifaemheyt fal

Uw Eerfaemheyts ootmoe-

,

moedigshlle te beveels

THOMAS CANDISH*
Naer

defe Engelfche

omtochten

Landtslieden het felfde Vaerwaeter
begeerigh

als

hebben verfcheydene van onfe
willen bevaeren

,

zijnde foo

om

den Koninck van Spangien , in fijn
Schatkaemer te fïen, en hun deel daer van te

hun Naegebueren

kaert, of eerder in fijn

,

mede

,

hebben.
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van Jaques Mahu. Vm Oüvier
REyfe
voorval op het Princen Eylandt. Aen

van Noort. Sijn
J\io de Javeiro. Op

Ilha

S*- Sebaftiacn.

Hun tvederkomfl
Aques

H Paffeeren van de Straet Magellanes.

Vader lant.

in het

Mahu met Simon

de Cordes

,

ondernaemen

voorde eerfte defen tocht
met vijf Scheepen, maer
die fterft onder

wegen en
,

Cordes in het gefagh met den
onder Zeevooght Benningen. Deontdeckte landen houden \vy voor gefegt,
en hun ontmoetingen van te weynig belang, om dacr langh op te blij ven ftaenj

laedt

,

die van Olivier van Noort.vanUtrecht,

met

i/flS.

vier zeylen en

twee hondert en

acht-en- veertig zielen uytde Maes,tot
defen tocht bewogen, heeft dito, aen
het Ilha del Prencipe of het Princen
Eylandt op den tienden van Wintermaentdes Jaers 15-98. gekomen zijnde,
fetten het den elfden in de haeven, de
Generael fent aldaer twee gemonteerde Chaloupen .beneffens een Barck, te
faemen met omtrent 40. man aen
landt. Wanneer defe in deBayquae-

men

,

ftaeckenfe een vredevaen op

,

waer tegen dievanhet Eylandt weder
een vredevaen met een van de hunne,
hebben uytgefonden met toefegginge,
datfe vryelijck aen landt mochten komen. Een Daniel Gerartfz. die de Hollandfebe Vaen droeg , daer op aen land
tredende, w ierdt van een Moor, die
,

T

goet Pcrtugeefch fpraeck , vriendelijckontfangen enis met dry andere
Bevelhebberen met den felven nae de
Schans toegegaen,bly vende de Lieutenant ReynierPoppes,door laft van den
Generael in de Sloep, en by de andere,
om het volck by een te houden.
De afgefondene in de Schants ko- Sijn
mede, wierden met eetenen drincken voorval
onthaelt,onder een feer goet gelaet,ter- p£nCe^
wijl eenige by de fchuyten quaemen, Eylandt.
die den Lieutenant mede aen landt
fochten te tronen, maer deCc verfchoonde fich.
Siende nu de Portugeefen , datfe
geen meerder volck konden op het
landt
m 2
,

,

M

,
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landt krijgen

>

hebben die

vier

voor-

noemde Bevelhebberen verradelijken
fchelmjchtigh aengetaft en den Commijs, meteen Engelfche Piloot, Capueyn Melis genaemt, die den tocht
met Candish voor heen gedaen had» en
noch een man , vermoort. De vierde
Capiteyn Pieter Eliafz. de Lint, ontfprongh den dans. Defe naer de fchuyten, en de andere, die nu op het lant gekomen waren, toelopende gaf hen bedenckenvvat van de faeck was , waer
over fich elck weder na fijn Hoepen begaf, zij nde van de Portugeefen, tot aen
het waeter toe gevolgt , die noch twee
mannen in de floepen doot gelchooten
hebben van wie d'eene des Generaels
Broeder Cornelis van Noort , en d'andereen Cantervan Amfterdam was.
De Generael, op defe droeve tij —
dinge, befluyt met den krijghsraedt
met alle vier de fcheepen de Baye in te
fetten , foo verre als ly mochten, leggende het (chip d'Eendraght recht voor
de Shans , en landende 120 mannen
met hun volle geweerden een vliegende
Vaendel. Defe aen landt komende,
vernaemen terftonteen goede menigte
krijgslieden, daer fy lange tegen fchermutzeerden , hebbende wel de mening
de Schans te veroveren maer door een
tufTehenftromend waeter daer in verhindert, moeften, mede door het geweldig fchieten der Portugeefen , weder naer hunne Chaloupen te rugge
wij eken , met verlies van een man die
dootgefchooten wierdt, en iö ge qu el,

,

-

,

,

ften.

Op den

12 der Maent heeft deGeneweder 50 man,recht tegen de fchepen over doen aen land varen, om wae-

rael

ter aen een

lopende ftroom, tehaelen,

Defe
weerwil van de vyanden
aldaereen befchanfing> onder behulp
van de welcke fy waeter kregen.
OnderdiesisoockdeGenerael met

daerfe groot gebreck aen hadden.

maeckten

,

in

,

een deel volckte landtwaerts in getrocken, alwaer hy cenige Suyckermolens
dede aen brandt fteecken ; maer de
Portugeefen in een hinderlaege fich
geleght hebbende , fchooten een van
dat volk dood,waer op de andere weder
naer hun befchanfingh geweecken
zijn. De Generael fond de Chaloupen
noch naer eenige andere plaetfen, daer
mede feer fchoone Bayen waeren, maer
vonden die over al befet, ioo datfe
wel vermoeden , datrer veel volcks
op dat Eylandt moft zij n, en wanhoopten van eenige ververfingh aldaer te
fullen konnen krijgen. Dit Eylandt
legt op een en een half graed benoorden
de Linie JEquinodriael.
Op den 17 heeft de Generael fijn
volck tegen den avont , met gemaeck
weder van landt en tefcheep doen komen , en ging loo weder te zeyl naer
de Caep Lope Gonfalves. Van daer
nae de kuft van Brafil over iteeckende ,
quaemen iy op den 9 van Sprockel
i<)99
aen de Rio Javeiro , alhier ont- Aen Rio
fingenfe niet veel beeter onthael , als de javeir0,
aenhetPrincen Eyland, alfoo uyt een
hinderlaege der Portugeefen , twee
mannen van de hunne gevangen en wel
feven of acht gewondt wierden. Hec
,

,

,

khip Eendracht , dat kort in lag, om
het volck te bevryen, moeft mede, door
het fterek fchieten van de fterekte , met

man weder afwijeken.
De twee gevangen wierden tegen tw*e

verlies van een

Portugeefen geloft , maer een ander
wierdt daer nae weder gevangen en
gelaten, alioohy tegen wil aen lande
,

gefwommen was.
Sy gingen op den 13 uyt de Rio de
Javeiro weder t'zeyl, komen by Iihade
S.Sebaftiaen, daer oock door de laegen op ma
der Portugeeferi van fes mannen twee Sr. Sebaftiaen<
doot gefchooten, en de vier andere mede vermift wierden.
Sy ftaecken een van hun vier fchepen
de Eendracht daer na, als konneBde die
niet

RONTSOM DEN AERT KLOOT.
op de wacht lagh

naer dat fy lange aen het Eylandt S ta
Clara hadden gelegen , by de Port of
Defire, of Begeerde haeven > foo door
Candish genoemt van waerfy een en
meermael de Engte van Magellanes in
liepen
maer moeften gedurighlijck
door tegenwindt en ftorm weder te
rugge, tot dat fyde vijfde reyfe daer
in loopende, eyndelijck met veel moeyten daer door geraeckten , hebbende aldaer den Vice-Admirael om fijn mis-

;

,

daeden

landt gefet. In de

a'en

T

Zuydt

O

*77

Zee naemenfe een Spaenfch

mannen, in de brandt ; en quamen
methun dryenop den 20 September,
niet

,

(chip

dat

,

maer vonden wey-

nigh buyr.
Sy geraeckten daer nae fonder veel
ontmoetingen van belangh , by de Ilhas
de Ladrones of Dieven Eylanden. Ver-

branden op Capul vijf Dorpen, naemen
een Chineefch fchip > een Spaenfche
barck en een Caravel vol Arack , hel- „
Hun weu j
a j
pen naer een lang gevecht den Admi- derkomft
rael van deManillas in de grondt, en in het
komen nae goede verrichtinge en een Va ^er "
:
reys van dry Jaren weder in het Vaderlandt, voor Rotterdam.
,

i

'

C

T

H

VAN

JORIS

van

SPILBERGEN.

INHOUD.
Sijn

'

ontmoetingen aen de Caep

S

l-

Vincent.

Moetivtl geflraft. Komflinen
van een Schip. Ontdecken vande Spaenfche

Vloot.

tingh

Verftroyen

van de

door de Straet. Ontmoe*
Vloot.

Be-

raedinge over het aentaften der Hollanderen. Spaenfche T{odomon~
taden.

vande Spaenfche

Befehrijvingh

J^uy der JZ^ee genomen.
flagh.

Vloot. Engels Schip inde

Aenvangh van den
Hardt gevecht.

Wijfe raedt veracht.

Strijdt by den nacht. Strijdt by den dagh.

Vluchten der Spaenfch en. "Moedigheydtvanden Spaenfch en Vicc~
Admirael. Schadelijc\e pionderfucht. De Vice-Admirael nekt en

f

verdrinc\t. Wreedtheydt der Hollanderen. AenkomflaenCallaode

Lima. AenJ^omfl
Spilbergen.

tot

Peyta datfe verbranden.

Tocht van Willem Schouten en

Mm

2,

Vordere tocht van
la

Mairc,

DE

,
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E OoftlndifcheMaet-fchappy in de vereenighde Nederlanden,willende mede haer gedeelten van dele ondernemingen hebben en te gelijck hunnen handel en het Vaderland eentreifelijcken
dienft doen
rulten feven fcheepen
toe, en (telden over de lelve Joris van
Spilbergen, die met defevloote, op
den achtten van Anguftus t'zeyl gegaen
,

,

ont- is. Sijn eerfte onrmoetingh was met
moetinge de Portugeefen aen de Caep St. Vinaen Caep
cent , daer hy een fcheepje veroverde.
St.Vin-

Si]'n

Daer nae

fijn reyfe en aentocht, nae
van Magellanes \oortfettende,
wierdt door een (ware Itorm beloopen,
Verftro- waer door fijn vloot quam te veryen van
ftroyen
onder de afgedwaelde was,
de Vloot.
mede het fchip de Mee uwe datbehalven het droevigh gewelt des Hemels en fwaere itorm , door eenige
tTaemenrottende bootfgefellen moft
uyt ftaen, die niet minder voor had-

cenc.

de

ftraet

,

,

,

den

cappot te maecken
loupen
maer de
Schipper quam met den houwer in de
vuyft eenige Muytcrs foo danigh op
hetlijf, datdefelve inzcefprongen, en
de ftrafte des doots diefc binnens
boous verdient hadden bnyten boort
uytftonden,* de Vloot quam daer nae
weder by een. Spilbergen geraekt eyndelijck in en door de Engte van Magellanes > niet Tonder evenwel het uyterfte gevaer te hebben uytgeftaen. Hy
liep aldaer het Eylanut van Santa Maria af, en verbrande de Spaeniche
,

als

alles

Moetwil en het fchip af te
geftrafc

,

,

Komfl

in

en door
deScraec

Dorpen op

her icive; gelijck

aen Val Parayfa

,

mede

en de Baye Quintero;

rnaer fijn grootfte cnrmoetingh was
vloot in de Zuydzee,

met de Spaenfche

beftaende uyt acht grooce fcheepen onder Rodrigo de Mendoca.
Het was op den 16 win de maent JuOntmoe- ly des jaers 161? wanneer fy des morting van
gens met het aenbreecken van den dagh
een
een fchip iu volle zee onuieckten
fchip.

waer heen de Admirael rerftont vier
booten met gewaepende mannen gefonden heeft, die foo haeft niet by het
fchip quaemen, ofhet felfdegaf fich ,
fonderflagh of ltoot, in hunne handen
over. De Schipper meende fich met de
meefte matrofen met de Chaloupe te
redderen maer wierden haeft van de
en met de
Hollanders achterhaelt
relt en het fchip inde vloot gebracht,
zijnde in als negentien perfonenfterek,
en het fchip met eenige olijven en andere waeren van weynigh belangh gelaeden, alleenigh maeckte een goede
fomme gelcs daer in gevonden den
buyt goer.doch meelt voor de matrofen,
die hun deel daer van wel wiften re
krijgen. Het wierdt, naer ontlaeding
indegrontgeboort.
Tegen den avont , ontdecktenfe acht 0l"<k«
zeylen in zee , die al van de grootfte jeSpaVnflagh fcheenen te zijn. De Admirael fche
hier op vraeght de gevangene Span- vloot.
giaerden wat hen van de lelve dacht,
en of fy niet wiften waer fy van daen
'

,

,

quaemen, enwiefy waeren, waer op
doch voornamentlijckde Schipper,
van het genomen fchip, Jan Baptifta
Gonfales genoemt berichten , dat het
de Spaeniche Vloot was, die al over
lange door denKoninck vanSpangien
op hen toegeruft waer, endatly buyten twijfel daer waeren om hen aen te
taften j hoewel gelijck
naederhandt
*r
n
j
j
j
verlcaen wierdt, lulcks door den Ko'
nincklijcken Raedt van Peru als ondieuftigh was tegen gefpreocken oordeelende dat hen meerder voordeel fou
geven, den Hollanderen, felfs in de
fy,

,

,

•

<"

1

1

,

Haeven ofhet CailaodeLima te verwachten, om defelve aldaer te gelijck
met de fcheepen en het gefchut van
Landt te beftrijden. Maer' Don Rodri"
go de Zecvooght, Neve van den Marquis de Montes Claros , die OnderKonirick van Peru en Chili was, had
daer regen in te brengen,gedreven door
een

Bc::

over nee
aen[3 fi e[1

der

Koi-

landeren.

il
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een jeugdige onervaren driften Spaenfche hooghmoet, men behoefde defe
Vloot niet te vrefen, twee van fijne
fcheepen waer en genoegh om geheel
Engelandt te dwingen hy fweeg iulck
een kleyne macht Cacchiores Hollandefes een deel Kuyckens en Galinnes.
Hy bracht noch evenwel voor reden
by, dat de lange tocht die fy gedaen
hadden hen nootfaeckelijck feer moeft
verfwackt hebben
en daer door het
meefte van hen volck of fieck of moedeloos was. En totbefluytverfeeckerSpaenche Ro. de hy den Raedt
dat ly voorfeecker
omon- fijn komft niet fouden
derven verwachtden.
ten , of fich uyt enckel fchrick en angft,
fonder flagh of ftoot in fij n handen fouden geven en dat was het flot: waer
op de Onder-Koninck , alfo laetdunckendeals fijn Neef had gefeght: gaet
dan been , ghy hebt niet anders te doen ah
handen en voeten te binden» en die Perros hier
te brengen. En Mendoca om noch een
waer woort te fpreeken , (eyde onder
beveftigingh van een eedt dat hy niet
weder lou komen, voor dat hy defe
vloot geflaegen , en in het Callao opgebracht had nemende het Sacrament
daerop. Aldus fijn moet van een jeder
geprefen zijnde, ging defe groote zeehelt op fijn machtige, maerongelucge vloot t'fcbeep.
Hetfchip van den Admirael Jefu Mafchry
,

,

,

,

,

,

,

,

,

-

ng van ria

genaemt was gewaepentmetvier-

BSpaen- en-twintigh groot metale ftucken, en
le
had dry hondertfoo foldaten als Matroloot.
fen op, behalven 24 gereformeerde en
ongereformeerde lbo Vaendragers als
Sergeanten, en een menichte knechten en lacquayen , beneffens een ander

Heeren die
Don Rodrigoop defen Tocht wilden
getal van Jonge Spaenfche

verfellen,

komende

in

,

alles tot vier

hondert en-tfeftich perfoonen.
Het tweede fchip op de Onder Admirael de St. Anna genaemt , had veertien groote metale ftucken behalven

279

Op

het felfde had PedroAlv\ïres de Piger het gefagh» die
voor een van de befte foldaten, "die ooyt
in die geweften gedient hadden, gehouden wierdt; zijnde oock ciie geweeft, Engelfch.
die voor eenige jaren een Engellch ^chi P in
de Zuyfchip in dele Zuydzee naer een hardt der Zee
gevecht genomen had. Hy had Cafpar genoCalderon tot fijn tweede > alsdie, indien hyquam te bly ven fijn plaets bekleeden moft. Hy was vooriien met
twee hondert foo foldaten als bootfgefellen ; Capiteyn , Vaendrigh en Sergeant over de foldaeten, met eenige
veel kleyne

vrywillige

,

op*.

in alles

komende

tot

een

van 300 mannen. 'Zijnde dit
daerenboven hetfterckfteen fchoonfte
Schip , dat ooyt in Indie geweeft
was.
Het darde was mede een feer groot
en (choon fchip de Carrnes genoemt
zij ndegevoert door DonDiegode Starbis Meefter del Campo, ophebbende
acht groote metale ftucken twee hondert mannen foo foldaeten als (cheepslieden, behalven de bevelhebberenen
getal

,

gevolgh'.
Het vierde heete St.Diego, had

mede
met

acht groote metaele ftucken op,

twee honden mannen, behalven noch
fes Capiteynen v.-,n Chiii, en andere
gereformeerde bevelhebberen, onder
het gefach vanden Meefter del Campo
Jeronimo Peraca , mede een fchoon
fterek fchip.
Het vijfde

was MariadelaRofaria,
onder Don Mingode Apala, met vier
groote metale ftucken en omtrent hondert envijftigh mannen.
Het fefde heete St. Francifco onder
den Hopman Louis Albedin, en had op
tfeventig Mufquettiers en twintig Mafonder gefchut evenwel.
trofen
Het fevenfte was St. Andries genoemt , had op den hopman Don Jan
de Nageva een duytfer gebooren;tach,

,

tenticn mufquettiers

,

vijf-en-twintich

boots-

Vaert
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boorsgefellen en veel andere bevelhebbers j maer mede geen grofgefchut.
Hetachtftewas een fchip datdeOnder-Koninck naer het vcrtreck van de
andere, naerge Tonden had, om inrijden van noot hulp toe te brengen ; maer
haer monture was by de vlotelingen
niet bekent.
Des anderen daeghs den 17 quam
defe macht op de Hollanderen aen , en
dele weder op hen , foo dat op den
avont de beyde vlooien , niet verre van
Wijfe
acht.

malkander waeren; maer de Spaenfche

Onder- Admirael een out krijghfman
zijnde

,

oordeelde tot hun voordeel

geenfints te dienen, maer eer een vermetelheyt te zijn , den vyandtbyden
nacht ioo dicht te komen, totwelcken
eynde hy inder haeit een vifchbootje
datfe gemeenlij ck by fich hebben naer
,

den Admirael Don Rodrigo fandt om
hem te ontraeden den vyant by den
nacht aen te doen; of in dien hy anders dede protefteerde hy van fijn on,

,

enongemacken,die daer fouden mogen uyt ontftaé.
Don Rodrigo niet tegenftaendekomt
omtre nt een tien uuren in den nacht by

fchult, aen alle Ichaden

Atnvang
Hagh.

,

den Hollandtfchen Admirael de groote
met dewelcke hy eenige redenen gevoert heeft naer het welke fy
voor eerft malkander met een Salvo
mufquetten , en daer nae met grof gehet welckeeen
fchut begroet hebben
feltfaem wefen inden duyfteren nacht

Sonne

,

,

,

gaf. Nae dat Spilbergen al fijnmufquettiers met goede ordere had doen
Strijdt by
\
ffen y hcetc hy met fijn gefchut foo
geweldighlijck op Don Rodrigo genacht,
fpeelt, datdenfelven ten eerften fijn
buyck al vol had , en gaerne fich het

fpelfou onttrocken hebben ; maer de
calmte wilde hem daer innietbegunftigen, foo dat fy malkanderen opzy
moftenblijven , doende ondertufichen
niet anders als dapper op malkander
vier te geven, al onder het geluyt van

Trommelen

en Trompetten, en een

getier en gekrijt van de

Spangiaerden ,

dat het een (chrick was.
Zijnde eyndelijck de Spaenfche Admirael voor by , volgde hem een ander
fchip, dat een weynigh vaerdiger in
het feylen zijnde, te korter {toot had.
Het darde St. Francifco geraeckte zy
aen zy tegen den Admirael , door de
ftilte > maer werdt foo gewddigh door
het canon van den felven getroffen, dat
hy fcheen jeder ogenblick te willen
fincken, maer quam evenwel , noch
by het Jacht drijven, gaf een vlucht
van mulquettaden daer op, en meende het met eenen aen boort te klampen;
maer wierden met gevvelt en dappere
moet daer van afgedreven , tot dat het
fchip eyndelijck te gronde gaende , het
meeftendeel der Spangiaerden, door de
Hollanders verflaegen wierden , tot
groot geluck van die van het Jacht, alfoo de Spaenfche Admirael , daer me-

de by was komendrijven , en feerop
het Jacht begofttefchieten, daer het
felfde , zijnde nu van het ander fchip
verloft , wel haeft vergeldingh van
deed , maer het foudej ten laetften door
defterektevnn den Spangiaert, tekort
gelchooten hebben, ten waer Spilbergen bemerekende het gevaer , haer
een boot met welgewaepende mannen
te hulp toe gefonden had : maer als defe boot omtrent het Jacht quam , en
die van het Jacht de boot niet kenden,
hoewelfe tot verfcheydenreyfen OïAngie Orangie riepen , lofte het Jacht daer
een ftuck gefchuts op los , dat foo trefte
dat de boot aenftonts te gronde ginghj
maer het volck , behalven een man,
wierdt in het Jacht geberght. Ondertuffchen quam oock' de boot van den
Vice-Admirael aen foo dat het Jacht
geheel ontfet en buyten gevaer geftelt
wierdt.
Eenige Spaenfche fcheepen taften
oock den Vice-Admirael op de groote
,

,

Maen
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Maen aen » maer wierden fodanig door canon. Ey ndelij k komt oock de ^Eolus
hem onthaeltdat de luft van weder te daerbyj diedeSpangiaerden met fijn
beginnen geheel over gingh.
Van dien geheelen nacht vernam
Spilbergen den Onder-Admirael der
Spaenfchen niet, waer over hy vermoede, of hy wel met de andere fcheepen
den iEolus en Morgenfterre die door
de ftike afgedreven waeren , mocht

doende zijn ( vvelcke ftilte oock defe
twee fcheepen
niet wilde toelaeten
hen by de vloot te vervoegen ) doch dit
was lbo niet , maer foo haeft als de dag
aenquam, heeft de Spaenfche Admirael
,

Strijt

by

den dagh.

felve defe fcheepen aengetaft, verhoo-

pende daer meerder voordeel op te
doen maer wierdt oock aldaer fodanigh verwellekomt, dathy niet als alle
middel focht om van hen af tegeraec,

ken.

Wanneer fichden windt cyndelijck
hebben fich vijf
begoft te verheffen
van des vyandt fcheepen by een gevoeght en tot verfcheyden reyfen hun
chaloupen aen den Admirael gefonden,
met verklaringe dat fy beflooren hadden , (ïch in allen gevallen van de Hollanderen te ontflaen gel ij ck oock defel ve des nachts foo aengetaft waeren,
dathunmeefte luft al over was.
Spilbergen dit fiende heeft met fijn
Onder-Admirael het naer den Spaenfchen Admirael en Vice- Admirael, die
van de andere > als gefeght is afgefondert waeren toegefet : doch de^e fulcks
fiende ,naemen de vlucht : maer Don
Rodrigo merekende dat hem fijn Onder-Admirael niet wel kor.de volgen,
heeft hem met geftreecken zeylen ingewacht. De Hollandtfche Onder-Admirael geraeckt dan alder eerft by de
Spaenfchen, en taft den felven, met
een groot gewelt aen , tot dat de Admieen feer hevigh
rael daer by komende
geveght tuffchen defe vier Admiralen
enVice-Admiralen ontftont,doende een
jeder wat hy konde met mufqueiten en
,

,

,

,

Hardtge
vecht.

,

gefchut mede dapper groete , die ten
laetftenbeyde, zijde tegen zijde, malkander aen boort dreven, het welcke
de Hollanders eengroot voordeel toebracht j alfoofedie van alle kanten nu
konden aentaften,en maer van eenzijde
van elck befchadicht worden , het

welcke hen oock in fodanigen ftaet
dat de eene binnen in'tfchip
van den ander bergingh foght, en een
groote menighte van des Vice-Admiraels volck, fich in het boort van den
Admirael begeven hebben, dewijl fy
beducht waeren ,dat hun fchip zijnde

ftelde

,

,

gehavent het niet langer fou konnen boven houden 3 maer deCe in het
fchip van den Admirael overkomende,
vonden het daer mede feer flecht geftelt en niet boven de 40 of vijfcich

feer

mannen meer

leven, die fich in het
by een hadden gevoeght. Defeftaecken oock verfcheyden mael een witte vlaggeuyt, mser
die wierdt door de Edellieden en Cavalliers die daer noch binnen waeren,
in

't

voorfte van het felve

jedermael weder ingenomen als die
wilden fterven , als fich over
geven.
OndertufTchen deden de Hollanders
,

liever

met fchieten al wat fy konden ; waer op
overgeklommen volck van den Vi-

het

ce-Admirael, fiende dat hun fchip het
noch boven hielde weder binnen hun
eygen boordt geklommen is , en met
een nieuwe moet van hunnent wegen,
den fti ijdt weder hervat hebben ; eyndelijck is de Hollandtfche Vice- Admirael
door het deynen der ZeebaerentufTchen den Spaenfchen Admirael enVice-Admirael ingeworpen, daer
hy van henbeyden dapperlijck gegroet
wiertj hy doch niet naer liet fij n vergoeding voor te nemen ; maeralfoohy den
Spaenfchen Admirael ten laetften feer
nae quam wierdt hy door de felve aen,

,

,

Nn

ftonts

,,

,
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maer de Hollanders
van onder door het boevenet niet halve piecken , en boven
metfteenftucken foo dapper geweert,
dat de meefte van die overgekomen waren , ,dood bleven. Ondertuffchen ging

ftonts geëntert,
ii

ebben

fich

r

het fchieten weder fijn gang, foo dat
de twee vyants fcheepen allengskens
van malkander begoften te fcheyden,
de Admirael de vlucht te nemen,
zijnde van den Hollandtfchen Admirael al fchietendegevolght tot op den
avont toe, wanneer hy door de duyfterheyt, uyt het gelicht ontquarn en niet
meer vernomen wierdt; gelijckgeioolt,
en daer nae ook genoegfaem bevonden
is, dat hy gefoncken zy, dewijl het dien
dat hy niet verre
nacht foo iiille was
uyt het gelicht fou hebben konnen komen .gelijck mede van het fchip Maria Roïaria > klaer bericht gekomen is
dat het mede is gefoncken.
VluchDe Hollandtfche Vice- Admirael beten der
neffen den iEolus hadden nu oock den

o

,

,

,

,

Spaerifchen.

Onder

Spaenfche

-

Admirael op

vlucht gebracht, en vervolghden

de

hem

dapper, fettendehem foodightop de
huytdat hy fkh wenden noch keeren
konde in voegen hy geen middel van
ontkomen Mende, eyndelijck een wit,

te vlaggc heeft uyt gefteecken, bieden-

de aen Behouwdens het leven fich felven op te geven de Vice-Admirael daer
opfendttwee booten met krijgfvolck
daer na roe gevende laftaende Bevelhebberen dat fy den Vice- Admirael me,

,

de aen

lijn

boort fouden brengen.

Maer

Moedig- als de felve aen boort quaemen , en hun
iey: van
j a ft d en Spaenfche Vice-Admirael voor
den
droegen , wilde die daer toe niet verSpaenfche n

Vice-Ad-

mir " c

ftaen maerverklacrde noch dien nacht
i n fjj n fchip re willen blijven; of begeerde dat men eenigen Capiteyn , tot
pantfman, in fijnplaets op het feifde
,

dede overkomen ;het welcke hem oock
geweygert wierdt.
De afgefondeue hebben hem vorders

vermeent) hy fou fich niet langer op een
fchip vertrouwen dat alle ogenblickèn
ftondt te gronde tegaen. Maer hy bleef
ftandtvartich in fijnopfet ; doch ieyde
tenlaeften, hy wilde mede gaen, indienhende Vice-Admirael in perfoon
quam haelen j of wilde liever anders
fterven, in fijn ftaetin fijn fchip en voor
fijn Konir.ck.
Terwijl dQie onder -handelingh
duerde, is een van de Hollantfche Matro(enn2erboven geklommen, die des
,

Vice-Admiraelsvbggeafgehaelt heeft,
mede heen gingh in de booten
die nu weder van den Vice-Admirael
achterlaetende tien of _
af fcheyden
twaef mannen die hch regens order in h cke
des vyants fchip op hoop van plonde- p!cnder-|
fucht.
ringh geworpen hadden.
Wanneer nu ondertuffchen de nacht
hebben ds Spangiaerden
aenquara
met hulp van ons overgefprongen matrofen genoeg te doengehadt, om het
fchip boven waeter te houwden , maer
en daer

,

,

,

,

,

j

,

lïende dat alles niet hielp, en dat fy niet
alshetuyterftc te verwachten hadden,
hebben fy menichte van lichten en vieren opgefteecken groot gewelt met
fchreeuwen en tieren gemaeckt, om
|
wallet mooghlijck, jemanttothulp te A |:Tli ^ii
krijgen, maer te vergeefs, foo da: in fmckcenl
het aenfien van de andere het fchip met verdnnckt.
\
volck met al gefoncken is.
Des anderen daeghs zijnde de 19,
heeft de Admirael Spilbergen vier
boots naer de plaets daer het fchip ge,

foncken was , gefonden om te fien of
daerfe wel
fich niemant geberght had
60 of 70 perioonen gevonden hebben
die hier op een planck, daer op een
ftuckvan eenfprietof jets anders dreven, die op het aenkomen van de boots,
menende dat het Spangiaerts waren,
niet als om hulp riepen, maer fiende
dat het vyanden waren met een kiaeglijck Mifericorde Mifericordc voor den
dagh quaemen, Sy vonden den Onder,

,

,

Ad-
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Admirael niet , die het volck feyden,
dien nacht verdroncken te zij n, en noch
twee wonden in het laetfte gevecht ontfangen te hebben 1 maer den opper Piloot, met fijn maet en noch een Capiteyn , beneffens eenige weynige iolWrecdt- daeten, hebben fy gevilcht, laetende
heyt der
de andere ter genaede van de baren, beH
halven diefy tegens gegeven order, onderen.
barmharrighiijckdoodfloegen.
Soodanigh was de uytgangh van defen itrijdt, gevende een fmartelijcke
wonde aen de Spaenfche macht in die
geweften het verlies der Hollanderen
was niet groot, kontiende met doden en
gequeritengcenvijftigh haelen.
:

De

n
3

Cal-

ds

overwinnaers

wenden noch

dien felven dagh de (tevens, naer het
CallaodeLima toe, vindende onder
wegen veertien fcheepen , van alle flag,
die foo daer als door gants Peru , hun
handel dreven, maer konden daer om
het laege waeter, niet by komen. Seylende voorts naer het Callao toe,en daer
binnen gekomen zijnde, heeft het de
Admirael die voor uyt voer, aldaer op

negen of tien vademen gefet ; maer
ioo haeft hadden fy het ancker niet uytgeworpen, of fy wierden van het landt,
met een fef-en-dartig ponden begroet»
fonder evenwel eenighe fchaede te

Maer alfoo fy een groote
menichte van oorloghs volck op den
eenenden anderen oever, foote paerde als te voet fagen en verftonden dat
daer wel
de Onder-Koninck felve
ontfangen.

,

,

met vier duyfcnt man te voet en acht
Compagnien paerdentegenwoordigh
,

en der halven daer niet
verlies te behalen
Aen;:omfttot
'eyta

ufe
'erbran-

,

fchaede en

als

was

t

hebben

fy

het ancker weder gelicht.
Sy quaemen daernae fonder eenige
byfondere ontmoetinge op de Rede

vanGuarme, daerfy water in naemen
en eenige buyt maeckten , en van daer
nae aen de ftadt Peyta, daeife dry honderc

mannen

,

in acht

Chaloupen aen

28'?

landt gefonden hebben, die in goede
ordeninge, recht nae de itadr toe , aengetrocken zijn, maer vindende den

vyandt romfom geretrencheert
en in
een befchantfingh leggen, enoordeelende dat men fonder verlies van veel
volcks, die niet fon konnen van daer
verdrijven, zijn fy alle door laft van
den Admirael, die fijn volck focht te
befpaeren, Weder t'fcheep gekomen ,
naer datfe eenige fchermutfelen hadden gehouwden daerfe een man in
verlooren, en dry of vier gequeiften
in bequamen. Hier opis de'iEohisen
de Morgenfterre benetfens het jacht
gelait, dicht onder de ftadt Peyta te
feylen > terwijl hetkrijgfvolck , doch
ftereker als des daeghs te vooren weder aen landt gingh , wanneer defedry
fcheepen foo dapperlijck, op de ftadt
begoften te fpeelen, dat het al beefde
watter om oï aen was , waer op het
krijgfvolck in goede ordere op de ftadt
aentrock , maer vonden defelve open
enledigh ,en ai het volck met delnwoonderen naer het gebercht gevlucht , hebbende al mede gdleept
wat fy konden draegen; de Admirael
belafte de ftadt in den brandt te fteecken, en het volck weder tefcheepte
komen, en voorts de anckers te lich,

,

:

,

ten.

Van daer liep de vloot naer Aquapulco , daerfe met eenige fchooten van
het flot befchoten wierden; macralles in vrede verkeerende, naemen de
Hollanderen ververfchingh in ; tot Salagues wierden de Hollanders door
Spaenfche hinderlaegen overvallen,
maer hebben het den Spangiaerden,
dapper betaelt ; eyndelijcki naer dat
Spilbergen aen de Manillas, op den
Spaenfchen Admirael Don Jan deSilva
te vergeefs gewacht had , die van over
langtfop hemhadtoegeruft is hy ten
laetften, metdefeverrichtingh weder
naer het Vaderlandt gekeert.
,

Kn

2

De

Vorc'ere
co; hc

van

Spilber-

,
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Tocht
De Tocht van Schouten had niet
van Wil- veel byfonders in, als
alleen de ontlem
Schouten deckinge van een nieuwe doortocht,
en

Ia

Mairc.

ds

die van

deMagalianes fcheë

Maer die van de Naffaufche

uytdeeeneindeanderZee

vindende
,
een Zuydelijcker doorganck, diefe
den naem van de ftraet La^Maire noemden 3 die vry korter en gemackelijcker

te zijn.

vloot

onder den Heer Jaques 1'Heremite, en
daer nae
mits fijnafilerven voor het
Callao de Lima, van Eugenius Huygen Schapenham > heeft meerder op
merekinge.
,

.

TOCHT
V A N D E

NASSAUSCHE VLOOT
onder

JAQUES

HEREMITE

L'

en

EUGENIUS SCHAPENHAM.

INHOUD.
van de Najfaufche Vloot. Turckfche govers ontmoet.
Mifdadige gejlraft. Doortocht door de Straet Ie Maire. Inwoonders vanTerradelFuegobefchreven. Aentocht naer Lima. Bericht van de Silvervloot. Aenkomfl aen CallaodeLima. Ordre om
te landen. Spaenfche fihepen verbrandt. Doodt van 1'Heremite.

STaet

Spaenfche Generael. Strengh befluyt van den
Verrader gejlraft. Bericht van den tocht naer Vuna.

Trotsheydt van den

Admïrael.
Guayaquil verbrant. Seventien Spaenfche over boort geworpen. De
fterchte Loehoe verovert. Doodt van den Admirael Schapenham.

Tocht

vanHendnck Brouwer.

Elias

DE

Heeren Staeten , (oeckende
illegelegentheyt, om hun ou-

den Vyandt den Koninckvan
Spangien afbreuckt te doen

,

en

felfs

aen

fijn

hardt-ader aen te taften*

Herckmans.

deden een feeraenfienlijcke vloot van
12 fcheepenuyt ruften om daer mede
langhs de boven verhaelde doortocht,
befiiyden de Terra Del Fuego, in de
Zuydtzee te geraecken , en hun vyanden
,

,
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vin
de Kif.
Staet

faufche
Vlooc.
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anden te bcfoecktn. Dcfe fcheepen
waren gemande met 1657 koppen,
daer onder begrepen tfoofoldaeren ; in
vijf vaenen verdeelt ; voorfien met

Zijnde defe vloot by de Cabo ofuythoeckvan St. Vincent gekomen, ontmoeten fy een vloot Turckfche Rovers
van elf fcheepen van de welcke fy de

foo metale als yfere ftucken gefchuts , en uytgeruft door verfcheyde
Collegien.als die van de Admiraeliteyt

Nederlandtfche gevangens over naemen. Aen den uythoeck van St. Roxent maeckten iy jacht op vijftien
daer fy vier van
Spaenfche fcheepen
namen dereft > ontdonckerden fïch.
Komendeop de Rede van Sofia, fonden
fyhetfchipOverylfelenhet jacht den
Windthondt met den genomen buyc
naer het Vaderlandt om daer door niet
belemmert te zijn>en hielden fich vaerdigh op dartigh Spaenfche fcheepen,
die men vernam, dat inhetvaerwater
waeren maer niet te voorfchijn quaemen, van daer quaemenfe by Sierra Leona en voorts aenhetvruchtbaer AnnaMifdadibon
daer de Heelmefter Vergeer,
ter oorfaeck van gift- menging , met ftrafc
een bijl onthalft wierdr. Op den eerften van January 1624, vervielen fy
aen den uyt hoeck van Pemias aen de
Weftkuft over gefteecken zijnde
en Door»
eccht
quaemen des anderen daegs by de door de
mont van de ftraer Le JYlaire, daer fy, in Straet Le
het doorvaeren ivvaere ftormen had- Mairc,
den uyt te ftaen tot datfe in de Zuydzec quaemen. Sy vonden het volck op Irrwoonde Terra del Fuego blanck groot en ders van
Terra del
fterckvanlichaem , maer fy belmeer- Fuego
den fich met rode vervve, gingen ge- befchre»
feifs in groore koude alheel naeckt
leenig hadden eenige Robbevellenom
den hals ; de vrouwen droegen flegts
een ftucksken Ieder voor het baerlidt
en hadden langh en dick fwart hayr op
het hooft, vvoonende te (amen in tendie van tacken te faemen gevlochten
en van onderen in het
ten waeren
ronde, boven fpits toeliepen, ftaende
boven een rondt gat, inde plaets van
een fchoorfteen en de huy fen dry voet
vandeaerde. Hunhuyfraedt beftondc
uyt korven van biefen gevlochten , mee
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en de Ooft-Indifche Maetfchappy. De
fcheepen waeren : Amfteldam groot
400 latten als Admirael, had op 237
eeters , 20 metale en 22 yfere ftucken
gefchuts.
Delft, de Vice-Admirael
,

taele, en 16 yfere ftucken.

Het

Jacht de Hafewindt

was groot

gemant met 20 eeters en
voorfien met 4 metale geftucken. Defe quaemen van Amfterdam. Van Zeelandt quam het (chip Ornngien als
Schout by Nacht, groot 3^-0 latten, gemant met 216 man
en gemonte'ert
met 10 metale, en 22 yfere ftucken.
Van Rotterdam quaem Hollandia
groot 300 laften, gemant met 182'man,
en gefterekt met 10 metaele en22y30

laften

,

,

,

,

fere ftucken.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Mauritius groot 280 laften gemant
met ig2 man, en voorfien mee 12 metaele , en 20 yfere ftucken.
,

De Hoop groot
met 80 man en

130 laften

gemant
met 14 yfere

gefterekt

,

ftucken.

Van Noordt Hollandt quam de
Eendracht

,

groot 300 laften

ge-

,

mant met 170 mannen en

voorlïen
18 metaele en 14 yfere ftucken.

met

180 laften ,
gemant met 79 koppen en gemonteert

met 16 ylere

De

ftucken.
Griffioen groot

,

;

,

,

De Coning David groot

,

1

mant met 78 mannen en
14 yfere ftucken.

60

laften

,

gefterekt

ge-

met

moet.

,

,

was mede
400 laften groot, gemant met 242
koppen en voorden met 20 metale en
20 yfere ftucken gefchuts.
De Arent groot 200 laften, had op
144 Man, en was voorlïen met 12 me,

Turckfche rovers ont-

eenigh vilch gereetfehap voorfien. Der

Nn

3

man-

,
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mannen waepenen
vaerdigh hadden

,

,

diefe geduerigh

waeren knodtlen,

pijlen, flingersen iteenemeflen. Hun
vaertuygh was uyt een dicken boom geholt, gelijck mende Canoas over al
befchrij-fc.

Sy leefden Tonder kennis van eeni»
gen Godt of Godtfdienlt, en waeren
des te boosaerdiger en trouloofer.l'Heremite op het Éylandt Fernando ververfcht hebbende , lette het recht > naer
het Cailao de Lima aenj maereerfy
daer quarnen kregen iy bericht uyt een
genomen prijs, dat de Spacnfche Zilvervloot, van Lima naer Panama vertrocken was ,behaiven den Admirael,
met veertien inetaele ftucken 9 nevens
aldaer
vïjftich andere koopvaerders
gebieven en onder het faveur van dry
met vijfcich Cariteene Batteryèn
touwen voorden, dicht aen ftrant gekort. Dry feylén fneed l'Heremite den
ingangh van het Callao of, die van hem
verovert wierden.
Sy quaemea op den negenden van
May , dicht om den hoeck van het Éylandt de Liina>in het Caliaotenancker.
,

Aer.tocht

naer Li-

ma.
Berichc

van de
SüverVlooc.

,

,

Aenknmft
acn

CjI-

]ao de

Lima.

Dien feifden morgen heeft de Admiden Raedt by een geroepen, en ordere geftelt, om des anderen daegshet
Callao met alle macht aentegrijpen

rael

,

Ordere

«m

te

linden-

(teilende tot uytvoeringh vanhetlelf-

de den Onder-Zcevooght Geenhuygen (vermits (ij niïecktc) enfijnfvvaeger Cornelis Jacobfz tot Sergeant MaMenbefloet, boven de vijf Vandeis foldaeten, noch andere vijf uyt
hetbootfvolckop temaecken > over de
welcke tot Hoplieden, dele fcheeps
jor.

Capiteynen geftelt wierden, Leendert
jacobfz Stolck, Witte Comelifz de
Witt ( daer nae als onder Admirael by
onfelandtflieden, en doorbraevedaeden bekent, en inde Zondt tegen de
Sweden als een foldaet voor het Vaderlantgeftorven ) Laurenrs Janfz Que,

,

rynen, Jan Isbrantz enMeyndertEg-

berdz- En om datter vaertuygh in de
vloot ontbrack, omhetvolck al te gelijck aen landt te fetten
louden de loldateneerft landen, en die een halve
maen van Vt'iefche ruyters oprechten^
en alfoo het boorfvolck verwachten.
Op den tienden des morgens voor
den dagh is de Vice-Adir.irael met al
het knjglvolck naer landt toe geroeyt
maer kondeop de beitelde pi aets, ter
oorfaeck van de Barningh niet landen,
gelijck oock de Spangiaerden om hen
het landen te beletten, ingrootemenichte daer waeren aengekomen ; is
daer over, nae dat hy die uyt eenige
kleyne ftucken begroet had) weder
naer boort gekcert.
De boots roeyden daer nae, nae dry
Spaenfche lcheepen, die in ftilte onder het Callao dreven die fy naemen,
vindende daer eenigen wijn en verver,

,

,

fchingein.

Omtrent den midder nacht van den
elfden dier maent , zij n de Capiteynen
AdriaenTol, Pieter Harmenfz Slobbe en Meyndert Egbertfz met twaelf.
wel gemande boots , met metaele
draekskens en eenige vyerwereken
voorfien, recht nae de Spaenfche fchecpen geroeyt, die omtrent vijfcich in
,

hetgècal

,

,

alsgelcgt

is

,

in

gekort Lie-

gen, terwijl het ander volck , eengoet
(tuck noordt waerts, een valfchen alarm
maenkte. Jeder leyde terftont fijn man
aen boort , en kreegh daer aenftonts
den brandt in ; en gingen foo van
fchip tot fchip, tot dat' al het vyerwerek betreedt was, alles onder een
gewcldigh fchieten , van landt af naer
naer welcken verrichtinge
de boots

Spaenrche
fch pe "
!

,•

de boots weder na boort keerden daerfe bericht deden v.intuflchen de ^oen
40 fcheepen aengeftekente hebben > 't
welcke de fiecke Admirael noch wenfte te fïen, hebbende gehoort dat de
Rode Haen al krayde. Eenige van defe
aengefteeckene fcheepenen, wierden
eyen,

^

RONTSOM DEN AERTKLOOT.
evenwcl noch van de Spangiaerden >
met hulp der (keven geblufcht.
Negen Spaenfche fcheepen qu2ernen met den dagh al brandende naer
de vloot toe drijven, foo datdefelve
om niet befchadigh te worden, deanckers moft lichten. Sy hebben vorders
op den 27 daer naer een van twee bran,

ders

diefe van Spaenfche prijfen ge-

,

om

maeckt hadden toegeruft,

mede den Spaenfchen Admirael
maer

daer
inden

konden
geen werek doen alfoo die het Spaeniche fchip niet konde bereyeken.
Op den tweeden van July is de Adbrandt te fieecken

,

dit

,

I
ij

Doodt

Tan 1'He- mirael

nxemitc-

Jacób i'Heremite, van een langdurige iieckte overleden zijnde ze,

den hun vertreckuyt Sierra Leona niet
geiont geweeft. Sijnlichaem wiertop
het Eylandt van Lima Heerlijck Begraeven. In wiens plaets Geenliuygen , volgens orderc der Heeren Meefter

,

Admiraal gemaecktwierdt.

Op den fefden,naer den middag heeft
fchip Orangie zeyl gemaeckt, en (ich
dicht by de hoeck van liet Caliao gefetj
om langs de ftrarrdt met (ij n gefchut te
konnen fpeelen op dat een Brander,
diefe vervaerdighden, te bequamerfijn
vverek fon mogen doen , en het Spaenfche Gal Hoen aen boort geraecken. Dit
brantfehip daer Willem Conmers,
Commijs op het (chip den Arent , met
't

,

,

2f7

mede

geduerighlijck niet deden a!s
daer op fchieten, waer over de 2envoe,rdersgeraeden vonden» felverden
brandt in de vuurwerken, en de pijpen,
die naer het kruydtlieptefteecken, en
(ich met hun vieren in een fchuyt te
bergen j zijnde de vijfde alreets het
hooit afgefchooten. Dit gefchiede,
maer de brander, geraecktevan felver,
al brandende van de grondt; en dreef
fonder dat het kruydt
naer de wal toe
aen geftoocken wierdt , als alleen op
den avont, wanneer het aengingh en
nat geworden zijnde , fieghts een kley,

nen tlagh gaf.
Op den 13 fandt den Admirael een
Affiftent

meteen vree vlagge aen landt,

met een

Trotsheyt van
en

brief, aen den opperhooft ,
^
een wiffelingh van gevangenen te f^nGsverfoecken, maer defe niet willende nerael.
naer eenige handelinge luyfteren, beval
hen, naedathy hen aen fijn zijde had
geiochtte troonen, re vertfecken , onder bedreyginge, van den eerften , die
weder met een vreedevaen aen landt
quam, met den felven vrcedevaente
lullen op hangen.
Op defe bitfe antwoort , van den
Generael , is by den Raet der vloot beflooten , fïch van een deel gevangens

om

de nu op een mufquet fchoot daer by
en als gereet om het feifde aen te klampen , is het aen de grondt geraeckt,
naedemael het Gallioen 'm een Comme gefet lagh,het geen die van de vloot
niet wiften. De Spangiaerden wenden
al hun gefchut, naer den brander toe,
en fchooten daer, tot verfcheydene
reyfen dwers door heen , terwijl de

om hun leeftocht niette
belwaeren, invoegen men al de gevan- scr*ngh.
gene Spangiaerden, behalven alieen befluyc
dry oude lieden, aen den nockvande \ a? den
rede tot 21 toe dede op hangen
de dry rael
overige wierden met een bootnae de
G enerael of onder Koninck gefonden,
om hem de tijdingh te brengen, wat
quaet fijn trotsheyt veroorlaeckt had.
Maer een buffchieter die by den vyand
meende over te loopen, en met twee
overgeloopen Griecken cenbefluytgemaeckt had den Heer Admirael gevangen in Caliao te brengen, wanneer
Ver « eidefelve naergewoonte met een kleyn
C
mec
man
fchuytje
vier
gingh viffchen ft ra ff?"

mufquettiers op

daer fy met hundryengemeenlijckby

noch vier rappe maets op was nam
zijn loop, kort langs het rif daer het
,

,

Gallioen achter

Ugh,

langs,

felve te beeter te befeylen

s

om

het

maer zijn,

het landt ftaendc,

te ontlaften,

.

;

.

,

,

,

,

,

wae-

e,
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waeren* had becter verdient gelijck
hem gebeurde» op het EylantLima,
aen eenopgerechte galge gehangen te
worden.
Eenigen ti jdt daer nae quam de nieuwe Vice-Adrnjrael Jan Willemfz Ver,

ichoor , van een tocht met de icheepen
Mauritius en de Hoop te rugge brengende voor rapport en bericht dat fy
Hry fcheèpen op de Rede van Puna
verovert, twee daer vanverbrant, en
het darde mede gebracht hadden. Dat
voorts pp waerts naer Guayaquil waeren gevaeren, welcke plaers fy wel
ver fterkt en befet vonden, waeren evenwel tegen de Batteryen gelandt ; en
hadden met verlies van 5^- mannen ('d
meeft in 't aenkomen in de Chaloepen
gefchooten waeren ) de ftadt Guaya,

i

maer alfo fy te onfterk
behouden noch
gelegentheyt hadden om denbuytte
bergen, defeplaets, zijnde dehaeven
van Quito, met een groote menichte
van alderhande koopmanfebappen
en een nieuw Gallioen, van den Koninck, verbrandt, keerendealfoo wenae datter wel
der nae de fcheèpen
quil ingenomen,

waeren , de

ftadt te

,

,

quiTverbrandc.

,

hondere Spangiaerden om verre gelchooten waeren, behalven feventien
Seven
gevangens, die al tefaemen, omd.it
tien
de vyandt, met valfche koegels geSpaenfchên o- fchooten had, op de Reede voorPuverboor: na overboort geworpen waeren.
gewor
Eyndelijck alfoo men niet meer
pen
voor het Callaocle Lima fngh uyt te
rechten , en het fcheurbuyck leer onder
het volck begoft te ontfteecken doch
door eenigh gevonden kruydt vry geholpen wiertjlichte de Admirael Geen huygen het ancker, en liep in den inwij ck van de Pifcadores , en, van waer
hy weder voor Puna komt, van waer
de Schouwt by Nacht,met al het krijglvolck, in tien floepen en twee jachten
weder opwaerts naer G-ayaquilgefondenwierdt, maer door onvoorflchrig,

heyt foo van krijgslieden als bevelhebbers
kregen fy aidaer een flrgh , datter 2<[ of 2.6 man in de loop bleven, en
alfoo die aenflag vruchteloos af liep.
,

Voor

Afl*iapulcdr">echte

hy mede

niet

uyt, hetgeeriehy voorhad. Daer nae
fteecktmen over nae deLadrones, en
komt in Maertdes jaersió2^ op de reede voor Maleye. Van hier vaerenfe neffens

den Opperhooft op Amboina Her-

man

Sperilt naer Ceram , en veroveren De fterkaidaer de fterekte Loehoe ftormender te Loeals mede Cambelle korts daer
Hierop wierdt de vloot verdeelt,
met twee (cheepen begaf fich de Admirael Geenhuygen naer Batavia
d'andere wierden in dienft van de Maet-

handt;
aen.

hoe veroverc

,

fchappy hier en daer gefonden, hy felve Doodrï
quam dicht onder Bantam te fterven , van den
enisopPuloBoflok begraeven. Dit is Admirael
Schapenvan defe treffelijcke vloot gevallen. ham.
Zeedert heeft in het jaer 1645 de Heer
Hendrick Brouwer met vier Icheepen
defelve tocht van de ftraet Le Maire Tocht
gedaen die noch eenhaeven fijnnaem van Hendrick
ten gedachtenis naer gelaeten , en die Brouwer
,

,

Brouwers Haven laeten noemen heeft,
alwaerfenoch eenige vyantlijcke ontmoetingen met de Spangiaerden hadden maer die door de moedige dapperheyt van den Lieutenant Willem ten
Berge uyt 't velt bofch waert wierd ingedreven; daer noch evenwel de Spaeniche bevelhebber, van het paerdt gefchooten wierdt. Daer nae nam Brou,

,

wer Caftro, een braeve

ftadt, fonder

flagh of ftoot in. Eyndelijck naer eenige andere verrichting en het ontgraeven

van een

kift

met

lil

ver beneffens {een

Metaele gefchut
fterft hy en wort
begraeven,in wiens plaets Elias Herckmans, die de Zeevaert, lof, braef
genoegt befchreven heeft gevolghtis,
die in Chili niet hebbende konnen op
doen weder met de fcheèpen ran Baldivia naer het Reciff van waer fy uytgevaeren waren gekeert is.
,

,

,

,

'tLE-

Elias

Herckmans.
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Tt tocht van den Graeve. Sijn Landing aen Lancerota. *t In*
nemen van de Stadt en het Cafleel. Befchrijvingh daer van.
Aftocht.
et).

De

Aenkomfl

in JVeft-Indien

Engelfchen worden misleydt.

Wijfe van den aenval.

.

Aenhomft

in Puerto

Ri-

Gefchil tujfchen de Hoofden.

Gevecht tujfchen de Engelfchen en de Spaen-

Nieuwe befleüingh. S tere kt e verNoch een verlaeten. Nieuwe aentocht op de Stadt 3 die van
de Spangiaerden verlaeten wordt. De Sterckte Morro Empennado
belegert. Het Fort befchooten
en overgegeven. Winffi en fchaede.

fchen. Aftocht der Engelfchen.

heten.

,

Vertreck^

van den Graef van Puerto

l^ico.

Sijn aenhomft in

En-

ge landt.

Y

hebben hier voor den
Ridder Francois Draeck;
enCandish in hun ondernemingen voorgeftelc, wy
gaen hen een ander dapper
Lantsmanby voegen namendijekdefen Graeve van Cumberlandt , voorna,

mentlijck in fijn moedigen aenvangh
Sr. Jan dePortoRicoen de gevolgen, hetende fijne andere Zeetochten,
om verdrietige lanckwijlicheydt te

op

fchonwen , vaeren.
Hy zij nde by opene brieven,gegeven
tot Weftmunfter , tot het lichten van

Oo

volck

2<?0

't

L

E E V E

H

volck en het toeruften van fcheepen gemachticht; begaf lich naer Portsmouth,
enkomcaldaerop den achften FebruaUyttocht rius , in het jaer 1^96 aen. Gaet van
van den
daer op den dartienden vanMaertt'zeyl;
Graeve.
en komt op den dartienden van April,
in het geficht van de Canarifche Eylanden
fy lieten Allegranc.a het noordenfte der felver aen (tier boort » en
kregen op den achter middag de Lancerota een van de groote Eylanden in het
geficht, daerfe des anderen daeghs
De
Siju lan- 's morgens , ten ancker quamen.
ding aen GraeffelfsonpaMelijck geworden zijnLan$eio- de, gaf
laft aen den Ridder John Barckta.
iey, fijn Generaele Stedehouwdertnet
eenige vaenen volcks , tot een getal
vanvijfoffeshondert mannen toe, te
landen: dit gefchicde in fulcker voegen,
dat fy des morgens ten tien uuren, aen
het marferen waeren, nemende den
naeften vvegh , als fy meenden , naer de
hooftplaets van het felfde Eylandt;
,

rnaer hun meeninghwas voornamentlijckom den Marquis de Gouverneur

van dat en het naefte Eylandt Forteventura genoemt, te overvallen. De
ftadtleght van de plaets, ahvaer fy te
lande quaemen, omtrent tien Engel ïche

mijlenweeghs; diefyop hun aenkomft
t'eenemael ledich en verlaeten vonden,
ais (y des achtermiddaghs, ten vijf
uuren daer binnen quaemen ; alleenigh vonden fy daer een goede menichwijn en kaes in.
Wanneer fy de ftadt verfeeckert hadden , fandt de Ridder Barckley , eenige
troepen naer een fterekte omtrent een
half mijl van de ftadt gelegen, daer
iïch de Marquis hadfterek gemaeckr,
te treffelijcke

enmetvoorraedtengefchut wel voorfij n vyandt meende te verdneren.
Wanneer de Engelfche op den heuvel
daer by quamen, vonden fy wel om-

lien

Innemen

,

van de
Stadt en
het Ca- trent de hondert Eylanders en
fteri.
giaerts, die het gelaet maeckten,

Spanhen te

willen verwachten, rnaer foo haeft naer-

Daoen

en

niet , of defe be(chermers verlieten hun fterekte, en
namende vlucht invoegen dele fonder
wederftandt ,. daer binnen quaemen,
vindende daer binnen twaelf of meer
metaeleftucken, foo groot als kleyn,
benerïens een groote menichie fteenen,
op vootdeelige plaetfen geleght.
De huyfingh felfs was van vier kan-

derdendeEngelfchen
,

opgebouwt , hebbende ftercen welgemaeckte flancken foo

ten fteen

ke

,

,

; van de
welcke de inganckniet naeronfe wijfe,
nevens de gront was geleght rnaer op
een piecks lengte in de hoogte, foo

tot afweeringh als beledigingh

,

men niet als met een ladder daer
kondeby komen j invoegen, indien fy

dat

de ladder opgehaelt, en de poort
geflooten hadden tvvintigh mannen alleen wel metvoorraetvoorfien zijnde,
het felve tegen vijf hondert fouden hebrnaer

,

ben kannen befchermen.
De ftadt beftondt in omtrent hondert
huyfen, uyt den rouwen gebouwt, rnaer
gemeenlijck van een üagh en hooghte ,
hebbende de daecken vlack , rnaer alleenlij ck een weynigh rij fende, om den
regen te doen afwaeteren;zijnde Hechts
metriedtof ftrooy gedeckt met flijck
en modder daer boven op, het welcke
door de warmte van de Sonne gedrooght zijnde ,bequaem wierdt, om
eenftort-regenaf te weeren.
,

,

Deinwoonders

engelwind

zijn rap

vanleden: van een taemeljcke lengte,
byfonder fnel in hetloopen. Hun waepens zijn piecken en fteenen. Wanneer
men hen de tromp van een mufquec
biedt, fienfe foo haeft de haen niet overgaen of fy val len plat ter aerden neder,
rnaer foo haeft is de flagh nietgehoorr,
of fy ftaen weder op de beenen, en werpen vreeflijck met fteenen onder hec
welcke de piecken oock, dapper] ijkhec
hunne doen; door welcke wijfe, hoe
wel fy weynigh op ilaghordere paffen
fydickwijlderfchaede toebrengen als
,

,

,

be-

BeCch rij-

ving h
daer van»

van

Gborge Cliffort.

befchadight worden. HetEylandt felver is niet rondt maer ftreckt lich wat in
de lenghte Noort-ooftelijck en Zuydweftelijckuyt,zijnde in tween gedeelr,
door een doorgaende rye van geberghte , gehjck als Italië door de Apennij niche gebergten gekheyden wordt.
fteenachtigh
Defe Bergen zijn bar
en onvruchtbaer , behalven dat ly,
aen eenige oorden , een goede menichte van Schapen en Geyten voeden: de Daelenlelfs> beloven niet veel,
als zijnde feer fandachtich , evenwel
gevenfe goede G arft en Tarwe. De beeiten die men daer vindt, zijnSchaepen
en Geyten, weynigh Oflen, veel Elels,
,

,

weynigh Cameelen, maer noch minder Paerden, en die niet groot. Men
oordeelt het Eyland in breedte en lengte Wight een weynigh te boyen te
gaen.
De volgendedagh zijnde de vijfbegaf fich de Ridtienden van April
der Barckley met fijn volck weder van
daer, fonderofdeftadtofhet floteenigen vorderen hinder te doen als alleen
iich daeruyt, vaneenige nootwendigheden te voorfien. Sy quaemen des
avonts aen ftrandt, maer fy vonden
geraeden niet tefcheeptegaen, hoewel daer boots aen laegen om hen in te
nemen. Des anderen daeghs zijnde
Paefchdagh ; de Graeve een weynigh
bekomen zijnde, begaf lich naerden
roiddagh aen landt by lijn volck dat hy
al te faemen te kheep deed gaen , gelijck hy fel ve mede voighde, alwaer hy
des anderen daeghs al lijn Capiteynen
aen fijn Taefel nodighde, en fijnlaft
brieven , opende > gevende oock aen
,

,

,

,

jedervande Capiteynen enHopliedcn
een toegezegelde brief» met laft om
die alleenichlijck te openen wanneer
door eenigh toeval van de vloot
fy
,

quamen verfteecken te worden

,

fullen-

dedaer in onder recht woi den waer
fy den Generael foudenweetemevin,
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deD, maer buyren defe gelegentheyt
was het uytdruckelijck verboden, cedoch ^ijnde ingevaer,
felvc re openen
om vande vyanden genomen te worden,
foudenly den Brief loo gefegeltals
fy was.hebben buyten boort te werpen.
daer door alle ontdeckingh van
hun voornemen, door pijnigingh of
,

,

,

Om

anderfints te ontgaen.

Des Generaels befluyt was den
Dominico of Domingo
te nemen » wendende tot dien eynde
de ftevens naer WcftTndien van het

tocht op Sant

,

het vafte land op den een-entwintichlte van May inhet gefichtkre- Ae "n
gen, zijnde Matinino , het welcke ly weft-Inlaetenden leggen, den loop naer Do- dien.
minico naemen ; daerfe ten twee uuren
naeby landt quaemen en vanmenichte
v an Car.oas befogt wierden.
aeten
de befchrijvingh van dit landt en defen
landtaert voor andere, en van anderen
gedaen te zijn. Sy naemen vorders den
wegh naer de Virgines, enkregende
felve op een Saturdag 's morgens' in het
gelicht , komende op den naer middag
aldaer ten ancker. Des anderen daeghs
fetten de Graef , aen een voor af befijn volck aen landt,
fpeurde plaets
daer hy het felfde monfterde bevindende omtrent duyfent foldaeten naer
het welcke , eneenige oeffeningen, den
Generael een brave aen fpraeck aen
hen deed. De vloot was als doen niet
boven een dagh feylens van Puerto Rico , waer over de Generael fijn beftel-

welcke

ly

,

Wy

l

,

,

,

lingh

tot fijn

ondernemingh maeckte

>

en vorders een overlegh , hoemen den
aentocht darwarts nemen fou of door
de Virgines heenen, eenweghdie niet
t'eenemael onbekent was dewijl verfcheydenvanhun fcheeps volck 1 defelve voor heen » met den Ridder Draeck
genomen en bevaeren hadden, ofnae
den ouden loop, maer men oordeelde
dat de eerftede naefte wegh was, maer
door de engte wat ge vaerlijck,de twee,

,

O02

de

292.
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,

,

op dat het volck veylighlijck landen
mocht; wa*er op hy vorder iaft gaf,
dat jeder (chip, fijn volck in de boots
fetteniou, en hem volgen.
Het was ongevaer acht uuren op
den fefden van Juny wanneer het meefte gedeelte van het Regiment van den
Ridder Barckley, gelandt was, het
vveicke eyndeiijekten vollen op het
droogh zijnde , aenftondts begoft
aen tetrecken, fendende een verlooren hoop voor uyt, geleyd doorCapiteyn Andries , Commandeur van de
byfondere Compagnie, van den Generael, die voor dien dagh door Hopman Powel , Lieutenant Colonel
aengevoert wierdt. Sy trocken al de
,•

,

doorgaensopvaft maer
, hebbende echter een gemackelijcke tocht, tenminften van dry uuren , ten eynde van
welckefyeen fwart ontmoeten , diefe
gaerne tot hun leytfman (ouden hebben
gebruyekt, gelijck hy fich oock gewillig daer toe toonde maer hy fprack
noch Engels nochSpaens en was daer
en boven foo verbaeit , dat hy hen voor

zeekant langs

,

fomwijlenop

los landt

,

,

,

Daden

en

maer
de door de palfagien was om
veyliger, die daer om oock genomen
wierdt, aifoo deGenerael feydeliever
de eeifte re willen zijn, in het landen
aen Porto Rico als de tweede, in het
doorvaeren van de Virgines.
Op Maendag des naer middaghs bevonden fy fich niet verre van i'uerto
Rico , maer hielden noch t'zee, als
zijnde van meeningh, met den morgen (tont in te vallen, om fich niette
dele
vroegh te laeten ontdecken.
reden wierdthet Jacht, met het Schip
de Anton.y om des nachts de landingh
afte(iengefonden,gelijckdefelvemet
den middernacht weder terugge quaemen. De Generael dan cntboodthier
op, den Ridder Barckley, by hem
aen boort, met dewelcke hy fel ver in
de boot gingh om de plaets at te fien

een goede wijl, uyt den Wegh door
harde klippen en rotlen heen Ieyde j
komende ten laetftendaerfe door een
arm van de Zee van het Eylandt, daer
de ftadt op ltondt afgefcheyden wierden. De inwateringh waseenCanonfchoot wijdt,- hebbende aen cleandere
fijde een fterekte , met vijf groote ftucken gelchuts en eenige, doch weynige
mufquettiers fy hadden den avont te
vooren de vloot, der Engelfchen ontdeckt, en dien morgen hun landen vernomen, gelijck fy hadden konnen fien
door verfcheyde ruyters , die af en aen
reden om de fterekte der vyanden te
ontdecken. Eenige wneren van meningh, dat men op die rotfen , een
deel mulquettiers behoorde te leggen ,
om de Spaenfchen, daer door uyt het
fort te dry ven , maer dat wierdt voor
als doen niet aengenomen(hoewel daer
nae gedaen ) om dat fy geen groote
lchaede van dat fort te lijden hadden»
evenwel wiften fy geen raedt om over
te komen , ter oor laeck van de diepte ,
en de onkunde van de grondt, en dewij lde boots noch geen landingh omtrent de fterekte hadden konnen vinden. Terwijl fy daer aldus bekaeyt
ftonden niet wetende wat voor een
,

,

,

,

befluyttemaecken

,

omdeftadtte gc-

naecken,wiertereen (chootoftwee van
een ander fterekte, leggende aen de
engte vandefenimvijck,hoewel fonder
fchaede op hen gedaen en dat was
de eenige paffagie , om van de plaets
daerfy waren, op het Eylandt, daer
de ftadt op ftondt, over te geraec,

ken.

De S wart die hen

geleyde

,

kreegh

wat beter kennis en de Engelfchen bevonden, datfe mifleydt vvaeren , die daer over ren deelen met dreygen en ten deelen met vleyen den
Swart foo verre kregen dat hy ben op
hier

,

,

een beeter wegh nam te brengen, hoewel het volck door een tocht van den
ocli-

--Dl?

En

eelfche

wordtn
mifleyc.

van

George Cli

ochtend tot den avont, gelijck dien toen
overdaalbereets aen het vallen was
digh vermoeyt was , evenwel fy feuen
de vennoeytheyt aen een zijde, en
volghden hun voorganger, foo wel als
fy konden.
Eyndelijcklanghsmenichte van onbegangen paeden of onpaeden , geraecktenfe eyndelijck op een betreden fandigen wegh ; evenwel , waeren
fy noch niet by een brugge , diefe nootwendigh over moften en verfcheyden
van de aenleyders felve , begoften,
door fulck een moeyeüjcke tocht te
befwijcken,- foo dat ordere aen de
voortoght gegeven wierdt , fich op ie
houden, tot dat door den een of den anderen middel fy foo veel paerden bequaemen, als fy van noden hadden,
die den tocht deden ophouwden. Daer
mochtmen Hen een armen maegeren
ruyn beichrijden die gewoon waeren,
de befte paerden ter werelt te beklimmen hebbende noch zadel noch toom,
alleenich een eyudt londts in de plaets
vaneenbreydelin den mondt.
Eyndelijck over quaemen fy de
lengte vandefen moeyelijcken wegh ,
en geraeckten by de brugge, maer (00
laet datter van uien nacht geen middel
was om daer over te geraecken 3 als
zijnde, gelijck fy reden hadden te geloven, tegens hen gefterekt. Men belafte dan de Compagnien fterek op hun
wacht te blyven , en ondertuffchen
gingh de Generael beneffens den Ridder Barckley foo ftil als fy konnen, om
de gelegentheyt daer van te verkennen,
diefe nauw en enge vonden, en een lange ftraetwegh , leydende tot een brugge, die van het eene Eylandt tot het ander ftreckte. De brugge was opgehaelr,
en op den anderen oever was eenfterke
Barricade , een weynigh vorder was
een fterkte metgefchut, maer hoeveel,
konden fy niet wel onder kennen noch
oock hoe veel volks daer mocht in zijn
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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evenwel bemerekten fy klaerlijck genoegh dat men niet anders als by
laegh waeter
daer over fou konnen
,

,

,

geraecken.
De zee-lieden hadden weynigh kenniffe van de ebbe en vloer , van die gewe (ten , en daer om de eenige wegh,
om de bequaemen tijde van den aenval
te weten, was alleenigh, een geduerige wacht daer byte letten, om waer
te nemen wanneer het waeter mocht
beginnen te vallen : ondertuffchen
wierden de troepen wat te rugge gefet,
om fich wat uyt te ruften.
In een groote Laen, gingen fy alle of
nederfitten of nederleggen j ververfchende iich met een dronck verfch
waeter, daer de voorgaende Swart , en
noch eenander, diefe in dit het bofch
gevangen hadden,hen by bracht; eenige
datfebyfich hadtaften het broot aen
den, gelijck de Graef , oock gaerne
van het geene hy by lïch had> mede
deelde. Sy brachten den nacht over ten
beften fy konden, en inde morgenftondt
twee uuren voor dagh , wierd de op,

waeckegedaenenmet weynich moeyten het volck op de been gebracht,
zijnde maer nodich deoorentefchudden , om allarm te maecken. De Com-

pagnien waeren terftont in order.zij nde
een jeder vergeeten, hoe vermoeyc
hy dien voorigen avont was geweeft j
foo voorbaerigh was een jeder , om
aen den man te zijn.
Tulfchen den Generael enden Rid- Gefchii
der Barckley, ontftont een kleyn ge- '"Achen
oof"
fchil, wievanhenbeyde devoortocht
dj af
van dien dagh fou hebben : Barckley
feyde dat de Graef hen alle konde
Commanderen en gebieden en derhalven aen hem ftondt of hy defelve
begeerde te hebben of niet > maer dewijl het hem belieft had, ditheyrin
twee Regimenten te verdeelem en des
Graven Bevelhebbers al dien voorigen
dagh den voortocht hadden gehadt,
,

Oo

?

achte
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achte hy volgens krijgs gebruyck dar
fijn Regiment, oock dien dagh behoorde haer eer en aenfien te hebben.
Defe redenen, behalven de vertooninge, dat de Graef geiiefde aen te
mereken dat hy de Generael was , en
fijn plaets foogevaerlijck niet behoorde te zijn bewoogh den Grave foo
verre, dat hy des Ridders Regiment
de voortocht toeftondt, evenwel wilde de Generael in perfoon,d'aenleyder
,

,

,

;

zijn.

Zijnde dan de wij fe van den aenval,
op dele voet vaft geftelt , ftack fich de
aenval.
Graeve in fijn Harnas, gelijck oock
al de Bevelhebbers, en andere die waepens hadden, en deden (alfoofe wel
wiften dat hetdaerheetvanderoofter
ibu gaen,gelijck wel bevonden wierdtj
en men voeghde fich tot den aentocht.
Terftont had de Centinel van de vyanGevecht den hun aenkomft ontdeckt,- diedaer
tuflehen op allarm maeckte en alloo vingh men
de Engel- aen
vyer op
wer malkander te geven
H
fchen cni
J-j'
derhjdts wierdt dapper hoewel in het
spaendoncker gevochten, duerende d'aenval
fcheu.
tweegeflaegen uuren geduerende de
welcke deSpangiaerden niet ftil ftonden , want hoewel de befpringers
geen middelen naer lieten om door te
breecken
konden fy evenwel door
de poort geen toegangh vinden. De

Wiife
van den

,

,

•

i

i

•

,

i

ï

,

,

,

,

,

fteen\vegh*die de rechte wegh daer nae
toe maeckte, was met voor bedacht ,
foodanigh op gebroocken en over
hoop geworpen, dat de Engel fchen,om

op hun beenen

te konnen Itaen, liever
van de wegh in het waeter ter fijden
gingen, als daer op bleven.
De Graef had het hier medequaet
genoegh allbo die geene die fijn fchilt
droegh, ftruyckelende , hem op het
lijf en met hem in het waeter neder
viel , niet fonder gevaer van te verdrencken, dewijl hy met fijnwaepenen feer belaeden was, maer wierde
door den Sargeant Majoor
die by
,

,

Daden

en

geval dicht by hern was, gmoIpen>
evenwel met fonder meer ais fijn genoegen in fout watrter te hebben het
welcke hem foo heek maeckte , dat hy
gedwongen was, fich op de fteenen
neder te leggen , tot dat hy een vveynigh bekomen zijnde, aen een feeckt rder oort gebracht wierdt ; daer hem
de koogels loo feer niet om de ooren
,

, hoewel noch genoegh om jemant lchrickaen tejaegen, echter wilde hy niet van daer, foo langh het gevecht duerde. De Ridder Barckley
leyde dan fijn Regiment aen, die treffelijck op de Spangiaerts de chargeeren en weder wel ontfangen wierden,

vloogen

,

defelve de fteenwegh
metfesftucken, behalven noch eenander , dat dicht by de poort lagh, en met
fchroot meer fchaede onder de vyanden
deed als de relt.
Niet tegenftaende evenwel al dit
gewelt, geraeckten de Engelfchenaen
de Poort , en begoften defelve met bijlen, daerfe twee of dry van by fich
hadden, aen ftucken te houwen ; daer
die van binnen groot gewelt met piecken tegen deden. Echter konde men
daer noch foo niet in geraecken, waer
over de Ridder Barckley naer een doortoghtbeneffensen ter lijdende Pcorr,
omfagh, enbegoft felvetot tweemaei
toe foo ver in het waeter te waeden.dat
indien hy geen goetfwemmer had geweeft, hy lichtelijckfou verdroncken
hebben. Defe die tot aen de Poort gekomen waeren , riepen die van hun
vaendel toe, dat men hen piecken fou
aenlangen, alfoo de hunne meeft gebroocken waeren, waer op men riep
om piecken piecken , en al de piecken
voor den dagh bracht, die daer waeren maerin fpijt van alhun piecken,
geen kanswaüer om binnen te geraecken , want de vloet quam voor eerft
foo ftatckin, dat het waeter daer het
eerft tot aen hunknien ftoncit, nu tot
den

befchietende

,

,

Gëorge Cliffort.

van

den middel toe quam, en daer en boven
begoft de dagh aeu te breecken, die
ieeckerlijck het verderf van veel voicks
dreygde, alfoofe als dan beeter doel
fouden hebben konnen fchieten ( zijn-

de nu door den nacht mifleydr. ) dewijl
hun gefchutop den fteenwegh geftelt
was, die de Engelfchen ter oorfaeck
van de romptligheyt, als gefegt is,
verheten hadden, het welckefy alsdan
klaerlijck fouden hebben konnen fien,
en tot hun verderf verbeeteren.
Menbefloot dan de troepen weder
.Aftocht
Ier ebaf te brengen
gelijck gefchiede , ter
;elfchen
pi aet: fe daer fy den geheelen nacht gelegen hadden
daer de heelmeefters
,

,•

hadden.de gequetften te verbinden, die niet feer veel waeren , en de
dooden noch minder, maeckende in als
geen vijftich mannen, foo van d'een

tijdt

; geen van de Commandeerende hoofden was of dootof gebehalven twee Lieutenanten
quetft
Chamly , die fich braef gehouwden
had, enBelings. De troepen trocken
vorders , vanhier naer de zeekant, alwaer de Generael had beftelt , dat men
leeftoch brengen ion.
Terwijl de foldaeten fich aldaer ververfchterr, begaf hy felve fich naer
boort zijnde gevaerlijck fick , om aldaer een weynigh uyt te ruften , maer
fijn hooft was foo vol van bekotnmernis,dat hy binnen weynigeuuren,al weder van boort, en op de itrandt quam,en
terftonteenaenvangh maecktevan een

als d 'ander uyt

,

befluyt , het welcke hy ondertuffchen
Nieuwe had over geleght ; om het welcke uyt te
*ftel_
voeren , beftelde hy , dat een van de
ngh
fcheepen dicht aen ftrandt fou loopen ,
hoewel niet (onder gevaer , van te verongelucken , maer de nood vereyfchte
fufcks ; te gelijck, wierden op deiteenroden t over de fterckte , die fy eerft
'

'

ontmoet hadden

,

omtrent

vijftich

mufquettiers geplactft , om van daer de
vyanden van hun gekhut af te dry ven.

29?

Ondertuffchen,waeren oock in de booten gegaen, Capiteyn Coach, en Capiteyn OrrelUmet twee hondertpiecken
en mufquetten>om aen de andere fijde
van de fterckte tuflchende feiveen de
ftadt te landen, om daer hun poft te
nemen j en de aenkomft van de andere
troepen te verwachten, ofanderfints,
van die kant de fterckte te befpringen,
terwijl het felfde van gelijcken van de
andere kant gefchieden.
Dit befluyt deed een goede werckinghj want binnen den tijdt van een
uur , zedert de faeck fijn aenvangh genomen had, was het fort, ten deelen
door het fchip, en ten deelen , door de
mufquettiers, foo aengetaft dat de
gefeyde booten met gemack konden
landen , waer op de vyanden vorder de
plaets verlieten
fonder eenigh merckelijck verlies van de Engelfchen; als
,

,

,

Sterckte
verIae "

,

hebbende niet meer als dry gequetften
en een doode ; alleenigh het fchip , geraeckte op de klippen en ftiet aen ftucken. De boots hebbende het volck belandt
quaemen weder te rugge en
haelden meer voicks het welcke lan,

,

,

,

de tuffchen het punt en de brugge , en
tuiTchen de rode fterckte , die Ie Mata-Diablo noemden.
Het volck dan Lande in alle veyligheyt, een goet ftuck aen geen fijde
het rode fort, daer de Spangiaerden
al vaerdighftonden om hen te ontfangen. Hier ontftondteen braeve fcher- Nocheen
mutzel y maer de vyanden , fich felven verlaten,
te fwack vindende , maeckten een eerlijeke aftocht , tot datfe aen een bofch
quamen aen welcke inganghly ftandt
hielden. De EngeHchen trocken voort
op de fterckte aen , welcke fy verheten vonden, en bleven daer dien nacht
over. Des morgens eerdendagh aenquam begoft men nu , van een andere
fijde op de ftadt aen te trecken, zijnop het minder Eylandt gede nu
,

,

,

raeckï

,

fy

bevonden fich

,

met het aenbreec-

,

,
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Nieuwe brcecken vsn den dagh by de ftadt. De
«en tocht paffagie daer toe , is bofchachtig aen
op de
beyde fijden ; e:ifoo eng dat geen meer
ftadt.
ais dry in front daer over trecken konnen, eggende defe voornoemde fterekte, omtrent ander half Engeifche mijl
1

van de

ftadt.

Hoewel de wegen feerbequaem

tot

hadden fy echter geen ontmoetingh met allen
eo
qmemenfoo gemackelijck by de ftadt
als ly fel fs begeerden, maer daer komende vonden die verlaeten, van al
wat eenigen regenweer konde doen ,
zijnde met als vrouwen en oude of gewonde mans en kinderen daer in gebleDie van ven. De Spangiaerden hadden lich, als
de Spantothun uyterfte toevlucht, in een van
giaerden
erlaeten hun fterekte, nae de-Zeekant (Morwordt.
ro Empennado genoemrj begeven.
hinderlaegen waeren

,

,

,

Nae dat uu de ftadt met genoeghfaemebefeitingh voorden, enjedervaendclgeinquartiert was, wierden aldereerft, de overgebleven Spangiaerden,
aen de prevooft overgeleverd en voorts
een tamboer nae de fterekte gefonden
omdefelveuyt naemvande Koningin
van Engèlandt die hen daer, om liet
had gronden
felide te rermeefteren
op te eyfehen. De Gouverneur gaf
daer op tot antwordt ; dat de Koninck
vanSpangien, hem darwaerrs had gefonden, om de fterekte te bewaeren
gelijck hy oockfoolangh als hy leefde
de lelve niet (ou over geven. Op defe
antwoort befloot de Generael de plaets
met gewelt aen te taften tmer met
f oo weynigh verlies van de fijne als
hem mooglijck was want hy vvift wel
De
dat hy een fterckebefettingh daeriaeft e rek te
ten moft en dat hy niet als welgewaeMorro
Empfn- pent weder te rug^e moft gaen. Hy
nado be' dan focht die fonder gewelt te verove]f£cr:.
ren, en hen door den honger totreden
te brengen, foeckendehen alle levens
middelen af te fnijden , doch laetende
,

>

,

;

,

,

,

,

ondertuffchen niet nae

fijn

batieryen

en

D

a d e

k

en Gabions op te rechten, om de plaets
daer mede te befchieten. De Generael
liet ondertuffchen oock niet ftrenge
tucht onder fijn volck te onderhouwden,^ van de welcke hy twee liet nae
de gaïgh voeren,om dat eene een Spaenfche vrouw verkracht en de andere jets
in de Kerck
buyten ordere van den
Generael gebroockenhad, de eerfte,
hoewel een braef foldaet moft voort,
maer de tweede kreegh genade ; nae
dat hy al dry mael aen de galgh was
geweeft.
Ondertuffchen begoft het gefchut,
dapperlijck op de plaets, en de Gabions op de Cavallero der Spangiaerden, dieie op het punt nae de ftadt,
gemaeckt hadden tefpeelen, en eer
het middagh was, oordeelde men het
gefchut daer gedemonteert en onbruyekbaer gemaeckt te hebben, evenwel, al fo hun docht dat de wal en deCavallero daer op ftaendc begoft te waggelen , befchooten fy de felve noch tot
den avont toe, gedurende, wekken
tijdt, niet een Spang' aert op de wal
te fien was, daer te vooren, eer het
gefchut begoft te fpeelen. geen vier
of vijf foldaten, fich binnen fchoots
van de fterekte lieten fien, olwierden
met een Canonkoegel begroet. Dit
fchieten
en dat van de andere fijde
wrocht foo veel op die van binnen
dat fy des anderen daegs omtrent een
uur een trommelflaeger uyt fonden
om van verdragh te handelen. Sijn
voorftellingh was, dat twee Capiteynen van buyten
met twee van binnen
fonden fpreecken , degemachtighden
komen op een onfijdige plaets by een,
de voorftellingh der Spaenfchen was,
,

,

,

,

,

Met vliegende vaendels
kpegels inden

mom ,

,

brandende lonten,
gaen , om aen

uyt te

gcene jijde der brugge gefet pijnde,

te

mo-

gen gaen waer fy wiUen, het lojfen van al de
gevangenen Jonder lofgelt j en bet /ceder leveren derjlaevcn.

De

Hetforc
Dfrcho ~

'

Gêorce Cliffordt,
De

Graeve floegh defe voorwaerden
af, maer fcyde henaen, dat, dewijl
hy geen vermaeckt fchepte in Chriften
bloedr-ftortingh
hy hen eenige voor
waerden wilde geven, de welckefoo
iy aennaemen > wilde hy hen fonder
veel omÜagh ingenaede nemen. Dele
waeren dele 1 Hy [choyickjxn alle het
leven. De Gouverneur met fijn Capiteynen,
,

,

mochten met hun wae, alleen met Kfipier
en tongiaert , uyt tiecken. 2 Sy [ouden,
alle by hem blijven , tot dat hy hen van het
en Bevelhebber en

fenen

,

maer de

,

foldaten

Ey landt verlofgafte vertrec^en

het welene
,
binnen dartigh daegen Jou gefchieden.
3 Eenige van hen, die hy verhiefen fou , [ouden met hem naer Engelandt reyfen t maer
daer niet langer blijven als een maent , en
daer nae veylighlijcl^, en fonder lofgelt we-

En

overgegeven.

der naer Spangien gefonden worden. Defe
voorwaerden wierden aengenomen,
cn
pj aets J aer0 p overgegeven.

^

Alloo geraeckce defe ftadt

St.

Jan

de Puerto Rico methaerüerckten,in
handen van de Engellchen zijnde een
,

,

&c.

2.97

wel bebouwt naedeSpaenfche
wijfe* met veel wijdeftraeten, en een
braeve Hooft -Kerck, tot de grooce
ruym van Portftnuyden in Engelanti
andere hebben de plaets en het landtplaets

fchap breder belchre ven. Debuyt hier
gekregen was groot > behalven winft
en fchaede, 80 Ichoone ftucken gefchuts, maeroock het verlies van over
de 400 man die voor het weder te
fcheep gaen vandeGrave, van de En*
gelfchen aldaergeftorvenzijn.
Eyndelijck befloot de Grave fijn
Vertreck
vertreck van Puerto Rico , met fich ne- vanden
mende beneffens fijn fchip, noch acht Graet'
Scheepen, en laetende met den Ridder v ^ n
Jan Barckley negen vande groofteom R

^°

hem

volgen, en is alloo op den 14
Augufti van daer gefcheyden , nemende
fijn loop naer deEylandende Acores,
dte hy , niet fonder fwaere ftormen den
12 van September in het gefich kreegh.
Van het Êylandt Flores venrockenfy
wederden tó en geraeckten eyndelijck
geluckïghlijck weder in Engeland.
te

Pp

t

L E E-

sijn

p^
i

aenft

in dt~

in

UEEVEN

en

DADEN

V A N D E

RIDDER

JOHN NORRIS
ENGELS

GENERAEL.
INHOUDT.
OPvoedingh

van Norris , voortgang en bedieningen, Sijn
tocht naer Spangien. Aenkomft in de Coruna, Hun eerfte ontmoetinge. Bejleüing om Coruna aen te taften. De Laege Stadt

genomen. DroncJ^enfchap der Engelfehen vernielt veel
volets, Strengh j^rijghsrecht der Spaenfchen. Spaenfchengejlagen.
Storm aengebracht, Tooren vallende verplettert Engelfehen, Spaen-

wordt

in

fchen macht, onder den Graeve d Andrada. Engelfch e aentocht dacr
tegen. Hun order e en treffen. Overwinningeder Engelfehen. Die

Coruna in den brandt fteec^en. Hun vertreck van daer. Graeve van
ffex komt in de Vloot, Landen der Engelfehen tot Pennichie. Pen-

E

nichie en het Slot gewonnen, I^oninckfion Antonio

van de

Ingefete-

V

nen befocht, Aentocht van het leger naer Lub on. Tor r es e dr as aen
Don Antonio overgegeven. Vordere aentocht der Engelfehen, Doodltjc\ waeter-drincken,

Aenfymft

tot Lisbon,

Vytval uyt Lisbon»
Af-

Draec\]{omt met de Vloot aen Cafchaes en verovert de plaets.
tocht der Engelfehen, Gewilligheyt der Engelfehen

om

teflaen.

Het

Cajleel

't

Leven

Daden

en

John Norris.

van
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Cafleel van Cafcbaes over gegeven. 60 Oofterhngenaengebaelt. De
Engelfibe van Galleyen bejprongen. Vigo genomen en verbrandt»

Te

huys'komfi der Vloot.

Y

brengen Draeck hier

weder

re voorfchijn

,

maer

gefelfchap van een ander
Oorloghs
dapper
in

man om mei den iel ven
Roem van dit ftnck wercks te deeTe weeren den Ridder john Nor,

den
len.

Opvoedin; van
Norris,

ingcn.

die by ons een korte

maer braeve
loop ftaet te doen. Defewierdt van fijn
boecken tot den Oorlogh en ten dienft

ris

,

,

van den Admirael van Vranckrijck gebracht, ennochjongh zijnde, kreegh
het bevel over eenigh volck onder den
Graevevan Effex in Irelandti op het
breecken tuffchen Don Jan van Ooften-

rijckmetdeStaeten wierdt hy Colontl Generael van al de Engelfche Oorloghs macht, in wekken dienft hy twee
,

daer nae
Jaren heeft toegebracht
Velt-Marfchalck onder denGrave van
Hohenloo en daer nae Generael van
de troepen in Vriellandt gemaeckt.
Wederom uyt deNederlanden te huys
komende, als Monfieurbet gefagh aldaer had, wierd hy Prefident van Munfter, inlrelandt, welckeplaetsby ftadigh behield, maerwierteerlangh (elf
binnen den tijdtvan een Jaer weder als
Generael over de Engelfche troepen
nacrNederlandtgefonden , welck bevel hybehieldt, tot dat de Graeve van
Leicefter daer heenen quam.Hy wierdt
daer nae» als de Spaenfchen op die
knft quamen Velt-Marfchalck in Engelandt, al plaetlen die felden eenich
Engel fchman foo opvolgende in buyten oorlogen bekleet heeft. Nu ftond
hy beneftens den beroemden Draeck,
over de vloor , meeft op hun eygen kollen naer Portugael beftelt om den verdreven Koninck Antonio, te ilen te herftellen, Generael gemaecku (van wiens
,

,

,

recht en koraft tot het Rijck, en hoe hy
doorde waepenen van den Catholijc-

ken Koninck, onder den Hartogh van
Alba, in onfe Nederlanden, wel bekent daer weder uyt gedreven wierdt,
elders wijtloopigh gefproocken is.
,

Welcke Koninck fich mede , om dit
werek voort tefetten, op defe Vloot
begeven had.) Het was in April des
jaers ifé>8. wanneer defe Zee koos, 16
oorlogh fchepen en met die voorraet en
volck voerden honden en veertich (daer

Sijn
tocht

na Spangien.

onder tfeventich Hollandlche geprefte
icheepen) fterck,naer elf dagen feylens
geraecktenfe op den twintichften van
April , tegen den avont aen de Co- Aenruna, landende in een bay, omrrent komft
aen Coeen mijl van daer,van waer fy aenftonts nina.
naer de ftadt aen marcheerden, maer
komende op een half mijl daer om- Huneertrent, werdenfe van den vyandt ont- ftc nricmoet} maer defe door de Engelfchen mocting.
aengetaft zijnde , begaeven fich weder,
binnen de poort.
Voordien nacht bleef het heyr der
Engelfchen , op de dorpen , huyfen , en
meulens daer omtrent, en dicht onder
de ftadt leggen , hoewel niet ionder ongemack van een Galioen St. Jan genaemt, een van die het voorgaende
jaervandefwaere ncderlaegh, ontkomen was, een Hulck, twee kleyner
icheepen en twee Galeyen, die op de
rede laegen, die niet lieten op de Engelfche troepen, gednerig teichieten.
De Generael Norris hebbende dien
morgen , voor het aenbreecken van den
dag de ftadt verfpiedt , bevond defe! vc
aen de landtiijde , ( want fy leyt op den Eefielhals van een Eylandt) met een wal, op lingh om
Coruna
eendroogedijekbefchermt waer op aen te
hybeiloot aenftonts fijn geluck, met tallen.
Pp 2
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onderibecken, (lellende
ondettulfchen "^rder op het planten van
eenigh gefchut tegen de boven genoemden fcheepen en Galleyen, het
welke gedaenzijnde,hebben de Gaieyen , op het ecrftc fchot, aenftondts de
Reede verlaeten, begevende fïch nae
Feroll , niet verre van daer , en de
andere ichepcn, afgelaeten, op de Engelfchè te fchieténj het overige van den
dagh gïngh heen , inhettoeitellen van
de troepen en andere befteilingen , tot
den voorgenomen aenvai dienftigh.

beklimanen

te

,

Men

had

beitelt dat

1200 mannen

fouden aen landt gefet worden onder
het beleyt van den Colonel Humly s
en Capiteyn Fennéï de Vice-Admirael,
,

hetwelckemoeft gefchiede, in lange
Boots en Jachten, op de welcke verfcheyde ftucken gefchut geleght wierom op het naerderen van de belpringers, op de iradt daer mede te
fchieten. Aen de hoeck van de wall
die de onder- waerer-kant befchermt.
was Capiteyn Richardt Wipgfield>
Lieutenant Colonel van den Generael
Norris, en Capiteyn Sampfon Lieutenant Colonel van den Generael
Draeck, beftelt, ombylaegh waeter
met vijf hondert mannen , indien fy het
aen te letten foo
paifabel vonden
niet met ladders de wal te beklimmen,
gelijckaenden anderen hoeck Colonel
Timpton en Bret met dry hondert

den

,

,

,

, om met ftorm-ladders te enteren , gereet ftonden.
Zijnlle nu al de troepen die te waeter
moeiten aen komen, voor het lacgh

mannen

ivaeteringefcheeptenhet teecken van

den aenvai gegeven hebben WingenSamp(on,acngcvangen,in plaets
van door het waeter te waeden , dewijl het noch te hoogh was, hun poft
met ladders te beklimmen, terwijl oock
de boots , Tonder eenige fwarigheyt
beha' ven dateenige weynige gequetft
wierden landen. Colonel Bret en
,

field

,

Daden

en

Colonel Timpton quamen binnen hun
poft, fonderverhindeiïngh, ai foo Capiteyn Hinder
een van die geene die
te waeter binnen gekomen was, aldereerft die kant van den wal fchoon maekte houdende den vyand ib lang met de
fijne op, totdat, die van buyten mede
in quamen. Wingfield en Sampfon, Delaege
vonden meer teeen ftandt alszijnde fladc
°
j 1
c wordt ia
tot tweemael toe, van de ladders ar.
geflaegen , maer als de andere , inge- men.
komene troepen de verweerders van
van binnen op den hals quaernem lieten
dele hun tegenftandt vacren en faegen
om een goedt heen komen. Zijnde dan,
de laege ftadt op dele wijle aen dry
,

,

_

,

1

j

.

1

,

,

,

plaetfen, meteen fchrickeüjck getier
overvallen , begaeven fïch de inwoon*
ders van de laege nae de hooge ftad, het
geen fy te bequaemer konden doen, om
dat de Hngellchen geen kennifle van de
,

te minder bequaem
hen die af te konnen foijden.
De andere die in de fury en het woeden
niet om quaemen begaeven fich ter
vlucht naer de fteenrotlen op het half
Eylandtj andere verborgen üch in hoecken en winckels die riaederhandc wel
voorden dagh gehaelt wierden.
Onder dele was Don Juan de Luna

wegen hebbende,
waeren

>.

,

man van

een fccr goedt beleydt-, die
een huys had verfteecken,
maer lich des anderen daeghs gewiüiglijck in handen der Engelfchengafjdaer
wierdtdien (elven nacht, oock eenen
Juande VeraCommiiTaris van de leefeen

iich felven in

tocht gevangen, die bekende, dat op
het inkomen der Engelfchen , vijf hondert foldaeten , in ("even vaendels verdeelt , binnen de ftadt wacren ge weeft.
Wanneer de Engelfche,nu aldus mee- kenkhzv
fter van de onder-ftadt waeren , en on- der Enderher pionderen, over al de kelders gd'chen

me

l

vol wijn vondenjtoondenfeeerft ter de- y^j
gen,van wat landtaertfy wacren, drinc- vo cks.;
kende iich vol 5 met fulck een kleyne
i

forgh,

als offer

geen vyandt omtrent
was.

van

John No

was , waer door verfcheyden uyt de
boven ftadt, doot gelchcoten wierden
en de reft eer- gront tot een verderflijcke fieckte leyde. Sy vonden onder
veel andere buyt feer groote voorraet
van aldt-rhande fcheeps waeren,die hen
wel te pas quam.
Des anderen daeghsfmorgens , omtrent acht uuren» verlieten de Spaenfchen mede hun fcheepen, die, hebbende het gefchut van het Gallioen
over laden het lchip in vier en vlam
fetten , het welcke twee daegen fchrickelijck brande. Seftien ftucken wierden evenwel noch geheel daer uyt gehaelt, de andere tot fo toe waeren of
geborften , of door den brandt gefmolten y en wierden foo evenwel overgenomen. Op den felven dagh veroverden
deEngelfchenoockhct Kloofter, leggende aen de Zuyd fijde der ftadt, en
dicht aen de veftingh van de bovenftadt, foo dat fy uyt de veynfters van
het fel vc, deSpangiaerden, daer binnen groote fchaede konden doen.
Den volgeoden dagh op den r.aer
middagh, quaemen, omtrent twst duyient mannen, die hier en daer in het
landt vergadert waren af, felf tot by de
poorten van de ftadt , sis haddenfe gedacht met kouden en fchoenen daer
,

,

,

binnen

te

komen ; maer op de eerfte te-

gc-nweer, die van de wacht aldaer gedaen wierdt, nae datterachtien omverre gefchooten waeren, heeft fïch de
reft op de vlucht begeven , zijnde meer
dan een mijl weeghs by de EngeKchen
gevolght. Op den tweeden dach daer
,

aen, wierdtde Coïonel Huntly > met
dry of vier hondert mannen te landewaerdt in gelonden die een groote
menichte vees niet hem te rugge
,

bracht.

Op den derden

dagh had de Geneeen voornemen, eenlangh aminitie huys , ftaende op den wal en naer
ben toe open zijnde, iute nemen j het
rael

kris.
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welcke hen groot voordeel tegens de
Spangiaerden fou konnen gegeven hebben.maer defe het felvemedeerkerTncnde hebben het in den aenvang van den
avont in den brandt geftoocken het
welcke door een anderen brandt in de
,

,

laeger-ftadt gevolght wierdt, die gefchaepen ftondt, meer fchaede, door

het verbranden van veel vcorraedt, te
fullen doen , macr door het om verre
haelen , van eenigc huyfen geftnyc

wierdt

Op den vierden dagh plantende EngeKchen, onder het faveur van het
K-loofter twee halve Canons
en twee
gotelingen regende itadt, zijnde met
een kruyswal befchermt en gegabioneert, maer de eerfte en t weede'loiïïngh
van defe ftucken, deed defe wal om verre vallen, foo dat het gefchut voor de
vyanden open ftondt, en verfcheyden
van de Engelfchen daer door om verre
gefchooten wierden onder de welcke
oock Spencer de Lieutenant van het gedicht by de fijde van Eduard
fchut
Norris meefter daer van,gevelt wierdt;
welcke lacrfte evenwel daer over fijn
plaets niet verlier, tot dat hy van de Generael fijn Broeder order kreegh
de
batcery te doen ophouwden, tot dat
men hetgefchut,op nieuws fou hebben
verfeeckert, gelijck oock. de aenvolgende nacht gefchiede. Op dien felven
dagh Capiteyn Godwin, gelaft van den
Generaeï, dat wanneer men aenvingh
de ftadt te beftormen hy aen de ander
fijde fou foecken een Efcalade, of ladderftorm aen te vangen, mifduydende
het teecken , dat hem moeft gegeven
worden, ondernam het felve, voordat
aen de andere fijde de ftorm begonnen
wierdt, en kreegh een fchoot in de
mont, maer de Generaeï, hebbende
fij n gefchut in order geplant, en tot den
,

,

,

,

,

ftorm alles vervaerdight, fommeerde
die vanbinnenom fich over te geven,
maer jemant van hen lieden deed een

Pp
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fchoot op den Tamboer korts naer het
welke een man over de muer gehangen
en een aenfpraeeck geeyfcht vvierdt,
gevende die van binnen te gelijk te veritaen, dat, de opgehangen man,die gee,

Screngh
krij;;s

recht der

Spaenichen.

,

,

,•

,

naedemaelhetfcheen dat fy noch niet
veelluft hadden, om fich over te geven.

DeGenerael Norris, hebbende de
nauwiten verlpiedt, vandt,

hoewel defelve op een iteenrots gelegen is, eve,nweleen bequaeme plaets
oti de wallenteondermijnen
en (lelde aenftonts (ijn vo!ckinhetwerck,die
naer een arbeydt van dry daegen (op
den fevenden dagh
zedert fy in de
laege ftadt waeren gekomen) de Mijne

,

,

,

vaerdighen het buskruyt daer in kregen , maer in der daet, niet diep genoeghin de wal, waer door de felve
oock geen by'bnder wereking deed en
de nugereede ftorm achterbleef.
De volgende dagh daer aen vvierdt
Capt. Antony Sampfon, met omtrent
,

,

vijfhondert

Spaenfclie

ge

flie^en.

.

mannen te

Jandevvaerdt in-

gefonden , om voorraedt voor het heyr
tehaelen , die eenige troepen der vyanden aldaer ontmoete en naereenigh
geveghtin de vlucht dreef. Keerende
met goeden buyt weder te rugge. Op
den iel ven nacht , wierden de Mijneurs
weder te werek gcftelt ; die voor twee
daegen (eer wel , op het fondament van
de wal arbeyden. Tegen den rijdt
datfy meenden vaerdig te zijn , maeekte de Generael alles tot den ftorm gereet fullende de Generael Draeck aen
de ander fijde met twee honden: mannen in boots en floepë mede den aenval
doen , die daer wel darrich liet fitten
en als de Mijn vaerdig was, deed hyle
terftonc aen fteecken die de helft van
,

,

,

,

,

den Toorn op blies , onder welcke fy Storm
gemaeckte was. De befpringers lait veng£
hebbende, foo draede Mijn geiprongen was den aenval te doen , deden
lulcks, maereen weynigre vroeg.want
zijnde boven'op de brulegekomen
is
de andere helft van den Toorn, die door
de Mijn los gemaeckt was mede om Tcorén
vallende
verre gevallen, begraevende wel twintichordartigh Engeifchen onder haer JenPEngclfchen.'
puyn.
Dit gaf fulck een verflagentheyt aen
de anderen, datfy hun aenleyders lieten ftaen, en terugge weecken; twee
Vaendrighs d'eene van den Generael
Draeck, en d'atidervan Capiteyn Antony Wingfield
wierden inde brelfe
gelchooten, maer hun Vaendels behouwden, dat vanden Generael door
den ftedehouwder van Capt. Sampfon,
en dat van Wingfield , door den Hopman f elf. Capiteyn Sydenham was onder die geene, die den Toorn overvallen had, dewelcke hebbende dry of
viergrootefteenen, op de laeger deelen van fijn lighaem, daer door fich
niet kon bewegen, noch door weynige
geholpen worden, maer zijnde des
anderen daeghs bevonden dat hy noch
in het leven was
ten koften van tien of
twaelf man gefocht vvierdt te verioficn,
maer te vergeefs.
De brelïe die door her gefchut gemaeckt was vvierdt feer wel door die
geene die den laft daer toe hadden befprongen brengende de leyders hun
volck op de fteeck van een pieck > op
de brede, maer zij ndevaerdigh om in
in te vallen
ontfonck hendelofleaerde van onder de voeten wegh naer buytentoe, enbegoften fytefien, dat de
helft van de wal noch niet om verre
lagh foo dat fy gedwongen waeren ,
weder te rugge te keeren. In defe aftocht, dewelcke gefchiede, van defe
twee brelfen, door een nauwe ftraet,
wierden veel van de Engelfchen ge,

ne was die op den Tamboer gefchooten had voor de reftwietdt in defe t'lamenfpraeckniet veel als van Don Juan
de Luna en andere gevangens , maer
weynigh van overgaeve gelproockenj

ftadt ten

Daden

,

,

,

,

,

,

fchooten.

Des

Jonh No

van
I

Spaen-

Des anderen daeghs verftonr de
Heer Generael van een gevangen,
,

Imachc

binnen gebracht wierdt; dat de
Graeve d'Andrada een waepenmacht,
fes mijlen van
toc p UcrU o de Burgos
Corunna vergaederde, en dat fulcks
maer het beginfel van een meerder
macht was , alioo der noch een grooter
troep , onderden Graeve van Altomira
verwacht wierdt : hier over maeckt
hy cenbeüuytden volgenden dagh defelve te gaen befoecken , in defe order.
Inde voortocht was het Regiment van

lotderden die
iGraet"

li'Andra-

,

Engelcheaea-

den RidderRoger Williams, met die
van ^ en Ridder Hduward Morris en
C
Colonel Sidney.
en!
Inde Battaille onderden Generael,
waeren de Regimenten van den Colonel Lane en Colonel Medkerckjen inde
achterhoede, de Regimenten van den
den Colonel
Ridder Henry Norns
Huntley, en Colonel Bret. Andere vijf
Regimenten met den Generael Draek,
vvierdeibtot bewaeringh van het Kloofter en het gefchut gelaeten.
Omtrent ten tien uuren des anderen
daeghs, zijnde de leide May ontdecktenfe, omtrent een half mijl vanhen,
Uunor- de troepen van den vyandt. De Ridder
Eduwaert Norris voerende de voor
troup gaf den Lieut. Colonel Wing-

ochc

^

,

,

,

,

,

field laftjde oytfchot der feiver te Com.
manderen, die defelve in dry troepen
,
de eene ftelde hy onder
Capiteyn Middleton ter flinker handt
een ander onder Capiteyn Erington,
ter rechter, en hetlichaemder feiver,

verdeelde

ef-

,

beftaende in roufquettiersbehieldthy
temidden, voor fich fel ven ; houdende de rechte wegh. Maer de wegh die
Middleton ingellaegen had, ontmoete haeft den wegh van Winghfieldt,
welckeeerfte nu albereets aen het treffen met den vyandt was, endoor Wingfield, daer over haeft onder ftutwierdt,
die deSpaenfche voet over voedt deed
wijeken, hoewel fyeen goede kruys-

|
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weer voor fich hadden, diefewei fouden hebben konnen inhouwden maer
,

begaeven fïch naer een brugge, die
over een kreeck, uyt der zee komende
lagh, envanfteen, metboogen, gemaecktwas. Aen de voet van de briïgge, ter overzijde lagh het leger van de
Üpangiaerden , zijnde fterek betrencheedt. SirEduwaerd Norris drijvende met fijn troependen vyand, over
de brugge, maeckte den wegh klaer*
maer onder een dichten haegel van
mulquet-koegels, dewijl de Spaenfchen
den overganck, van'beyde lijden befchooten,van dewelcke het verder eynde , met tonnen gebaricaedt was maer
f y die de Barricade fouden befchermen,
fiende het ftout aenvallen van de Engel fchen
verlieten hun poft, daerSir
fy

,

,

in brack. Maer terwijl hy
met den pieck in de handt, fijntegengenftanders afwees , wierdt hy fwaerlijck aen het hooft gewont, foodathy
ter neder viel , doch wierdt dapper-

Eduward

lijck

,

door den Generael

fijn

Broeder,

met den Colonel Sidney eneenige andere Edellieden by geftaen. Capiteyn

Hinder hebbende oock

fijn

Cafquet

van het hooft gefchooten , kreeghvijf
wonden in het hooft en aengeiïcht.
Gelijck Capiteyn Fulfordin den lincker arm gefchooten wierd. Maer wierden alle dapperlijck door den Generael

by geftaen,

die

met

alle

kloeckmoe-

digheyt voorwettende , de befte van
fijn tegen ftaenders.over hol over bol te Overrugge dreef. waer op volghde de vlucht, winning
"
van hun ganfche machtj zijnde dry mij- de r n
gc f ^
len verre, langhs dry byfondere wegen, die de vluchters op geflaegen
waeren, naer gevolgh. De ftandaert
met des Koninckswaepen, wiertdaer
voor eerft verovert, een groote menichte wierdt terneder gemaeckt. En
veel van die geene, diefe op hun we*
derkomft
in heggen en ftruyeken
vonden leggen , omgebracht.
,

,

Hier

, ,

,

'üLeeven
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Hierop wierdt Coionel Medkerck,
mee lijn Regiment, dry mijlen van
,

anderen wegen op , om alles wat hen
voorquaemte beroven en te verbranden loo dat men het ganfche landt een
cluytfche mijl ia.het ronde in enckel
vier en vlam fagh ftaen. Men vandt in
het leger der vyandéb, (eer goeden
voorraedt van Oorlogh en l.jftocht
cenigh filver
en andere koftdijeken
toeftel. OndetufTchen lande oock het
bootfvolck uyt de vloot op een Eylandt, naeftaende fcheepen gelegen,
daerfe het oock al pionderden en verbranden watfy vonden. Aldus keerden
de Engelfchen weder naer deCoruna
met Hechte vertrooftinge voor devyanden, die daer binnen laegen, die
wel dapper op hen fchooten, wanneerfe uyttoogen , maer niet een fchoot
deden wanneer fy weder quaernen.
De volgende dagh wierdt door gebracht , met het infeheepen van het
gefchut dat tot de Batteryenaen landt
was gebracht 3 en hetgeen in de ftadt
,

,

,

,

,

het

het welcke

indien
beter
te geloven dat

,

bequaem was geweeft om

maecken, is
de Generael, meerder rijdt, om de
over-ftadt te winnen fou hebben aengerj e twee ael ft e nachten, beftede]e
g C>
men om de boven-ftadt aen een oordt in
brant te fteecken maerdie van binnen
t feilde vermoedende» boden fulck een
tegenftandt > dat fy het voor quaernen,
maer de laege-ftadt wierdt huys voor
huys in vyergefet foo datter , nauwelijcks een noch oock het Kloofter over
eynde bleef ftaen. De volgende nacht,

breflen te
Di e de
Coruna
inden

i

fteecken.

,

:

,

zijnde deachfte van

May

brachten

Daden

de ganfche oorlooghs macht t'fcheep,
onder het verlies van een eenigh man
het welcke hen foo gemackelijckniet HunrêrC
via
fou hebben gevallen, in dienfe den
vyand, by de Puerfte de Burgos niet
geflaegen hadden.
Nae dat fy van daer vertrecken waeren, hadden fy de wint geheel tegen,
foo dat fy negen daegen wereks hadden
om de Berhnaght weder te krijgen ,
op wekken tocht de Grave van bffex
( daer hier achter byfondervan gehandelt woordt ) en benerfens hem fijn
broeder Waker Devereux een Edelman van feei* groote hoop , met den
Ridder Roger Williams, Coionel Generael over het Voetvolck , de Ridder
Philip Butler, en de Ridder Eduward
Wingfield mede inde vloot quaernen.
De Grave was met den fel ven windt
van Falmouth vertrocken.metde welc- Gr^[via
1

daer, nacr een Kloofter ge fond en
het welcke hy verbrande, nae dathy
het geplondert en twee hondertSpangiaerden, die fich daer in hadden verborgen neder gemaeckt had. Naer het
gevecht , fandt de Generael de voortoght den eencn , en de Batuille een

gevonden was

en

fy,

^
t

ke de anderen van Pleymouth t'zee ko.^um
gegacn waeren. Hy niet wetende de de vloot.
plaets, daer de Generael van voornemen was te Janden hadden al tot aen
Cadix geweeft, feyleude foo of en aen
omtrent de Zuyd-Caep , alwaer hy
eenige fcheepen met kooren genomen
had , die hy inde vloot bracht. Op den
feftienden dagh, naer hun vertreck,
,

,

landen fy tot Pennichie in Portugael
fcif onder het bereyck van het gefchut
des Caftcels, meer daneen mijlweegs
van de ftadt , gaende het volck , tot aen
den middel toe, door het waeter, niet
fonder gevaer van te verdrincken , voor
een deel , ter oorfaeck van den ftereken
wint en de holte van de zee, gelijck
oock een boodt omgeflaegen wierdt,
waer door vijf-en-twinrigh mannen
verdroncken. De vyand liet niet nae,op Landen
hun landen, met vijf vaenen Spangiaer- d " Ec "
r
den, uyt de ftadt te komen om hen het ^Penlanden onder deGraeve de Fuentes te nichie!
beletten,komende felfs dich by de waeter kant. Maer de Graeve van Eflex,
met den Ridder Roger Williams , en
fij n

van

John Nor

fijnbroedei/ncbbende albereets voicks
genoegh aen landt, om twee troepen
uyt te maeckenjlieteen van de felve den
wegh, naer de waeterkanthouwdcn,
en de andere over de lantheuvelen treeken, het welcke de vyand ilende weeck
die oock dieper te landtwaerdt in, niet,
gelijckde Engel fchenmeenden,om hen
te ontmoeten maer inder daet, om fich
op het fpoedighfte wegh temaecken
,

,

evenwel zijnde door de Engelfchen,
die hen onder Capiteyn Jackibn , door
den Colonel Generael, achter aen wierden gefonden aengetaft , hielden fy
ftandt , pieck tegen pieck, inwelcke
ontmoetigh de Capiteyn Robbert
Pieuw doodt bleef; maercyndelijck de
Spaenfche vluchtende, kregen de En,

gelfchen tijdten gelegenthcyt , om al
hun troepen aen landt te brengen , en
op de Stadt aen te voeren, dewelcke op
een plaets openzijnde . fy oock fonder
befchermingh en vcorftandt vonden.
De Generael deed noch dien avont het
Cafteel opeyfehen,- hetwelcke zijnde verlaeten, van die gcene die het
bevel daer over had een Portugees,
genaemt Antoniode Auridt,het felve in
befettinge hebbeen, verfocht alleen te
weeten of Don Antonio, de Koninck,
mede te lande gekomen was.als willende dan de fterekte aen hem over geven
en als hem fulcks verfeeckert wierdt,
heeft hy oock de fterekte gaerne over
gelevert. Sy vonden in het Cafteel, om,

,

trent hondertmufquetcen,een goetdeél

piecken , en twintigh tonnekens kruyt.
De Engelfchen aldus meefter van de
ftadtenhetflot, bleven daer alleen eej in welcke rijdt, eenige Prieen andere geringe lieden quaemen,
om hunnen nieuwen Koninck Don Antonio te üen , diefe beloften deden, uyt
naeme van de aengelegene landen dat
hy binnen den rijdt van twee daegen
een goet onderftandt, te paerdc en te
voet ion hebben.

nen dagh

fters

,
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Generaelen hadden een volko"

men beiluyt genomen dat het lege r
over landt naer Lisbon , onder het geleyde van den Generael Norris, lou
marcherenjen dat de Generael Draeck,
met de vloot, naer de monc van de
Taagh, de Rivier daer van , fou vaere n,
datter een Compagnie te voet, totbewaringh van het Cafteel fou worden
gelaeten en fes andere by de vloot blyven (oodanigh dat de hecke en gequet,

Aentocht
bei

wn

'fil*

bon.

,

s

ftefoudenteruggeblyven,zijndegoede
order op hun genefingh geftelt.
Sy hielden geduerendc dien tocht,
feer nauwe krijgltucht, löodanigh, datter een.die eenhuysopgebroockenhad,
om dat te plonderen, daer over op ge-

hangen wierdt, hebbende de oorfaeck
fijn doodt,op fijn borft gefchrevenDien nacht bleef het leger tot Lorinha,
en des anderen daeghs kregen fe bericht
datdevyandt ,totTorres Vedras, een
macht te paerd en te voet tegen hen

van

vaerdigh hield waer over fy dochten,
dat hy die plaets fou foecken te befchermen , macr komende daer , op den
tweeden dagh van hunne march , lier,
die geen twee uuren, voor het aen ko- Torrcs
men der voortocht de pl8ets,en het flor, Vedr; s
in de bcfittingh van Don Antonio.
fH.ft^
Antonio
j.
j
r
ly groot gebreck,
Hier was het dat
ver gevoornamentlijck van broodt begoften geven,
;

»

1

1

te

krygen

der

was

,

te

i

meer alfoo feer nauwe ordatniemandtde landt-

geftelt

,

eenige de minfte fchaede fou
doen , op hoop dat van felfs fouden
komen , om het leger te verforgen
macr fulcks niet gefchiedende,geracckte het felve tot die fchaersheyt, het
welcke fy bellooten , Don Antonio te
kennen te geven, eerfy hunvoorgaende
befluyt qnaemen te veranderen; het
welcke gelchiedende (telde die loodanige ordere datter voortaen beeter
voorraedt was.
Op den darden dagh, lloegen fy hun leger in dry byfondere dorpen neder,leggen:
Qj3
(aeten

,

,,

't

L

N
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gendehet eene gedeelte, in Exarama
de los Cavalleros het ander in Exarama de Obifpo, en het darde in San
Sebaftiaen. Capiteyn Jorck> die des
,

Generaels Compagnie ^paerden

Com-

mandeerde, wilde eens onderwegen,
van des vyants ruytery een proef neme
een van lijn Corporaels met acht ruyters floegh door veertich van de Spangiaerden, en hy felfs met omtrent veertigh door wel tvveehondert heen, ten
minftenfoo de, Engelfche fchryven.
vorder
Des anderen daeghs , naemen fy hun
aencoch: mars nae Lores , daerfe bericht waeren * dat hen de Spaenfche wilden vergdfchen.
wachten i als hebbende aldaer voorgenomen met de Engelfche te ftrijden,
en daer toe eenigh voordeel, dewijl
defe nootwendigh aldaer een brugge
over moften ; maer evenwel eer de Engelfchen
aenquaemen waeren de
Spaenfchen al vertrocken , daerfe noch
eenige teeckenen van befchantfinge
,

,

vonden.

Het Regiment van den Generael
Draeck, om beeter huys-vefting te hebben, floegh fich fel ven voor dien nacht
in een dorp, meer dan een Engelfche
mijl van daer.en dichter nae den vyant,
ter neder. De welcke defe gelegentheyt waernemende.des morgens vroeg,
dat Regiment quam aen vallen, roepende Viva el Rey Don Antonio dat
de gemeene roep was. Maer de foldaeten,hoejonghfy waeren, toonden dapper vvederftandt, maer fouden het te
quaet gekregen hebben, ten waer fy
door Capiteyn Sydnam en Joungs
Vaendels tijdelij ck waeren by-geftaen,
waer op de Spaenfche met eenigh verlies moften wijeken, hebbende veer-

op

,

de Engelfche gedoodt, en fes
of feven gequeft.
Des anderen daeghs legerden fy fich
tot Avellana, omtrent dry ( Engelfche mijlen van Lisbon ) al waer eenige
van deEngellchefoldaeten, drinckentien van

Daden

cti

de

,

ters

,

op twee plaetfen »uytftaende Waonderwegen vergeven en aen- Dood,

,

andere menen l'ickw*tm
dat het door het eeten van honingh
kj£ J
was> het geen fy in eenige huyfen hadden gevonden, maer wat het zy geweelt of niet , fy waeren en bleven vergeven . Opdien felven nacht, trock
de Graeve van Effex , beneftens den
Ridder Roger Williams, omtrent ten
elf uuren, met 1000 mannen uyt, om
fich , dicht by Lisbon in Embufcade
ofhinderlaege te leggen, fendendeondertuflehen eenige uyt , om daer een
alarm te verwecken, maer de Spangiaerden bleven evenwel binnen, foo
dat de Heeren onverrichter faecke,
weder te rugge quaemen.
Op den 2f van Mey , quamen fy 'm
de Voor-ftadt van Lisbon, op welck
ftonts geftorven

zijn

,

inkomen Roger Williams ,?benerïens
Winghfield omtrent dartich fchutters
gevangen naemen, maeckende voorts
de ftraten fchoon, tot aen de wallen van
de ftadt en vindende daer vorders niet
anders, als een deel oude Mannen , en
bedelaers, die vaft riepen Viva el Rey Aen-'
Don Antonio. De huyfen waeren al komft
"
ot
geflooten , dewijl meeft al de goe- } Llf
deren binnen de ftadt waeren gebracht,
eenige, aen de waeter kant, waeren
oock in den brandt geftoocken die vol
koornen ander voorraedt laegen, op
dat fich de Engel fchen daer niet van
fouden dienen , evenwel wierdt in
veel huyfen groote rijekdom gevonden. De Generael belafte vier Regimenten de wacht in de ftraetcn te
houwden , zij nde die van de voorrecht,
terwijl die van de Bataille dengeheelen nacht in de velden byAlcantara in
flagh ordere ftonden, en die van binnen hun huyfen op de wal en daer
in den brandt ftaecbuyten ftaende
ken,omgeen hinder daer door te krijgen
Des morgens ondernam den Ridder
;

,

,

,

Ro-

van

John Nor

Roger Williams, hoewel nietfonder
gevaer, de Kerck van Sr. Antonio
die dicht aen de ftadts wal leght in te
nemen maer de vyanden waeren hem
te gauw geweeft en hadden die al voor
heen belet. De reft van dien morgen
wierdt doorgebracht, met het inlegeren van de Bataille en achterhoede in
de voorftadt Bona Vitta genoemt,
plaetfende de Mutquettiers in huyfen,
uyt de welcke fy> op de wal konden
fchieten , gelijck die oock de groote
ftraeten , dapper fchoon hielden.
Ondertuflchen de Engelfchen door
hun tocht vanfesdaegen afgemat, en
flaeperigh zijnde, quaemen die van
binnen , omtrent een of twee uuren in
den nacht een uyt val doen, en dat
langhs dry byfondere ftraeten, op de
Engelfchen aen, voornamentlijck op
het quartier van Colonel Bret, die,
gelijck meeft het leger, in ruft, en
,

,

,

,

,

u Vy

l

onverwacht wacker gemaeckt zijnde,
foo haeft hykonde, fijn volck in het
geweer bracht met het welcke hy den
vyandt dapperlijck het hooft boodt,
maer hy fel f te voorbarigh zijnde
Capiteyn
wierdt doodt gefchooten
Carfey kreegh een koegel door het
dicke van fijn been, daer hy oock binnen vier daegen aen geftorven is en
Capiteyn Cave wierdt gewondt maer
;

,

,

,

,

nietdodelijck, zijnde alle van fijn Redoor defe tegenftandt, en
giment
andere die in de overige quartieren ge:

daen wiert, deed men de Spangiaerden
fchielijck en verwardelijck wijeken,
wordende door den Graeve vanEflex
tot aen dePoorten der ftadt toe gej aegt,
waer op een troep paerden, op hen
uyt quam , maer defe door Capiteyn
Jorck gechargeert zijnde» begaeven
fich mede op de vlucht; eenige begaven
fich in de huylen die fy open vonden,
daerfe al dootgeflaegen wierden gelijck de Sergeant Major Wilfon wel
dry of vier met fijn eygen handt om,

ris.

307

en fijn volck dat by hem was
,
noch vetfeheydene anderen of maecken deedjverhefende de Spanfche alfoo
wel drymael foo veel als de Engelfche.
Ondertuflchen was de Generael Dracck
Draeckmetde geheele vloot tot Caf- komt
cais gekomen
nemende de plaets fon- ™ etde
vloot aen
j
j
j
/l
a
der tegenftandt in , meelt al de inwoon- Ca ( cais
ders op het aenkomen van de vloot , en verowaeren naer het geberchte gevlucht, v-ertde
bracht

,

•

•

1

laetendede ftadt ter genaede vanden
overwinnaer. Draeck landt een Portugeefche Piloot naer hen, met beloften
van alle goet onthael, indienfe hun Koninck gehoorfaemlijck ontfangen , en

nootwendigheden

fijn

waepenmacht

toebrengen wilden het welcke fy
met vreugde aennamen; fendende terftont, twee voornaeme naer de ftadt,
om hun trouwe tot Don Antonio, te
waer op de Generael fijn
betuygen
volck niet verre van het Kloofter van
St. Domingo, hoewel niet fonder gevaer van het Cafteel , dat geduerigh
op hen fchoot, zijnde met vijf-entfeftich Spangiaerden befet, dat het
noch tegens hem hield, lande ;hy had
op fijn aenkomen vry eenige fcheepen
ontmoet en genomen, enopfijn naerdereneenop derotfengejaeghr.
Nae dat de Engelfchen aldus twee
nachten by Lisbon ftil hadden gelegen,
en de beloften diefe feggen hen door
Don Antonio van een algemeeneop,

,*

,

,

ftandt, dry duyfent

mannen

te voet,

en eenige paerden gedaen te zijn, niet
vervult fiende , en aenmerekende,
hoe flecht fy {tonden met een ftadt , die
gefterckt,en

met meergewapende man-

nen van binnen

,

jae

meer

als

van buyten waeaen te taften oock

als fy

ren , voorfien was
infiende , dat fy

,

,

meenden genoegh,
van hen geeyfcht was ge,

daen hadden, en dat fy elders beeter
op hun flagh fouden konnen geraecken, om Rijckdommen op te doen, befluyten niet tegenftaende dat het

Q^q 2

Don
An-

P laetJ

'

,

5
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Anto iio gaerne langer opgehouwden
had (als elders breder verhaelc is)
eyndelijck af te trecken
geüjck op
den derden dagh des morgens gefchieAftocht de. De Generael Norris
de Graeve
der EnvanEffex, en de Ridder Roger Wilgel fck en.
iems bleven in hun vaftigheyt diefe
gemaeckc hadden tot dat al de andere
troepen in het velt waren
naer het
welcke fy mede volgden hebbende het
ge kick van niemant gevolght te zijn.Sy
irocken noch dien volgenden nacht
,

,

,

,

,

,

naer Cafcais

,

en nae dat

iy aldaer

gekomen waeren, kregen
door een Friefter
feer fterek op hen

,

aen-

fy bericht,

dat deSpaenfchen

en
aen quaemen
alreets tot St. Jnliaen gekomen waeren;
fy ontfingen die tijdingh, met groot
genoegen, fodanigh dat de Generael
noch dien a'vont een Bode met een
Trompetter, aen den Generael der
Spaenlchen af fandtj door de welcke
hy hem een ontfegh-brief dede behandigen daer in hy hem nodighde met
hem > in het open velt , een flagh te
,

,

,

,

waegen, omhemtebetoonen
gelogen had, met te leggen dat
,

,

,

Grwilc!er

tn-

gclf'chen.

om

te

fUeiJ.

dathy

fy fteels

van voor Lifbon, uy t vrele voor
de Spangiaerden waeren opgebroocken; als zijnde het wel vijf uuren, des
morgens geweeft eer (y aen het trecken v/acren, fonder dat jemant van hen
allen, de moet had gehadt, van hen te
volgen. Behalvendefe ontfegh-brief,
fond de Graeve van Elfex mede een van
aen jemant byfonder,
fijnent wegen
die van fijn ftaet zijnde, het felve
locht te beweeren. Daer op,maeckte de
Generael fijn heyrdes morgens ten dry
uuren vaerdigh om naer den vyandt te
maer komende > vonden fy
trecken
welde plaets daerfe gelegen hadden,
doch de vyanden waeren in groote onordcr noch dien nacht opgebrooken, en
gewcecken eer de Trompetter en Bode by hen quim die hen echter niet ver
van Lisbon achterhaelden , maerkree-»
wij fe

ligheyc

,

,

;

,
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gen anders geen befcheyt, als dat hea de
Generael dreygde beyde op te hangen »
om datfe de ltoutheyt hadden gehadt»
fulckeen boodtfehap aen hem te brengen maer het was maer dreygen,oock
had de Generael Norris achter op den
brief gefchreven» dat indienfe fijn boden eenighe verongelijckingh aen deden, hyhet felfde, op de befte van
fijn
gevangens, fou verhaelen. Sy
wierden dan weder, hoewel, fonder
antwoordt te rugge gefonden.
Wanneer de geheelc macht tot Cafcais gekomen was , wierdthet Cafteel
gelommeert en opgeeyfchr,maer de Bevelhebber antwoorde* het felfde niet
tekonnendoen, voor en aleer hy hun
gefchut gehoerdt had invoegen men
gehouden was een Battery op te rechten , en een charge te geven , waer
op terftondt het overgeven volghde.
Een Compagnie foldaeten wierd daer HecCaingeleght, tot dat het gefchut der En- aeel vatt
gellchen en datfe in de fterekte vor- oTcrg^geovert hadden, ingefcheept was, het ven.
welcke hen, fonder het felve te vermeefteren fwaergenoegh fou gevallen
hebben. Wanneer nu alles t'lcheep
gebracht was, deed de Generael, de
helft van de tterekte door een mijne
fpringen en liet foodat vaendel volcks
:

,

,

,

,

,

mede

t'lcheep komen.
Terwijl fy aldaer op deredelaegen

,

haeldenfe t'feftigh Oofterfche Hukken
aen, dat hen beeter voordeel aenbracht
als , al de voorige tocht had gedaen,
maer daer is elders van gefproocken,
De Compagnien die tot Peniche ge-

.

r Qo

_.

fteriin-

gen

aen-

£ chaelc -

laeten waeren , wierden oock door dry
of vier fcheepen afgehaelt. Wanneer fy
van de rede venrocken wierden fy
noch evenwei door een-en twintigh
Galleyen, metecnieer ftil weder aen- DeEngeigetaft, die evenwel, hen weynigh fchae- fthenvan
de toebrachten, fiendehen te wel ge- Gaiieyen
ro
moedighlijck re ont- ge n^
ftelt om hen
fangen.
,

'

Ter-

van
Terwijl

Johk Norris.

fy "onderwegen vvacren, taf-

fen fe oock Vigo acn, maer vonden
geen tegenftant ,en hebbende de plaets
met het omleggende landt geplondert*
ftaecken , Borlis een dorp tuflchen ViVl *°Sc -

r°wie.

goenBayona, endaernae oock Vigo
inden brandt. Eyndelijck quam Norris

hoewel

uytteftaen

groote ftormen
op den 2 van July in bin-

niet fonder
,

't
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nen Pleymouth,gelijck oock de andere
fcheepen, d'cen hier d'ander daer, doch
recht, maeckendealfooecn bevan defen tocht. De vorder handelingenen ondernemingen van defen Teiluys
alle te

fiuyt

ongeluckigenKoninck Don Antonio> J°™*
fijn wijtlopiger en omftawdelijcker,
van liet begin tot het eynde , elders ver-

haalt

en

;

alsgefegtis.

DADEN

VAN

ROBBERT

DEVEREUX
GRAVEvanESSE
INHOUDT.

T

van de vloot naerSpangien. Die in J£je loopt. Geheymen J{aet enbejluyt. lnftruïïien. Aenkomfl tot Cadix, Ge~
meynfaeme duyven. Geflalte van de Baye vanCadix. Met
Jlaen tujfchen de Engelfchen en Spaenfche vlooien. Schrkkelijck^
gevecht. Over winningh der Engelfchen. Groote fchaede der Spaenfchen. Scbaede der Engeljchen. Landen van de Graeve van Effex.
Treffen te landt. Spaenfche geflajgen. De fladt verovert. De RidOeflei

der Winabfieldt ge/c booten.

fon hun

e

Het

Cafieel gewonnen. Spaenfche fleec-

%en fcheepen in den brandt. Beleefden handel van de Ge-

neraelen. Cadix verbrandt,

Earaan verbrandt,

Wy

L

't

e e

v

e

n

Y hebben van

de gebooren alkomft van defen
vermaerden man, niet voor
het
tegenwoordige
te
fpreecken.veel minder van
doodt, zijnde, voornamentlijck

I

te

fijn

dit laetfte, elders treurichlijck

|

genoegh

Wy

wy

konnen

>

Calis door den Cardinael
Albertus
Eertshartogh van Ooftenrijk,&c. die daer na,uyt kracht van Paufelijcke Difpenfatie en toelatinge, mei
Ifabella Clara Eugenia de Infante van
Spangien getrouwtis geweeft, verovert was, dacht het de Koninginne
de Spaenfchen
Elifabeth geraeden
,

Die in

de hoochte van 43 graeden gekomen

zceioopc.

i^S

,

,

,

,

vanhaerleet, felfs inhundiepfteingewant een gevoelen te doen hebben} (y
derhalven vervaerdight een ftercke
Tocht
vloot om daer mede
de kuft van
van een
viooc te- Spangien > felver, aen te taften, ftellende over de fel vc, de Heer Robbert
ipanGraeve van Effex en de Heer Charles
gieo."
Houwardt hoogh Admirael van Engelandt ( die by ons in andere voor vallen, meer genoemt is )fïj nde verfclt,met
erfcheyden andere grooten en Edele
Mannen, als den Graeve van SulTex,
de Heer Thomas Houwardt, de Heer
Herbert de Heer Warden de Ridder Waker Raleig.de Heer Marfchalck
en Ridder Fran^ois Veer , de Heer
Burck Don Chriftoval Jonge Prins van
Portugael, de Jonge Graef Lodewijck
van Nafïauw, de Admirael der Hollanders , de Heer Johan van der Voort,
en menichte van andere braeve Ridders
en Edellieden , al genegen om dit braeve ftuckwercks, bytewoonen, en te
helpen uytvoeren.
Eer dat de vloot van Pleymouth te
zeyl gingh vonden de Heeren hoofden goet en geraeden , de oorfaeck , en
,

,

,

,

,

,

fche Engellcheen SpaenfcheTaelen ;
't welcke.ailes vervaerdigt zijnde,de
vloot,fterckhondert-en-vijftich lcheepen of daer omtrent jhaer ancker lichteen in Zeeliep : wanneer defelve op

,

-

,

der naemen indrucktelaeten uytgaenj
en dat inde Latijnfche,Franfche,Duyt-

was,vondenhetde Heeren Generaelen
de Grave van Elfex en de Admirael
Houward goet een verkiefingh van
een geheymen Raedt te maecken: dewelcke beftont,in de twee Heeren Generaels de Heer Thomas Houward,
de Heer Warden, de Ridder Waller
Raleigh
de Heer Marfchalck en
Ridder Francais Veer, de Ridder
Georg Garry, Meefter van het gefchut, de Ridder Coniers ClirTord >
en de Ridder Ancony Ashley , Greffier
van den fel ven Raedt.
In delen Raedt wierden vervolgens Geheyme
beflooten, dat fy
aenftonts hun loop Ra" en
e uyt '
in het zeylen fouden veranderen , en

den Lezer voordrae-

£ en
Kaerdat

,

reden, om de welcke fy defen tocht on-

na

lullen alleenigh die ververhandelt.
maerde tocht naer Cadix , lbo kortetelijck, en evenwel fooomftandelijck
als

Da DEN

en

,

defelve meer Weft-waert aennemen
omeenige redenen, die hen alderbeft
,

(

bekent waeren. Ter felver tijdt wierden oock verfcheyde Inftrudien , voor
jeder byfonder Capiteyn en Schipper
vervaerdichtjfonder dat defelve voor
eerft mochten weeten wat defelve behelfdenj zijnde onderde tijtels enopfchrift
van eenjeders byfondere brief,
,

defe

woorden gefchreven

:

Opent defen

Brief niet, op verbeurte van uw leven , ten
tvaere het geviel , dat tvy door onweder

quaemenverJ}ïoo)t

te

worden

en indien ge-

,

moogt gy defelve openen , en doen
inaer of gy by ongeval
in banden der vyanden qnaem te geraken»
foo hebt gy defelve in allen gevallen in Zee
vallen

,

het geen daer inflaet

,

te werpen, foo gefegelt alfle %i n.
;

nemen

Kieruyt

dat in defe brieven ,
de plaets en het befluyt daer op, begreftaet af te

pen waeren,
deckt

te

,

om

houwden

welck geheym be,

fy niet beeter

konden

Inftm *

van

Robbert Devereüx.

den doen als defe precautie en voor
forge te gcbruycken.
Ondertufichen gingen vaft al defcheepen van de vloot in goede Ordere hunnen gangh,zijndedelelve in vijf Efquaders of deelen gedeelc. Onder de Graef
van Effex de Heer Admirael,de Heer
,

Thomas HouwarddeHeer\Varden,de
Ridder Waller Raleigh , en de Admivan de Hollanders de Heer vander
Voort, hebbende jeder fijn befchoorael

Ef: al welcke
quaders > hoewel fy alle daegen met
voordacht fich op feecker maet van
lengte of mijlen, af-fonderden , quaemen 'fy , evenwel altoos of dien felven,
dagh.of op den avont,weder by malkander.
Aldus was hun aentocht feer voorfpoedigh, en al de fcheepen in goede ordere quamen tuffchen de Noortkaep en de Caep St. Vincent doch
houwdende foo diep in Zee dat men
van het landt af hen niet gewaer kon
werden. Op den tienden van Juny een
Franfcheen een Vlaemfchcbarck, komende van de kuft Barbaryen » wierden
by eenige aengehaelt en opgebracht,
maerbeyde feer eerlijck en beleefdeMjckbyde Generaelen ontfangen, en
naer eenige daegen, vreedtfaemlijck
weder veribnden.
Op den twaelfde van defelve maenr,
geraeckte de Ridder Levifon,te faemen
met den Ridder Chriftophel Blunt
met dry Hamburgers flaegs , maer
bracht hen alle dry op ; Meer andere
vielen in hun handen , eer fy by Cadix quaemen,alwaer fy op den 20 Juny
zij nde Sondagh feer vroegh in den morgen , omtrent een duytfche mijl van de
ftadt de anckers lieten vallen. De Zee
ginghopdientijdt feer hol door een
harde wint, echter wierdt de Raedt
vergaedert , en aldaer beilooten zijnde
wat hen te doen ftondt vingen de Ge-

ren fcheepen onder figh

,

,

Acn .
komft
ot

Ca -

,

,

,

neraels aenftonts aen in aller haeft

,

ee-

S'ït

nigh van hun volck, aen het Wefteynde
van de ftadt, door behulp van lange
booten, Hoepen en barcken.om voet en
lichte parde volck uyt te fetten, toegeruft, te landen, maer konden het voor

doen niet te wege brengen,invoegen
van de bareken , met tachgentich
braevefoldaeten , in de grondt geraeckte, daer evenwel, behalven alleenich
acht , al het volck van geberghn wierdt;
Aldus moft men defen aenvangh
tot op een anderen tijdt uyt (tellen.
Des lelven morgens quammer een
feer fchoone Duyve op de groote Ree Gemeenfitten
blyvende aldaer geruft en ftil
wel dry of vier uuren langh en ge- Du y ven
als

al

k™

,

-

,

op hun eerfte aenkomen tot
Cadix gebeurde, alfoo quam weder
een andere Duyve op hun vertreck,
op het felve fchip die geheel gemeenfaem methet volck wierdt, en tot hun
weder aenkomft in Engclandt hen geduerighby bleef, daer eenige van hun
lijck dit

,

,

volck,

al

wonderlijcke bcdenckingen

op naemen, gelijck

fy

wel gewoont

zijn.

Niet langh hadden fich de Engelfchen vertoont , of daer quam terftont
een goet getal groote Spaenfche fcheepen , uyt de mont van de Baye te voor-

G

fchyn, hebbende menichte van
alleyen by fich, die hen in fulck een goede Ordere by hielden , datfe t'allen
tijden malkander konden byftaen, aldus hieldenfe fich felven wel dicht onderde Cafteelen en fterekten, wachtende op het geene de Engelfchen fouden aenvangen. Des geheele dagh

gingh door , feer ongeftuymigh weder,
invoegen weynigh of niet te wege konde gebracht werden als alleen , datfe
van verre fomwylen malkander een
,

fchoot toe brachten.

Op Maendagh morgen zijnde de 20
van demaent j zijnde de wint en het
weder een weynigh geftilt en voordeeligh geworden. Begaeven fich de Engel-

, ,
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de zijden. De Heer Generael de Grave
van Éti'ex , zijnde. aen de kant van
Porto Santa Maria,begaf fich felven,op
het onverwachtse, voor al de andere
diep onder de vyanden. De andere
Heer Generael Howard verftaende het
beftaenvandenGrave, en bericht van
fijn Schipper, dat lijn fchip de Arck
Royaei bygebreck van waeter, onmooghlijck niet verder invlooten konftercktenalshen mooghlijckwas.
Het fcheen in het gevoelen der mee- de, riep terftont omlijn Pynas , inde
welcke hy fich (elven beneffens fijn
fte, datdeSpaenfchen groot voordeel
op de Engelfchen hadden, voomament- Soon WTiliam Howard begaf, en mee
defelve, naerde Honor dela Mer toe
lijck, door de nauwte van de plaecs
en de naiuerhjcke gedaente van de voer, blijvende op het felve, tot dat
Bayelelfs, want hoewel de felve B a >' e de flagh gedaen was.
Geftalte
Het gevecht was feer verfchricke- Schticloo dat v an
feer ruym en Gehoon is
van de
lijck en bleef loo, toe een of twee uu- kfjijck
B17 van Cadixtotaen Puerto Santa Maria w e ^
gevechc.
Cidix.
fevenEngelfche mijlen weegs zijn, foo ren in den achter noen , omtrent welcken tijdt de Philippus, op het welcke
is het echter foo gelegen dat verfcheyde verborgene klippen drooghten ^en de Engelfchen fterck aenfetten, begoft
fanden , defelve niet weynigh ontvey- tewanckelen, en hetvolck daer van,
fich jeder ten belten hy konde af
ligen foo dat het Cannael en de
diemen veylighbevaeren kan, maeckte , in Zee fprongh , en naer
plaets
riet boven dry Engelfche mijlen ruym- landt toe begaf, hebbende voor heen
de brandt daer in geftoocken een ante heeft, jae felfs aen fommmgeplaetder groot Spaenfch fchip, met noch
fen foo breedt niet is , in voegen de
fcheepen van groote gewicht", dick- een darde geraeckten mede door hun
mael genootfaecktzijnty te (toppen, eygenvolckinde brandt ; de reft van
de lcheepen begaf hch daer op nae het
indienfe niet aen de gront willen geraecken , evenwel fetten her de Engel- landt en liep aen de grondt ; foo verfchen op den vyandt aen ,in beftellingh re van de vyandt als jeder konde ,foecde Keer kende alfoo nae hun behouwdenis , ten
dat de Onder-Admirael
Thomas Howard opdeNompareille, minften tijdt, tot hun verderf. Van al
defe wierden twee fraye fcheepen van
voor dien tijdt de Schouwt by nacht
alter Raleigh
de Ridder
op de de Engelfchen aen boordt geklampt en
Warfpigt , de Ridder Veer op de Re- genomen, deeeneSt. Mattheus, en
genboorgh de Ridder Carry, inde de andere St. Andries genaemt ; elck
Mary Rofe, de Ridder Houthwel in de weynigh minder als van twaelfhondert OvcrLeeuw, met eenige van de fcheepen ton.
winDe Galleyen (lende de fcheepen op ningh der
der ftadt Londen , en eenige uyt het
defe wijle gehandelt, begaeven lich EngelHeefhen Hollandtfche Efquader den Dans foufchen.
cufichen
den Leyden.om op behoorlijcke tijdt, foo haeft als ly konden naar de brugge
deEngei- d oor d
Puentede Huaco genaemt, leggende
e Heercn Generaelen, met^hun
cn
daer in fodanige feeckerheyt, dat de
Battaille, en achter hoede , bygeftaen
spaenEngelfchen, op geenderhande wijle
fcbevloo- te Worden. Het gevecht gingh dan
aen metgroote hitte en worde van bey- daer konden by komen j en dat bygebreck
ordere naer de
in goede
Spaenfche toe, zijnde de Spaenfche
vloot mede onder feyl ; fterck f9 groote
fcheepen en 19 oftwintich Galleyen
in foodanigen ordere allfe de vyanden op het bequaemfte fchaeden, en
malkander demeefte hulp toebrengen
kónden, dochblyvendefoo ver onder
de befchurahgb der Cafteelen en

gelfchen

,

.
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Defe
breek van Waeters ghenoegh.
Spaenfche fcheepen , waren , als ghefeght is , negen en vijftigh in het ghetal , al groote en kloecke fcheepen ,
en treffelijck toeghemaeckt , van de
welcke fommige gereedc laegen , om
naer de Indies te vaeren , en andere
naer Lisbon bevracht waeren ; en indien de Engelfchen daer niet by tijdts
waren gekomen , fy haddenfe ghewifal

ghemift.

dommen

in defe

fclijck

Groote
chade der

chca*

Schade
En-

ier

;elfchen.

Wat

groote rijek-

Scheepen waeren ,
ft aet eer der te bedencken als te gelooven ' ^°° vee ^
er van ' darde Spaenfchen twee en een half millioen Ducaeten aenboden , om de overighe vry
te koopen, ghelijck oock deGeneraelen , de lèlve aennaemen , evenwel
wierden fy daer van verfteecken , als
men hooren fal.
In al dit wreede gevecht warender
van de Engelfche, niet boven hondert
mannen ghebleven , hoewel veel van
hunne Scheepen, dickmaels, door en
door gefchooten wierden , jae de fommige wel tot twee en twintigh maelen
toe.
De Pinas van den Ridder Robbert Southwel , wat te voorbaerigh,
om de Philippus aen te klampen , wierd

^

beneffens datfehip verbrand, maerhet
volck daer van geberght. Een van de
Hollandfche Vlieboots, hebbende fich
doorgaens dapper en wel gedraegen
geraeckre mede in de brand door fijn

eyghen kruyt

,

blijvende

,

met

al

het

volck , behalven feven of acht mannen
die door groote naerftigheyt behouden
wierden.
Terftondt nae defe overwinningh ,
en fonder vertoeven , begaf fich de Grave van EiTex met omtrent dry duyfent
Landen mannen aen landt, van de welcke de
'an den
eene helft fich ter tront, naer de Puerte
^raef van
de Suaco , onder hetgeleyde van den
Eflex.
Ridder ChriftopherBlunt:, de Ridder
Conjers ClifFord, en de Ridder Thomas Gerard begaf. De andere helft

O

R R

I

S.

omtrent vijftien hondert man fterckj
leyde de Graeve felvc , beneffens den
Graeve van Suffex, deHeerHerbert,
de Heer Burck , den Graeve Lodewijck
van NalTauw , den Heer Marfchalck
Francois Veer , met alle mcoghlijcke
haeft en fpoedt , naer de Stade Ccdix
toe; zijnde een tocht van omtrent dry
Engelfche mij.en. De dagh was feer
naer en heet, en de wegh niet als droog
en flibberigh fmdr, daer en boven feer
ongelijck , en aïoo feer laftigh en moeijelijck te begaei.

De Spangiae:den hebbende een taemelijcke macht te voet en te paerdt,
ftonden een fttck weeghs buyten de
Stadt , om de Engelfchen in te wachten
en teontfangen. Maerde Graeve met
de fijne, zijnde vol van moed, eerder
liepen als marcheerden daer op aen.
Het gevecht gineh aenftondts dapper Treffen te
j
u landt,
aen , maer naer minder als een uer vecntens , wierdt de Ruytery in de vlucht
geflagen , zijnde hun aenvoerder, ter Spaenfche
dla S en «
eerfter ontmoetinge ghebleven. Het£
voetvolck mede > daer over moedeloos
en verbaeft, over de groote moedten
hevigheyt der Engelfchen , fagh oock
eyndelijck naer een goedt heen komen >
begevende fich een ieder , ten beften
hy konde naer de Stadt toe.
•

i

De Engelfchen volghden hen dapper
nae, en fonder hen tijdt te geven , begaeven fich om de wallen te beklimmen , van de welcke fy , binnen den
tijdt van een half uer meefter wierden ,
De Stadt
zijnde door den Graeve, die over al de v «overt,
eerftewas, voorgegaen. Wanneer nu
de Stadts wallen aldus verovert , en de
Engelfche vaenen daer op geplant waren, begaeven fy fich aenitonts de Stad
in , maeckende met den degen en het
fchieten overaldeftratenfchoon, hoewel fy geduerighlijck dan hier, dan daer
aenftoot leden.

De Heer
oock

niet

Admirael Houward liet
nae den Graeve haeft met de

R

r

Heer

,
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,x^,
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foon, en onthouden, aen mannen, vrouwen of
andere braeve Edellieden te hulp te ko- [kinderen, alles onder verbeurte van het
men , trekkende , niet tegenftaende lijn leven ; hetende alleenigh de ïoldaeten
hooge Jacren* te voet, door het fand, de plonderingh , van het geen hen te
vooren quam , voor eenige dagen toe.
foo wel als de jonghfte van den hoop
Ondertuffchen de volgende dagh ,
en alfoo komende wel te pas en te goezij
nde de twee en t wintighfte van Juny
hem
met
om
Graeve,
den
by
der tijde
al de Spaenfche fcheepen , de welcke in
fiin volck, vereyfehte hujp toe te brengen. Zijnde dm defc twfe Generaelen deBay van Cadix lagen, daer het Zeete faemen by een vervoegt, envoort- gevecht was gefchiedt , wierden door
Spaen.
gaende tot op de Marckttoe, vonden de Spangiaerden felver in den brandt
geftoocken,
ketende
niet
af,
den
aleen
on&noetinge
,
aldaer een feerheete
j^f"^^"
waer de braeve en hier voor ghedachte voor en den anderen nae , met goedt eygen
Ridder John Wingfiely , zijnde voor met al te verbranden , inde plaets van fcheepen
aea ijfan ^*
hpö^/cer in het dick van fijn been, foo de tweeen een half millioen ducaten ,
als fy de Stadt inrrockei , gewond , en
diefe tot losgeldt aengeboden hadden.
evenwel moedigh geaoegh , hoewel DeGalleyen, faegen fich oock , uyt de
lijnde, om iijn volck aente plaets by de Puente de Suaco , waer
Slagen
ur^'^H
maene n 3 met een koegel in het hooft heen fy fich begeven hadden , te redgefdfooderen , nemende hun wegh rontfbm
doodt gefchooten wierdt.
ten.
Eer de kloek acht ueren floegh , wa- het Eykndt , en geraeckende alfoo in
ren de Engelfchen meefter van de volle Zee, alwaerfe fich naer Rotta beMarckt , de Sterckten , en vervolgens gaeven.
van de geheele Stadt , alleen het Cafteel
Aldus was defe trefïelijcke overwinhield het noch uyt , niet ketende by alle ninge , foo te waeter als te lande , bingelegentheydt , met feven ftucken ge- nen den tijdt van veertien uren te wege
ichutsds Engelfche fchaede te doen.
gebracht ; een faeck in derdaedt, die
Onderdies quam de nacht aen , wan- verwonderlijck , maer voor de Spaenneer die van het Cafteel een ftilftandt fche Kroon feer fmartelijck was. De
van waepenen verkregen , hebbende Generaels in der daedt handelden de Beleefden
ordre van de. Generaelen ontfangen, gevangens beleefdelijck , fendende die handel
van d c Goi
dat ten waere fy fich voor des anderen fonder eenigh losgeldt naer Puerto San,.
geen
als
mede
verfcheyde
ta Maria,
Burgers
daeghs 's morgens overgaeven
genaede voor hen fou overigh zijn, en Burgers vrouwen , met al hun kleemaer alles wat daer binnen gevonden deren , en verfcheyde Juweelen. De
Ridder Wingfield , die gelijck gefeght
wierdt, om den hals gebracht worden
op welcke boodtfehap, fy aennaemen is, als een Krijghsman gebleven was,
Het Kaficn dien nacht te beraeden j maer eer wierdt mede feer eerlijck naer krijghswennen, de morgenftondt aenquam , ftaecken gebruyek begraeven , onder het afbranfyde vrede vaen uyt, gevende fich fel- den van mufquetten en hetgefchutvan
ven alfoo , fonder eenigh verdragh , op de fcheepen. Des Sondaghs zijnde de
genade en ongenade over.
27. dagh der Maend , wierdt in de AbWanneer defe overgaeve was ghe- dye een geleerde Predicatie , door Meefchiedt, hebben de Generalen teritont fter Hopkins , Lceraer van den Graeve
een bevel ghegeven , dat , zijnde nu vanElfex gedaen
op wekken dagh,
al het woeden over , een ieder fich van
een weynigh voor den Dienft , de Heer
Generael oock een groote menighte
alle wxeedheyt, engeweldpleginghfou
braeve

Heer Thomas Houward

fijn

-

.
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braeve Edellieden , die fich in defen
handel dapperlijck hadden gedraegen
en onder de felve oock, den Admirael
der Hollanderen , de Heer Johan van
der Voort , tot Ridders gemaeckt heef:.
Onder andere ghevangenen was oock
de Biffchop van Cufco, een deftigh geleert en aenfienlijck Man, die gereedt
was, om met die fcheepen derwaerts te
gaen, maer defe onverwachte overval,
verhinderde hem voor dien tijdt , hoewel hymedevryen Tonder losgeld verfonden wierdt. De i'elve goetheyt gebruyekten fy oock tegen een igeTurckfcheilaeven, die onder het gevecht, of
kort daer aen los geraeckt , en aen landt
gefwommen waeren , en iich ootmoedighlijck den Generaelen aenboden ,
door de welcke fy niet alleen in vrydom
gcftelt , maer oock met een Barck en
Piloot, naerAfricaen Barbaryen overgevoert wierden.
Op den vierden van Juny belaften de
Generaels, dat men de Stadt Cadix in
den brandt fou fteecken , gelijck ghefchiede, verwoeftende en vernielende
vorder een ieder, alwathy konde, alleen igh wierden de fchoone HooftKerck , en de Geeftelijcke Huyfen ge(paert, maer alles dat men nut of dienftigh achte, wierdt tfcheep ghebracht.
De Graeve van Effex hadt oock even
te vooren aen den Hartogh van Medina Sidonia, om de loffingh van eenige
Engeliche gevangens ghefchreven , die

gif

noch op de Galeyen waren gebleven,
die hen de felve oock met een Galey
toegefunden heeft , hoewel een dagh laverwacht, en foo als de Engelichen nu al onder zeyl waeren , om te
vertrecken, en niet fbnderongheluck,
ter als fy

want het naefte van de Engeliche feheepen , de Vrede vkgge van de Galeye
niet wel onderfcheydende , deed daer
een fchoot op , en doode en quetile
twee of dry peribonen, maer de misflagh bekent zijnde, hieldthctfchietcn

op

en de brengers der gevangen flaewierden vriendelijck van de Generalen cnthaelt, en eerlijck weder afghevaerdight.
De Engeliche hebben
oock op hun tehuysreyiê dePortugeefche Stadt Faraon verbrand , en zijn foo
met volle overwinningh weder tehuys
gekomen. Men wil dat de fchrick op
dit veroveren van Cadix (oo groot zy
geweeft , dat de ingefetenen van de nabuerighe Steden ieder om het feerfte
vluchte, en dat het de Engeliche gants
niet fwaer fou hebben gevallen , de Stad
S^.Lucar felve te vermeefteren , indien
(y maer eenige fcheepen en volck derwaerts gefonden hadden.
fouden hier noch des felfs Graven tocht naer de Azores konnen by
voegen , maer vinden de ielve foo weynigh van gevolgh , onfe overige ftofre
foo veel , en onfe voorgeftelde maet foo
befet, dat wy ons genootfaeckt vinden
de felve te laeten vaeren.
,
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Ongeluckige aenflagh
Der.

FRANSCHEN
Op

OOSTENDE.
INHOUD.
CArdinael CMazarijn

herneemt den aenflagh opOoflende.
Gelegentheydt daer toe waergenomen. lterfum tot den
aenflagh gemoeyt. Veynfingh van lterfum , die de faeck

met Spintelet

lterfum met Spintetet in Vranckrijck.
beftelt.
c
Protetlor in Engelandt. Diefich afkeerigh toont.
Redenen der Landtheeren by de gemeente niet te onderfoecken. Voorfichtigheydt van den t^Advocaet de Bock. Spintelet
ontdeckt hem de Jaeck Voor(orge tot verfeeckering van Ooftende.
Ver acht ert den aenflagh. Loos beleyt van Spintelet. 'De
onderhandelingh herflelt. Loofe vertooningen van Spintelet»

By den

c

.

Aerdighe beflellingh der verwanten,
Loofe voorwaerden.
AenkomH van Turenne. 'Dubbelde flagh gheflaegen. Beflellingh aen Turenne door toedoen der verwanten. Gevaerlijcken misflagh uyt trouwen yver. Spintelet tot Brugge verjeec'
,

Ghevaerljjcke flaet van den aenflagh.
Hoogheyt Don Jan en Caracena daer over.

kert.

val voor de Bock,

Loosheyt

om den

Rr

3

Staet

van fijn

Gevaer

lij ck geColonel te doen ontko-

men»

8
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Ongeluckige aeniïagh der Franfchen

1

men.

Mardijck door Turenne bcmachticht.

Bekommernis

vanfDon Jan ontrent de faeck. Turennes fchadelijcke aftocht.
Schrijven van rJMaza\Duyfierheyt van He er en Boe eken.
Groote
Valfcheden. Nieuwe EnLoosheyt tot uytftel
rijn.
Verwarden handel.
Loofe voorwaerden.
TwijfelOrdere aen den Marfchalck
moedigheyt in den Cardinael.
d 'Aumont om te fluyten. Car dinael Milt in't belooven. Wort

trirues.

met al fijn

rne deft anders bedroogen.

Nteu bedrogh.

Befluyt

Weder verachten. Verkeerde
tot de uytvoeringh genomen.
Bed^oog'e hoop- Aerdighe beftellingh.
tPerfonagien gefpeelt.
Naerder

Onverwacht voorval fielt
Aenvangh van het werek. Ognate de

beftellingh tot het werek.

de faeck in gevaer.
Belacchelijcke Comedie.
gemaeckte Gouverneur gevanghen.
Vervolgh
van de Comedie. Franwmivangh
ydele
Franfche
ter
e
Uy ft veynfery. Het Mafiquer wordt
fiche uyt gelace hen.
afgedaen.

Verandcrin^h van
Loon van Edelmoedigheyt.

om hen

te

Personagien.
Tdele vreught der Franfchen.
Aenkomft der Franje hen.

ont fangen.

Voorforge
Valfchety dingen ge lïroyt. Ontfl ellen den Rtjcksdagh tot FrankOnthael
T>ie door de waerheyt achterhaelt wordt.
fort'
Gafitery
der Franfchen voor Ooftende. Cfrlifflagh begaen.
gevangen.
Aumont
d?
Ennaerhet
Marfchalck
*D
e
refioort
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konnen onder alle by-

fondere voorvallen defer
, dit van dcièn

eeuwen

m£3 bekenden

Ésp)

Oostende

aenflagh

der

Franfchen op Ooftende
niet voorby gaen , daer

toebewoogen, door byfondereenomftandelijcke berichten , die ons van ooggetuygen , daer van toegekomen zijn ,
enfoodanigc incidentenen by vallende
om Handigheden , die in allen gevallen
*en de moeyte van den Schrijver , en de
opmerekinge van den Lezer wel waerdigh zijn, Tonder dat fich defelve aen
eenige vereyfehen,. die in het gemeen,
tot dit werek behooren , en hier lchijnen
te ontbreecken, behoeft te ftooren.

Wy

de faeck dan voor , gelijck ons die
in een wijdloopigen Spaenichen Brief,
uyt die plaets, van eenbywoonderdes
wereks , aen een ander tot Bruiïel gefchreven , ter handt gekomen is.
De Cardinael Mazarijn , hernam
weder in lijn gedachten den aenflagh en
onderneminge op de Stadt Ooftende
flellen

'

die hem in Junio des Jaers 164.8 foo qualijekgeluektwas, te hervatten. Hy had
hier toe onderhandelingh , metd'Heeren d'Eftrada en Servient , als mede met
een fèeckeren Gentilot , de welcke diende in het Regiment van den Heer d'£ftrades , by de Heeren Staten Generael
der Nederlandtfche Provinciën gehouden, de welcke onder dien fchijn, geleghentheyt hadt , van uyt Hollandt in
Vranckrijck te gaen en te komen , nemende fijn wegïi over Ooftende en andere Zee-plaetfen tot Gales toe , daer hy
fijne wooninge en vrienden hadt.
Dele als wel ervaren in de Fortificatie
enLegerbouw zijnde, hadt een merc-

en mangel aen die van
Ooftende waergenomen ( gelijck hy gewoon was, aldaer uyt de fchuyten van
Brugge komende , te ontfeheepen) door
het welcke hy oordeelde, dat men de
plaets lichtelijck fou konnen verraffen.
kelijck defeót

$19.
Daer was een Herbcrgsken van plancken , tot geniack van de Zeevacrende
lieden , en andere reyfigers , op de Kaye
aen de punt van het Bolwerck , dat over
degehede Haven van binnen af com-

mandeert, opgellagen. Dithuysbefioeg G e'<"gent
,c >" dacr
eenigh' pael-werck de helft van de
°
toe \vaer«
Jer«
voornaemite grarr, vanwaermen met
een ladder of plancken, fonder eenige
moeyten, oflicheenigiints riattemaeken , tot op het gefeyde bolwerck konde

op
r

J

,,

,-

komen.

Men konde

in dat huys gemackelijck

twee hondert mannen verbergen , en in
der daedt het werek was feer practicabel
en licht om uyt te voeren, wanneer men
by nacht, mei eenige fcheepen, gelijck
uyt Hollandt in de haven komende,
indathuys eenigh volck fagh te verbergen , om van daer de Stadt te beklimmen , fonder vermoedt of vernomen te
worden, zijnde een groote naerlatigheyc
in de Spaenichen , die gelegenthcyt niet
gemerekt , of wegh genomen te hebben.
Hernemende dan de Gardinael, nu
in het Jaer 1658 defelve gedachten, en
een beüuyt om noch een aenflagh op
als

dele

beroemde

Plaets te

waegen

,

heeft

hy weder den felven Gentilot gefonden,
om te onderlïaen , of de Fortificatie en
fterekte van de felve plaets , niet zedert
het Jaer 1648 verandert was, fchrij vende al het quaedegevolgh vandeondernemingh van dien tijdt, ofdeongenegentheyt , of de quaedtaerdigheyr van
den Graeve van Rantzau toe. Zijnde
een. ellendige drift van de afgunft, de
brave daden van wel verdienende mannen over wangeluck , te bekladden.
Zijnde dan de Cardinael Mazarijn
wel onderrecht, datter in de veftingen
van die plaets, zedert dien tijd niet verandert was, en dat nudeSpangiaerden
naerdencken van het
( hebbende het
voorige verlooren ) niet deden als het
tegenwoordige gaede te flaen , daer hen
de Spaenfche waepenen toe wacker

maeck*

,

,,,

*
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maeckten en verbonden , befloot die
mer den Koninck, een perfoon, die binnen de plaets goed verftand had, om van
deftaet en gelegentheyt derfelver, foo
veel hen nodig was, bericht te geven, ten
eynde fy door dat behulp hun befluyt
ten eynden mochten brenghen, op te
foecken.
Hy geraeckte by geval by Livijn Iterfum , broeder van Gilayn Iterfum , die
voorheen in den aenflagh vanhetjaer

en gelegentheyt mocht komen ; als zijnde het geene hy ter wereldt het meefte
begeerde ; gelijck hy oock niet qualijck
bedacht was in te oordeelen , dat hy daer
door het felfde behulp aen den Colonel
Sebaftiaen Spintelet (die over het ombrengen van een Deurwaerder, mede
des Konincks dienft had moeten verlaten ) wiens byfondere vriend hy was, toe

konde brengen.
Met defe meningcen een diepe veynVeynfing
1648 was gebruyekt gheweeft, die als iinge, keert hy met Gentilot weder by ™
den
Cardinael
byfondere
, en belooft den felven ,
lijn
van
oorfaeck
toen , ter
5i
f
laecken, als handelaer, tot Parijs was, een feer bequaem perfoon te fullen uytbehalven dat hy, ter oorfaeck van fijn vinden , die men, ter oorfaeck van dapperheyt en ondervindinge , alles fou mobroeders voornoemde onderhandeling
in vermoeden , en uyt fijn Vaderlandt gen toevertrouwen } hy voeghde daer
Duynkerckenals balünghwas, hoewel by, dat lijn Eminentie lich van de felve
fou mogen vertrouwen , als zijnde buyhy daer altoos weynigh mede gemoeyt
ten hoop , oyt weder in fijn landt te derja in tegendeel daer af keerigh van waer
geweeft} maerhy moft hier het felfde ven komen , om dat hy een nederlaegh

aen een van het gerecht hadt begaen ( als
boven gefeght is ) menende hy daer meDefe geloofde Gentilot bly te fullen de Spintelet.
Hier nam dan het fpel fijn aenvangh
Itcrfum Zijn, een byfondere dienft voor Vrancktot den
rijck te fullen konnen doen, om daer en wierd de eerfte rolle opgemaeckt, deaenflagh
door te verkrijgen , dat fijn wijl men tot dien tijd toe, van geen Spingemoeyt. het aenfien
broeder Gileyn in dat Rijck hadt ghe- telet geweeten hadt, noch iijnnaemin
hadt. Hy hem van de faeck onderrech- Vranckrijck bekent was. Hy maeckte
tingh hebbende gedaen , bracht hem in vorder een breede uytmetingh van fijn
tegenwoordigheydt van den Cardinael perfoon , verhief lijn hoedanigheden,
Mazarijn , en die van fijn gheheymen verftandt en aerdigheden , rnaer boven
Raedt ; alwaer lijn Eminentie , door al (als gefeght is) de oorfaeck van fijn
veel aenraedinghen en beloften , daer uytlandighcyt , invoegen fy de felve feer
de felve Oppermeelter in was , hem be- bequaem tot delen handel oordeelden,
woogh en belaite, een bequaem perfoon en Livijn beladen , dat hy hem met alle
uyt te vinden, om de voorgenome faeck, fpoet fou opfoecken , en tot Parijs doen
met devereyfehte omlichtigheytenge- verfchijnen.
Dele Colonel was voor als toen in
heymenis te bewereken.
Het was evenwel foodaenigh dat Li- Zeeland j alwaer hem Livijn byquam,
D ,e <*«
en met hem de faeck, en het geheym dat
vijn een afkeer van het werek hadt, gedaer toe vereyfcht wierdt, overleyde; /poelet
jijde hy het felfde in lijn broeder hadt
verfoeyt , en gheloofde dathemGodt maeckende eyndelijck een befluyt, lijn bedelt.
daer gelbnden hadt , om fijn natuerlijcke Hoogheyt Don Jan van hun beltellinge
kenmffete geven ; en daer door fijn geKonink een byfonderen dienit te doen
en lijn gunft en genade daer door te ver- naede te verdienen , en te ghelijck hun
dienen^ ten eynde hy weder in lijn huys fchuldighe plicht te betrachten; echter
ontveynfen

,

als 'Lijnde

in

een vyandt-

lijck landt.

l

ftel-

Op

Oostende.

weder tot Pawaeren geweeft, en denCardinael

fteldenfe dit uyt , tot datlè
rijs

Iterfum
net Spin*
elet in
Ifranck-

geheel en al in dit fchip geënbarckeert
en inghefcheept hadden , om met te
meerder verfeeckertheyt bericht van alles te geven ; en daer door , volgens de
groote drift van dien Prelaet, deFranfchen een braeven treek te ipeelen , gelijck eenige maenden daer na gekickte.
Sy waren geen dry uyren binnen Parijs geweefl: , en met Gentilot verfprooken , of fy wierden by den Cardinael

Mazarijn gebracht, alwaerfe met

hem

en de Heeren d'Eftrades en Servient
opgefiooten bleven , hebbende een lange tfamenfpraeck en breed overlegh van
defaeck , gelijck twee of dry dagen nae
den anderen gefchiede , tot dat fy , tot
het uyterfte befluyt quaemen , zijnde
aenSpintelet de gantiche befte) ling van
de faeck te vertrouwen. Hy, onder
voorgeven , dat hy ghenootlaeckt was

met eenige fijn vertrouwde te moeten
fpreecken , ftelde voor , fich weder naer
Zeelandt te begeven , met toefegginge
wanneer hy delaecken beftelt hadt, aenftonts weder nae fijn Eminentie te keeren , en hem reden van alles te geven.
De Cardinael boodt hem geld , Pafpoorten en Konincklijcke Salvegarden
daer toe aen ; het eerfte weygerde hy ,
om hen des te meerder te verlèeckeren
maer de Palpoorten en Salvegardes nam
hy aen , met veel fchoone woorden en
toefeggingen , foo dat de Cardinael hem
gelooide vaft genoeg aen de lijn te hebben. Hy beval hen hun wegh over Londen te nemen , en gaf hen geloofs brieven aen den Protector Cromwel mede
als niet willende buyten fijn kennillè iets
aen vangen,volgens het nauwe verbond,
dat tuffchen hen lieden was.

By Jen

Defe lieden by den Prorector komen'roteftor
de , vanden in den (elven dien drift niet
n Engdie de Cardinael lïch hadt van hem injudr.
gebeeldt , toonende de felve eenigh misvertrouwen op defe voorllaegen te heb-
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ben , wel miffchien , om dat hy niet
gaerne, fulcken voortgangh in Vlaenderen , van de Franfchen had gefien ; of
om dat hy beter giite als fijn Eminentie, Di* fich
wat daer van te wachten ftondt. Spinte- Keeti ü lï
toont *
let dan tiende, dat hyopdetwijfelachtighen antwoordt van defen Heer niet
veel ftaets te maecken hadt , en dat fijn
aenvangmet hem geen voortganck nemen fou, belloot, weder naer Zeeland
te keeren, alwaerhy ter nauwer nood
gekomen was, of hy fchreef een brief
aen den Licentiaetde Bocq , in de welcke hy hem verfocht, indien hy fijn Majefteyt een byfonderen dienft wilde
doen > by hem tot Sluvs te komen, alfoo
hy gewichtige faecken met hem te verhandelen hadt.
Ondertuffchen ginghen de geheyme
advijièn en berichten , tuffchen Vranckrijck en Engelandt vaft over en weder
j
uyt de welcke onderfchept zijnde, fijn
Hoogheyt kennis krecgh , datter iets van
belangh tegen de Kuft /an Vlaenderen
op handen moft zijn, waerbyquam,
'

dat

men

Spintelet,

op ongewooneue-

ren , in het verblijf van den Cardinael,
en daer na in dat van den Protector had
j en alfoo men wift dat de Colonel de andere plaetfen foo manighmael
niet hadt bewandelt, al dele , konde men

gefien

niet geloven, dat het

op eenige andere

konde gemunt zijn.
Veel van defe berichten , quaemen
oockaenden Koninck van Engelandt,
die op die tijde fichaldaer ophield, die
de felve den Schrijver hier van , Marcus
Ognate , Burgemeefter van het Vrye,
bekent maeckte ,om fijn Hoogheyt den
Eerft-Hartog daer kenniflè van te doen
hebben , foo dat eyndelijck de Gouverneurs van die geweiten

laft

kregen, wel

op hun hoede te zijn, met toefendingh
van dry duyfent mannen tot verftcrekinge. En dit was de corfaeck dat de
Keurlingen , fich foo lange , binnen Ooftenden , tot groot nadeel en verderf van
Sf
óc

,
:
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de Provincie van Viaenderen, ophielden,, waer over oock groote klachten
aen den Eerilhartog'n en den Marquis
Redenen de Caracena gedaen wierden waer uyt
,

der LanJHeeren oy men kan iien, dat die eenStaet beftiede Geren , akooshun byibndere redenen heb-

meente
niet te

on-

decfoecken.

ben, die de onderdaenen niet hebben
te

onderfoecken.

De Licentiaet de Bocq

, had fijn wooBergen S*. Wynox.,
wanneer hy den Brief van Spintelet ontfingh, dewelckefondertijdtverlies, de
felveden Marquis de Lede, Generael
Voorfich- van de Zee , en Gouverneur van Duyntigheyt
kereken , bekent maeckte , als zijnde
van den
Advocaec de perfoon van het hooghfte gefagh, die
ds Bocq. hyby der handt hadt, om te weten, of
het hem dienftigh was, fich by Spintelet te laten vinden , gevende hem met
eenen die redenen , die Spintelet met
hem, fooalshy nae Vranckrijck trock ,
had gehad, te kennen. De Marquis gaf
hem aenftondts ordere , dathy, iönder
tijdt verlies, fich nae Sluys fou hebben
te begeven , om aldaer het geen hen de
Colonel wilde voorftellemaen te horen.
Zijnde dan de Licentiaet tot Sluys gekomen , begaf hy fich by fijn vriend, uie
hem een wijdloopigh verhael dede , van
al het geen hy met den Cardinael verhandelt , en het beiluyt dat men tot PaBy al dele byfonderrijs genomen hadt.
heden voegde hy , dat indien fijn Hoogheyt genegentheyt had , fich in te laten
(zijnde de Cardinael te vol van goede
hoop om lichtelijckteaerfelen ) hy hem
ongevoelijck , in fulck een groote on2;elegentheyt fouinwickelen, dat fijn Majeiteytdaer byfonderen dienft foukonnen uyt trecken j en bewoogen worden
Spintelet
doen , van weder in
ontdeckt hem de genaede te
V.c>n de
fijn Vaderlandt te mogen komen ; want,
faeck.
hoe wel men gemcenlijck feght, que:'
forti ubique Patriaeft, een dapper man
over al lijn Vaderland vind, daergingh
evenwel niet voor het eygen.
De Advocaet prees hem oyer fijn ge-

ningh en

verblijf rot

trouwigheyt en goeden y ver , als mede
Iterfum, over fijn goede voortganck en
proceduere , en verfeeckerde hen beyde,
dat lblcks de eenige middel was, om weder in genaede en hun huyfen te geraecken , en hoop van merckelijeke verbeteringh te erlangen. Aldus fcheydenfe
van malkander , met ordere om fich onderlinge weder te fien , en beftellingh
van teeckenen en Cijfers , om onderlinge correfpondentie en verftandt te onderhouden.
Hy begaf fich in alle naerftigheyt weder naer Bruffel, en gaf lijn Hoogheyt
bericht van het geene verhandelt was.
Defelve belaile hem voor alle dingen
geheym te zijn , en voorts goet verft and
met lijn vrienden te onderhouden, en
r

hen met hoope van quijtfcheldingh te
voeden , terwijl hy foude beüuyten
wat hem vorder te doen ftondt boven
alle dingen belafte hy hem,naer Ooftende te reyfen , en den Gouverneur aldaer
van alles datter omgingh onderrechting
te doen , op dat hy lich op alle berichten
ghereedt en vaerdigh bevinden mocht
Zijnde op dien tijdt Gouverneur aldaer,
de Meefter de Campo en Sergeant Generael, D. Bernabo de Vargas Machuca,
Ridder van de Ordere van S^. Jacob
:

wiens eenige dapperheyt hem langhs alle
trappen van den oorlogh te voet , tot die
aeniienlijcke ftaet en waerdigheydt hadc
opgevoert.
De Bocq vertoefde niet langh naer
Ooilende te reyfen, alwaer hy den Gouverneur nietweynigh over hetgeen hy
by en voortbracht verwondert maeckte ;
de welcke oock acht ibende op de fterkte van deplaets , en voornamentlijck op
de gelegentheyt van de loots of herberge, bevand dat de faeckinderdaetvan
leer groote ghewicht en bekommernis
was; en dat de vyanden dat defect en voorforge

mangel niet qualijck hadden waergeno- *°t verre e ck
raai $ waer over hy fonder eenige uyt- a n oo? 8
ftel, het huys dede afwerpen ; daermen flen de.
geen
'

Op

Veraclv
tert

den

aeulladi.

Oostende,

geen half uur mede befigh was , nieuwe
PalifTaden in de Contrefcarp maecken,
als mede een fteene redout op het eyhde
van de Kave, daer men vijftigh Mufquettiers in konde leggen , en voorts alles dat rot veyligheyt van de plaets mocht
dienen, beitelde } en hier by komende
een merckelijcke verfterckingh van
volck, bevand hy fich in volkomen ftaet
van veyligheyt en feeckerheyt.
Ondertuflchen quam deujdingevan
dcfe veranderingh teroorcn van de Mazaryniften, diemetdenColonel indeen
ie onderhandelingh befigh waren
meenden hetwerck al feer valt te hebben j dele begoften hier over albereedts
aen een goeden uytflagh te wanhoopen,
en ftondcn als gereedt , om onverrich,

ter faecke , met droefheyt weder naer
Loos be Vranckrijck te keeren , maer de Colonel
leydt van Spinteletj wift door een diepe veynfinSpiuieki.
ge en een goet gelaet foo veel te wege te
brengen (hebbende aibereeds wel de gedachten gehad dat het hen doen aerfelen
fou ) dat fy Gch op een nieu weder lieten
belezen. Hy fèyde hen , fy fouden den

niet laten vallen , om Ooftende
geweld van den Alderchriftelijckiten Koninck te zien j het waere een
ghemeene faeck voor nieuwe Gouverneurs, inden aenvangh van hun Gouvernementen , eenige verandering in de
Fortificatien te maecken , volgende daer
een ieder fijn verkiefingh in , en voorwerp van hun verftand j en hoewel het
overvallen van de plaets , door dien weg
feer practicabel en licht ibu hebben konnen zijn , molt men , dewijl'er toch anders geen hulpmiddel toe Was , fich van
andere middelen dienen , die hy vry
lichter en veyligerby de handt had, en
dat fondereenigh gevaer of waegen van
volck j hen verieeckerende, datnaedat
hy eenige brieven, diehy ikhgeliet te
verwachten, van Ooftende fou gekregen
hebben, hyhenaldegeheele iaeck ibu
openbaeren. Wanneer hy fagh3 datfe de

moedt

in het

De onder'
har.delinj
herut.t.
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ooien daer toe leende, nam hy alleen
den tijde van vier of vijf dagen , om geduerendedien tijdtteverftaen, watlïjn
Hooghey t wilde , dat hy voortaen fou
doen.
(èFranfchen verberghden de faeck

voor den Advocaet de Bocq
onder hen met den naem van JVlon-

geenfints
die

fieur Stappin bekent, en voormaeghfchapvan den Colonel Spinteier gehouden was, de welcke fich voor hen houdende , als trock hy naer Ooftende , om
iet., van die faecken te handelen , fich
naer Bruflèl begeven heef :> om van Don
Jan ordere te ontfangen. Weynigh dagen beftede de Bccq met gaen en komen , brenghende de ordere van fijn
Hoogheyt mede , om gefamender hand

hetwerktebeftieren. En om dat de Colonel dele Franfchen gefeght had , dat de
Bocq een perfoon was , die men fbo wel

.

hem felven mocht vertrouwen , blefy van hem buyren alle vermoeden.

als

ven

De

Colonel ftelde hen oock voor,
hy binnen Ooftende twee van "fijn
L 00 revei*
naermaeehfchap hadt, Capiteynen van woningen
de Waelfche Infanterye, en noch een vanspiaander die met fijn Compagnie, daer bin- tdet
nen weynigh daegen fou in guarnifoen
komen, de welcke, hoewel hy van fijn
bloedt niet was, evenwel met naeuwe
vriendtfehap aen hem- verbonden , en
een perfoon was , daer men fich ten vollen op mocht vertrouwen jdat dele groot
misnoegen tegen den Spaenfchen dienft
hadden, ter oorfaeck van het groote geld
dat men hen fchuldigh bleef, en andere
beledigingen , die hen van den Gouverneur waren aenghedaen, waer over fy
dat

*

niet anders trachten, als, fiendeghelegentheyt, daer toe, fich van den Spaenfchen dienft te ontflaen ; en hun geluck

elders, het waere dan waer het waere, te
foeekenj dathy defelve nu al éenighe

maenden met hoope hadtgevoedt, en
geloofde datfe lichtelijck tot afval fouden
te

brengen zijn

,

foo ter oorfaeck van de
S f 2,
ver-

,

,
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verlcgentheyt , in de wclcke fy ftaecken , ('hebbende meelt al hun middelen tot het onderhouden van hun Com-

aengingh

; fulcks lieten fy alles aen het
believen van fijn Alder-Chrifteïijclcftè
Majefteyt en fijn Eminentie den Cardinael Mazarini, met de welcke fy over

pagnien aengeleght) als om fich eenmael
hun byfondere belangen geen capitulate wreecken, over het leet darmen hen
hadt aen gedaen. Datfy meer als vier tie wilden maecken ; als wel weetende
honderc mannen in hun dry Vaendeis dat fulck een groot Koninck , en een
hadden , al te ïaemen braef en wacker foo treftèlijcken Minifter, niet fouden
volck , zijnde de overblijffels van fijn naerlaten hun dienil naer waerde te ververlooren Regiment, die noch niet an- gelden.
Al dele redenen Honden de Franfche
ders fouden ibecken , als lijn beveelen te
gehoorlaemen. Dat vorder in de befet- Agenten foo wonderlijck wel aen , dat fy
tinge van Ooftende fecr weynigh Span- fich fonder eenighen uytflel naer Parijs
giaerden , en die flecht en laf volck wa- begeven hebben, om den Cardinael van
ren , die ondertuffchen niet lieten , de alies onderrechtingh te doen ; van waer
Ingefetenen en arme nagebueren, op ly niet langhe vertoefden weder te koaiderhande wijfe te tyrannizeren ; foo men , belaeden met inftructien en overdatfè gedwongen waren , voor een goet vloedige beloften , die vry meer als de
gedeelte, hun huysen goederen te ver- voorgaende waeren, uytgebreydt.
De andere lieten oock niet nae , de
beten , en foo die geene die noch gebleven waren eenigheerlijck voordeel kon- felve naerftigheyt omtrent fijn Hoogden verkrijgen, dat men ongetwijffelt heyt te nemen, en bovenallende felve
van den een en den ander fich fou kon- te verfoecken de namen van de Capinen dienen; ja foo verre , dat indien fich teynen Hornes, Aytzema noemt hem
Adorne , en Snyders te mogen gebruyceenigh volck voor de poort vertoonde
ken , niet tegen ftaen de fy geheel onkun£y voorfeecker binnen de plaets fouden
ontfangen worden, en die van binnen digh in den handel waeren ; om dat de
Franfchen , als bericht zijnde, komende
lichtelijck bewegen , het Spaenfche jock
van denhalstefchudden. Tot dien eyn- door een anderen wegh te vernemen >
de dan , raoft men eenighe Capitulatien of 'er binnen Ooftende foodanige Capimet de naegebueren en burgers fien te teynen lagen , fouden mogen bevinden
maecken; maerwat de foldaeten aen- dat het alles foo was, ghelijck Spintelet
gefeght hadt.
gingh , daer ftelde hy fich vaft voor.
Hebbende dan die toelatingh van fijn
En om voor hen niet tefchijnen, de
faeck ai te licht te Hellen , gaf hy twee of Hoogheyt, vertrock de felve de Bocq
dry conditien voor , door de welcke fy met eenen Monf de Winter , Neef van
buyten twijfel het alderbefte fouden in- den Colonel Spintelet ( die mede een
Loofè ghenomen worden. De cerfte was dat goede rolle in dit fpel fpeelde ) en met
voctwaet- men d e naegebueren mofl beloven , dat andere van fijn bekende, naer Ooften<dBn
men geenenalsdenRcomfchenGods- de, om als met de felve Capiteynen te
dienfl in die plaets fou toelaten dat men fpreecken , en hadden niet veel omftanhen hun rechten en privilegiën fou laten digheden van noden , om de Franfchen
houden dat men het krijghsvolck t'ee- te doen geloven , datter ter wereld geen
nemaelaf fou betalen; en;dat wanneer twijfel was , omtrent de uytvoering van
men meefters van de plaets was , en eer- her geene de Colonel hen bad toegefegr,
der niet. Vorders wat lijn eygen vergel- over het welcke de felve feer verblijdt
dinge en die van fijne mede verwanten zijnde, riet naciiieten , aenftonts een
exnrdk
1'.
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Op

Aerd ge
:

beftel

der vet

wanten

Oostende

expreflen naer den Cardinael , met defe
goede tijdinge af telenden. Sy bevonden dat van de een en de andere zijde
alles over een quam, daer de Bock, of
anders gefeght Monf*. Stapin , alleenigh
mede wilt te fpeelen , fchrijvende de
brieven over en weder, van de Capiteynen aen den Colonel , en van den
Colonel aendeCapiteynen, als die de
kloeckfte en befte ter penne, en de minfte in vermoeden was , als die over al
veel te doen had , met welcke beftelling,
en bet verfoecken van vrygeleyde voor
Monfr de Winter, en den Capkcyn
Spruyt,dieonderde namen van Snyders
en Hornes fich aen de Franfchen vertoonden j het werek fijn volle leden
kreegh , begevende (ich een ieder naer
.

het fijne, om quanfwijs te beftellen dat
elck te doen hadr.
llenkomft
;an

Tu>

Op

die tijdt

Tu ren ne met

quam de Marfchalck de

n o ver winnen d hey r tot
hebbende Sant Venant en
Montmedy bemachtight , van waer hy
aen den Cardinael fchreef, dathyvaer-

Watene

fij

,

digh was, fich meefter van geheel Vlaenderen te maecken , ingevaile de verwanten , van de faeck van Ooftende , van
de welcke hem bericht was gedaen , in
ftaet waren een aenvangh te maecken.
Van defe faeck dede de Cardinael bericht aen de fijne, op dat fy, met den
Colonei, en al die van fijnen aenhang,
de uytvoeringh van de faeck mochten
bevorderen. De Licentiaet de Bock,
hierover, liet niet na, door een expreffè van alles bericht aen fijn Hoogheyt te
doen , op dat de felve wilde gedient zijn,
te beveelen , het geen hy hier over hadt
te antwoorden.
Don Jan dan hem van alles bericht
gedaen hebbende , fchreef de Bocq , uyt
den naem van de verwanten , dat het
voor als toen onmooglijck was, het geen
beflooten waer uyt te voeren , om datter binnen Ooftende, meer als twee of
dryduyfent boeren van het platte land

uyt vrefevoor het Franfchc leger, gevlucht waeren, waer over fy oock fijn

Eminentie deden verfoecken

,

voor

al

niet te willen toelaeten, dat het felve le-

ger , tot eenige expedicie of aentocht , in
dat felve landtfehap, fich in liet,- nademael, dewijl de boeren in de plaetfen
over al vluchten , allefins de wachten
verdubbelt wierden ; ghelijck oock de
Spaenlchen geen -meefter te velde zijnde , van gelijcken in de befettingen wierden geleght , door het welcke de aenflag
t'eenemael bekommert en befwaert
wierdt, die anders in fulck een goede en

gewenfehten ftandt was, dat lijn Eminentie den Marfchalck van Turenne
geliefde te verhinderen Linguen , Mardijck of Bergen aen te taften, dewijl al
die plaetfen van weynigh belangh waeren, en hy fijnheyr met de felve confumeeren en doen verfmelten, maer boven allen licht de gelegentheyt van Ooftende verderven fou. Dat defe plaets
bemachtight zijnde, al de andere plaetfen, benefFens Nieupoort en Duynkercken van felfs hem in de handen fouden
moeten vallen j dewijl vaft en feecker
was , dat de Spangiaerden fouderi ghedwongenzijn, de felve te verlaten. Alfbo verfochtenfe oock van gelijcken, dat
men het Leger wilde belaften, de Huyslieden wel te handelen,om dat daer door
fich een ieder weder naer fijn huys en
lant begeven fou gelijck oock die geene
die binnen Ooftende waren , daer door
fouden komen te vertrecken , laetende
de plaets vry van alle embarras en belemmeringh.
Van al dek. faeck wierd een Edelman
expres naer den Cardinael afgefonden j.
om fijn Eminentie byfonder bericht van.
de ftaet der onderneminge te geven , en
fbo veel krachts hadden de boven verhaelde redenen op den Bedienaer, dat de'
felve door twee Couriers naer den ander, den Marfchalck ordonneerde fijn
heyr in geenderhande manieren , van
daer
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daer hy lagh voort te fetten tot dat hy
Coa hebben gefien, wat uytflagh de fae'-,

ken foudcn nemen , gelijck oock in les
weecken tijts niet een man uyc lijn quartier gingh , hoe noodigh het oock mocht
zijn, levende

met de meefte fedigheyt

wereld, tot verwonderingh vaneen
yeder , behalven van die van het werek
ter

willen.

Ondértuflchen liet deCardinael niet
die in Zeeland

me met brieven, de fijne

waren, aentemaenen, dat fy met alle
mooghlijcke fpoedt , de uyt voering van
den handel ibuden beforgen ; gelijck dele van gelijcken met Spintelet deden, de
welcke geen meer verfchooningh, om
uyrftel te vinden , voor de hand hebbende, als mede de antwoordt op twee of
dry brieven die de Bocq over die faeck
gefchreven hadt , te rugge blijvende , en
tiende oock dat de tijde van het vry geleyde, dat hy van Don Jan had, begoft
ten eynden te loopen , befloot iich naer
de gheweften omtrent Brugge te begeven , om te vernemen waer de Bocq
was , en wat gelegentheyt hy mocht heb-

j

doen verlengen , fand een Burger van de
Stadt, eengoedt vriendtvanhem, aen
den felven

|

,

cl

ie

hein in

aller ftilte

en ge-

heym verfocht, dat hy geliefde hem te
komen fpreeken, om dat hy faecken van

hem had over te leggen.
Defè die ghelópfde Spintelet in de
grootfte verradery en fcheimery ter we- Gevr.er«
rek ïngewïckelt te zijn j en fijn woelcn- lijckemis»
fla«h uyt
den aert wel kennende , en van wat on- trouwen
dernemingen hy bericht was, gelijcker yvei.

gewicht met

albereeds eenighe brieven uyt Engelant
onderfchept vvaeren , die Spintelet niet
duyfterlijck aenroerden , wetende , oordeelde niet dat hem fou gevoeglijck zijn,
alleen met een perfoon die lbo in vermoeden was, te fpreecken, maer om
eerder in tegendeel fijn fchuldige plicht
te betrachten , verfocht hulp en byftand

van de Overigheytvan Brugge, onder
wiens diftrict en gebiedt hyftondj als
mede verlof aen het Vrye, om hem by
den kopte vatten, gelovende met het
verfeeckeren van ibodanigen perfoon
en daer van fijn Hoogheyt kennilTe te
doen hebben , fijn Majefteyt een byfonben, om fijn 'brieven aen hem te fen- deren dienft tefullen doen.
Men nam dan voor de befte middel
den vorders naer hem te vernemen ,
en alfoo onder fchijn van een overlegh daer toe, dat de Schout van de Stadt,
met fijn geconfedereerde , en hen deel- met de Burgemeefter van het gemeen
achtigh te maecken, hoefeer lijn Emi- de Sargeant Major van den Graeve van
Mcgem en eenigeCapiteynen , hem in
nentie de faeck aendrongh, nam hy lijn
affcheyt van de Franfchen voor vier of een koerfe naer het huys van het Vrye
fouden brengen , het welcke binnen een Spintelet
vijf dagen , na de welcke hy hen belooftot Btugf
de weder by te zijn , en met een volko- half uer tijds befchickt was. Merckt eens ge veifeeen
alfoo
op
vinden
welcke
te
loiTe
gronden
de
menfchelijcalles
,
men befluyt van
kert.
quam hy felfs in de Voorftadt van Brug- ke laecken gien ; nademael Spintelet aen
de eene , en óefz Heer aen de andere zyge , diefeSchipftael noemen.
Hy kenniile hebbende aen een feec- de, ieder het befte voorhebbende, op
ker aenlienlijck perfoon , de Schrijver het punt waeren , om fulck een groot
hier van , die fijn naem verberght , maer werek om verre te werpen.
DeColonelwel wetende, dat indien
Ayrzema noemt hemMarcus Ognare,
Burgemeefter van het Vrye, dat de felve men fijn vanghen ghemeen en bekendt
een goede vriend van den Advocaet de maeckte , ( hebbende anders weynig beBocq was , en hy hem onderrechtingh kommernis over de felve ) fuïeks een
van de felve fou konnen geven , waer hy ftortingh in de ondernemingbe mocht
-,

was , oock

hem

lij

n vry geleyde

konnen

veroorfaecken

,

befloot defen

Heer , die
het

i

Op
het werck aldus beftelt hadt,

heym

te

onrdecken

het felfde uyt

fijn

j

O
al

O
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hetge-

gelovende dat die

mont verftaende, hem

geloven, endaer op laten gaen foude,
en dat alfoo fijn detentie niet tot kenmilè
van de Franfche Bedienaers in Zeelandt
fou komen.
Maer defe Ognate , die wel wift , hoe
gevaeiiijck het waere , alleen eenigh geheym van een vermoedelijck perfoon te
verhandelen , iloegh af, met hem aldus
te fprecckenj ten waere daer eenigegetuygen by waren, foo dat fybeyde over
een quamen dat de Greffier , eerfte Penfionaris van de Stadt , de Heer de Blende , die by der handt was , daer by fou
Zijn; gevende beyde Spintelethun verfeeckeringh van geheym j en alfoo ontdeckte hen Spintelet het gantfche werck.
Ondertuffchen liep het gerucht van
deghevangenis des verraeders Spintelet
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mogen volghen

wetende watter fou
dewijl fy hem, ineen

niet
)

byfonder huys of elders niet vertrouwden.
Sijn

Hoogheyt en

fijn

Staet van

Excellentie,die

voor als toen in Duynkercken fich be- n Hoo &'
'
«evt en
r
vonden , waren geenlints
over hetbe- ^aracena
richt dat men van dit vangen, hen door dact oyer.
een afghefondcne loopende bode dedé
wel te vreden j maer liende dat men van
die zyde, in alle ghetrouwigheyt daer
omtrent had gehandelt , en dat de gedane faeck geen hulpmiddel vandt ( men
mach geloven , dat hen eenighfints gemoeyt heeft gehad dien perfoon of Burgemeefter geen bericht van de faeck te
hebben ghedaen ) hebben fy beflooten
den Advocaet de Bocq hemtoetefenden , met ordere om den gevangen hem
bekent , en een fchijn te maecken als
was hy uytgebroocken.
doorliet gantfche landt, komende felfs
DeBocq hadt onderwegen een ander GevaeeSe*
ter ooren van de Franfche Dienaeren
geval, het welcke gefchapenftondt, de
v
die met groot verlangen naer hem ver- gantfche toelaege induygen te helpen,
£ l^k.
toefden , en daer over aenftondts den en fijn leven te gelijck ingevaerftelde}
GraveCharou, Gouverneur van Calis, want komende tot Nieupoort , en gaenbericht daer van dede, die niet liet weder dcteronbequamer uere door de Stadt,
van fijn zyde, den MarfchalckdeTu- om het getyde waer te nemen , en vroeg
renne dieongevalligetijdingh bekent te tot Ooftende te komen, wilde fijn onmaecken.
geluck , dat hy in handen van de Ronde
Maer keerende weder tot onfen ge- verviel ; zijnde van de boerewacht , die
vangen zijnde hem de papieren , die hy eenige daegen tevooren, ophetvoorover fich hadde afgeèyicht, bevonden feyde bericht fich op de ftrandt hadt gedefe twee Heeren een Salveguarde van plaetft , en gelijck iy voor ordere hadden Alder-Chriftelijckften Koninck, in den , te vangen ofte dooden , al die fy
de welcke de geièyde Capiteynen ghe- op ongelegene tijden , fonder het woord
noemt wierden , en weder een ander in de Duynen fouden vinden , fcheelde
van den Heer Don Jan van Ooftenrijk , het feer weynigh , of dit boerengefpuys
de welcke komende van twee foo ftrij- fou den armen Advocaet om ver ghedige Princen, het misvertrouwen we- fchooten hebben.
Maer wanneer hy
der deden aennemen. D^fe Heer Ogna- teecken en kenniffe toonde te hebben ,
te d an , fchreef aen den Marquis de Gavan de Hoofden onder welcke iy Honracena in het Gijfer , het welcke hy , met den , genoeghden fy fich met hem te befijn Excellentie hadt , al hetgeen iiy van
roven , en niet fonder ftooten en flagen
Spintelet verftaen hadt j en terwijl men geknevclt en gebonden , een halve mijl
hier over antwoord verwachte, wierdt
verre te voeren, al waer Monf. de Blom,
de Golonel inhetgevangenhuysvande Scheepen van hctVryewas, de welcke
fi
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enuyt dewoe- van het Hof af te wachten
wierdt,
kennende
hem
3

dende handen van dit gefpuys verlofte ,
van waerhy by nae half dood, totOoftende geraeckte; daerhy om meerder
ongemack voor te komen/ich aenftonts
dede bloet lacten. Naer een korte aenfpraeck met den Gouverneur over dtCe
iaeck , begaf hy fich weer op wegh , en
quam by tij -is ten huyfe vanden Heer
Ognate , alwaer fy te famen > volgens de
gegevene ordere , op eenige vonden fich
beneden om den gevangen uyt het gevangen buys te helpen , fonder vermoeden van dat ïülcks met voordacht geichiedt was te geven
Men beraemde daneenvondt, van
een karre die op het iluyten van de
poort hen wachten foude ; en ghelijck
Loosheyt het niet feer licht om doen was , een
om den fc r n aen het ontkomen van een perColonel
foon van fulck een naedruck te geven
te doen
,

,

.,

}

ontko-

men.

;j

heeft

men om

tigen

,

fulcks te beter te bekrach-

uytgeftroyt , datter eenige dronc-

gelchillen onder de gevangens
waeren geweeil, die eyndelijck den gevangen hoeder en fijn huysgefinde hadden overweldigt , wacr door dry of vier
die om fchuldt gevangen faeten , ontkomen waren ; het welcke goed gemaeckt
wierdt, met dat de Cipier twee of dry
dagen met den doek om het hooft ging
gelijck of hem al veel leeds geichied was,
waer by quam dat eenighe van fijne
vrienden by de Overigheyt aenhielden
en als veel moeyten aen wenden , op dat
hy van fijnampt niet afgefetwierdj en
demeefte aerdigheyt van het werek beitond daer in , dat nicmant van de Stad,
felfs de Overigheydt daer van kennüïe
badt, of eenige kreegh, alsveelemaenócn daer nae , wanneer bet gevolgh alles

kemans

openbeerde.
Ondcrtuffchen

wanneer de Mar-

fchaick de Turenne de riidingh kreegh
het vangen van den Colonel , ftelde
hy den aenihgh t'eeneraael verlooren

vm

en daer over , fonder alvoorens ordere

,
deedt fijn
troepen op Mardijck aentrecken , welc- Mardij
ke plaets hy binnen weynigh da^en ver- cloorT "meeiterdc. De Colonel terwiji geraeck- machticti
te , meteen valfchen baert en onder een
on'oekentgewaedt, in Zeeland, alwaer
hy met veel aerdige gevondene en cp-

ghefmuckte redenen veel wonders van
fijn verloffinge wift teverhalen.en byte
brengen, jae wift de omftandigheden
daer iöo aerdigh van uyt te breyden , en
iulcke brieven , van meerder feeckerheyt , als fy noch noyt gehadt hadden
voor den dagh te brengen , daer by voegende dat hetficheen dat Godt iets wonders met dien aenllagh voor hadt , nade-

maelhyhem

foo wonderbaerlijck, uyt

de handen van fijn vyanden had verloll:
dat defe Agenten weder een nieuwe en
vafter hoop kreghen ; onder verföeck
van den Colonel, dat men mocht beftellen

,

dat

Turenne

fijn

heyrleger te

rugge voerde , uyt vrefe du ter oorfaeck
van fijn by fijn, fijn Hoogheyt en de Generalen hun geheel Leger in de Steden
tot hun verfeeckeringh mochten komen
te leggen , als fich niet machtig kennende het veldt tegens de Franfchen te houden , in wekken ghevalle het een onmooghlijckefaeck löu zijn , het voorgenomen in het werek te ftellen ; en om
alles te meerder te doen fchijncn, en hen
te ftereker te be /eftigen , toonde hy hen
brieven van den Advocaet de Bocq , de
welcke, onder den naem van Stapin,
hen het (elfde inboefemde.
Sijn Hoogheyt ondertuffchen ontboodt den Heer Ognate dat hy, zijnde
als toen,over eenige faecken^naer Duynkereken verreyft , op fijn wederkomen
foo heymelijck als mooghiijck fou zijn,
fich by den Colonel tot Sluys fou laeten
vinden. Dit wierdt van de lêlve naergekomeri , die door een brief, die hy hem
fèer bedecktelijck toefand , gelegentheyt
kreegh , om hem buyten de Stad ergens
te fpreecken 3 alwaer hy uyt den Colonel
,

ver-

Op

O

o

s

verftondt, hoe het met de Franfche gelegen was, en wat fy van fijn uytbreecken geloofden j en of fy noch genegen
Bekom- waren, om de iaeck fijn voortga nek te
mervan

nis

lacen

hebben,

Don Jan hadden
omtrent
defaeck.

,

begonnen
Hoogheyt de groot-

gelijck fy het

zijnde fijn

bekommernis, hen het net daerfe al, weder wat
ruymer te geven en in der daedt foo
veel wift hen de Colonei te iëggen , fijn
ile

reeds ingedreven waeren
:

redenen iöodanighte bekrachtigen, en
met den brief van de Bock te vefligen
dat fy een expreflèn met den fielfden aen
den Cardinael londen , waer op volghde, dat de Marichalck deTurenneterftont ordere kreegh , Mardijck was gewonnen of niet, iich in allefpoet, en
fonder eenigh tijdverlies,over de ftroom
d'A weder te begeven.
De Marfchalck gehoorfaemde met
alle naeuwkeurigheyt , fonder eenighe
ongemacken aen te fien , alhoewel de
geduerige regen de wegen van die geweiten bedorven , en onbeganckelijck had
gemaeckr:, waer door hy eenigh gdchut,
en meer als duyfent karren en waegens
liet fitten , en in dien aftocht hem meer
dry duyfent mannen afgeflaeghen
wierden , latende geheel Vranckrijck en
deiè landen ten hooghif en verbaeft over
fulck een onverwachte daed.
De Cardinael was mede niet traegh
aen fijn Correfpondenten en Medelanders in Zeeland fijn beklagh over tefenden , als dat hy op het veriöeck van den
Colonei en fijn medeplichtersjiet Franfche heyr doen vertrecken , en alföo van
fijnent wegen ailes, wat men van hem
vereyfehte, gedaenhadt, fy fouden nu
oock van hunner zijde de uytvoeringh
van de voorgenomen faeck bevorderen,
voegende daer by, nieuwe aenbiedinge
van geldt , en beloften van byfonderc
vergeldingen. Dit fckrijven wierdt uyt
handen van Spintelet en die van den
Bock , wel haeit aen die van fijn Hoogheyt Don Jan gebracht , om van den Ielals
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ven nieuwe ordere daer over te on tfangen ; maer alfoo het noodigh was , eenige gelegentheyt tot tijdt verleng te foecken, vandc men goedt dat de Bock uyt
name van de medeitanders aen den Colonei foufchrijven, dat alles totdeuyrvoeringh van het werek vaerdigh was; Loosheyd
maer datter alleenlijck een fwaerigheyt 1°', uyCr
overigh waere (gelijckfe niet deden als
nacht en dagh op alle ongelegentheden
achtte nemen) namentlijckdatde Engelfche Schepen , de welcke op de Reede van Golfende laegen , de Franfche
Schepen , die den aenilagh fouden moeten uyt voeren , niet fouden willen laten
paffecren , maer de (clve twee of dry geryen ophouden , om ondertuffchen den
Protector daer kenniffe van te doen
hebben , de welcke als geen deel in den
aenilagh hebbende, miffchien daer door
den toelegh fou doen mislucken tcc verderf aen lijf en goedt , van al die daer
mede gemoeyt waren geweeff. ; weshalvenhet nodigh ware van den Proteótor
paipoort te vei foecken , en ordere voor
fijn Scheepen , tot alle noodige onderitand, het welcke , volgens het verbond,
dat tufïchen Vranckrijck en Engelandt
was , geheel niet fwaer om doen fou zijn.
Defo. fwarigheyt wierdt door een cxprefïe , genoemt Paven , zijnde Franfch
Predikant binnen Doevres, die mede
hand in het werek hadt, den Cardinael
bekent gemaeckt, die daer over, terftont
den fel ven Payen, naer Londen aen den
Heer de Bourdeaux , Gefant van Vrankrijck, ghefonden heeft, met laftdatde

Am bafladeur

terftont dai Protec-'
openbaeren, en de ordere, die
Payen noodigh oordeelde, afvorderen,
felve

tor alles

foude.

Cromwel

floegh ten eerder, twijffel

aen de voorffxllingen van Payen, nademael hy geloofde , dat door het vangen
van Spintelet (daer hy mede al de tijding

van had ) het bdluy t r eenemael om verre gevallen was , en willende lich derhalTc
ven

:
,
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Ooftende met het befluyt van de andere
verwanten te komen , en geraeckende
weder met Payen te fpreecken , zijnfe

ven ten nauwften op

Groote
valshe»
den.

alles informeren
en laten onderrechten, dede Payenby
ontijdeby hem komen, om hem over
het geheele vverck te ondervragen , de
welcke verhaelende vanitucktot ftuck
de gantfche faeck , gelijckfe lagh , en geHjck hemde Colonel hadt doengelooven , de ftaet van den geheelen handel
foo practicabel en doenbaer deed fchijnen , dat de Protector felfs, om de Franfchen van de lavuyt te geven, met Payen
begoft het blaetjen om te (ken , en te
handelen , of hy dat werck niet liever
voor de Republijck van Engeland wilde
beftaen , invoegen hy Payen door grooter beloften , als die van den Cardinael
waren , op lij n zy de kreegh , zij nde die
noch beter genegen , lijn geloofsgenooten te helpen eyndelijck fy beilooten
dat hy naer Zeeland fou vertrecken, om
met Spintelet daer over te fpreecken.
Payen vandt dan ( met de ordre die
hemden Protector gegeven hadt) een
Schip met dartig ftucken in Duyns vaerdigh, om methetfelfdeenujninftructien, geloofs-brieven en andere, naer
Zeeland over te fteecken. Hy aldaer gekomen zijnde, ontveynfde fijn reys naer
Sluys, en het geen hy voor had. Aldaer
liet hy niet na, al te doen dat hy kon de,
om den Colonel te bewegen , die hem
met alle veynfinge ter wereldt antwoorde, fonder Stapin en fijn verwanten daer
in niet te konnen treden , tot het welcke
hy eenigen tijdt eyfehte , het welcke het
eenige was dat lijn Hoogheyt Don Jan

naer veel eyfehen en bieden , om dar
het niet fchijnen fou dat men lijn dienft
tegoet koop wilde belleden , teneynde
tot dat befluyt gekomen
Dat de Stadt
:

Ooftende , en het geenedaer aen behoorde , in de macht van den Protector
fou gheftelt worden , fonder dat hen de
felve in hun Godtsdienft fou moghen
moeyelijck vallen , maer die van de herftelde Leere fouden eenigh huys van de
Stadt, dat fy begeerden, tot oeffèning
van hun Religie mogen verkiefen , blij-

vende de Kèrcken voor de Roomfche
dat de Protector voor het oorlogs volck
hondert duyfent Jacobuffen gereed fou
, maer dat de beloningh voor den
Heer Stapin en de andere Capiteynen ,
ten believen en difcretie van den Protector fou ftaen.
Monf. de Winter,
Neve vanden Colonel, arbeyde ooclc
tellen

:

*ïieuwe
emiigues.

focht.

Wanneer nu de Rock in
met

alle

fpoedt,

bericht van defe nieuwe Intrigues

tot Bruflcl quam,belaftc

hem (ijn Hoog-

heyt, dathymetdemeefbe loosheytdie
hykonde, oockden Heer Protector in
het fpel fou foecken te brengen ( doende
blijeken, dat hy met hem wilde aenfpannen ) en hem met voorwaer-den ophoudende j en alföo keerde hy met alle fpoet
weder naer Sluys, iich veynfende van

niet

weynigh

tot het befluyt

,

onder den

naem van den Capiteyn van Hornes.
Met defe voorwaerden , begaf fich
Payen weder te rugge naer Engelandt
vanwaer hyaenftonts aen Spintelet gefchreven en hem bekent gemaekt heeft
hoe wel hy van den Protector ontfangen was geweeft , en hoe de felve al het
geen beilooten was , had geratificeert en
opgenomen, dat hy vervaerdightwas,
van alles, en binnen
weynige dagen weder by hem fou zijn.
Onderdies de Gefant van Vranckrijk
in Engelandt, als een loos man als hy
was, üendehettrayneren, om het geen
hy hadt verfocht toe te itaen , geloofde
aenftondts dat de Heer Protector den
broek voor fich fel ven begeerde ,gelijck
waer was , en liet terftont den Heer Cardinael ïMaz'arini , fijn gevoelen hier over
weten , dewelcke hem laft gaf, y ver aen

tot het vervullen
j

i

te wenden om het verfochte te verkrijgen, felrs by lijn verfoecken dreygemen
ten te voegen j met by verklaeringe dat

ra en

Op

Oost
van den

men de meninghe

en intentie
Protector wel wilt , en dat het geen
werck van geallieerden was , hen een
faeck uy t de handt te fpeelen , die hy nu
al fes maenden langh onder handen had
gehadt en voor lijn eygen hieldt.
Payen by gevolgh tiende , dat de Protector de faeck niet meerder lbo feer als
voorheenen aenbandt , en oordeelende
dat hy , of den Cardinael ontfagh , of
geen goede meninge had, endaerover
hen beyde lichtelijk in verdriet fou konnen brengen , fchreef aenftonts aen den
Colonel , dat hem fcheen , dat men met
de Engelichen geen goeden handel fou
konnen drijven, en dat hy derhalven fou
fien , geen vermoeden aen de andere
Francoifen te geven, noch lich fcheyden
van die geene , die van wegen den Cardinael met hem handelden. En hy eyndelijck verkregen hebbende het geen de
Gefant de Bourdeaux van den Protector
verfbcht ( namentlijck de ordere dat de
Engelichen de Franfchen den inkomft
van dehaeven nietfouden verhinderen
begaf lich aenftondts daer mede naer
Spintelet , by den wekken hy aenhield
dewijl 'er nu niet was , dat de faeck fou
konnen wederhouden , de felve met alle
mooghlijcke fpoed, voort te letten, waer
op die niet anders konde antwoorden
als dat hy van fijn zijde, alle mooghlijcke
plichten daer toe fouaenwenden.
Siende eyndelijck Don Jan , datter
geen middel nu was , om de Engelichen
aen de lijn te krijgen , en dat men met
dele onderhandelingh, den herfil en den
winter hadt doorghebracht , en nu de
lente op handen was , lbo dat men geen
uytftel meer fou weten te vinden , bedacht hy om noch eenige dagen te winnen , eenige voorwaerden op te ilellen
die men van d'eene en d'andere zyde
fou hebben te onderteeckenen , om datter tot dien tijdt toe
fchrift

dus:

,

noch

niets in ge-

verhandelt was} defe waeren

al-
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Voorin aer den op de welcke de
Colo?iel Spintelet

de ,

,

metfjn geconfedereer-

aenbieden de Stadt en

Ooflende

,

in

Haven van

handen van den Alder-

Chrifehjckfen Kminck , en den Eminent ijfiwe Cardhael de Ma z arini over
te geven , de welckeJijn Majcfleyt en Ëminentie beloven naer te komen.

EErftelijck , dat

men van de zyde van

L 00 re

Majefteyt fal fenden acht hon- vooiwa««
dert uytgelefene mannen met hun den *
lijn

Bevelhebberen > de welcke fullen zijn
op de Rede van Ooftende, om binnen
de plaets te komen , wanneer de Colonel het teecken geven

men

fullen

fal

,

dat fy te fae-

beraemen.

Dat de gefeyde Officieren en Soldae, hebbende ontfanghen de Piloten

ten

(die men hen in kleyn vaertuygh fal toefenden) de welcke men tot dien eynde
by der handr fal hebben , na dat het teecken fal gegeven zijn , in de haven fullen
hebben te komen , aen dat gedeelte daer
hen de gefeyde Colonel fal ordonneren.
Dat de Heer de Rumenacq, lich noemende Veld-Marfchalck , tefamen met
hetvolck inde Stadt komen, en twee
hondert duyfent guldens, om onder het
volck te verdeden (zijnde de voorwaerden die men het Krijghsvolck , en min der Bevelhebberen heeft toegheftaen.
Hier flaet aen te mereken, dat de gefeyde
Rumenacq een notabile Guyt en Fn'on was ,
die noch een getrouwde Vrouw hebbende ,
beloften gedaen had, van de?i dochter van
Spintelet te fullen trouwen , als mede Gou-

verneur van de veroverde plaetsfou zijn.
Dat defe acht hondert Soldaten , volgens hun ordere , die hen Rumenacq en
Spintelet fouden geven

,

lich teriïondt

meefter van de wal en de Magaiïjnen
fullen maecken , onder verbodr , op verbeurte van het leven, dat iemantvande
felve, ineenigh burgers huys fal komen,
op verbeurte van het leven ; om wat oorfaeck het oock fou

mogen zijn.

Tt

2

Dat

,

33

1

Ongel uckige aenflagh der Franfchen

Dat de felfde Colonel als Gouverneur
binnen Oottende fal blijden, en dat al
het Oorloghsvolck , Magazijnen, Ammunitie, en alle:» wat tot de plaets behoort, onder fijn ordere lal itaen; tot
dat fijn Majeiteytin fijn handen lal hebben beitelt andere vierhondertduyfent
guldens, omdcfelve onder ïfijngeconfedereerdc uyt tedeelen, en dat, zijnde
de lèlve fomme ontfangen tot lijn genoegen , hy de felve plaets, met al de dependentien van dien, in handen van den
HeerdeRurnenacq fal overgeven , die
de felve, voor fijn Chriftelijcke Majefteyt bevvaeren

fal.

Dat al de Borgeren en Ingefètenen in
de Roomfche Apoftolifche Leerefullen
ghehouden worden ; Tonder dat men
Kerck of vergaederingh aen eenige andere fecte , wie die oock fou mogen zijn,
in deStadt fou mogen toeftaen.
Dat de felve oock by hun Voorrechten en Privilegiën fullen gehouden worden.
Met defe voorwaerden en eenige andere van fulck flagh, die Don Jan tot
fijnvermaeck hadt opgeftelt , komt de
Advocaet de Bock tot i>ïnys , medebrengende een brief van de medeftanders
niet anders dan of hy vw Ooftende
quam , aen de Franfche Bemiddelaers
de welckeinhetkort behelfde, dat dewijl fy nu t'eenemael gereed waren , om
defe importante Plaets en eenige Haven
die de Koninck van Spangien in die
landen hadt, over te geven, dewelcke
fy fonder hun grootfle gevaer en koflen
fouden konnen verkrijghen , het oock
billijck was, datfe oock van hunne zyrie van hun vergeld; nge verfeeckert fouden zijn , voor foo veel het ghemeene
volck , en mindere Bevelhebberen aengaet ; wat de byfondere , de Colonel, de
Capiteynen van Home , Snyers en
Spruyt aengingh , die wilden gaerne al-

digh met defe Capitulatien , na den Cardinael een van defe Agenten tefenden ,
dewelcke hebbende geoordeelt dat hy
met een deel llechthoofden te doen had j

en nu fiende ,

dat fy ten

eynden van acht

maenden handels, met defe voorwaerden voor den dagh quaemen , als hy
,

dacht dat het ftuck aen fougaen, had al Twijffdlijn kracht van ontveynfen van nooden , i«oedigop dat men het misnoegen , dat hy daer ^n c'ar.
in fchepte , niet mereken fou , en even- düiael.
wel ontviel hem, dat het niet wel ghedaen was, ten eynde van fulck een lan-

ghen tijdt, nieuwe voorwaerden voor
den dagh te brengen , blijvende eenighlintstwijffelachtigh, omtrent het geene
dat hyhadttebeiluyten, maerfoo veel
wiit hem dele afgeiönden , van de oprechtigheyt in het handelen der

Neder-

en hoe men geen dubbelheyt of bedrogh in hen konde vermereken, datnaer eenigedaegentwijfelens, een Konincklijcke depêche en
ordere aen den Marfchalck d'Aumonc
afgeveerdight wierdt , door de welcke
hy wierdt geauthorifeert en gemachtight
landers te feggen

,

dit Traótaet te iluy ten.

Defe luyde aldus:

By den Koninck.

Aen

onfen fier lieven en welMar~

beminden den Heer va/tAunwit,
fchalck

<va?i

Vranckrljck

,

"jan onfen

Raedt van Staete , Bidder van o?ife Or~
dere , Colonel van onje Lijfwacht , en
Gouverneur van onfe Stadt en Sterckte

van Bologne en baer dijtricl*
ah ecmge vjelgeaffèclic- Ordere
on
Kroon , ons hebben aen den
Mflrlcl site
voorgedragen , verfcheydene onderne- & A u rac n c
mingen en aenjlagen , van groote nuttig- om te
heyt en voordeel voor onfe Staet } en dat Auyien»
tot vervullnigh en goedt gevolgh van de felve , noodwendigh zy- , metfoodanige lieden
Oor

foo veel

7ieerde tot

f

van vergeldlngh , die fy pretendeeren , te
de grootmoedigheyt van lijn JVIaje- ha7idclen , -en v'mdende geen bequamer per"fteyc aenbevokh laten. Hier was nu. no- foon om bet felve te voege te brengen ah de
uwe,
les

1

•

,

O

Op

o

T E

s

uwe-, als zijnde daer in al de wackerheyt >

ondervindingh envodrjichtigheyt , die tot
het felfde van nooden is , ter oorfueck van
degroote ervarcutheyt die ghy hebt , door
het afhandelen van foo veel foorten van

I
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af was , en die hy een ieder me fijn
fwackheyt kon toe voegen, en gelijck Cardinael
als hy die van Aumontmcde feer wel m;,t in 'c
kende, krecghdie mede de fijne, van beloven
-

Hartogh en Pair van Vranckrijck , met
de Survivance en opvolgingh voor fijn
handelingen j die u op zijngeleght , e« van
Soonen , van het Gouvernement van
de welcke ghy goede reden en reeckeningh
hebt gedaen : alfoo achten wy dienjligh u te Bologne en haer diilrict of gebied ; door
welcke belofte , de A 'arfchalck al fijn
vefkiefèn , te committeren* en te deputeren-,
vijf finnen aen wende, opdatdeaenilag
gelijckwy door deJen tegenwoordige u comtot een goedt eynde mocht ghebracht
mitteren en deputeren , op dat ghy in onfen
naeme confi der eert en examineert , al het worden ; oordeelende de felve feer gewichtigh voor Vranckrijck , en voorgeene , een feeckeren aenflagh aengaende , u
jal worden voor ge(lelt om hetJe e te ac- deeligh voor fijn huys. Op defe wijle
compleren , te ejfeclueren en te dïfponeren , bedroogh don Jan , door het werektuyg
van Spintelet, defe Franfcben, den Mar- Word met
op de alderbequaemjle middel, om hetfelve
fchalck d'Aumont, den Koninck felve, al <<i n m ete wege te brengen , verkiefende daer toe
het bequaemjle volck dat men Jou konnen
fijne Raden, en het geen het alderwon^ïogen?
derlijckfte was , dien fcherpgeooghden
verkrijgen: oock dat ghy ordonneert al de
Mazarijn.
tmbarcatnenten , en andere ver eyf hen van
Defe brieven enordresquameneynden oorlogh , als mede alle andere dingen
die rnen daer toe nootfieckelijck fal achten delijk by den Colonel , de welcke hy terflontgingh copieren, en uytlchrijveni
te zijn. Selfsfult ghy oock handelen en veronder fchijn, van de felve fijn medeftaneffenen in onjèn Koni?uklijcken naem> de
ders te laten iien £ maer fy quamen wel
vergeldinge en recompenfe van geldt en andere Convenienten , voor defe-, die hetfelve
haeft in handen van fijn Hoogheyt Don
ondernemen , en te wege brengen Jutten en Jan, die daer uyt lichtelijck konfien en
al o kont ghy verbinden en verpanden ons
mereken , dat het den vyand ernft was
Konincklijcke woordt , voor al het geene,
hem een quaede part te fpeelen , maer

h

:

f

dat ghy met hen komt te verhandelen.
alfoo

En

geven wy u volkomene macht en au-

thoriteyt Plenipotenciael

•

bclooven en ver-

feeckeren u,

vsorvafien bejlendigte houden , en in alle punélen te objerveren , alle
het geene ghy met de felve , byfonderl'/jck
Jult hebben verricht en vereffent, Jonder
eenige

van defelve

het ons alfoo
£ezegelt

te

belieft.

wederroepen

Gedaen tot

j

want

Parijs, en

met onjèn fecreten Zege! op den

van April , des Jaers 1658. en was onderteeckent L o u Y s , en laeger , vati we5

.

gen den Koninck

,

de Tellier.

uyt

defe ordere door

den Gardinael

aen den iMarlchalck afghefonden , liet
rc.cn niet nae menightc van groote beloften te voegen , daer de Cardinael vol

ordere,

liet

men de

Mazarinifche

dat alles

welwas,

indien de Marlchalck , de voorverhaelde Capirulatien geliefde te teyekenen >
en des Koninck gefagh die beveltighde >
en dat men foo haeit als de Compagnie
van den Capiteyn Spruyt tot Ooitende
fou gekomen zijn , de faeck , fonder langer uytitelfou fijn senvang geven. Daer
was ordere geftelt , dat de voorfeyde Capiteynen , hun Cornpagnien tot op vier
hondert mannen fouden recreuteren ;.
en allboviel het licht de Franfchen wijs
te

By

lijn

Agenten aenfeggen,

maken ,

dat de Keurlingen of Waert-

gelders, die daer binnen

waerengeko-

men, de recreuten waren ,

v

daerbeftel-

lingh en geld , foo fy meenden , toe gegeven was,waer door hetgantfche werek
hanTt 1

,

,
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bandenen voeten kreegh,
ibu konnen wenfehen.

De
daet

gelijck

men

quam in der
Compagnie binnen Oo

Capiteyn Spruyt

met

lijn

heyt fijn orderebytijds beftellen mocht,
De Marquis de Garacena ( bende dat

1

1

ilendc, twee dagen daernae, maerdie
beftondt alleen in acht mannen , doch
eer de felve aen de Poort quam, wierden
daer eenige honderden Keurlingen byfonder
gevoeght en ondergefteecken
•>

dat of d'een of d'ander daer de reden van
wift; het welcke terftont de belaegers
Nieu bc ter ooren quam , gelijckfe mede hun bydro'h.
fondere verfpieders hadden , die alfoo

welbedroogen wierden

als fy

,

gelijckfe

faegen en geloofden dat men de recruyten in der daet had: gedaen , waer over
de felve eenigh geldt toefonden , om dat
dit volck te tellen

,

en alfoo hen aen de

handt te houden.
Siende nu vorders de Bock en Spintelet , datter geen konden meer golden ,
om het werek langer Ueepende te houden , en nu verlof van fijn Hoogheydt
hebbende, maeckten een overlegh met
de Mazarynitten, dat de dagh van het
ïefluyt aenvangen der laeck fou zijn , de vierde
tot de uyt- van |y[ a
voorgeven , dat op den
y } on der
Feeft tot Brugge was
genomen. darden het Jaarlijks
te vieren , op het welcke men het hey1

de Franfchen foometdenaenllagh van
Ooftende ingenomen waren ) had voor
een aenbenlijck Convoy binnen Grevelingen te brengen , maer dewijl noch alles daer toe niet vaerdigh was , en het
werek tot den elfden der Maendt uy t te
liellen (wanneer het konde vaerdig zijn)
was niet geraden, alfö het den Marlchalk
misvertrouwen ftondt te geven die nu
al fijn dingen klaer had , en vaerdigh was
iich met de fijne , op den darden der
Maend, op de Reede voor Ooftende
te laten vinden ; alwaer hy in der daedt
verfcheen, zijnde het gerucht door het
gantfcheland verfpreyt, dat lijn mening
was een tocht in Vlaen deren te doen,
andere feyden op Ooftende, andere op
Nieupoort , en andere dat het een detachement was , om in Henegouwen, of
Artois teageeren. Ja de Sargeant Major
gaf daer over bericht aen de Staten van
de Provincie , op dat lij n Hooghey t ondertufïchen mocht beftellen dat nodigh
•-,

was.

Ondertuflchen ontmoette bygheval
de Advocaet de Bocq,den Soon van den
Colonel Spintelet , en daer door, om tijt
te winnen , tot het geen de Marquis van
ligh bloedt gewoon is te verheerlijcken ,
en op dat Feeft een groote menighte van Caracena gaerne had geilen , als gefeght
volck, oock veel Burgers en Soldaeten is, fchreef een anderen brief van Oovan Ooftende ( als die loo wel als de an- ftende, van wegende verwanten, aen
de Mazaryniften ( doende die door den
dere vermaeck in Kermiflèn nemen)
gewoon is toe te loopen j waer door de- jongen Spintelet beftellen ) in de welcke
fou
hyhen te kennen gaf, datdekomftvan
ie Stadt te meer van volck ontbloot
den Marfchalck op de Reede v?.n Oozijn , en minder ongbevallen te vreièn
fouden ftaen. Dek tijdt en gelegenthcyt ftende , het gantfche land in de wapenen
hadt gebracht, en dat, dewijl'er eenige
vonden de Mazariniften leer gelegen
en vervolghens de felve vaftftellende, Ruytery en Infantery , tot een Convoy
om binnen G re velingen te brengen, gevertrock een van hen lieden , om den
Marfchalck daer kennis van te geven; op fchickc , in het land was , men noch vier
honderr voetknechten,en een Compagdat hy de Capitulatien mocht Üüytcn, en
van lijn zijde in het geen hem ftondt:te nic paerden daer binnen had geworpen ,
doen in geen gebreecke bleve. Ter fel- dat derhalven de Heer Marfchalck niet
ver tijdt vertrock oock de Advocaet te voorbarigh moft zijn, om den handel
de Bock naer Bruflel > op dat lijn Hoog- niet te verderven , maer dat hy fich wat
van
,

Weder
verachiett '

Op

O

o

s

van daer moft begeven , waer door fy
ongetwijffelt, op den elfden oftwaeirden van die Maendt , het werek fouden
aenvangen , en dat fy hen terftont van
alles bericht fouden doen j om uyt te
voeren , het geene ly alle ibo feer begeerden.

Defen Brief wierdt met alle naerftigheyt door den jonghen Spintelet , tot
Sluys beftelt , alwaer hy met veel aen-

houden de Franfchen bevvoogh , dat een
van hen , by den Marfchalck fou gaen

om hem totaftrecken te verbinden.
De Marfchalck liet fich lichtelijk daer
toe

bewegen , vindende de redenen feer

fchijnbaer, enbefloot daer over, voor
vier of vijf dagen , wat dieper in Zee te

fteeken ; ondertulfchen quam het volck
van het Con voy , voor den dagh , en op
die tijding,ging de Bock naer lijn Hoog-

heyt,

om meer volck binnen Ooftende
om daer mede den Marfchalk

te krijgen,

naer behooren wellekom te heeten.
Twee perfoonen van genoeghfaeme

bequaemheyt

(

gelijckfy

meenden) qua-

men uyt Vranckrijck, om door hulp van
de gedachte verwanten, binnen Ooftende te geraecken , daerfe fich , in het huys
van een Burger, fouden bedeckt houden , wiens naem niet biliijck is te verfwijgen

(

als die

in dele gelegentheyt,

fij-

nen Koninck een merckelijcken dienft
dede zijnde Jaques de Vleeshouwer genaemt , en een Neve van den gefeyden
de Bocq, die de ièlve twee mannen oock
ontfingh en wel onthaelde. Defe twee
Franfchen waeren genaemt, d'eene en
)
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genoemt , die een Ingenieur wilde zijn
maer voor de reit van flechte bequaemheyt en daer by doof: dele quam tot mede hulp van Monet, en hadden beyde
ordere , om met de tfaemghefworene
Burgers , onderling verltant te houden i
en alles wat tot den inkomit van den
Marfchalck mocht dienen, te helpen bevorderen , voorts de verdeeling van hun
volck en van de vier hondert

mannen

hun verdoen meenden
te hebben , te doen , oock fich van de
voornaemfte Poorten , de Corps de
guarden , den Marckt en de Magazijnen
te verfeeckeren , den Gouverneur te
dooden of gevangen te nemen, de teeckenenen zeynen tebeftellen, en alles
watter meer te doen ware , te befbrgen j
een van hen , moft fich ten eerften naer
den Marfchalck begeven , om hem van
alles nau bericht te doen ; op dat hy mee
feeckerheyt, de faecken mocht aen leggen. Dele twee gingen op den achtften
May van Zeelandt, en van de andere
Mazariniften af , quamen met de Bock ,
en den Colonel tot Sluys toe, en met een
karre tot Ooftende. Zijnde by de Ponte
gekomen , gingh de Bock voor uyt, als
om te (ien , of de ingangh oock veyligh
was , om den Gouverneur niet ergens in
den mondt te loopen j om dat het niet
dienftigh was , dat fy hem lagen of kenden. En tot meerder verfeeckertheydt
van het bedroch , zijnde de Gouverneur
bericht van hun komft, ftelde die een
Gereformeert Vaendrigh op Sentinel,
alreeds onderrecht van het geene hy te
die ly binnen tot

de voormem fte MonetdeJoly,geboor- leggen had.
tig van Calais , zijnde Capiteyn te paerd
Wanneer nu de Pont aen quam 3
als toen onder de Garde van den Cardivraegde hen defe Sentinel wie fy waren >
nael. Hy was een man van verltant,
en waer fy heen wilden , waer op door
groote moed, en brave hoedanigheden j de Bock en Mulebeeck, die hen de karre
indien hydieordinare lichtvaerdigheyt beftelt had , geantwoord wierd , dat hec
der Franfchen niet hadt gehadt , en een eenige handelaers en hunne Correfponweynigh meerder jaren , hem wat min- denten, uyt Hollandt waren en aliöo
der vertrouwen hadden konnen me- quamen fy defe eerfte ontmoeting door^
de-deelen,
De andere was Fomené met fonder groote ichiick , foo dat , ko -,

mende

,

,
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malkander droegen , mede
dat de eerde beleeftheden
afgelcght waren, gingen fy, met den Sargeant Majoor Don Diego de Herreras
ter aerden vielen , en Godt danckten ,
die kennifie van faecken hadt, en den
dat fy de handen der Spangiaerden
foo ghcluckighlijck ontkomen waeren. AdvocaetdeBock, aen eenzyde, om
De Heer d'Ognate ondertuffcben kreeg van de voornaeme dingen te handelen.
ordere van fijn Hoogheyt en den Mar- Zijnde nu byeen opgellooten, begoft
de Gou verneur een geheel gefpreck aen
quis de Caracêna dat hy iich binnen Ooftende fou hebben te draeghen , als wae- te vangen , ten eynde van het welcke
hy Ognate te gemoet voerde , hoe dat
re hy den Gouverneur van de Plaets geweeft , om iich als defoodanighe van lijn Hoogheyt en de Marquis de Caracêhem te laeteh vangen , volgens het gee- na, in vergeldinghe van fijn dienden,
ne de t'faem-ghefwoorene hadden be- hem hadden geordonneert het Gouvernement van Oofcende hem in handen
gheiijck hy op den fevenden der
itelt
Maènt Mey tot Bruffel zijnde, als daer te dellen , en bood hem met eenen den
van weghen defaecken de Generaliteyt doek van bevvindt aen, die hy in fijn
handen had, gevende lad aen den Saraengaeride , ghedeputeert des avonrs ten
geant Majoor hem te gehoorfamen,in al
elf uuren by fijn Excellentie ontbooden
wierd, die hem uyt den naemvan lijn het gene hy in die hoedanigheyt hem fou
;~
Hoogheyt belafre , in allen fpoec naer beveelen waerop fy al te famen , fbnder
des
Bevelhebbers
antwoordt te verGouverneur
den
reyfen,om
Oodende te
akker in alle nootwendigheyt behuip- wachten , hem geluck wenfehten.
d'Ognate deed niet anders als lacchen
faem te fijn , daer fijn Hoogheyt grooten
over defe woorden , die hem feer uytdienft aenfoughefchieden.
fpoorigh en buyten den wegh fcheenen
Caracêna verfweegh met voor bedaght, het geene hyaidaerfou hebben te zijn j en badt, fy wilden doch dit boerom alle verfchooninghen en ten laten vaeren, en allbo quamen fy
te doen
excufen voor te komen. Hy boodt iich vanlanger hand tot de facck, diefe met
aen, noch dien fclven nacht te vertrec- de Franichen onderhandelden en dat
ken , nemende een Brief van fijn Excel- men hadt beflooten, den Gouverneur
v?.n de plaets re vanghen , en dat fijn
lentie mede, in de welcke hem fulcks
door fijn Hoogheydt bevolen wierdr, Hoogheyt en fijn Excellentie bevoolcri
en een ander voor den Gouverneur , hadden , dat hy die perfoon fou repredaer hem kennilfe van alles ingegeven fenreeren, wijl niemandt defelfdemet
wierdt 5 beneffens een biïef ken,uyt kraght meerder aerdighcyt en wezen fou konvan het welck hem de poort ibu geopen- nen uytbeelden , waer op geen tcgenfeggingh te verwachten was, gelijck men
worden.
Hyeyndelijcktot Oodende komen- oock wel wid , dat hy niet gewoon was
ecnige lad van fijn O verhooft , tegen te
de, ontmoeten aendeftadc Monf Meulebeeck en Spinteier, diedctweeFran- fpreecken, voornamentlijck in fulck een
fche Monfieurs binnen hielpen, macr belette en gewichtige faeck.
Het quam delen Heer al vreemt voor,
hy alreedts kennifie van diefaeck hebVerkeerde
bende , hield fich te rugge, tot dat fy bin- zijnde een eerlijckMan, fich felven te
°"*~
ontvevnfen, en de perfonagie van een ?V
nen waerenr.
De Gouverneur onthngh hem met ander te fpeelen , en dat met fulck een fp ee lt.
evenwel liende dat dch hier
groote beleeftheyt, gelijck de vriendt- ghevaer
wey-

mende in het huys van den ghefeyden
Vleyshouwer, daer fy nu meenden in
behouden haven te zijn, fy op hun knien

fchap

,

bracht.

diefe

Nae

'-,

,•

,

.
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weygerigh in toonende , fulcks hem als
een gebreck van moed , of gehoorfaemheyt mocht opgeduyt worden , nam ter-
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dat fy door de glaefen en horden van de
veynfters die konden fien , gelijck oock

de Marfchalck die uyt der Zee kon befchouwen. Daer en boven iïelde fich de
dienft oplicht te nemen , dit vallche of gemaeckte Gouverneur Ognate , benefgemaeckte Gouvernement aen , met het fens den Sargeant Majoor, en twee of
welcke bleef beflooten , dat hy fijn ey- dry dienaren, met de Livreye van den
gen gevangenis fou bewercken , gelijck Gouverneur, recht tegen over het veynfter van de twee Franfchen, en gelijck
de faeck vereyfchte.
Latende vorder aen een zyde het geen de Capiteynen van de Infantery die
dat raeckte , begofl men te fpreecken doortrock , als vrienden en bekenden
van de twee ingebrachte Franfchen en hem d'een voor den ander beleeftheden
hun redenen, als die hadden gefeght, deden , felfs d'een en d'ander hem aendat in de Scheepen , de v/elcke voor de fprack, vraeghden de twee opgeflootene
Haven waren , meer als twee mael foo wie hy was , waer op hen de Advocaec
veel volcks waer , als mdn verfprooken de Bock, die by hen was, berichte,dat die
de Gouverneur en diedeSargeant Mawas , en over te leggen , dat het volck
dat men tot onderftant binnen gekregen jor van de plaets was , wijfende een ieder
hadt, tot beveyliginghe van de Plaets, met fijn kleedt aen , die daer op , geloogeenfïnts genoegh was , weshalvcn dien- vende dat fy de faeck al in de handt hadden , antwoorden Hoe [argeloos gaen die Bedroogc
if igh waer a aenftonts een Courier naer
Heeren daer heen ! e?z boe ixjeynigh txeten hoop.
iij n Hooghey t en Caracena af te vaerdigen, met verfoeck dat het hen mocht fy , vjat hen binnen vier en tiuinügh ueren
gelieven , meer volck te lenden, om de gebeuren fal.
Noch een fwarigheyt wafièr overigh
vyanden betaemelijck te konnen ontfanghen. En om het gefeyde met defe en defe was , wie den Marfchalck dit beFranfchen re beilellen , en niet te maec- richt fou konnen toebrengen , die foodanigh mocht zijn , dat fich de fel ve daer
ken dat de Marfchalck , die in Zee was
iijn ghedultquam te verliefen en heen
op vertrouwen mocht hier quam hen
gingh , deed men hen geloven, dat men in gedachten eenen Jan Dué , die op den
gedwongen was, de faeck een of twee hals gevangen fat, en omeenigenekedagen uyt te ftellen, als defe, de welcke ryen door hem aengerecht, llondt om
beitelt waeren , om het Convoy naer opgehangen te worden. Den delen wiert
Grevelingen te doen (leggende in het genaede belooft, indien hy dien bootlandt van het Vrye ) weder in de guarni- fchap konde afleggen , waer toe hy fich
foenen ibuden zijn,het welcke niet meer ghewilligh aenboodt. De twee opgheals twee daegen konde lijden, van het
ilootene dan , fchrevcn aen den Marwelcke men den Marfchalck bericht ge- fchalck, al het geene hier voorghefeghc
ven moft j op dat hy mocht fien, dat dit is, endatmetdekracbrighite beweeghvertoeven alleen gefchiede, om de faeck redenen van de werelt , met verfoeck
op een vafter voet te doen gaen. En op dat fijn Excellentie fich het wachten niet
dat fy niet fouden geloven dat het blaeu- wilde laeten verdrieten 3 dewijl alles naer
we blommen waren , wierd beftelt , dat wenfeh gingh. Dele Jan Dué aldus afde Spaenfche Infantery , die daer om- geveerdight, nam expres een paerden
begaf fich in alle naeritigheyt naer Sluys
trent lagh , binnen de Stadt quam , en
door de ftraet heen marcheerden , daer van waer hy in een zeylfichuyt nietlangh
defe twee Franfchen te huys laegen , foo vertoefde , aen boort van den Marfchalk
lfont, Tonder ergens,

als

op des Koninks
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komen , en met

veel beleeftheden
boodtfehap aen hem te doen ; van
de welcke hy wel ontfangen , befchoncken , en terftont met antwoordt afgeveerdight wierdj die oock fijn twee iluc-

te

fijn

ken ghefchucs affchietende , dier mede
weten , dat hy de brieven ontfangen
hadt, en te kennen gaf, dat hygaerne
wilde wachten. Hy toonde oock den
ghefeyden Jan Düé een Valies , dat hy
feyde vol Dubbioenen te zijn, om onder de Soldaeten van de verwantfehap
liet

om te deelen

feggende vorder tot bedathy geen gedult fou verliefen
al fou hy daer gheheele Jaeren blijven
wachten, als die niet twijfelde aen hun
getrouwigheyt , het welcke hy begeerde
dat men de verwanten van hjnent wegen fou leggen. Daé hadt looflijekfijn
paerdt naer Blanckenburgh gefonden
het welcke half wegen tuffchen Ooftenden en Sluys gheleghen is , en op fijn
wederkeeren , dede hy fich aldaer aen
landt fetten , foo dat de fpoedt met de
welcke hy dit werek befchickt hadt , een
wonder fcheen, ondertuffchen heeft de
gemaeckte Gouverneur perfoonen opghefoghtom met defelve van lijnghevanghen nemen te handelen , zijnde
foodanigh op de welcke hy fich in fulck
een gheval fou moghen vertrouwen.
Acrdige
Daer waeren tot onderftant ingekomen,
fceftellintwee vaendels van het Regiment des
gen.
Graeven van Megen , onder de Capitcynen Egels of Gegels en la Febre , defe
als vrienden en bekenden , heeft hy , nae
dat hy hen den Eed van geheym te lullen
zijn, afgenomen had, tot beleyders van
dat werek geftelt, gelijck hy hen van langer handt mede , den gheheelen handel
ontdeckte , wat hun rolle , in dit Ipel , te
fpeelen fou zijn, aen wees, en op wat
'vvijfe fy met de twee opgeflootene en andere gemaeckte t'faemenfweerders tot
hem fouden ingebracht worden.
Defe dan veynfende fich tenhoogh:

fluyt,

ften tegen

den Gouverneur verbittert

en als Gereformeerde Bevel-hebberert
van hem verongelijckt , en vaerdigh tot
wraek en revenge te zijn , wierden door
den Advocaet de Bock, integenwoordigheydt van defe twee opgheflootene
Franfchen gebracht,als vrienden en verwanten van den Colonel Spintelet} en
van befluyt zijnde, fijn fortuyn te volgen,, wagende hun ellendigh leven, het
geen fy feyden , hen niet meer aenghenaem te zijn , door al de verongelijckingh , diefe door den Gouverneur te
draegen hadden.
Met opene armen wierden defe van
de andere ontfangen ; en begolfen terftont onder malkander te overleggen >
gelijck fy van den gemaeckten Gouverneur Ognate onderrecht waeren , of
men den Gouverneur moll vanghen of
dooden, of niet. De eene bracht by,
dat zijnde devoornaemfteperlbon van
het Gouverno om den hals , de gantfche
beftellingh daer van nootwendigh fou

moeten vervallen

quamen

,

ingeval iich eenige

faemen te vervoegen , ontbreeckende daer door al de ordere , toe
herftellingh van de faeck , of eenige tegenilandt te maecken , gelijck men wel
hadttevrefen, dat fulck een byfondere
afval niet fonder bewegingh fou konnen
toegaen j invoegen zijnde in fulck een
geval de voornaemfte aen een kant
met de andere wel raedt te vinden fou
te

zijn.

De andere in tcghendeel beweerde,
dat de Gouverneur in de tegenwoordigen Handt vanfaecken, geen dry mannen byeen löu konnen brengen , veel
minder indien hy door hen vail gehouden wierdt, het welck hem dacht genoegh te zijn , fonder hem te vermoorden j doch in gevalle het geen de andere by bracht , mocht komen te gebeuren , fou hen een van beyden geen Ponjaert of Stilet ontbreecken , om hem aen
een kant te helpen , gelijck oock de Koninck noch de Cardinael een fulcken
gevan-

Op

Oostende.

gevangen , die twee Heeren , die fich in
de plaets hadden gewaeghr, niet weygeren fouden , zijnde de minite vergeldingh die men hen fou konnen doen j
hy wiit oock wel dat hy tachtig duyfent
Ducaten contant binnen Brugge hadt,
invoegen fy van foo een rantfoen beter ,
als van een doodt lichaem , fouden vaeren.

Op defe redenen

,

en het gewagh van

foo veel geldts , openden de Franfche
Mefïieurs al hun vijf finnen , geloovende datfe dat geldt al in hun handen hadden. Zijnde dan al de meningen ghehoort j van de welcke de meefte waren

den Gouverneur te dooden , gelijck het
hen inghegeven was , ftelden iich de
Franfchen daer tegen , gevende uytge, dat men in geenderhande
maniere hem molt om den hals brengen ( verhalende menigmael defe woorden in het Franfch: Morateu il ne faut

druckt bevel

pas Ie tuer

)

maer dat men hem

in het le-

wel onthaelen , en hem
fijn Dubloenen of-troonen; en eyndehjck opdat punt vafte beftellingh ghe-

ven fou laten

;

maeckt zijnde

,

begeeft iich ieder tot

fijn vertreck.

Al defe dinghen vielen voorop den
May , hebbende ondertuffchen fijn Excellentie de Caracena be•

elfden van

itelt, dat het

geheele

Regiment Infan-

van den Grave van Megen , en het
Regiment Duytfchen van Don Alberto
Coloma, by het Spaenfche voetvolck
fou gevoeght worden , met aenfchrijvenaenden Gouverneur, dathy, met
defe verfterckingh niet feer te duchten
fou hebben. Het aenkomen van defe
brieven en troepen van lijn Excellentie
geviel eerft op den derthienden , wanneer men de felve tot Lefhngen deedt
tery

ftil

houden ,

gen.

om

het overige te befor-

Het eerfte dat men toen dede, was

den Marfchalck een tweede bericht toe
tefenden, namentlijck dat op den dartiende, de troepen fouden uyttrecken
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dat hy derhalven fich tot binnen komen
Jou vervaerdigen , en dat met het gety

vanden 14 den volgenden dagh en een
den nacht.
op den elfden daer heen >
den felven Jan Dué voor de tweede
mael , doende door hem v/eten , dat het
Convoy nu vaerdigh was , en dat het
fondertwijffel den volgenden dagh fou
deel van

Men

fandt

uyttrecken, dat hyuytderZee, terfelvertijt, fulcks fou vernemen j dooreen
witten doeck, dieiemant, ophetgroote Bol werck van de Haeven , in de hand
, en dat het hem mocht geantwoorden met fijn twee

fou hebben
lieven

te

ichcoten , en een witte vlagge achter op,
te betuygen , dat hy van
fijn zyde, niet fou laten hen te hulp te

om daer mede

komen.
Al dit wierdt foo uytgevoert ; en op
het fien van de witte vlagghe deedt de

Gouverneur de

Trom

ilaen

,

en het

Spaenfche voetvolck uyttrecken

, door
den felven wegh diefe gekomen waren
wanneer iich de gemaeckte Gouverneur
weder in het oogh van de opgeflootene
flelde, om van hen gefienen gekentte
worden , op datfe den volgenden nacht
geen misflagh quamen te begaen. De
Sargeant Major Sanpayo hadt ordere,
dat hy treckende de ftrand langhs , naer
een mijl treckens van de Stadt, hy de
Duynen inflaen , en aldaer ftil houden
fou, ontbiedende by fich de twee an-

dere Regimenten die tot Leffingen lae, met uytdruckelijcke ordere , op
verbeurte van het leven , dat fich niemant op het Duyn fou komen te ver-

gen

toonen
te

,

om niet van uyt der Zee gefien

konnen werden

j

en dat hy, tot meer-

der feeckerheyt , Sentineilen fou uy tfetten, endeBevelhebbercnieernau daer

op

Al

waren raed, als voor
de foldaeten, fonderdatiemant konde

fels

letten.

defe dingen

foo voor de Bevelhebbers

raede, wat defe befetheydttebeduyden
had. De vreughde van defe opgeflootene
Vv ï

,
;,
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•ene Franfchen was

ongemeen

,

fiende

hen in hun opgenomen
hoop hinderlijck waren , voor hun ooghen ter Stade uyt trecken j de welcke
nu, ais gefeghtis, inde Duynen gekomen , en met die van LefBnge vervoegt
zijnde, fcheenhetnu hoogh tijde, om
het geen aengevangen was , ten eynde
te brengen. De Gouverneur dan deed
de Overigheyt byeenveriaemelen j in
welcke vergaderingh mede de gemaeckte Gouverneur^ en de Advocaet de Bock
fïch tegenwoordig bevonden, de welcke hun plaets genomen, en de Poorten
geflooten hebbende, feyde hen de Bock,
dat de Heer Gouverneur hen een faeck
die de dienft van fijn Majefteyt ten
die geene die

Naerder
beftelüng
tot het
werck.

,,

hooghften betrefte, hadt voor te ftellen j maer datfe alle in handen van den
Bailliu fouden fweeren , het felve gheheym te houden , om dat fulcks voor al
van nooden was , en fonder het felve
ftondt verlooren te loopen. De
eedt dan in behoorlijcke forme afgheleght zijnde , vingh de Advocaet de
Bock een langh en breedt verhael aen
verhaelende de faeck van het begin to':
het eynde , verfoeckende , dat fy v?4 n
hun zyde , het werck mede wilden beailes

wereken.
De Overigheyt boodtfich gewillighlijck aen , om naer te komen het geen
men hen ordonneeren fou. Ingevolge
dan bleef vaft geitelt , dat foo haeit de
Poorten fouden geflooten zijn , fy fich
door al de ftraeten verdeelen , en twee
aen twee, eenieder Huysgeiïnde aenfpreecken fouden , en de felve feggen
dat om geenighe faceke , die fy dien
nacht , van twaelf ueren tot aen den
morgenftondt , fouden hooren , fy iich
reppen of roeren , of deur of veynfter
openen fouden , alfchoon fy het gefchut
loffen, en de Franfche Marsfiaenj felf
Vive la France roepen hoorden,* maer
dat een ieder evenwel fijn gefchut gheweer wel vaerdigh en by der hand ïjou-

den , en wanneerfe de kloeken (ouden
hooren fpeelen , dat dan een ieder fich
naer hun Vaendel begeven fou , om te
gaen, daerhen fou geordonneert worden , en datfe vorder geen bedencken
fouden hebben, alfoo alles tot voordeel
van de Stadt ftreckte.

Voor

het tweede feyde

men de Ove-

hoe de twee Franfchen aldaer opgefiooten waeren , en dat wanneer de nacht aengekomen, en de gemaeckte Gouverneur fou gevanghen;
zijn; terwijl de uerevan de vloed daer
was , beflooten waere dat men de Overigheyt ibu doen vergaederen , en dac
men hen fou voorftellen , datfe voor
den Koninck van Vranckrijck fouden
fweeren ; datfe voorts het werck föo
fouden beftellen , dat iemand fou veynrigheyt aen

,

fich liever uyt de plaets te willen
,
begeven, een ander niet te willen den
eedt doen ; andere weder het tegendeel,
en dat Cy fouden maecken , darter als
een gelijckheyt van ftem men was , waer
door niet konde beflooten worden j nademael oock fy geen macht van den
Koninck hadden, om hen foodanigen
eedt af te nemen ; waer over de faeck
molt blijven hangen , tot aen de komft
van den Marfchaick
dat vorders de
Sargeant Majoor Don Diego de Herrera , nae de vergaeder- en loop-plaets
der Burgeren fou gaen , om hen naer
het gedeelte van de wallen te brenghen
datfy te befetten hadden, alwaer men
hen de noodige ordere fou geven.

fen

•,

Met

namen defe hun
weder van de Overigheyt , en
begaeven fïch naerhetKlooftervande
defe beitellingh

affcheydt

Vaeders der Capucijnen , alwaer men
den Guardiaen in generale termen aenfeyde, datfe fich ftii engheruft fouden
houden, wat fy oock hoorden ; en hun
Kerck bequaem maecken om het Regiment Waeien , van den Graeve van

Megen

,

daer in te befluyten

iemandt die de

felve

,

lallende

opende en

floot
tuf-

Oostende.

Op
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noemen, te leggen, al waer fy door den
wende men met Scheepen van hetVrye, Monfieurvan
de Vaders van het Oratorium , Bedie- Maldeghem , fouden geleydt worden
naers van de groote Kerck , aen , om metordere, dat, zijnde aen hunne poinde felve, hetSpaenfcheen Duytfche ften ghekomen, de Ruyters mochten
voetvolck , dat omtrent twaelf hondert aflieten , doch niet het toom uyt de hanmannen mocht uytmaecken , te loge- den legghen , noch Iich d'een van den
tuffchen negen en tien uren desavonrs.

De

felve naerftigheyt

-,

ren.

En

gaeven
doen.

al dit beitelt

fy fich

om

hebbende, be-

het avondtmael te

Deavont gingh door, in hetbeftellen van die geene , die het gefchut fou
beftieren , en in het nommeren van de
Batteryen, tot het welcke de Capiteynen en Schippers der fcheepen , met het
bootsvolck , dat daer als toen aen de wal

was,

beftelt wierdt.

Daer wierdt noch iets gedaen , om
de ingekomene Franfchen noch meer
te bedriegen, en dit was, dat men tien
of twaelf mannen naer de gevangenis
fandt, en den Cipier te kennen gaf, dat
wanneer hy te middernacht, Franfchen,
beneffens den Colonel Spintclet , den
Advocaet de Bock , en andere daer in
fagh komen , en de felve hem de fleutels af vorderden , hy dan die tien of

twaelf Mannen , en eenige Engelfche,
die fy eenige dagen te vooren gevangen
genomen hadden , los laeten , en indien
hy eenige gevangenen van misdaedt of
van belang hadt , de felve opfluy ten fou
daerfe nietgelien wierden.
Men hadt onderdies door een Ayudante Ruytery en Infantery van buyten
ordere gegeven , de eerfte , om onder
deSargianten Majoor den Baron de Curieres

en den Heer de Vogelaer , aen dat

gedeelte van de

Duynen ,

dat

doen was
ten

,

dat

beftelt.

Men

moet oock we-

men dien geheclen dagh geen
,

levendige ziel ter poorten uyt liet gaen
op dat het geheym niet quaeme uyt te
leecken ; het geen anders een wonder
was , dewijl het door foo veel handen en
perfoonen hadt te gaen.
Ondertufïchen quam de nacht aen;
wanneer de rechte Gouverneur , de
Sargeant Majoor , en de ghemaeckte

Gouverneur d'Ognate , heen ginghen
de Poorten voor de aenkomende
Infanterye te openen, en een ieder nae
De Gouverneur
fijn plaets te geleyden.
de Spangiaerden langhs de wal, aen de
rechter handt , naer de groote Kerck, de
Sergeant Majoor, deDuytfchen langhs
den felven wegh , en de gemaeckte
Gouverneur d'Ognate de Waelen langs
den anderen wal , naer de Kerck der Ca-

men Lif- om

mor noemt, waer heen hen een Scheepen van hetVrye, Ie Febre genacmt,
iöu leyden

ander affcheyden , en veel minder iich
op de Duynen vertoonen , of op te (itten , alles op verbeurte van het leven ,
tot dat fy het fchieten der Mufquetten
van de Stadts wallen fouden hooren.
De Infantery wierdt geordonneert dat
fy van hun plaets niet fouden gaen,
tot dat het wel nacht was , en dat fy als
dan fonder trommelflagh , of brandende lont, naer de Stadt fouden aentrecken , alwaerfe de Poorten fouden open
vinden, en iemandt die hen langhs de
wallen naer de Kerck, of elders, daer
fy opgeflooten moften worden , leyden
fou , alwaer fy fich , om geen faeck van
gerucht, of trommelen, ofghefchut,
fouden hebben te roeren , tot dat hen de
Gouverneur fou feggen , wat fy te doen
hadden. Zijnde dan defe ordere beftelt,
begaf fich een ieder tot het geen hy te

, te marcheren ^ en dat de
andere hondert en dertigh fterek , met
den Sargiant Majoor de Feu , langhs
den Dijck van Plaflendael fouden treeken , om iich achter de punt , die aen
de Haeven , dieiè de Süjck - haeyen

Vv

\

pucy-

,;

,
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pucynen

;

blijvende een yeder aen

fijn

weten , wat hier al van
worden fou, of wat hen ftondt te doen
ofte laeten j tot datmen hen het felfde
feyde , dut men den Gardiaen hadt gefcght , met toefeggingh van den ghemaeckten Gouverneur, dat hy teghen
twee of dry uuren inden morgen weder
by hen fou komen , en hen leyden
daerfe wel fouden fien watter te doen

plaets, fonder te

voorval
fteltde
faeck in
gevaer.

de Magazijnen ftondt, leggende eenigh
papier op de taefel met fchrijf gereetfchapdaerby. Hier valt nu aen te mereken , dat om tot dat quartier te komen,
van noden was, niet meer als de plaets
van het huys over te gaen , invoeghen
men aldaer konde komen fonder de reit

vandewooninghete

Sijndc
eenigen
ruit te nemen , tot twaelf uuren toe
wanneer het werck juyft fijnaenvangh
ftond te nemen, en degemaeckte Gouverneur in zijn vertreck, fich hebbende van fijn ordere van S'. Jacob ontkleer,
en het ghewaet van den Gouverneur en
zijneer-teeckenen aengedaen, had niet
anders te doen , als een Lacquay van den
felven Gouverneur, die op eenvloerbedde , nefFens den koets van den Gouverneur te te flaepen lagh , goedt onderontruiten.

dan een yeder vertrocken ,

was.
Onverwacht

de kamer , in de welcke de kift met de
SradrsÜeutels der Poorten, en die van

in

Daer viel op dien tijt,een onverwagte
faeck voor , die fcheen ghenoeghfaem te
lijn ,
al het werck te doen in duy-

om

gen vallen; endewijlfein derdaet, föo
weynigh van belangh was , mach men
eensoordeelen, hoe weynigh vereyfcht
wordt , om diergelijcke aenflaghen re
doen mifvallen, en dat was dat dejongers en trosboeven van de Spaenfche Infa ntery e , met de Paerden van de Officiers hun Meeflers 5 om in hun Logementen te geraecken door de ftraeten
heen loopende lülck een gerucht maeckten, dat de twee opgefloote Franfchen,
daer door niet weynigh ontroert wierden , maer zijnde van hun waerdt onderrecht dat de Gouverneur en eenige
bevelhebbers , die het Convoy naer
Grevelingen hadden iien vertrecken,
weder inde Stad: quaemen , en hun dienaers dat gerught maeckten , gingh de
verbaeltheyt over , en de gefonthey t diefë met die geene die met hen avont-

m lelden,

op den

Koninck

,

den

doen ( gelijck hy ter werelt niet
wilt, van het geen te gefchieden ltondt)

wijs te

hem

te

kennen gevende, dat die geene

die in fouden

komen , om hem

,

zijn vrienden en

fchen , iiende het uyterlte gewelt , dat
hy hadt befiooten te doen , hem een

aldef Chriltelijckften

douw of een

Stiiettade uyt

mocht geven

,

,

den Marhadden be-

,

gonnen in te ftellen , zijngangh.
Degemaeckte Gouverneur gingh op
fijn gemack met den Sergeant Majoor,
by don rechten Gouverneur het avontmael houden hebbende alles alsgefegt
beitelt , verwachtende met genoegen
is
,

,

en vrolijkheyt het geluk van den volgenden dag,z,ijndeden 14 van May,'en hebbende met foet onderhoudt het avontmael door gebracht; begaf lich d'Ognate

te vat-

bekende van de
Stadtwaeren, fbodat hy niet te vreefen
had , alles op dat de Lacquay , door onkunde het werck niet quam te verbrodden , vorders begolt hy by iïch felven te
overleggen , dat yemant van de Franten

C irdinael

fchalck en het goet lücces

,

om

den hoop
waepende hy fich met
een boeck Papier op denborft, onder
lijn hemdtrock , die hy meende een
iteeck te konnen wederftaen , indien hy
ghedwonghen wierdt een te avonturen
hy

nam voorts

in zijn eene fackeenPide andere een Stilet, van diefë
aldaer op de plaets verborgen hadden
geleght , om onder de verwanten om
te deelen , en alfoo wel verre van een
oogh toe te doen , verwachte hy wel een
die ten
uur nae fijn eyghen vangenis

ftool en in

twael-

Op

O

O

S

twaelven noodtwendigh ghefchieden
moft, alsgefeghtis. En nauwlijcks was
de kloek geflaghen , fie daerde grijpers
c urn

La7iternis facibus

nam

& armis.

Hy ver-

den Sentinel,
of fchiltwacht, die men gewoon is , voor
hethuys van den Gouverneur te fetten,
tot welcken eynde men beftelt hadt,
dat de fëlve een Gereformeert Vaendrigh was, die men van al het geene,
datter te doen viel , wel hadt gheinformeert en onderrecht. Defe liet fich
fonder veel tegenftandt vangen , waer
op fy terftont met hamers en moockers
de deur van fijn kaemer opfloegen , vallende met alle macht daer in , en terftont twee gemaeckte Capiteynen , den
ghemaeckten Gouverneur op het lijf,
en dat evenwel met foo weynigh ghemaecktheyt , dat het icheen of fy hem
hadden willen verffcicken ; invoegen hy
niet ftems genoegh hadt , omhetgeene
hy voor hadt, voort te brengen, teuyteren, treckende defe gemaeckte vyanden den das van fijnen hals foo nau toe,
dat defe Gouverneur in langh niet wilt
of het jock of ernft was eyndelijck de
voornaemfte vandeFranfchen, zijnde
Hopman van des Cardinaels Lijfwacht
te paerdt, quara by hem, met den degen in de vuyft, en defe woorden Geeft
het eerfte gerucht by

T E

N D

noemde hy den fel ven niet
Infaem verrader, met byvoegingh
dat hy nooyt iets beters van hem verwacht had; voorts als een ontiinnig man,
deed hy niet als bidden , da :fè hefti doodenfouden, maeckendedenfehijn , als
fogc hy hem van het geweer van d'een of
d'ander te verieeckeren ; toonende aile-

Spintelet,
als

lints

,

eenonvergelijckelijckefmart, ver-

en raferny , foo wel als iemandt
die inderdaedt daer mede aenghedaen
driet

was , fou konnen toonen. Maer de
Franfman du Monet , iiende hem in
fulcker voegen aengaen , en denckende
om de tachentigh duyfent Ducaten , die
hy meende van hem tot Brugge te zijn
focht alles te doen , wat hy konde , om
hem te vertrooften , felf met aerdigbeden en uytgelefene woorden , die hem
niet ontbraecken , fegghende
Mijn
Heer, gymoet defe wederwaerdigheyt
van het geluck , met een edelmoedigh
:

opnemen, gedenckt wieghyzijt,
en wat braeve dienften ghyuwen Koninck foo langhe jaeren gedaen hebt.
Vertrooft u mijn Heer , de Koninck
van Vranckrijck is een groot Monarch
de Marfchalck een groot Heer, die fal
u goedt quartier geven , en alderhande
beleeftheyt teghen Mevrouw u Gemalinne gebruyeken. Befluyt u ongeval te
verdragen als een Man van dapperheyt
u op aen de •waepenen van Vranckrijck ,
nademael defe Stadt in hande?i van dien en moed. Op al defe woorden , niet anKoninck is. De Marfchalckvcm Attmont ders als of hy tegen de muer gefproocken hadt, toonde de gemaeckte Gouis aen de Poort om daer bet beft van te
verneur geen fchijn van bewegingh,
nemen, ich hebje in fijnen naeminghenovien , en het vo'ick , foo wel als het guarnimaerftelde fich al even dol en woedende aen , waer op de Franfman mede
fosn , heeft fich voor den Alder-Chri[ievan toon begoil te veranderen , en de
lïjckfteu Koninck verklaert. De gemaeckte Gouverneur hier op , toonende de
hoorens op te itcecken , feggende met
meefte ontfteltenis van de wereld , foo gramfchap
maeckt dat hy fwijght en
wel als hy konde , riep Armay Sargen- iich ftil houdt, indien hy niet begeert
to Major , en voorts in het Spaenich
dat ick hem met defen degen daer heen
TTraycion, Traycion ; Alarm Sergeant floot. Defe woorden kloncken den geMajor, verraedt, verraedt, als had hy vangen lbodanigh in fijnooren, dat de
niet verftaen wat de andere feyde, en
felve terftondt lijn handen in fijn fack
of hy
fiende onder de andere den Golonel
ftack , en den Franfman aenfagh
hart

:

:

:

:

,

het

,:,

Ongein ckige aenflagh der Franfchen

344

het oock wel menen fou , fullende in
fulck een geval, mede van fich ftooten
of blafen ; maer hy vand dienfliger een

weynigh

,,

fijn

ifem

te

matigen,

lijn

ge-

jacht wat te verminderen, en wat binnens monts liever te prevelen.

die Meffieurs
\

nadien fy fulck een trefbemachtight hadden, vorder uyt wilden voeren , daer de ^efeyde
&
Capiteyn fich geenlintsachteloo s in betoonden j den wekken de Franfman
,

felijcke plaets

oock aenilonts een Compagnie onder
Aldus gingen fy met hem heen , ley- het Regiment van Picardie beloofde.
dende hem voorby de Kerck van de
Ondertuffchen ontlfondt'er eem'phe
Capuchinen , in de welcke het R.egi- fwarigheyr , omtrent het openen van de
ment van den Graeve van Megera ge- Poort , om dat de ordinaere Portier,
flooten was , en van daer over de groote niet voor af ghewaerfchouwt zijnde
,
Murckt , om den Capiteyn van Hornes fich ontftellende over het verlies van de
plaets, uyt enckel verbaeftheytde verte ontmoetten , die met hondert mannen , die nu albereedts in de waepenen keerde ileutels nam , invoegen men uvt
het Corps de guarde een Bevelhebber
waren , op het lollen van een piltool
moft nemen , om de Poort te doen opein goede ordere gingh marcheren , om
nen , die om te beter. te veynfen , al eeiich van het Corps de guarde aen de
mge flagen op fijn huyt kreegh.
Poort van de Kaye , te verfeeckeren
Zijnüe nu de Poort geopent, feyde
die zijnde vijfcigh of meer fchrcden daer
van daen , vijf en twintigh Mufquettiers de Colonel Spintelet en de Advocaet de
Bock, dat fy van hunnent weghen nu
als de voortocht , voor uy t fandt , om de
wacht te overvallen, diemeteenfchilt- hadden gedaen dat hen te doen ffondt
wacht uytftaende, en fes of leven oude en dat hen nu nietmeeroverighwas te
mannekens , rontsom den haert fat , be- doen j hier op begoften de foldaten overhaiven andere dry of vier; die op de bed- luy d te roepen Spintelet , Spintelet, geld,
Iclacche- dingh lagen en fliepen , hier mocht men
geld; waer op Monet antwoorde,
MeJüjcke Coeen fchoot of tien in de locht doen , fieurs, bet geldt is in de Scheepen, en de
medie.
veynfende ficheenige gequetftetezijn, Marfchalck jalhet mede brengen, en uk
foo alsfc met bloet befmeurt waren , dat- verjeeckere u , dat ghy meer fult krijghen
,
als u belooft is; en het is te geloven,
fe al op voorraet hadden , die de geleyde
dat
Monlieur Monet terftont naer het gafl- hy de waerheydt fprack , menende de
huys fandt, de overige wierden ontwa- itockilaegen diemendefchelmen ghepent, tegen de welcke Monet , in het woonistegeven.
Op de fel ve rijdt , hebben de Capiteyïtaliaenfch foo goet als hy konde fprack
nen Snyders en Spruyt , op de fèlfde
Felinoli buon animo , é Fort una de la CuerHebt goeden wijfe, het voorname Corps de guarde,
ra-i aunte bon quarticro.
moed kinderen , het is het oorloghs ge- of Hooft Wacht-huys, opdeMarckt,
volgh , ghy fult goed quartier hebben
bemachtight , en foo voorts dat van de
lettende met eenen den gevangen ge- Nieuportiche Poort , welcke befetmseckten Gouverneur, in de Corps de tingh men een oogenblick te vooren
guarde, beneffens den Capiteyn de la van het geen men doen foude, gewaerFcbre , om hem te bewaren ; die ftille- fchouwthadt; en hier mede begaf fich
kens den Capiteyn Egds bchrte, niet Monet » met den Capiteyn Egels, den
eenen voet van dtn Franfroan af te Colonel , en verfcheydene andere gewijeken , om wel acht op ai lijn woor- maeckte verracders, op de waiien, en
den en actiën te Qaen , met ordere , om veranderden de fchild wachten , als mefoo veel als h v kon ie , te vernemen wat de het woord in dat van S^. Louis, van
-,

:

waer/è

Op

Oostende.

waerfe.naer de groote Battery gingen
en alciaer dry Cancn fchooten deden
tot teecken dat fy meefters van de Plaets
waren ; rechtende oock een groot ftuck
lijnwaedtaen een hoogen ftock, in de

van een wit Vaendel , op.
Vloot die op de Reede
lagh , op de welckede Marfchalck d'Aumont niet fijn volck , dat hy lou inbrengen , lagh , antwoord e hier op mede met
dry ichooren , en gelijck het noch geen
dagh noch getyde was , gelijck die van
binnen wel voor heen gegifcht hadden
beflootdeHeerduMonet,tegaen, en
de Overigheyt te doen vergaederen, om
hen voor den Alder-Chriftelijckiten
K^oninckden eed af te nemen. Onderwegen hadt hy veel redenen met den
Capiteyn Egels , verhaelende dat terftondt het Leger feer ftarek fou afkoplaets

De Er.gelfche

men om
,

tigen

,

het gantlche land te bemach, latende Duynkercken en

dat fy

Grevelingen ( welcke plaetlen fich van
wel fouden overgeven ) fy het vafte
en wefemlijcke fouden aentaften , maer
voor eerft Plaffèndael verftereken , om
meefter van de waeteren te zijn ; komende foo verre in fijn gedachten , dat
hy niet kon laten uy t te roepen Geluckige Koninck van Vranckrijck , nu fult
ghy Monarch in der daed zijn; naedemael ghy in eenen dagh , fonder een
levende ziel te verliefen , fulck een rijck
en machtigh landt verovert. Wat belooningh lal een arm Edelman van u
te wacnten hebben , die met gevaer van
fijn leven , u Graeve van Vlaenderen
maeckr.
Onder foodanigeydele redenen, en
goude bergen van beloften , geraecken
fy tot aen het Raedbuys , openende onderwegen de gevangenis, uyt de welcke die geene , die met voorbedacht daer
in gefet waren ( als hier voor gefeght is
los gelaeten wierden , tegen de welcke
hy feyde , dat hy, in naeme van den
Koninck van Vranckrijck , hen allen
felfs

:

'

Franfche

ydde
vang.

hun vryheyt

3+f

Eenighe genomene
Engelfchen , wierden mede vry gelaeten , die onwetende tot de faeck veel
gaf.

hielpen,alfoo die

komende aen de vloot,

waer heen men hen , met de Pilooten
om de Franfchen binnen te brenghen
fand, niet lieten te verbreyden

,

dat

Oo-

ftendeFranfch was.
Terftont begaven fich de Bailiu, Bor- ver.-o!gh
germeefter en Scheepenen , naer het van de
Comedie'
Raedchuys , toonende de meefte verbaeftheyt van de wereld , en eenige half
gekleedr zijnde, als quam en fy foo uyt
het bedde gelprongen. Hier was het dat
de Heer du Monec , een treffelijcke aenfpraeck en oratie deedt, feggende, dat
de plaets, door een gerechrigh oordeel
van Godt , weder tot haer natuerlijcken
Heer en Koninck keerde, naedemael
het recht van fijn Alder-Chriftelijckfte
Majefteyt op al deic Provinciën , foo
klaeren blijckelijck was, dat niemandc
het felvekonde loochenen, of daer aen
twijffelen, invoegen fynae foo veel jaren ilaverny , fich nu hadden een hoogften te verblijden, fich van het TyrannigeSpaenfcheJock bevrijd te fien. En
nu, dewijlie dele genaede hadden verkregen , en dat fonder moeyten en verlies van bloed , hadden fy niet anders te
doen , als den eedt in fijn handen voor

den Alder-Chriftelijckften Koninck af
te leggen.

Sy hadden (als gefeght is) hier omnu al hun onderrechtingc , en begonnen, terwijl hy buytenftond, een
gemaeckt gefchil, willende de eene die
en de andere dat, fommigeverftonden
tot den eedc te doen , andere wederom
niet , en zijnde aldus dit Conclave in
item men verdeelt, bellooten fy Monec
te vraegen, of hy de macht onrfangen
hadt , hen den eeat af re nemen ( gelijck
fy wel wiflen , dat hy die niet hadde ) en
wanneer hy derfde leggen dat hyfe hadde, foudenfe op de ghelijckheydt van
trent

ftemmen hun verfchooningh nemen

Xx

en

,;

,,
;
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en feggen , datfe de binnenkomft van
den Marfchalck , alibo de felve niet lang
vertoeven konde, wilden verwachten
maer alibo hy antwoordde van neen
hebben fy dat verfoeck geexcufeert en
afgefhgen , beloovende evenwel datfe
byeen fouden blijven, fonder te fcheyden , tot dacfe het geluck louden hebben
den Heer Maerfchalck te hen.
De dagh begoil nu aen te breecken ,
zijnde de kloek nu omtrent half twee,
of op llagh van twee ueren , wanneer
men den gemaeckten Gouverneur uyt
de Corps deguarde, daerhy quanswijs
bewaert wierd , dedehaelen, en in een
herberge , onder het geleyde van twaelf
mannen en een Sergeant , brenghen ,
met ordere, datfe fijn perfoon wel bewaeren, en met allerhande beleeftheyt

en eerbiedigheyt onthaelen fouden. De
Herberge itondt niet verre van de Vellen , noch oock van de Capucijnen.

Hy

begaf iïch van daer aenftonts
om de ver,
deelingh van het volck dat in komen
feu , te beforghen , en met het felve de
poften van de plaets te befetten , fendende bericht van alles, door fijn macker, die over al tegen woordigh was geweeft , benefrens de Piloten , die hun
onderrechtingh mede vvegh hadden en
de losgelaecene Engelfchen , benerTens
fijn brief aen de Vloot, met laft, foo
haeft fy daer fouden aengcko men zijn,
het felfde met dry fchooten bekent te
maecken , en te hertellen , dat met de
Vlaggen en Wimpels te laeten wayen
men van de mueren af, mocht fien , dat
fy de plaets in hun geweld te hebben, nu
verfeeckert waren.
Ondertuffchen , laetende fijnen man
felve

weder naer het Stadthuys

,

befighmet fchrijven, gelijck hem
van verfcheyden perfoonen verfeeckert
wierdt, begaf fich onfe gevangen , uyt
fijn vrywillighe gevangenis, door een
achterdeur tenhuyfenuyt, en dooreenighe naeuwe ftraetjes en fteeghjes , in

feer

het huys van den rechten

Gouverneur
konden ont-

daerfe fich onderlinge niet

houden de Franfchen uyt te lacchen Frartfc'ie
onder het verhael van al het geene voor- uytgelacchen.'
gevallen was , en nae datfe met Chocolate den maegh een vveynigh verfterekt
hadden , begaf fich de rechte met de
gemaeckte Gouverneur nae de Veften
der Stadt j van waer (y een Chaloup

met aller haeft, felfs tegen de Ebbe in
naer de haeven toe faagen roeyen } waer
in fy geloofden , dat een afgefondene
molt zijn , om de rechte ftandt der faecken

te

vernemen

fy fich niet

;

en hier in vonden

bedrogen.

De rechte Gouverneur dan begaf fich
weer terfchuyl in fijn huys, en de gemaeckte in fijn vry willige gevangenis
wanneer onderdies du Monet aenghefeght wierdt, dattereen Edelman van
den Heer Marfchalck aenquam , die
liet terftont fijn fchrijven ftaen , en begaf fich heen, om de felve op de Kay
té ontfanghen , omhelfende hem met
groote blijdtfehap, en hem de Poorten
der Stadt open vertoonende, als mede
de fieutels van de Magazijnen, en de
foldaeten te roepen live Ie Frauce , Spntekt en geldt. Tot volkomentheyt van
alles , leyde hy hem om den gevangen
Gouverneur te lïen , die daer van verwittight , lijn Ichildtwachten terftont
aen de deur , venfters , in den hof, dubbelt op de trappen , en voor de deur van
fijn kaemer, alsmede twee binnen in
de kaemer , om van naeby als oogh op
hem te houden , uytfette ; vraegende
een ieder die genaeckte, dennaemen
ordere af, met alle befetheyt die men
ghewoon is te houden ; al het welcke
meer en meer het vertrouwen van defen

aenkomelingh verfterekte.
Ondertuffchen komen defe Heeren
binnen, en vinden' onfen Gouverneur
met fijn hooft in de handt , en den elle-

booghop de tafel leggen , fuchtendeals
of hy van de werek wilde fcheyden. De
afghe-

Uyterfte
veynfery.

Op

O

o
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afghefondene bracht hem met veel beleeftheyt de boodtfchap van den Heer
Marfchalck , hem in fijn ongeval te vertroofte , en alle goedt onthael en quartier, foo aen fijn perfoon , als aen fijn
vrouw en kinderen beloofde , met by-

j

N D

E.
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deuren en veynfïers geflooten , gelijck
hen de Scheepenen, denavonttevooren, als gefeght is , belaft hadden.
Monet begaf fich dan weder naer het
Raedthuys, om fijn aengevangene Billietten

,

tot beftellingh der

Wachten

voeginge dat de Koninck feer veel met voort op te maecken ; (tellende de eene
de plaetfe won , e n dat hy , iönder twij- hier en den ander daer, metalfoogrooten voorbaerighey t als hy den eedt hadt
fel haeit fou verloft worden , nademael
de Stadt feeckerlijck verkocht was. Ter- willen afnemen , in welcke belacchewijl hy hierop eenigen antwoordt ver- lijcke beftellinge wy hem fullen laeten.
Ondertuffchen quam de dagh hart
wachte, hielt fich de gemaeckte Gouverneur of hy hem niet verftondt , en aen , en de tijde dat men het mafquer Het maf.
vraeghde den Capiteyn Febre in. de meft afdoen , te naerderen ; alfoo men 3 uer W0td
af edaen
Spaenfche taelmetgroote bedaertheyt, van de wallen konde fien , dat het Fran- S
ghe dize Sennor ? waer op de andere fche corloghs volck , uyt de groote Enaenvingh , hem defe Harangue weder gelfche Scheepen , in het kleyne Franop te haelen en uyt te leggen ; waer op iche vaertuygh overgingh , om met het
de Gouverneur met een grootedeftig- felfde in de haeven te komen , alfooder
heyt antwoorde, de Marfchalck mocht tot het waffend water niet meer als een
met hem doen , het geene hem belief- uer tijdts was; vooral docht nu dan de
de, wat hem aengingh , hy foude geen werckmeelters van binnen noodigh
quartier begeeren , noch aennemen ; fich van defen Man te verfeeckeren j
alibo hy, het gingh foo het wilde, ten foeckende deOgnate met hemdelelve
roinften een bedorven man was. Hy beleeftheydt te cefrenen , die hy dien
hadt voordefen fijn gevangen meer ge- voorgaende nacht tegen hem betoont
weeft , en verwachte geen beter ont- hadt. Het is waer dat de eerfte gedachhael van hem , zijnde van hem onge- ten van den Gouverneur liepen , om
waepent gevangen , als hy van hem ge- hem aen de wieck van den Molen , óie
nooten hadt, zijnde in het vlackeveldt aen de Kayftaet, op te hangen, maer
verovert ; en dat hy derhalven met fijn degroote moed en edelmcedigheytdie
Complimenten niet veel te doen hadt, de gemaeckte Gouverneur in hem been keerde hem met eenen den rugghe vonden had , bewoogh hem nu fijn leven , en daer nae fijn vryheydt , fijn
toe. Over welcke wijfe van doen , den
afghefonden verwondert en verbaeft Hoogheyt en fijn Excellentie af te bidbleef itaen, feggende tegen fijnen mac- den, gelijck hy daer nae verkreegh.
De guemaeckte Gouverneur dan,
ker, en die daer byitonden: Mordieu
gordende een riem om lijn lijf, en een
l'arrogauce Efpamiole ; Befiet my dien
Piftool daer in fteeckende ( niet wetenSpaenfchen hooghmoedt eens.
Wanneer hy iich weder te fcheep be- de war gebeuren mocht) begaf fich met Verandegaf, en door de Poort gingh , begoit het den Capiteyn Egels en ecnige andere rin hvarl
3"
volck weer te roepen Spintelet en geldt , naer hem toe, om hem te vangen. Sy gf^"
onder het welcke hy weder te Scheep vonden hem noch fijn ordeningh te
gingh , en de trom men de reveille Hoe- fitten fchrijven , die ficr.de den gemaekgen op de Franfche wijfe ; gelijck oock ten Gouverneur inkomen, met gordel
de Franfche Mars, op deMarckt , en en piftool aen de lenden , en den Bede Wallen , houdende al de Burgers hun windtitockin de handt, deed, uytverXx 2
ichricI

I
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fchrickingh , een groote fprongh te rug-

i

Ognate hem naerderende , {èyde
hem in het Franfch Mijn Heer, wat

ge.

!

:

ghy verbaefi , ick kome u niet by met
den degen in de handt , gelijck ghy van den
nacht by my quaemtj om my te vanghen,
lek kome om u welkom te heeten , en te
emheljhi , ick hebbe u alhier al veel dagen
verwacht , en gelooft dat om te toone'ti dat
ghy my te recht welkom zijt , ick geen andere tael tegen u behoeve te gebruyeken
als ghy tegens my gebruyekt hebt. Hierop
verhaelde hy eenige van de trooftelijcke
zijt

woorden, die defe nieuwe gevangen,
den voorgaenden nacht tegens hem gebruyekt had, maervoeghde daer by tot
eenbeüuyt: Gy weet wel, dateenperibon , die in een plaets van oorlogh , op
een verborgene wijfc komt , en fich
daer binnen ophoudt om die te doen afvallen, foeckende en de befettinge , en

T.oon van
Edel moe
dfghevt.

het volck , en de Overigheyt van de gehoorfaemheyt, hun wettigen Koninck
en natuerlijcke Heer verfchuldight, af
te trecken, fijn eygen vonnis met fich
brenght , en. geen quartier met allen
noch van de oorloghs noch de natuerlijcke wet te wachten heeft ; en alfoo
fou ick u nu openbaer , op de Marckt
tot een voorbeeldt voor andere , om
noyt fich weder tot foodaenigh onderwindt uyt te laeten, konnendoen raebraecken , maer erkennende de beleeftheyt en fachtmoedighey t , die gy tegen
my en andere gebruyekt hebt , verfeeckere ick u datter aen u perfoon niet fal
geraeckt worden , en dat ick my voor
de voeten van fijn Hoogheyt fal werpen , om u leven en vryheyt te verkrijgen, enick vertrouwe dat my het een
noch het ander fal geweygert worden.
Oüdertufièhen houdt goeden moedtj
en hier op geve ick u mijn ornhelfinge
en beloften daer van j gelijck oock mijn
beurs voor u niet fal geüooten zijn.
De andere fiende enjioorende dat hy
Êgh en hoorde, trock zijn fchouwders

:

I

I

!

j

!

op

,

niet anders feggende

,

als

:

lek ben

longhman: en hier mede,
laetende hem een Sargeant met fes foldaten tot bewaeringe , begaf lich d'Ognate
weder nae de wallen ; juyft wanneer
de klockskens begoften te fpeelen ; een
teecken, datdeborgershunhuyfenfouden openen, en een yder lich aen fijn
een onbedacht

beitelde plaets

met

zijn

waepenen

(als

gefeghtis) begeven.

Het mocht nu

ontrent de kloeke
beginnende de vloet in te
komen en het water te waden , dat ten
tien uuren op fijn hooghfte moft fijn,
wanneer men fagh , dat de Franfchen
geheel , uyt de Engelfche Scheepen in
andere kleynder Bareken en Galeoten
diefe daer toe van Calis ontboden hadden, over gefcheept waeren , laetende Ydefe
wacker devlagghen en wimpels way en, vreugtdet
Trommen en pijpen hooren , als offe Franffea ï
in zegen prael , een overwonnen plaets
ftonden in te trecken.
Die van binnen ondertuflehen lieten
niet nae , de mueren en wallen , met
het ingetrocken volck , wel te befetten
Voorforgt
legghende oock eenigh volck , in de om her»
Contrefcarp , die by de haven en de pont wel te
ontfanleght , alfoo fchijnbaer, de Franfchen
'en.
daer moften landen , mede op de fteenereduyt, die op de kay leght, leydenfe dartich Spaenfche Mufquettiers , die
het befte werek ftonden te doen.
De
Waelen en Duytfchen , deckten de
Contrefcarp, van de Poort, tot aen de
Zee toe, de andere fettem en oock op
de veften, als mede de Borgery , tot aen
de Nieportfche pooit toe, waer mede de
ftad foo voorfien was , datfe vooreen geheel Leger niet te vrefen hadde. By Teder ftuck gefchurs ftonden drie Zee Capiteynen en buflehieters van de plaets.
In defe geftaltenis met de waepenen
om laegh en de mannen op de gront,
om van de ftrant , niet ontdeckt re worden , toefdenfe noch een geheel uur,
wandelende de Gouverneur neitens Ogvier uren zijn

,

nate,

Oostend

Op

3+5>
weder tot onfe ghelande Franfchen te
komen.
vyandc te fïen
fchen wies het waeter'vaft , wanneer
DeCe ftelden fich omtrent vijfthien
enkomft met een noort-oofte wint
hondert man fterek , op de Kay in ortien bareken
er Franmetvolck gelaeden, vliegende vlaggen dere , wanneer het den Gouverneur tijd
ihcn.
en wimpels , flaende trommen , gereedt dacht werek te beginnen, die daer op
geweer , hebbende des Konincks gar- met fijn eygene handen, eenwitVaenden en die van Mazarijn hun blauwe del, dat voor teecken op het groote Bol- Omhael
geborduerde, en andere rocken, en de werek geplant ftond , af nam , en bela- de r f ran
bevel hebberen hun pluymen en velt tee- fte een regen van mufquettaden op defe
ooftende!
kenen aen , en den Marfchalck in het gaften te lollen , het welcke hen nu eerft
midden met zijn ordere van den hey- uyt den droom ontwaecken, en een ieligen Geeft binnen quamen , de wind
der naer een goedt heen komen , dede
was foo wacker , dat zijnde de banck omfien.
o /er die aen den inganck van de haven
Het gefchut dat men op het inkomen
legt, het hen niet mooglijck was, (meder andere Scheepen lofte , maecktede
de gedreven , door den harden ftroom eenige mifïïagh, die in al dien handel MisfTagh
die in liep) den vaert te wederhouden.
begaen was, uyt, als zijnde de oorfaeck begaen.
In defegeftalte quaemen fy aen de kay
waer door vijf andere niet binnen quanate, alleenigh

op de wallen, om den
in komen.
Ondertuf-

-

,

buyten de Stadt , alwaer, klimmende
over de Bylanders , en andere Schepen
die in de Haeven laegen , lyde vqetop
het landt fetten , om fich in Efquadron-

nen

te ftellen.

Hier moet men niet vergeeten , dat
de Marfchalck , eer hy uyt het Engels
Schip tradt, een Petache, met bericht
van hun overwin ningh , aen den Cardinael affandt , die binnen weynighe
ueren totCales by den Grave van Charau , quam , die terftond een Edelman
te poft na.er Parijs fandt

brood van

dit

,

om

fchoon geluck

De

Cardinael hier op fandt
ExpreiTen naer Franckfort
Keurvorften befigh waeren

Roomfch Koninck

door
waer-

ie
:

?yt

ach-

rhae'.t

oidr.

booden
winnen.

mede

fijn

>

daer de

,

met een

en
,
een werek baerde deCe valfche tijdingh , dat al de Keurvorften , en Bedienaers verfet ftonden, oordeelende,
metOoftende geheel Vlaenderen voor
de Kroon van Spangien verlooren , tot
dat de Courier, die daer naeDon Jan
daer heen fchickte , de Vorften uyt den
dut hielp , en de Franfchen in lülck een
ftaet ftelde, datfe niet uyt hun huyfen
op de ftraet derfden komen. Maer om
fulck

'

te

te verkiefen

men

voornamentlijck een groote Freal de Hooft-bevelhebberen der
Engelfche Vloot in hadt , die door den
Marfchalck tegen 's middaeghs te gaft Gaflery
genoodt waeren. Defe dan op tien of ë eiloosc'
twaelf paffen van de banck , wenden
het op het fchieten , met de anderen
die niet binnen quamen, daer men oock
feght dat de twee hondert duyfent guldens in waeren, hoewel men niet gelooft, datter een duyt, om foo te feggen , geweeft is , om dat men verraders
niet gewoon is, foo nette betaelingh te
doen.
De Marfchalck d' Aumont , met twee
Capiteynen van des Konincks Garde ,
en eenighe andere , vluchten over het
verdroncken landt ; menende fich te
redden , met het pafteeren van de Haeven, en het vluchten naer de Duynen*
zijnde omtrent hondert vijftigh fterek ,
en fy hadden het niet qualijck voor , in- De Mardien de drie hondert Ruyters , die als ^.rudek
gefeght is, voor heen daer gcleght wae- „^"n™^.
ren , hen niet waeren voorgekomen
die voor den dagh fpringende , hen mee
groote beleeftheyt opnamen. Een Ayutantvan het Regiment van Don Anto,

gat , die

Xx

3

nio-

,
,
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3 ?o
nioFurtado, wasoockmettwaelfMuf-j
quettiers uyt de fladt getrocken } om
den Marfchalck en Monfieur Talon ,
langhs den dijck en het verdroncken
Landt op te foecken , maer de(e laetfte blies een Spaenfch Capiceyndewint
van 300 dubloenen in de ooren , hoe
wel zijn rantiben meer als twintigh duyient v/aertwas geweeft> als zijnde wat
anders als Militaer, en alleen op quartier van difcretie aen te nemen.
Meer als 300 Mannen by een wierpen hun geweer ter aerden , en gaeven

Sec.

Stadt gevoert

( veynfende in zijn voet
gequetft te zijn, ) omdoorfoo veel ogen
van borgers , en foldieten binnen ge

|

bracht, niet verfmadelijck te wandelen,
maer dit wierdt niet geraedtfaem gevonden, enalfoo mofl hy voor dien rijdt)
de ingefecenen het vermaeck van fijn

geven ; doch wierdt terftondt
uyt ordere van zijn Hooghcyt Don Jan,
naer het Cafteel van Antwerpen ge-

geficht

voert.

Aldus

Ennae
Ca-

het

van over langh opgeA n ™"°
, tot geen
en
iich gewilligh op , om 200 andere die kleyne verfmaetheyt der Franfchen , en voert»
voor hun voeten laegen , geen gefèlfchap hartfeer van den Cardinael Mazarijn
te houden , gelijck oock al de andere tot maer de werek Meefters hebben fich
j

fteeï var*

liep dit

reghte werek-ftuck ten eynde

j

I

prifonien deguerre gemaeckt,geplondert ,

Eynde van

meer d'ander min , des te bedancken gehadt, altoos Spintelet kreegh een
walfch Regiment Infantery , en de Advocaetde Bock, die foo veel daer inge- Verge!
1
arbeyt hadt, dePlaets van Raets Heer
s^fj
en Procureur Generael van de Pro vin- J^dc*
Bock
tievan Vlaenderen.

d'een

en in verfcheydene rieden verdeelt wierDe Heer Marfchalck en andere
den.
braeve Edelen die by hem waeren , handelde men met eerbiedigheyt , hy had
wel gewenfcht , datmen hem met de
koets van den Gouverneur hadt in de

't

^

EerfteT>eeL

TWEE-

Tweede Deel
Der Doorluchtige

ZEE HELDEN
-

defer

Eeuwen,

Verhandelende de voornaemfte

DADEN

en

TOCHTEN

Der Beroemfte

HoLLANDSCHE ADMIRALEN,
Nevens eenige

Buytenlandfche Bevelhebberen,
x

Eyndigende tot de

Dood van den

Admirael

xMICHIEL ADRIAENSZ.

de

RUYTER,

De Namen der Zee-Helden ftaen aen d'ander zyde yan
dit

Bladt begrepen.

N

NAMEN
ZEE-HELDEN
Der

'Dïeindit

Tweede Deel

begrepen zijn,

JACOB van HEEMSKERCK, Hollands Admirael
&c.
NICOLO en ANTONIO, andere feggen MARCO ZENI.
SEBASTIAEN CABOT en CORTREGALIS GOMES.
MARTIN FROBISHER eerfte, tweedeenderde
Tocht.
JOHN DAVIS Tocht.
,

JOHAN HUYGEN

van

LINSCHOTENS

Tocht door de Vaygats, en ontdeckinge van hetonbe•

kende Zuydlandt.

PIETER PIETERSZ. H E Y
rael

5

Hollands Admi-

&e.

HENDRIK LONG QUE,

Hollands Admirael , &c.
Hollands

MARTEN HERBERTSZ. TROMP,
Admirael , &c.
van
Hollands Admirael

,

Hollands Admirael

,

WASSENAER, Heer van Obdam
JACOB
&c.
MICHIEL ADRIAENSZ. de RUYTER,
•

,

&c.

,,

,,
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fbuden defen dapperen Oorloghs - man en
Zee-held , feer gevoelijck
verkorten , indien vvy

hem

,

die ons Vaderland

en Vaders der eeuwiger
gedachteniiïè hebben willen opofferen

mee een verachtend

ftilfwijghen hier

voor by gingen , daer lijnrechte plaets
en waerlijck,
van Roem moet zijn
oniè voorgaende oorloghen hebben te
:

vruchtbaer geweeft , in dappere lieden
voort te teelen , dat wy daer in voor eenigen iandtaerdt, fy zijnd in dielë zijn,
vinfquden behoeven te wijeken.
den ons dan genootfaeckteenige (doch
niet al ) van de felve op te haelen , en
verplicht met defen Helt te beginnen ,
met wiens groot beftaen, de eerfte drift
van onfen langhduerigen oorlogh , genoeghfaem een eynde ghenomen heeft.
In hem komen hierte faeinen, beyde
onfe betrachtinghe , oncdeckingh van
vreemde Kutten, en dappere oorloghs
daeden, en derhalven ftaet hy ons niet
In het Jaer
lichtelijck over te gaen.

Wy

1 595. is hy van de Heeren Staeten Geals Commis
nerael aenghenomen ,
met Willem Barendz. én feven toeghe-

om

maeckte Scheepen , door de Waygats
er Straet van Naffouw , den wegh nae
de Landen van Cathay en China , achter by noorden om te vinden. Twee
van defe Scheepen waeren tot Amfterdam, twee inZeelandt, twee tot Enchuyfcn, en een tot Rotterdam toeghemaeckt. Ses van defe waeren met alderhande koopmanfehap , en gek geladen
maer het levende een Jacht zijnde, föu
alleen dienen , om wanneer de Scheepen hovende Caepde Tabin( diemen
voor den uyterften hoeck van Tartaryen
houdt) fouden zijn , weder te keeren,
en van alles bericht in het Vaderlandt te
Eerfte
Tocht van brengen. Heemskerck was , met Willem
Schip, Amfter£S"2T* Barentfz.ophetgroote
Wavgai?. dam genaemt , en is met het felfde en de

en

Dade N

van de Vloot op den "tweeden July
uyt Texel ghezeyldt , krijgende op den
14 het landt van Noorwegen in hetge-

reft

Sy geraeckten tot op de hoogte van
70 graeden , fbnder waerdige ontmoetinge, en zeyiden van daer tot aen de
Waygats , meeftal door ghebroockeu
ys , vindende het rechte gat , tulfchen
den beelden hoeck en het landt der Sa«
moieden daer foo vol van , datter geen
middel voor hen was , om daer door
te gheraecken. Derhalven liepen fy op
de Reden en in de Bay diefe den Traenficht.

bay genoemt hebben.
Sy begaeven fichopden 21. Auguftimet vier en vijftigh perlbonen in de
Waygats, om naer de gelegentheytaldaerte vernemen. Komende omtrent
twee mijlen te landewaertin , vonden
fy daer verfcheydene Heden met vellewerek , traen , en diergelijcke waeren
gelaedemen voetftappen van menfehen,
en Rheden , of Rangefeers daer by , tot
blijck dat daer menfehen moften woonen. Men vandt daer oock menighte
van beelden , waer uyt men hun afgodendienft gewaer wierd , en dien hoeck
den naem van beeldhoeck gaf.
Wanneer fy dieper in het landt quamen, deden fy al hun beft om huyfen
of menfehen te vinden , maer te vergeels. Sommige van hen zijn verder,
en zuyd ooftelijck aengegaen, om tot
den oever van de Zee te komen , alwaer
geraeckt zijnde, meenden fy aldaer een

openingh

weynigh ys , en alibo een
,
verhoopte doortocht te fïen ; en brachten iülcks voor een nieuwe tijdingh
tfcheep. De Schipper had mede een roeyjacht uytgefbnden, om naer een doortocht te hen , maer konden in Zee , ter
oorfaeck van het ys niet gheraecken
voeren tot aen de kruys-hoeck, daerlë
het Jacht lieten
en over landt , nae
,.

den twift-hoeck toeliepen , maer faegen aldaer dat het ys , uyt de Tartarifche
Zee, aen de Kuften van Rullandt en

Way-

Jacob

van

van

Waygats, inden hoeckvol opeen geftout was.

Bcricht

wo

den

ga.nck.

Sy vonden op den s^.eenLodding,
of vaertuygh van Pitzore , zijnde men
haften van boomen te famen genaeyr.
Defe hadden noordwaei t op geweeft
om Walrufch tanden, Traen enGanfen te handelen , om daer mede de
Scheepen , die fy feyden uyt RuÜandt
te fullen

komen,

om

in de Tartarifche

doordeWaygats
Zee , voor by de

ftroom Oby, naereen

inTartanaer hun jaerlijckfche gewoonte te vaeren , te vooriïen. Sy berichten oock, dat het noch
negen of tien weecken moft aenloopen , eer het Gadt fou toeghevroofen
zijn , maer dat zijnde , konde men
over het ys , tot in Tartarie toe te voet
geraecken. Sy kregen oock bericht van
eenighe Samojeden j als dat , wanneer
meneenhoeck, omtrent vijfdaghreyfens naer het noord ooften fou voor by
Zijn , datter dan een feer groote Zee
ria,

Ugolita genoemt

plaets

,

zuyd ooftelijck op, geleghenwas, het
welcke fy feyden wel te weten, omdat
een van hun volck , daer met eenige anderen geweeft was.

Sy maeckten op den darden van
Herfftmaendt des morgens , omtrent
twee ueren voor Zon , zeyl , en quaemen methetopgaenderfelve, een mijl
omtrent beooften den twifthoeck , zeyIende noord waerdt aen , tot aen zuyder
zon, omtrent fes mijlen weeghs, maer
toen moften fy, foo door de veelheyt
van het ys^als door de ongeftadighey t der

winden , dickmaels wenden ; tot datfè
op de ooft zyde van het Staeten Eylandt
quaemen te vervallen. Wanneer aldaer
eenigh volck aen landt gingh ,
flagh van fteentjes

als

om

een

Diamanten

te

foecken , wierdt een van twee mannen
die by malkander in een kuyl laegen te
vroeten , door een mageren witten Beyr
by den neck ghevat , dele niet wetende
wat het was , vraeghde wie hem daer

Heemskerck.

3

maer fijn mackeropfiende, fagh
en riep dat het een Beyr was , en begeeft
fich met eenen flux cp de beenen.

vatte,

De

Man

Beyr beet dien eenen
ter- Menfchen
ftont het hooit te pletteren , en foogh van Be y*
daer het bloet uyt waer op terftont het
floten,
andere volck mede aen landt quam, en
:

wel iofterek den Man meende te ver, of ten minften den Beyr van het
doode lichaem te jaegen , maer vindende het dier , daer noch aen te ftaen eeten,
en hun roers enfpietfen daer op aenvellende, vloogh hetwreetgediert, onbeichroomt op hen in , ruckre noch een
ander Man uyt den hoop , en dreef al de
reit op de vlucht. De andere van boort
vielen oock in de boot , faegen het droevigh fchoufpel aen , een van'de reft leyde evenwel op den Beyr toe, enichooC
hem by de ooghen door den kop , het
beeft noch evenwel den Man by den
neck houdende, beurde het hooft, met
loffen

Man met al op maer begoft daer op
,

te

Defchrijverdie de fchoot
gedaen had liep daer op, met een Schotsfuyfeboilen.

man toe
het dier

en iloegen met den houwer
het lijf , datfe in ftucken
fprongen. Eyndelijck heeft een ander
met iïjn roer den Beyr opdefnuyt gheflaegen , dat hy ter aerden viel , waer
op defelve hem voorts den ftrot afghefneden heeft. De lichamen hebben fy
begraeven, den Beyr ge vilt, endehuyt
tot

,

op

Amiferdam

gebracht.

Sy gingen op den 9 Septembris van
het Staeten Eylandt weder tzeyl, doch
het Ys fchoot lbo gewcidigh in

weder

,

dat fy

rugghe moften keeren; niet
fönder gevaervanden Admirael en het
Jacht, die op de klippen, doch weder,
fönder veel ichaede , geluckighlijck daer
van geraeckten.
Op den elfden fetten fy het weder
nae de Tartarifche Zee toe , maer hadden de felfde ontmoetingh vanYs, foo
dat fy weder naer Waygats te rugghe
quamen } en het by den kruyshoeck fette
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Sy voeren op den 14. nae de andeWaygats en het vafte
landt , om het Canaei te peylen , vaerende geheel om den bocht , achter het
Eylandt met den ftaert genoemt, alwaerfe een kleyn houten huysken vonden , maer ais fy wederom dachten voort
te letten , wierden fy weder, als voor
heen verhindert, lbo dat fy, wanhoopende van een doorkomft, de ftevens
gelijckelijek te rugge naer huys toewenten.

re zijde van het

den.

Tweede
Vaö

H^«Lk^n'/.

Ander mael

den
,
boven Nova
Zembla, met de lelfde Willem Birentfz.

cocnt

om

net

heeft Heemskerck

noor d en

aengevangen, daer fy,

>

niet alleen

geen

doortocht vonden , maer oock felfs in
op een fonderlinge wijfe befet
,
bleven , foo datfe genootfaeckt waren
aen Nova Zembla , in de grootfte kommer ter wereldt, te overwinteren, en
met weynigh volcks , in twee fchuyten
wonderlijck van daer geraeckten , gelijck in de daghregifter daer van gehouden , en in onfe tael uytgegeven , wijdtloopigh te hen is.
Zijnde daer nae als Admirael naer
Sijn Rey- Ooft-Indie gelenden , hadt hy het gefe naer
luck , dat hem een rijeke Portugeefche
Ooft-inCaraeck , daer hy lange op toegeleght
hadt gehadc , by het Koninckrijcke Yor
ontmoette, hebbende twee Scheepen
het ys

onder

sijn ge-

met een
Ciiaccj.

tich

,

den Witten Leeuw en het

Schip Aickmaer. De Caracque Tiende
haer vyandt , ftelde iich in ftaet van wederfhnd te doen , ftack de bloedtvlagge
op , en vervaerdighde het volck tot tegenweer , zijnde wel acht honda't menichen daer op, onder de welcke wel hondert vrouwen waeren. Sy hielden langh
fchutgeweer tegen malkander , tot dat
Heemskerck ten laetften, met lijn laegh
gefchut, de Caracque nevens het water
een fchoot gaf, die den Portugees een
groot leek toebracht, v/aer door het onnute volck , daer op zij nde , een groote
vrees kreegh , voor te (ïncken. Naer

en

!

Daden

een wijl vechtens

( daer de Caracque
weynigh voordeels mede konde doen
dewijl haergelchut veelte hoogh lagh
j
hebbende de Portugees nu wel tfeventigh foo dooden als gequetflen op, ftaecken die van de Caracque een wit Vaendel op , en gaeven fich over.
Heemskerck deed de Caracque ontladen , de ladinghe die al feer koftelijck
gheacht wierdt, in fijn twee Scheepen
over fetten , en de Caracque boven afnemen, veel laeger timmeren, en vol
peeper laeden , en keerde lbo met lijn

rijeken buyt naer het Vaderlandt , daer

hy voorfpoediglijckgenoegh aenquam,
maer het Schip Aickmaer , had veel ontmoetingen en fuckelingen , doch het
koftelijck goedt, daer in zijnde, quara

mede ten laetften in behouden haven.
Maer dit is het niet al dat wy van defen braeven Zee-man verwachten , een
braeve ruyterdienft was hy het Vaderlandt fchuldigh.

Zijnde in het Jaer 1Ó07. de Heeren
Staten albereeds in onderhandelinghe

van een beftandt , met den Koninck
van Spangien , en llende dat het werek
traineerde , en hen feer weynigh van
een goed gevolgh beloofde , bellooten
die weder, een Vloot naerdeKuftvan
Spangien te fenden , om de (kepende
geeft der Spangiaerden te doen ontwaeken , en het beftand daer door miffchien
te geven.
Over defe Vloot
fielden fy, als Admirael , deknjacob
^"^f^f
van Hee-mskerck , dewijlle van lijn kloek- word Ad-

een aenlèt

mirael

heyt en wijs beleydt volkomene kennif- naer Span*
fe hadden. By hem wierden verlcheyde eica.
kloecke en onderfochte mannen , tot

Commiffarifen en Krijghs-raeden ghevoeght j onder de welcke oock de braeve Joris van Spilbergen, van Antwerpen was ( van wiens treffelijcketochten :
veel gefchreven is , en daer wy al mede
wat van hebben in gebracht ) die hem
als Opper-Raedt, enCommiffarisGenerael , en Capiteyn over het Zeeland-s

J a c o b van

van

landts Krijghsvolck aenbevolen was.
Gefhlte
van de

De

Vloot beftondt uyt fes en twinOorloghs en vier voorraad ScheeP en > van ^ c we c <e r ' en waeren van
Amfterdam , als voor den Admirael
het Schip yEolus, hebbende tot Capiteyn Pieter Willemfz. Verhoef , van
Amfterdam de Swarte Beyr , onder
Cipitcyn Adriaen Roeft > de Witten
Beyr , Capiteyn Cornelis Picterfz. Madder , anders de Mooycn Boer genoemt
de Goudc Leeuw , Capiteyn Pauw de
Griffioen , Capiteyn Kleynforgh van
Gouda
de Goude Sterre , Capiteyn
Jacob Janfz. van Edam op het levende was Capiteyn Hendrick de Lange,
op het achtile Capiteyn Simon Janfz.
van Edam , op het negende Capiteyn
Coppedrayer , op het tiende Capiteyn
Herman , anders de Leyenaergcnoemt.
Van Enckhuyfen waren daer dry Scheepen by , onder de Hoplieden Quaft
Koolman en Hopman. Van Hoorn
mede dry, onder Bras, Gijsbert Janfz.
en Geraert Evertfz. van Harlingen.Hier
by quam de Vriefche Pinas , onder Capiteyn Antonis Wouterfz. , te faemen
ièventhien Scheepen, met vier Scheepen
om voorraedt en volck te voeren.
Defe Scheepen voeren op den 25. van
Maert uyt Texel , en quamen op den 27.
by het Eyland Wicht, daer fy vier Scheepen uyt Zeeland , onder de Capiteynen
Laurents Jacobfz. Alteras , als Vice Admirael, op den Roden Leeuw, Marinus Hollaert, Cornelis Faes , en Pieter
Cales vonden , wiens laetfie Schip aen
de grond gefeylt en gebleven was , maer
het gerecdlchap en voorraedt, met het
volck ( behalven elf bootsgefellen en vijf
fbldaten, die in het eérfternetde boot
afvaerende, verdroncken) op de andere Scheepen overgenomen.
Van Rotterdam waren daer mede onder Wicht
ghekomen , Capiteyn Lambert Henel rickfz,. ,
anders Moy Lambert , Schout
by Nacht, met het Schip den Tyger,
tigh

^ndFh'*
"

Vloot.

'

^

:

:

:

:

'tf°7-

Heemskerck.
Pieter Claefz. Rochufz.

f

Capiteyn Herbert Martenfz. y voorts Capiteyn Scbrevel en Sieuwert ; waer by noch een Jacht
van Amfterdam quam , onder Capiteyn
Kleuter, maeckende alfoo te famen fes
en twintigh Oorloghs Scheepen , behalven het gebleven Schip, enviervoorraed Scheepen.
Met defe Vloot is de Admirael Heem*kerek op den 10. April , tot op de hooghte van 36 graeden , nevens de Rivier
van Lisbon gekomen. Hier ontboodc
hy iijn Krijghsraedt by een , onder de
welcke beilooten wierd , de Rivier van
Lisbon in te loopen, om al de Scheepen en Caracquen , diefe aldaer fouden
ontmoeten , te nemen ofte vernielen ;
,

maer hy verftondt uyt fijn ver fpieders,
met een Engelich Scheepken , tof
Lisbon gefonden hadt, datmeeftalde
Caracquen vertrocken , de Galioenen
niet gereed waren , en ia twee Maenden
noch niet gereedt ftonden te worden ;
en nader bericht , datter feltien Gallioenen nae Weft-Indien vertrocken , en
noch tien wei-gemonteerde , met meer
andere Oorloghs Scheepen , naer de
Straet van Gibraltar, om aldaer op de
die hy

gaende en komende Hollantfche Scheepen te paffen, vertrocken waren. Men
verandert dan dat befluy t , in een voornemen , daer heen de ftevens te wenden, en de felve Vloot op te foecken.
Sy fteecken dan weder Zeewaerts , en
vaerende om de Caep deS. Vincent,
hebben Capiteyn Schrevel van Rotterdam uyt het gelicht verlooren, en een
Schip van Vliffingen ontmoet, dat uyt
de Straet of enghte gekomen was, en
verhaelde dat hy 's nachts onder de
Spaenfche Zeemacht gekomen , en des
morgens daer weder uyt geraeckt was,
wanneer hy meende gemerekt te hebben, dat de felve haerloop naerCadix
fette, nademael fy, ter oorfaeck van de
ooftelijcke windt , de enghte weder uyt
moften.
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langhs de
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Condado

,

of de
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taften.

Des anderen daeghs , des avonds, verftondt hy van een Fransman , die van
de Rede van Gibraltar quam , dathyde
Spaenfche Zee-macht aldaer ghelaeten

had, met aenwijlinge van hun getal en
Tegen de nacht dan , alfoo de
vv* ndt: wat beftondt te weftelijcken
SpKofche
nam hyden loop naerdeKuft vanBarzee«iacht.
baryen , maer des morgens , leyde hy het
weder naer Spangien over.
Komende in het naeuwe van de
Straet, heeft hy de Bevelhebberen aen
boort ontboden , en den felven het bericht , dat hy van den Fransman verftaen hadt , te kennen gegeven , waer
op gefamender handt een befiuytisgemaeckt , de Spaenfche Vloot kloeckBericht

ordere.

moedighlijck aen te grijpen.
Heemskcrck fou, beneffens Moy

Lam-

Spaemchen Admirael , Alteras de Vice Admirael , met Hopman
Bras, den Vice Admirael, en voorts de
de andere Scheepen , twee en twee ,

bert, den

elck fijn Gallioen aeatallen ; de twee
jachten met den Barck fouden buyten
het gevecht , op de vluchtelingen paffen , maer de voorraedt Icheepen , gants
buyten fchoots blijven. Hier op hebben iy alle hun uyterfte moed en dapperhey t malkandcren toegefeght, en belooft
en gefwooren malkanderen getrouwe-

lijckbyteilaen.
Aldus fettenhet de Hollanderen, op
den 25 April, naer Gibraltar, daer fy
naer denmiddagh de Spaenfchen in het
gelicht kregen

,

foo

als

die in de Baye

voor de Stadt , op dry vadem waters
en minder , onder gunft yan het ghe-

Daden

fchut, lbo van het Cafteel, a!s van de
Stadt, op ancker laegen. Sy waren te

vervolght

Condaet , en liep op den 24. April ,
voorby de Rivier van S Lucar en de
Baye van Cadix , maer kon niet vernemen dar daer iemand binnen geloopen
was , zijnde anders van memngh, de
Vloot, ïelfs op deRedealdaer, aen te
c

cn

faemeneenentwintigh in het getal, te H«r fl«ï
weeten tien Gallioenen, van dewelc- en seftai.
ke d' Admirael was , het Schip St. Au- tcms
guftijn , een Schip van vier hondert
lallen, onder Don ïohan Alvaresd'Avila, als Admirael Overfte , een oudt
ervaeren Krijghs-man , hebbende lijn
-

'

loon, vanden felven naem, totCapiteyn daer op. De Vice Admirael heete
Noftra Sennora de la Vega. De Schout
by Nacht was het Schip Madre de
Dios , de anderen waren oock nae den
eenen Heyligh of den ander genoemt.
Boven dele Gallioenen , vvarend'er
noch vier Oorloghs Icheepen , cn noch
een Lubecker van vier hondert lallen
die naer Cadix wilde , en alleen naer
goeden windt wachte. Daer en boven
noch vier Franfche Scheepen en dry
Prijfen , twee van Enckhuyfen , en een
van Rotterdam , wiens Schipper Gövert den Engelsman , op den Admirael
gevangen lagh.
Sy hadden al dele een en twintigh
Scheepen met krijghs-volck voorfïen,
als zijnde , door den Hartogh van S ?
Lugar, van der Hollanderen aenkomft
verwittight , waer over fy aenftonts haer
Vloot met dry hondert foldaeren , en
daer onder wel hondert Cavaileros, en
vrywilligen verfterekt hadden , hebbende alfoo de Admirael omtrent leven
hondert , de Vice Admirael vier hondert vijfcigh mannen op , de andere
zijnde mede met hun metalen gelchut
wel vooriïen, waren ten minftenmec
twee hondert vijftigh foldaeten , behalven het bootsvolck , gewaepent ; lbo
dat men bereeckent, datter over de vier
.

duyfent

mannen op dele Zeemacht wa-

ren.

Wanneer de Spaenfche Admirael;
Heemskerck met fijn Vloot in het gericht
kreegh, deed hy den gevangen Schipper van Rotterdam voor hem komen
en

van

Jacob

van

en nae dit hy hem fijn Vloot getoont
hadt , vraeghde hem , of hy van mceningh was, dat de Hollanders wel foo
ftout ibuden zijn, als hem, met fiilck
een macht voorden , op des Konincks
Rede , en onder het geichut van Stadt
enCafteel leggende , te komen befoecken , voegende daer noch twee andere
Vermce- vermeetele woorden by , waer op de
renvrase Schipper hadt geantwoord , dat hy, met
dbe Tot-" vei"l°f van den Heer Admirael , oordeelde vanjae, en dat fy hetfelfde gewoordt
toegepaft. wifièlijck in den fin hadden, na hy mereken konde.
Wanneer de Hollandfche Vloot, de
Spaenfchen begoft te genaecken , heeft
elck Capiteyn lijn volck in ordere gheftelt ; tot dapperheyt aengemaent ; en
nae dat men des Heeren naem had aengeroepen , malkander een dronck van
getroawigheyt laren toedrincken.
Alfoo fette men het op den vyand aen.
Aenvangh
Wanneer de Admirael Heemskerck
van den
den Spaenfchen Admirael meende aen
flagh.
te vallen , heeft de felve , fulcks vermerckende, fijn kabel gekapt, die, daer hy
de uyterftelagh , naer het binnenfle van
de Baye toe dreef , krijgende alfoo fijn
Vice Admirael en dry Gallioenen voor
fich. Heemskerck evenwel is hem , voor
by den Vice Admirael , die hy , met de
twee andere Gallioenen , ter ilincker
hand liet leggen , naer gevolght , latende fijn ancker voor den boegh gereedt
hangen , met bevel niet te laten vallen
voor dat fy aen den Spaenfchen Admirael waren, en het hoorden kraecken.
Hy verboodt oock te fchieten , voor
datfe dicht aen malkander waren , en
dan mochrenfe wat pallen te raecken.
Hy deedt den Stierman felver te roer
ftaen , en beloofde hondert realen van
achten aen de Jongens , voor die den
Spaenfchen Admirael de vlagge fou afhaelen. Met defe beftellingh fat hy het
op den fel ven aen , de Spangiacrt fchoot
eer ft met een van fijn voorite ftucken
,

Heemskerck.
doende de koegel geen andere ichacde,
als

een balck

te

breecken.

Heemskerck

hem met beyde fijn boeghtrefte hem dapper
klampte

antwoorde
ftucken,

,

hem met eenen

aen boort, en liet het
ancker in de grondt vallen. De Spangiacrt weder ten tweeden mael fchietende , heeft die koegel een Jonghman,
met fijn Mufquet om te fchieten , aenlegghende , midden door gefchooten,
en met eenen den Admirael Heemskerek lijn ilincker been , boven aen het
lijf , op feer weynigh nae wegh genomen ; vallende hy , in fijn wapen ftaende, daer door op het Schip neder: en
of het noch niet genoegh ware geweeft ,
nam het felve yfer een man, die ghereedt ftondt , met het lontftock een
ftuck aen te fteecken , den rechterhandt af.
Wanneer de Admirael aldus ter nedergevallen was , en wel gevoelde , dat
hem de doodt genaeckte , heeft hy met
foo veel kloeckmoedigheyts , als hem
mooghlijck was , fijn volck gefterekt,
en verraaent, gelijck fy begonnen hadden , voort te gaen ; belaft terftont een
ander infijnplaetsteftellen, en gaf alfoo den kloeckmoedighen geeft ; ftervende als een recht Edel Zee-Ridder
in fijn volle waepenen , met het heimet
op het hooft, en het fwaerd in de hand.
Sijn doodt evenwel wieidt voor het
volck verfaft , en niet bekene gemaeckt ,
voor dat de zege al behaclt was.
Ondertuffchen kreegh de Spacnfche
Admirael de ganefche rechter laege van
Heemskerck; die hem met een chargie
van Mufquetten antwoorde , en weder
met een van gelijcke begroet wierdt.
Moy Lamberc , volgens de ordere die
hem gegeven was , komt in het naervoighen van fijn Admirael , met fijn
Voor-Heven kort om den Spaenfchen

Zeevooght, leght hem lijnboeghftucken foo dapper achter in , dat de yfers
wederom voor uytvlooghen , en valt

hem
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ecnen foo voort op zijde
even achter den Admirael llcerr.skerck ,
hetende ondertuffchen niet nae , tij
ander gefchut wacker te ghebruyeken
vreeilijck wierd van wederzijde gevoch

hem met

ten.

Wanneer Heewskerck naer den Spaenfchen Admirael toe fette , volghde hem
iïjn Vice Admirael Alteras, gelijck de
ordere gegeven was; maer dek konde
door den landtwindt den Spaenfchen
Onder Admirael niet bezeylen , maer
geraeckte feer nae onder de Stadt , en
heeft ten eerften twee Gallioenen heel
fchaedcloos gefchooten > en vervolgens
de andere feerontreddert. DeCapiteynen Adriaen Roeft , Marinus Hollaert
van Vullingen en andere, bemerekende dat de Vice Admirael, den Spaenfchen Vice Admirael niet konde aendoen , klampten dien aen boort ; zijnde
gevolgt van Simon Janfz. van Edam , en
den Mooyen Boer , die foo dapper vyer
op den Spaenfchen Vice Admirael gae-

,

en

Daden

komen , handt
over handt toe, tot dat het fchip eynielijck tot aen het waeter toe afgebrand Spaenfche
is.
Een deel van het volck gheraeckte vi ce * d '
over boort , daer veel van verdroncverbrandt,
ken , en andere al fwemmendevan gefchooten wierden , de reft wierdt , of
verbrandt , of anderfints omgebracht,
foo datfe meeft alle bleven. Capiteyn
lange Henderick, fiende de andere aldus met den Vice Admirael doende,
leyde het naefte Gallioen aen boort , geholpen door Jacob Janfz. van Edam en
Gerrit Evertfz. ; maer naer een wijl
vechtens is Capiteyn Henderick , die
fich uytgrooten yver, wat te bloot gaf
met een Mufquet koegel in de fchouder
ieder flechts focht af te

•

.

dood gefchooten.

Wanneer dit Gallioen fagh , dat de
Vice Admirael in den brandt , en de
vlagge van de ftenge afghchaelt was,
(zijnde de Admirael noch in het ghevecht ) heeft de felve de vlagge van haer
voorftenge laten waeyen ; maer een van
de Hollanders haelde die daer haeft wederom af , en hy quam korts daer aen
in de brandt , en verbrande mede tot de

ven, datly, eer een half uer de brandt
daer in hadden j daer Marinus Hollaert,
die met fijn volck op het fchip van Roeft
kiel toe.
liep, enden brand daer in itack , hoeHet tweede Gallioen , achter den
wel met verlies van eenighe mannen
vry veel toedeed. Hier by quam noch Vice Admirael , leyde de Capiteyn CopCapiteyn Pauw , van wiens volck een pedrayer , met Theunis Wouterfz op
de Vriefche Pynas , en Cornelis Faes
over de andere fcheepen heen klom
en de Vlagge van des Vice Admiraels van der Veer aen boort , die het felve
voorftengeafhaelde, daer hy 50 Realen met hun gefchut , eerlangh in de grondt
gefchooten hebben.
van achten voor kreegh.
OndertuiTchen komt oock de Vice
Wanneer nu de brandt in den Spaenfchen Vice Admirael meer en meer toe- Admirael Alteras by der handt , die,
nam , fochten de andere fcheepen , niet hoewel hy, tegen fijn ordere niemand
fonder groot gevaer , daer wener af te aen boort klampte , evenwel feer vreeskomen , dewijl de brandt mede in hun- iijck ghefchooten heeft , gelijck oock
ne fcheepen begoft aen te gaea ; foo veele anderen die hun laft niet volghdat alreedts , meeft al de zeylen van den, gedaen hebben , doende onderRoeft, en den Mooyen Boer, gebrand cuflchenal medeeenige fchadeaenhun
en gefchonden waren ; maer alles wierd eygen Scheepen: gelijck mede die van
ren laetften geilift. Integendeel, nam de Stadt, het Cafteel enBolwerck, al
de brand in den Spangiaert , daer geen fchietende, veeltijds hun eygen vrienweer teghen gedaen wierdt , maer een den raeckten.
Onder-

Jacob

van

van

Ondertuflchen de andere Scheepen,
die dichter in de Baye laegen , fiende
het werck daer foo geftelt , lieten niet

op de vyanden te
en dapperen weer te bieden
ibnder evenwel de felve te derven genaecken ; of oock van de Nederlanders
hoewel tegen de ordere , hen van Heemskerck gegeven , aengeklampt te worden.
Eyndelijck iflèr een van de felve , of
door fijn of fijns vyands fchieten , door
fijn eygen kruyt opgevloghen , die al
drijvende en brandende, noch een ander voor den boegh quam , en die mede aenftack: de andere, uytvrefevan
het felfde, kapten hun touwen af, en
fètten het tegen de wal aen ; foeckende
alfoo het leven te bergen Van de andere
Zijn oock een ige, door het fchieten , en
nae

,

fchrickelijck

fchieten

,

.

fpringen defer fcheepen , diefich
in de locht op gaeven , in den
brandt gheraeckt, onder de welcke de
Lubecker mede was. Ondei tuffchen de

yllijck

hoogh

Capiteyn van den Admirael Piet er Willem fz. Verhoef, beneffens Moy Lambert, hielden fichmet den Spaenfchen
Admirael noch al beiigh , fchietende
foo geweldigh op hem , hoewel hy een
v/eynighvan hen gefcheyden was, dat
hy ten laetften een witte vredevaen opftack.
Terwijl hadt Capiteyn Kleynfoi gh, het Gallioen, daer hy mede doende was geweeft , mede in den brandt
gekregen , waer op een deel van fijn
volck met de floep nae den Spaenfchen
Spaen- Admirael toe voer daer fy opklommen,
fchen Ad- en vonden het Schip vol dooden. De
muaei
Trompetter
van Kleynforgh
, haelde de
v
;
,

overwonnen.

,

•

n

,

vlagge van de ftenge

,

?

ui

die het alderlang-

Heemskerck.
doorfteecken , foo dat de Baye als roet
doode lichamen bezaeyt lag. De Spaenfche Admirael Don Johan de Alvares
d'Avila , was mede met den tweeden Dood van
fchoot , gelijck Heeviskerck , gheveldt, denSpaenmaer fijn foon wierdt gevangen geno- ^'"i*
men , en het Schip geplondert , daer
verlcheydene brieven en inftructien in
gevonden wierden. Wanneer op den

avondt de verwonnen Admirael verlaren wierdt , hebben eenige,dieiich daer
noch in verborgen hadden, het kabel
daer van los gefneden, en het Schip na
de wal laten drijven, daer noch dapper
na gefchooten wierdt. De Hollanders

meenden

des morgens het felve

het aen de grondt lagh

,

noch

,

daer

in

den

oraftehaelen, maer
fulcks wierd van die van de Stadt belet, Admirael*
die felve het de groote maft af hieuwen fr "ip vet*
braadt.
en den brandt daer in ftaecken.
Het fchieten was ioo geweldigh, dat
men reeckent, dat, binnen dien kleynentijdt, meer dan acht duyfentfchooten zijn gegaen , het welcke , onder het
fpringen en branden der Scheepen, een
vreellijck aenfehouwen en aenhooren
gaf. Behalven de twee Spaenfche Admiralen, zijn'ervijfGallioenen, benef- Spaenfch
fens den Lubecker, die wel te pas, tot fijn verlies '
verderf, daer ghekomen was , en een
prijs verbrandt. Een Gallioen wierdt in
de grondt gefchooten , de andere twee
zijn aen de grondt gedreven, en beyde
onbruyekbaer geworden. Een Fransman , een Rotterdammer, en een Enckhuyferzijn mede aen de grond geraeckt.
Dry Franfche fcheepen , daer tegen hun
danck ingebracht , en met Spangiaerden gemant, begaeven fich, fbohaeft
fy daer van ontlait waren , onder de Ne-

brand

te

fteecken

,

fte gewayt had , en kreegh daer de beloofde hondert ftucken van achten voor.
Terwijl fprongh het volck van het Gallioen met tien en twaelven tfeffens buyten boort, om aen landt te fwem men,
maer wierden door de woede der verbitterde vyanden , die met floepen naer

Men verhaelt , datdeVice
AdmiraeUlende fijn Admirael befprongen , fich van fes of feven gevangenen

hen voeren

om die ce doorfteecken, maer dele wiert

>

meeft doorfchooten en

derlanders.

die hy in fijn Schip had , voor eerft wilde ontlaften , en een daer heen fandt

Bbb

onder-

,
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Wondere onderwegen ghefchooten.
wier
een ander, die een

^

n

Moor was,

van°chevdugenen. daer heen gefchickt, diefoohaefthyde
plaets opende , daer fy waren , mede een

koegel kreegh , ghelijck oock door de
koegelen , de yfers der gevangens aen
flucken gefchooten , en die, foo wanneer de Vice Admirael overvallen wiert,
fichbyde Nederlanders begevende, alföo wonderlijck van de doodt verloft
wierden.
De fchaede der Nederlanderen ftond

op

of tfëftigh dooden , maerde
was bun dappere Zeevooght,

vijftigh

grootfte

Daden

en

Terftondt

&c.

Zee-held naer Amfterdam
in fijn

Graf,

al waer

hy

,

en aldaer

opgemeene

,

koflen , publicofunere , naer fij n waerde
B ;graefheerüjck begraeven , en met een treffelijck Monument en Grafprael , ter ge- #" vaa
dachtenis verheerlijckt is, dat noch in k*rck.~
.

de Oude Kerck , met fijn heerlijcke lofredenen te fien is , van de welcke wy die
duyts Veers gedencken.

Heemskerck ,

die

'tyfèr derfde

dwars door

freven

'tys en

,

Liet d?eer aen 't landt , hier 't lijfy voor
Gibraltar het leven.

die wel een langer leven

, naer fulck een
overwinninge , hadt waerdt
geweeft. Het getal der Spaeniche dooden, gift men op omtrent de twee duyient , waer onder eenighe vry van naeme , en voornamentlijck den Admirael
fijn (bon met veel Grooten wierdt gevangen, invoegen het verlies der Spangiaerden vry grooter was, als de winft
der Nederlanderen. De vordere verrichtinge van defe Vloot , laten wy de
Gefchichten verhalen j zijnde van weynigh belangh.
vervolghen onfen

heerlijcke

Wy

Maer wy hebben onder de Roem-tytulen van defèn dapperen Zee-vooght

dat

>

beroemde ondernemen van den

doortocht naer Indie , om het Noorden
te foecken , mede by gehaelt , nu dunckt
ons niet onhebbelijck te zijn, de andere Ondernemers, die het daer of daer
omtrent ghefocht hebben , hier mede
kortelijck aen te roeren ; jae een verkortingh, die, daerwy onder cle Zee-daeden, de ontdeckingen mede voegen >
geheel voor by te gaen.

'tLEE

(_1X

NDRICK LONCQüE
^dmirazL

vaiL Moflarzdt. etc

rm' Ctfi

i
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'tLEEVEN
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Van

DADEN

de

Öpfoeckers der Noordeüjcke
•>

Doortochten

NICOLO

en

ANTONIO

Andere {eggen

MAR CO

ZENI.

INHOUD.
AEnvangh van den tocht van Nicolo Zeni.

Sijn komfi

Nicolo

op bri/landt. Sijnwedervaerenaldaer.
van den 'Prins Zichiirni. Nieuwe tochten

in aienfï

van hem

Befchrijvingh van Engrone landt , of anders
7[landt. *Dood van Nicolo. Antonio Zeni komt in fijn broeders plaets. Tocht naer (lot Handt y en avontuer van Viffchers.
Haer befchrijvingh van E[lotHandt. T^rogeo een Ey land. Ca~
nibalen. Bericht van Cabot. Ontdeckingh van Ruffia. Qnt-

aengevangen.

E

dechngh van Corter'egale Ontdeckingh van Gomes Belacche*
misverftandt. Oofl-V'iefen vinders van Tflandt. Ont m
decking van Landen. Aerd van het volck. Gevaer vanys. Zee

lijcke

EenhoornEerbaerheyt der
Woefïe en verbitterde Wilden.
Wilden. Wijfe van handelen. Konflige Wilden. Ifalvi/choverzeylt Geweldt vanys. 'De oorfpronck daer af, en geweldige
grootte der fchot (en Gelegent hevt van ebbe en vloedt. Volcks
beft hr ij ving. Waerom aie landen bewoonbaer zijn* Eerjie tocht

van cDavis.

Tweede

tocht,
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'cLeeven
E Heer

Daden

en

aen Engroneland ( miflehien word daer Nieuwe
\
Yilandt mede gemeer.t) alwaerhy een tochten
"* n faeia
Kloofter van Monnicken van der PreJ
dickheeren ordere ; en een Kerck S*. gent"*

Zeni ,
Veneriaen, Ridder, een
Man van rijekdom en
Aenvangh
van den
een ondernemende geeft,
tocht van
begcerigh de wereldt te
&&£=>-£.
Nicolo Zeonderfoecken , deed op
fijn eygen koften , in het Jaer 1 380, een
Schip bouwen entocruften> en is met
het felfde de enghte van Gibraltar doorgevaeren, fertende fijn loop geduerighlijck noordwaert aen , met meeningh
om Engclandt en de Nederlanden te
fien ; maer een geweldige ftorm hem
op Zee overvallende , vervoerde hem
foo verre naer de Noord , dat hy tot by
Sijn
Friflandt geraecktej op welck Eylandt
komft op fijn volck, en het meefte gedeelte
van
Ftiflandt.
fijn goederen geberght wierd j maer
fy >
die het woeden van de Zee ontkomen
waeren , vonden hier de inwoonders
woedender als de Zeefelver, dewelcke
verhoopende een grooten buyt by defe
vreemdelingen te vinden, niet minder
befchooren , als hen alle te vernielen.
Maer, op het gerucht dat defebefpronge vreemdelingen maeckte , quam de
Prins van dat en verfcheyde Eylanden
Nicolo

j

Thomas

toegewijdt j ftaende dicht by
cenbergh, die vyer gehjekeen ./Ethna
en Vefuvius uytwierpen , ghevonden
heeft j daer by was een Fonteyn van
heet water , met het welcke fy de Kerck
het Kloofter, en der Monnicken Cellen verwarmde , komende het felve water oock, foo ziedend heet , indekoocken , invoegen fy geen ander vyer gebruyekten , om hun fpijfe op toe te maken , gelijck oock fy hun brood in koopere potten doende , fonder eenigh water

ten

,

het felve foo wel
in een Oven.

op

dit

water back-

als

Sy hadden oock kleync hoven of tuynen , die in den winter overdecktzijn , Befdmj.
en zijnde met dit water bewatert, van vin § h var*
het geweldtder koude en vorft gevrijdt landT!"^!
worden ; en ter rechter tijdt hun kruy- anders
den en bloemen voortbrengen. Het ge- Yflan<i tt
meene volck hier over verwondert
hadden hooge gedachten van defe Monnicken, en brachten hen voorraed van
Zichumi genoemt, die met fijn Oor- vleeich en andere leeftocht toe. Hun
kamers en de gewelfièls van het kloologhs troepen daer omtrent was , aen
Sijn wc. die defe fchipbreuckighe van het naecfter, waren van de fteenen, die door
dervaren
kend ongeval verlofte ; en hen in fijn den brandenden mond , van dien bergh 3
aldaer.
befcherminghaennam. Defe Vorft Zi- uytgeworpen worden , ghemaeckt en
chumi hadt het jaer te vooren den Ko- opgehaelt. Sy wierpen heet waeter op
ninck van Noorwegen in den ftrijdt fommige van de felve , die daer door
overwonnen, gelijck hy een feer dap- van een brockelden , en tot goed kalck
per en moedigh Oorloghs man was. die als eeuwigh duert, gemaeckt wierDefe fprack defen Nico/o in het Latijn den.
Hun winter duerde aldaer neghen
aen en hebbende de gelegenthevt van
maenden } en echter ifler een fraeye
fijn faecken verftaen , nam hem op fijn
^jco/« in
Vloot, met de welcke hy verfcheydene haeven daer dit heete water in Zee valt
dienft van
den Prins Eylanden gewonnen heeft j en Nicolo dat de felve voor bevriefèn bewaert,
Z>ichumi, droegh fich in alles foo wel, dat hy hem om welcke oorfaeck daer een groote
Ridder en Capiteyn onder fijn Vloot vergaederingh van vifch en gevogelt is,
welcke fy met een oneyndige menighte
maeckte.
Naer eenige braeve tochten van hem vangen. Hun vifch fchuyten waren geondernomen , heeft hy dry Bareken ge- maeckt , gelijck een Wevers fpoel , van
v/apeni en toegeruft > vaere daer mede het vel van een vifch , met de beenen
van
,

•

'

van
vanden

Nicolo

en

felvenvifch opgetuyt; en zijn-

faemengenaeyt, zijnfoo
weder hen daer
in opfluyten , fonder windt of zee te
vrefèn , ghelijck oock de harde rotfen
geen geweldt op de felve konnen doen j
fy hebben oock feer vondige fpye gaeten daer in gemaeckt , daeriè het inftortende water, door konnen uytlaten. De
rneeiie van de voorfeyde Monnicken
fpraecken de Latijnfche tael.
Doot van
Een weynigh tijds daer na ffcierf dele

de wel

valt te

llerck , dat fy in quaet

Nicolo.

tAntonio

Ze»i;

komt in
fijn

broe-

dcis
plaets.

Tocht
»aer Eflo-

en
avontuer
van Vif«
tilant

fchers»

op Frishlandt; alwaer fijn broeder Antonio toen mede was gekomen,

Nicolo

en in

goederen en eer opvolghde^
de Vorft Zichumi op den
tocht naer Eftotilandt gebruyckte, die
by defe gelegentheydt voorviel. Ses en
twintigh Jaeren te vooren , waren vier
Viflchers boots , op Zee door een geweldige ftorm aengetaft ; doordewelcke fy , naer eenighe daegen aen Eftotilandt, leggende boven de duyfentEngelfche mijlen weflwaert van Friflandt
ghedreven wierden. Een van de felve
fijn

gelijck

hem

en fes mannen

Antonio Zeni.

*3

maer hadden geen ghcbruyck van het
Compasj eyndelijck, bewoonden verfcheydene Steden en Cafteelen.

De Koninck fandt dcfe Viflchers,
met twaelf Bareken zuydtwaert aen,
naer een Eylandt het welcke fy Drogeo
noemden, op welcke tocht, ontkomende veele en Iwaere ftormen op Zee , fy

,

,

lande bydeCanibalsgeraeckten, die
verfcheydene van hun volck verflon- Canibaden , maer defe Viflchers , wijfende hen lcn
de maniere van vifch met netten te vangen , bleven verfchoont , en door de
vifch die fy aen den een en den ander
mededeelden , wierden feer geacht en
geëert. Een van defe ( meer ervaren foo
het fchijnt als de anderen ) geraecktein
foodaenigen achtinghe , dat een groot
Heer, van de nagebueren , om hem te
hebben een oorlogh aenvingh , en te
wege bracht , dat hy en fijn gefellen hem
toegefonden wierden ; en opfulckeen
wijle kreegh hy korts wel vijf en twintigh meefters j waer door hy , al de deelen van die geweften by na volkoment*

lijck leerde

die daer in waren, wierden gevangen,
en in een volckrijcke Stadt ghebracht

i

en E>"

te

kennen, zijnde dit (gelijck
hy getuyghde, een groot landt j en gelijck als een nieuwe wereld. Het volck
Befchrijalwaer een, die Latijn fprack, en mede was rouw, en van alle beleeftheyt ontvingh van by
geval , voor heenen daer aengedre- bloot , gaende gants naeckt , fonder het
Eftotiven was, uyt des Konincks naem , aen verftand te hebben, van fich, met het
landt.
yemand, die by gheval, die tael mede vel der dieren diefe vangen , tegen de
eenighfints verllondt , vraeghde wat koude van de locht, te deckenj voorts
landtslieden fy waren , en hoorende hun ftraf wreed, vei flinders van hunne vyanongeval , den Koninck daer bericht van den , verfcheyde wetten en beftierders
onderworpen j maer wat verder naer
dede. Defc woonden aldaer vijf Jaren
vindende het felve een feer rijck Eyland, het zuyd-weften , waeren fy wat menen niet veel minder in groette als Ys- fchelijcker, en hadden oock een gemalandt te zijn. Een van de felve getuygh- tighder lucht ; met Steden , en den afde Latijnfche Boecken in des Konincks goden toeghewyde Tempels , daer fy
Boeckery gevonden te hebben. Sy had- menfehen offerden , en daer na op aten
den een byfondere tael , en byfondere hebbende oock eenigh ghebruyck van
fchrijf-1 etters
oock goud mijnen , en goudt of füver.
die van andere Metaelen ; en handel
Dzfc VüTcher gheraeckte heymelijck
met Engronelandt j fy faeyden koorn
wegh, en vlood van den eencn Heer
backten broodt , en brouwden daer bier tot den ander, tot dat hy aen Drogeo
af. Sy timmerden Scheepen of Bareken
quam, daer hydry Jaren gewoont had.
boots leedt fchipbreuck

Drogeo
?

:
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Naer
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VLeeven

ï+
Naer verloop van

defen tijd,

vindende

daer eenige Scheepen van Eftotilandt
begaf hy tich felven weder daer mede
derwaerts, en aldaer leer rijck geworden zijnde , raaeckteeen Schip op fijn
eygen koften toe, en keerde daer mede

weder naer Friflandc ; daer hy den Heer
van dat

rijeke

gheweft

,

klaer bericht

dcde.

Zichumi dan maeckte fich vaerdigh
daer nae toe te vaeren , maer dry
dagen voor hun vertreck , ftierf de Viffcher, evenweide Vorft, nemende eenige van het volck , dat met hem gekomen was, mede, vervolghde evenwel
den voorgenomen tocht. Naer veel da-

om

gen zeylens ontmoetten fy een Eylandt
alwaer tien mannen , ieder van een byfondere tael , tot hen gebracht wierden
geen van allen konden vereen van Yfiand. Defe
feyde hen , dat dit Eylandr Icaria was
genoemti gelijck oock de Ridders daer
van Icari heeten , zijnde van oude afkomft van Dedalus,Koninck der Schotten, de welcke dit Eylandt vermeefterende , fijn foon daer op tot Koninck
liet , met die wetten , die fy als noch
hadden ; en op dat de felve ongefchonden fouden blijven , begeerden fy geen
de welcke
ftaen

,

fy

als alleen

Dade N

en

vreemdelingh onder hen te hebben, alleenigh waren fyte vreden een van defe lieden te ontfangen , en dat ter oorfaeck van de tael , ghelijck fy de tien
anderen hadden aengenomen , om hen
tot taelmannen te verftrecken.
Zichumi van daer weder vertreckende, onrdeckte binnen vier dagen weder
landt, alwaer fy overvloedt van gevogelte, en vogels eyeren tot hun vervarfchingh vonden. De Haven noemden
iy Triniteyt j daer was een heuvel die
brande en roock uytwierp , en een fonteyn daer een feecker water als peck uy t
quam, dat in de Zee liep. Het volck
was kleyn van perfoon , wild en vreesachtigh j houdende fich in hooien en
kuylen , als Troglodyten als fy waren.
Zichumi bouwde aldaer een Stadt; en
befluytende aldaer te blijven
tony Zeni

volck

,

,

fand An-

weder met de meefte van

naer Fiïshlandt.

fijn

Wy feggen hier

metonfen Schrijver, dat defe gefchiedenis aen velen niet fonder reden fabelfal fchijnen , niet in belangh van
de Zeni, de welcke de felve alfbo ghe-

achtigh

fchreven hebben, als uyt hun brieven
by Francifco Marcolina , te fien is^ maer
ten oplicht van de berichten die fy van
andere hebben.

Ontdeckingen van

SEBASTIAEN CABOT,
CORTREGALIS GO MES,
En eenige anderen van Groenlandt.

E
A

Enigen

tijd

daer na

landt by Sebailiaen

wierd GroenCabot , Gafpar
,

des volcks

meenden

, jae fëlfs föo verre , dat fy
dat het niet anders als ghe-

Corteregale, een Portugees , Elte- broocken Eylanden waren , onbewoont
van eenighe vafte inwoonders , maer
van Gomes , een Spangiaert , ontdeckt
doch met weynigh ondervindinghvan dat op feeckere tijden daer eenige Wilden aerdt en eygenfehap des landts of den , om te viiTchen quamen wy Kil:

len

van
kn hun

Nicolo

en

ontdeckingen kortelijck in or-

dere verhaelcn.
Sebafiiae?i Cabot verhaelt , dat by in
bet Jaer 1497 , op koften van den IConinck Hendrickde fevende, Koninck
van Engelandt , tot op 6j ~ graeden
noorder breedte ontdeckt heeft, meenende voort te hebben gegaen , om achter om naer Cathay te komen , maer dat
hy door rnuytery van het bootsvolck

was gedwongen geweeft weder te keeren. DeKaertvanC*^, by Clement

Adams

gefneden , brenght mede, dat
Johan Cabot, een Venetiaen , en lijn
ibon Sebaftiaen , van Briftol uytgevaeren zijn; en het landt dat Prima Vifla
genoemt wordt, beneffens het Eylandt
S Jan genoemt, daer voor leggende,
ontdeckt hebben , hier van verhalende
aldus, De inwoonders dragen vellen van
beeften , daer waren witte Beeren , veel
c

.

grooter

,

als

men ghewoon

is

te fien,

oock Robben , voorts Vifch en Tongen een elle groot: hy noemde (feght
Peter Martyr ) feeckere Eylanden Baccalaos , na de menighte van dien vifch
die daer gevonden wierdt, die van de
inwoonders met dien naem genoemt
wordt j jae fbodanigh was de menighte
daer van geweeft , dat het Schip menigmael daer door als teghen ghehouden
,

wierdt.

De

Beeren wiften defe vifch
te vangen, dieaen
landt te brengen en te eeten.
Ten tijden van Hendrick de fevende,
Koninck van Engelandt, wierden dry
mannen voor den Koninck gebracht,
die op het nieuwgevonden land gevan-

met hunne klauwen

gen waren

waren met beefte velen aeten rauw vleefch.
Mo.er Cabot voortgaende infijnontdeckinghen ; quam eyndelijck tot het opdoen van Florida j maer hy weder kecrende, vand het al in roer met den oorlogh tegen de Schotten, foo darter om
fijn ontdeckingh weynigh gedacht wiert,
waerover hy iich naer Spangien begaf,
;

len bekleedt

defe
,

Antonio Zeni.

ï?

en aldaer by den Koninck en Koningin
onderhoudt genietende, wierdt van de
felve gefonden, om deKuft van Bralil
te ontdecken ; daer hy de Rio of Rivier
de Plata, meer als hondertentwintigh
Engelfche mijlen opvoer; waer op hy
Piloot Major van Spangien, maer daer
nae in het Jaer 1 54.9 , Groot Piloot van
Engelandt , onder Eduwardt de fefte
gemaeckt wierdt , met een jaerlijcks onderhoud van hondert fes en tfeftigh ponden fterlinghs , dartien fchellingen , vier
penningen, ahvaer hyoock in het Jaer
1553, de opper beleyder en beltierder
van de ontdeckingh van Ruffia, en an- Onrdecdere noord oofter tochten was , die door kingh van

den Ridder Huygh Willoughby , R:
Chancelour , Stephen Burroug aengeftelt , en door Peter Jackman en andere, uytgevoert zijn geworden. Geüjck
dieby Hackluyt worden verhandelt.
In het Jaer 1 500 , GaJ}ar Corteregak ,

Onrdec.
(

een Portugees , tot ontdeckinghe~van
'cZtegfk.
nieuwe landen feer geneghen zijnde ,
rufte op fijn eygen korten tot Lisbon
een Schip uyt , en zeylende al verre
noordwaerd aen , quam ten laetften by
een landt , het welcke hy ter oorfaeck
van de vermaeckelijckheyt , Groenland
noemde; de volckeren , geüjck hy verhaelde , waren feer wildt en Barbarifch
bruyn van verwe , feer gefwind , goede
booghfehutters , en met beefte vellen
bekleed. Sy woonden in holen of Hechte hutten, iönder van eenigen Godtsdienft te weeten , ghebruyekende het
Houwelijck , en daer omtrent feer jalours of naedochtigh.
Peter Pafquali
daer hy van defè reyfè fpreeckt , feght;
dat fy een ftuck van een verguit fwaert
daer van daen brachten , het welck
fcheen van Italiaens maeckfel te zijn ;
geüjck iy oock by een kind twee filverde
oorringen vonden , die oock wel fcheenen van die geweften gekomen te zijn.

Keerende eyndelijck in Portugael , heeft
hy den Reys weder derwaerts, in het
Jaer

,

i6

Ueeven

en

Daden

mseningh van naer de

Moluccas te
hem
vraeghde
zeylen
gheweeft
te
zijn,
te
niemandt
weet
delijck gebleven is,
Cor- wathy mede bracht, ontfingh tot antfe*gen ; lijn broeder Michael de
twee woort Efclavos , flaeven. Dsfe de Motcrega/e gingh het naefte ]aer met
luccas in het hooft, en geen ghedachScheepen uyt , om hem te ioecken ,
ten naer flaeven hebbende , verftondt
Kode
achter
oock
,
maer defe bleef
Clavos , foo veel gefeght als Nagelen ,
ninck Emmanuel was o ver hun verlies
en begaf lich daer op te poft naer het JjJ^JJÏ
icheepen
landt
bedroeft,
met allen feer
Hof, om aldaer deeerfte tijdingh van V ciftand.
verte
maer
om naer hen te foecken ,
defe nieuwe vondt te brenghen , en een
broeder
een
noch
hadden
Sy
geefs.
groote vergeldingh te behaelen , maer
Vafco genoemt , die mede uyt wilde om
wanneer de rechte waerheydt bekent
Konmck
de
maer
,
foecken
te
hen op
wierd , had hy niet anders , als dat hy een
Denaemvan
wüdehetniet coelaeten.
groot lacchen veroorfaeckte.
ghenowcgh
evenwel
wierdt
groen ,
Ditmar Bleskens , in fijn verhandevan
naem
den
met
,
men , en het land
lingh van Yflandt, verhaelt, dat in het
Terra Corteregalis genoemt. Dus verOoft Vric.
Jaer 900, de Edeldom van Ooft-Vriere Olbrio.
gevonEylandt
dat
(landt
Bremen,
en
Magellanes
,
dels'van
Gomes hebbende met
mijlen van daer Groen- Yflandt.
ontdec eenige weynighejaeren te vooren . de den , en 200
het Jaer landt mede ontdeckt hebben , zijnde
kingh van
en gh te van dien naem , in
Gomes.
daer na foodanigh by Antiphrafe of tegennaeheeft
ontdecken,
1525. helpen
door- mingh genoemt , en gefeght Groen, om
noordelijcke
ondernomen , een
niet dat het geenfints groen was ; maer dat
vindende
maer
foecken
;
tocht te
Schip
door dray winden en miftige duyfterniflaedeüjn
hetgeen hy verwachte,
fe , al hun Scheepen op een na gebleven
te rugghe.
weder
keerde
en
niet flaeven
waren.
wiithjn
die
Opfijnwederkomft, een,
Jaer 1501. hervat;

maer waer hy eyn-

'

Ontdeckingen van

MARTIN FROBISHER.
landt in het geficht, het welcke hy Koningin Elifabeths Voorlandt noemde j
hier was hy oock feer met ys geplaeght ,

ten

Efe Ridder was deeerfte, die
Elizatijden van de Koninginne
doorganck,
wefter
Noord
de
beth,
heeft gefocht. Deeerfte
in dry tochten
Chriftophes Hall, de
door
is
van defe
en de darde
tweede door Dionife Settle ,
Hy
befchreven
EUis
Thomas
door
Wall,
Black
van
mael
zevlde de eerfte
kreeg Fris and
en op den 15. July 1576,
niet aen land
konde
maer
,
in het geficht
het overgeraecken, ter oorfaeck van
der
twintighfte
den
Op
vWdigh ys.
hy een hoogh
felver IVlaendt , kreegh

noch noordelijck aen, ontdeckte een ander Voorlandt, met een

fette

het dan

groote inwijck
vvefen

,

kil

of doortocht wat het

mocht ; daer hy fich in begaf, ge-

vende het den naem van Frobishers
of enghte, als achtende het felve
en America te
een afdeelingh van
zijn. Zijnde tot tfeftigh Engelfche mijlen daer in gevaeren , gingh hy aldaer
aen landt , en wierdt van feer veel Wild

ftraet

I

!

i

Ma

ot

ontdec
kingh vat
la° den -.

van

Nicolo

of Harten ontmoet, dat op
liep, niet fonder gevaervan

hem
fijn

Antonio Zeni.

en
aen-

leven.

hadt daer oock het gelicht van de
AerJvan Wilden , roeyende in een fchuyc van

Hy

i« volck.

Robbe vellen gemaeckt, met een houten kiel daer binnen in , by nae gelijck
een Spaenfche Chaloup , als alleen dat
fy op den bodem 'vlack , en aen beyde

enden fcharp zijn. Sy aren rauw vleefch
en vifch, die meer inflickende ofverflindende , als eetende. Sy hadden langh
fwart hayr, breede aengeficbten , platte neufen , een geele verwe , welcke

noch deSon noch de windt, maer de
natuer ielver hen geeft, gelijck by een
van hun kinderen tefienwas: hun kle-

dingen waeren Robbe vellen , en hun
vrouwen onder de ooghen en op hun
kaecken met blauwe (treecken befchildert. Deié Wilden kregen vijf van fijn
fcheeps volck met de boot , en de Engelfchen kregen een van de hunne , die
fe in Engelandt brachten , alwaer fy op
den tweeden van Wijnmaend des Jaers
1576, aenquamen. Hy had uyt naeme
van de Koningin , beiitdngh van het
Landt ghenomen , alwaer hem iemant
een iiuck fwarte fteen , als Zee-kool
toebracht , in het welcke eenigh goudt

gevonden

wierdt.

Tweede Tocht
Van

FROBISHER.

Cevaer
van ys,

Hier op volghde een tweede tocht *
aengevanghen in 'tjaer 1577. Hy weder komende tot defeScraet, vand defel ve in den Maendt vanjuly , iöodam g n met ys opgeftopt; dathy metfijn
Schip groot gevaer liep , voornamentlijck op den negentienden van defelve
Maend. Sy vonden een groote doode
vifch, twaelf voeten langh , hebbende

,

j

ïf

een hoorn van twee ellen , min twee
duymen langh, die uyt den fn uyt voort
quam , geftrengt en gedraeyt , gelijck
de foodaenige verfcheyden hier in het
landt ghefien worden.
De hoorn was Zee ^ en °
1C,oru •
aen het eynde gebroocken , in welcke
holte , naer het feggen van het fcheepsvolck, al de Spinnekoppen , die daer
ingeleght wierden , tetitondt fcierven.
Sy gingen aen landt, en hadden eenige
ontmoetingen met de Wilden; diefoo Weerteen
geweldigh itout en weeft waren, dat, * erïïn5f"
l "
vindende iich fclven gewondt te zijn , d^ n<>
fy van boven neder de lteenrotfen in
de Zee fprongen , eerder als fy in handen van de Engelichen wilden vallen.
De reit begaf iich op de vlucht. Een
vrouw met haer kindt viel hen in handen , welcke fy mede met hen , beneffens noch een ander te rugge brachten.
Defs Wilde, iiendedeafbeeldingh van
een van fijn landtluyden , die her Jaer
te vooren genomen was , in het Schip,
meende dol te worden, dathy hem op
fijn aenfpreecken niet wilde antwoorden.
De handelingen van defe man en
vrouw was verwonderlijck , wanneer fy Eerbaer»
te faemen gebracht wierden ; menley- heyc der
de hen wel in een en de felfde kooy , Wtldcn »
maer fy gaeven fulcke teeckenen van
fchaemte en kuysheyt, dat fydeChriïlenen felfs daer in iöuden konnen befchaemen.
Wanneer fy erghens ecnighe handelingh met de Wilden konden heb- yvijfe van
ben , hielden fy defè wijfe , fy leyden handelen,
het een of het ander van hun waeren
op een plaets neder , en ginghen foo
heen j verwachtende wat deonfe daer
by fouden leggen , en indien hen de
koopmanfehap aenftondt , naemen fy
de mangelingh wegh , maer indien
niet , ginghen weder met hun waeren
heen , en lieten de mangelingh achter.

Sy deden bewijs , dat hun Koninck,
of Catchoe , een kloecken man was
als eenighe van de Engelichen , en dat

Ccc

men

,

,

'cLeeven

iS
men hem op

de fchcuders droegh ; fy
konden geen onderrechtingh doen >
wat de vijf mannen was overgekomen ,
d;e her Jaer te vooren gevangen waren ,
alJeenlijck hadden
hun
fy eenighe van
kleederen ghevonden , het welcke hen
deedt ghelooven , dat fy opghegeeten
waren.

Darde Tocht
Van

Wikten

darde tocht

nam

Frobisher het

volgende Jaer 1578 aen , met vijftien
Zeylen. Hy gingh op Frishlandt, den
twintighften van Juny te lande ; het
welcke fy den naem van Weft-Engelandt gaeven , alwaer fy feeckere tenten
en volck vernamen, gelijckdievande
Meta-Incognka , lbo van Koningin
Elifabeth genoemt. DeCc lieden vlooden voor hen wegh , in welckers hutten fy een doos en kleyne naelden vonden; roode of geroockte hacringh, en
kodden van vieren hout wel gearbeyt
neffcns andere dinghen , daer al konft
aen befteet was j waer uyt bleeck , dat fy
felve bequaeme wercklieden waren , of
dat fy die dingen van anderen gehandelt
hadden.
Eenige van de hunne waeren van ge-

voel, dat dit vaft landt, metMeta Incognita of Groenlandt was het geen de
menichte van de ys Eylanden tuffchen
Walvifch
ivitch
beyden leggende , hen wilde wijs maecover zey t#
ken. Op het fcheyden van daer, quam
het Schip de Salmander , met een harde
:

op een
, met haer volle romp ,
groote Walvifch aen te zeylen , gevende een ftoot dat het Schip noch voorwaerts noch achterwaerts gingh.
De Vifch maeckte een fchrickelijck
gherucht hier op , ilaende van haer li-

vaert

Daden

chaem en ftaert dat het een fchrick was ^
doock foo onder waeter. En binnen
den tijdt van twee daegen , vonden fy
een dooden Walvich , die
fy meenden de felve te zijn , die de Salmander over zeyld hadt.
Op den tweeden July voeren fy deStraet in, Wiens
ingangh met gheheele bergen ys befet
was, waer door de Barck Dennis , in
de grondt gheraeckte , tot groote verhin ieringh van hun voornemen, naedemael een ghedeelte van een huys , Geweld
het welcke fy aldaer tot eenwooningh van ï s
op te rechten , hadden voor genomen
met de felfde bleef. De andere Scheepen waeren oock in feer groot ghe*

FROBISHER.
De

en

vaer.

Het

fchijnt dat

dek

yfighe

Ey-

de winter hooger noord- D e oorwaertaengemaeckt, indefomer, door ^ Ionck
de warmte der Sonne los ghemaeckt , geweldige
en alföo laeger aen gedreven worden, grootte
Het is vreemt der felver gheweldighe £" fcho£ "
fen.
grootte aen te mereken , zijnde fommighe niet minder dan een half mijl
in den omgangh , en tachtentigh vademen boven water, behalvende onbekende diepte om laegh , gelijck nae
de ghemeene regel alleen het fevende
gedeelte boven uyt fteeckt. Vreemt is
oock de menightederfchotfen, en hun
wonderlijcke gedaente , noch vreemder, dat fy fomwijlen foo wel behouden als verwoeften , lijdende dat men
fomwijlen de anckers daer aen meert;
en daer boven opftijght , om middel
tegen hun verderven te vinden. Het is
een raedtfel , dat men dartigh of veertigh mijlen van landt kan wandelen op
enckel waeter , fonder fchip of vaertuygh , varfch waeter vind in het midden van de Zee , d?t ftroomende bequaem foukonnenzijn, om een water
molen te doen omgaen.
Sy bevonden daer de vloedt negen Gelegen*,
ueren, en de ebbe maerdryiedueren , heyt van
en datter een geweldige drift van water ebbe ea
landen

,

in

weft waert aen loopt.

Het volck geleeck
feer

v

oe

u

Nicolo

van

en

naedeTarters of de Samojedenin
kleedingh en wijfe van leven. Het was
kouder aldaer op twee en tfeftigh graeden , dan negen of tien graeden meer
noordwaerdt , of noord weft waerdt
hetwelck, gelijck gelooflijck is, byde
oofte en noord oolte winden toekomt
die van het ys deie groote koude by
brenghen j het volck derhalven kleedt
fich met vellen van wilde beeften , diefe
met vogel darmen te faemen naeyen
met het bont buyten , des fömers , en
des winters, binnen. Sy maecken vyer
met het vrijven van twee ftocken tegen
malkander, gebruyeken vorder groote

feer
beTchrif-

vingh.

fwarte honden ,
fleden te trecken

om

te eeten.

als
,

wolven

,

om hunne

en een kleynder foort

Sy hebben

feer

dunne

Antonio Zeni.
fche beweginge

,

ip

foo langh fiechts een

tweelicht maeckt

, ketende het fchijnvan de maen , der fterren, en felf
van hetfneeu, niet toe datfe geheel van
licht berooft worden ; noch de Son
noch de Maen in defe gheweften gaen
niet onder, wanneer de Son in Cancer

fel

is; maer in tegendeel eenige rmenden
zijnder, wanneer fy geen Son konnen

fien.

De beeften
defe
fen

,

,

vogelen en vifïchen, die

menfehen dooden , zijn hun huybedden , eeten en kleederen , kouf-

fèn, fchoenen, gaeren

om

te

naeyen,

fcheepen en zeylen, en by nae al hun
rijekdom en befittingh, en bygebreck
van ander voedfel , ontfien fy fich niet
gras en kruydt te eeten , en een ftuck

ys voor den dorft in den mond te fteechebben fy hagel enfneeuw, fom- ken. Timmer-hout groeyt daer niet ,
wijlen een voet hoogh , dat bevrieft als alleen dat hen door de Zee aen en
terwijl het neder valt j de grondt felve, toegeworpen , en van andere plaetfen
is dry vadem diep bevrofen.
Sy heb- als toeghevoert wordt. Sy zijn groote
ben groote menighte van vogels, van befweerders en tovenaers, foo d'er eede welcke hun fcheeps volck op een dag nige zijn. Wanneer hen het hooft wee
vijftien hondertdooden. Defe hebben
doet, binden fy een groote fteen met
dicker vellen, en zijn veel dicker van een fnaer aen een ftock, en weten door
vederen , als die van andere landen
eenige woorden te wege te brenghen
waerom fy niet gepluckt, maer gevilt dat die fteen met geen mans kracht kan
worden. De Son was toen daer niet bo- opgelicht worden , en fomwijlen weder
ven dryueren en een half onder, zijn- foo licht als een veder is , daerfe fïch
de het ondertuffchen evenwel feer licht
mede helpen. Sy maecken hun befweefoo dat men konde fien te lezen en te ringen , leggende kuypelinghs met hun
aengeficht op de grondt , maecken foo
fchrijven.
Waerom
Hier komt het van daen , dat dek een gemommel tegen de aerde, en als
die landen
deelen by de Pool bewoonbaer zijn, fpreeckende , met den duyvel onder
baozijn. dewijl de Son met fijn geduerige tegen- hen. Maer dit fal hier genoegh van zijn
woordigheyt des fomers , alle fchepfe- andere hebben daer meer van ghehanlen een genoeghfaeme levende warmte delt.
geeft , en in de winter door haer fchuyn-

baerden.

In het midden van de fomer

felfs,
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Ontdeckingen van

JOHN DAVIS,
Aen

MEefter John

het

Noord weffen.

Davis-, deed in het

en
de hooghte van 64

Jaer 1585, fijn eerften tocht,
*""

nY'i

,

ontdeckte tot
graeden en 15 minuten, öyquamen te
land op eenEylandt, daerfyhetgeficht

van de Wilden hadden , die de Sonne
fcheenen als hun Godt te aenbidden
want fteeckende hun handt op nae de
Son , flocghen dan daer mede op hun
borft , en zijnde op de felve wijfe van de
Engellchen beantwoord , hielden fulcks
voor een vaft verbondt , en wierden 7,e-dert

met hen

tocht 3

feer

ghemeenfaem. Het

deedt Davit tfijn tweede
en ontdeckte tot 66 graeden 33

siaefte Jaer

minuten

De darde
den

,

,

dacrfe groote hitte vonden.

tocht bracht

hem tot 73 grae-

vindende de Zee open , en veer-

groote mijlen tufïchen landt en
landt , hebbende Groenlandt aen het
ooften , en America aen het weften j
maer de Spaenfche Vloot van 1588, en
andere onghelegentheden , verhinderden het vorder onderfoeck. Weymouth , James Hall , en anderen , hebben oock het hunne toegebracht j maer
wy moeten onfe landtslieden oock het
hunne geven , en niet te langh en ver-

tigh

drietigh zijn.

t L/ EL

EL-

Tweede
tocht.
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JOHAN HUYGEN
Van

LINSCHOTEN,
E N

Tocht door de Vaygats,

INHOUD.
DUbbele toeruftingh tot

eeyi Koorder tocht. BefieHingh op
Linfchooten
defehe.
loopt in Zee. Komt aen het Eylandt Kilduyn. Befchrijvingh daer van. Vertreck van
Willem van Nova Zembla. Linfchooten ontmoet veelys. Het
landt van Candenoes. Het landt van Swetenoes. Bericht van
Vaygats, Ander bericht van Vaygats. Walvifch ge vang hem
Vertreck van Toxar. Aenkomfi aen Titzana. T>e Sonne foo
roodt als bloedt* Krijgen het landt van Vaygats in het gejïcht.
Befchrijvingh daer van, Vertooningh van de enghte Vay->
gats» 'Dieje voor by vaeren. Gelegentheyt van V Sonne licht.
Het inloopen van de Straet Vaygats. Befchrijvingh daer van»
Onderfoeck daer van gedaen. Straet Vaygats de Straet van
Naffou geheet en. Afgoden landt. Ontmoet ingh daer aen land.
Kruys hoeck. Eerfie tocht in de Straet. Aenfpraeck van volck.
Bericht van de Straet en Tartarifche Zee. Befchrijvingh der
Samojeden, Vordere aentocht. Tonhoech Maelfons Ey landt.
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Kom/l in de Tartarifche Zee. CMenighte vanys aldaer. KlaWorden gedwonghen te rugge te keer en door het ys.
re diepte.
Gevecht met Zee- dieren, 't Ontdecken van een goede Haven.
Het Staeten Ey landt. Bergh Griftal. Hervatte tocht in Zee,
Schoone hoop van gevolgh. De groot e Rivier O by- Eenkleyne Rivier beooft en de Rivier Oby. Nieuwe Rivier. 'De Rivieren van Mercurius en de Swaen Beflu yt van weder te kee ren. Diepte van de Straet van Najfati
Ontmoeting der Am.

.

fterdamfche Scheepen. Ge va er van drooghten. Mauritius en
Orangie Ey landen. Weder aenkomft in 't Vaderlandt.

Ontdeckingen van het onbekende

ZÜYDLANDT.
/^\ Ntdeckingh van Hawkins. Ontdeckingh van Tedro Hernandes de Quir. Zeden van de inwoonderen. Natuer van
het landt. Tocht van Tafrnan wegens de Ooft-Indifche Compagnie daer heenen. Aen komft aen het Znydland. Vyandfchap
der ingefet enen. Aerd desvolcks. Hun gewaed. Andere Eylanden. Vriendelijcken Landtaerd. Hooge kuft ontdeckt. Zeden der inwoonderen. Andere gewe/ïen, en zeden. Bootjemaker vaneen Swart. Aerdbevingh. Brandende bergh. Aerdigh
Vreemde Ceremoniën. Kundighe aenfpraeck van een
volck.
Zuydlander, PVeder aenkomft voor Batavia.

^

y?

N het Jaer 1593
Balthazar
aenfienlijck

door

Mouchcron

,

Admiraliteyt van het felfde ghedeelte ,
noch eenander Schip toe te ruften ; op

Koopman

,

wekken

Noorder

dam

tocht.

,

is

binnen Middelburgh , en
IvKJacobValck Thefaurier, benefFensde Admiralitcyt aldaer , beflooten , tot onderfoeck van defen doortocht, een, en tot
Enckhuyfen door den HeerRaedsheer
Do&or Francois Maelfon , nevens de
?

^^^.

'

j

•

,

tijdt de Heeren van Amftelbewogen door den beroemden

Wereldt befchrijver Petrus Plancius
mede van meninghe waren, de fèlfde
faeck , doch noordelijcker , benoorden
Nova Zembla om , te ondernemen.
Defe dry Scheepen zijnde vaerdigh,
komen in Texel by een. Op dat van
Zee-

Dubbele
toer " ftin S

van.

Johan Huyg
Nay,

dieeeni-

gen tijde door de fel ve Mouchéron , op
Mofcovie gebruyekt was geweeft ; hebbende neffens hem tot Stierman eenen
Pieter Dirckfi.Strickbolle, beyde Burgers van Enckhuyfen , en als Koopm an
of Commijs, Francoisde laDale, om
mede als Tokk te dienen j dewijl hy in
de Ruiïirche tael wel ervaren was, benefFens een Meefter Chriftophel Splin-

Jeflelüng
'£

c

e

"

dler , en Sclavoen van geboorte. Op het
Schip van Enckhuyfen was Brandtj Y{brandt , of Brandt Tergales , Schipper ,
hebbende tot onder Stuerman een Claes
Cornelifz. , gelijck als hy , van Enckfen, en tot Commijs JanHuygen van
Linfc booten , diedefè tocht wijdloopig ,
uyt laft der Heeren Meefters befch reven
heeft , en daer om me niet t'onrecht hier
boven voorgeftelt wordt.
Op het Schip van Amfteldam , was
Schipper en Stuerman Willem Barentfz.
vanderSchellingh , Burger tot
fteldam, een ervaeren en wel onderfocht
Zee-man , hebbende een Schellinger
Vifïchers Jacht by fich , om hem op lijn
voorgenomen reyfe , wanneer hy van
de andere fou afgefcheyden zijn , tever-

Am

gefelfchappen

Leggende aldus al te faemen gereedt ,
hebben iy op Huysduynen gefaementlijck een Admiraellchap op den 4. Juny
1594 ghemaeckt ; en beftemt op hun
reyfe byeente fullen blijven
tot datle
onder Kilduyn in Laplandt fouden gekomen zijn i en of het geviel, datfe door
mift , onweder of anderfints , van een
quamen te dwalen , datfe malkander op
de fclve plaets fouden inwachten. Dit
dan aldus bed ooten , alles vaerdigh , en
de windt goedt zijnde , is Cornelis Cornelifz. als Admirael , t'zeyl gegaen , bevelende het ander Schip van Jan Huy.;

,-

ru

& en "Jan Linjcbwten

te

volgen

,

fönder

»h>opT naer net Schip van Amfteldam ,
noch eenighe goederen verwachte
b zee.

dat
,

te

"0

willen vertoeven, feggende het fel vete

Zeelandt was Superintendent en Schipper Cornclis Cornclifz,.

LlNSCHOTEN.

n van
J

verantwoorden.
den 21. Juny des Dinghsdaghs,
quamen iy tot Kilduyn , alwaer des an- Komt
deren daeghs den Admirael , die hen ae" llec
niet wel had konnen volgen by hen , en
KHduyn,
op den 23.de Amfteldammer Willem
lullen

Op

Barentfz.

medeaenquam.

Dit Eylandt Kilduyn heeft ongevaer
twee mijlen weeghs in de lenghte , en
een mijl in de breedte, ftreckende lich Befchrijmeeft ooft zuyd ooft en weft noord
JJJfian
weft. Tuffchen het Eyland en het vafte
Landt, loopt een Canael, het welcke
omtrent een halve mijl op lijn breedtfte
heeft j maer over al feer diep en fchoon
is, en omtrent te middewegeeen feer
fchoone befloote Recde , tuflehentwee
uytfteeckende punten lands heeft, daer
men dicht aen de wal bequamelijck onder de oofter punt , op veertien en vijftien

vadem

diepte, leggen kan.

Om-

trent een halve mijl

van het wefter eynde ftroomtde Rivier Cola. Het vafte
landt is feer hoogh , klippigh , kael en
gerompelt, fondereenigh geboomte of
groente te hebben , dat men van buyten kan hen j en het Eylandt Kilduyn is
mede feer hoogh en iteyl , en aen de
buyten zijde, nae de Zee-kant , een als
aigebickt landt j leggende boven als geheel effen, maer nae de binnenzijde,
gaet het al daelende af , heeft oock gants
geen gheboomte noch wilderniffen j

maer in het aenfien fou daer noch eenig
en het landt hier en daer met
,
kruyden bedeckc zijn ; maer wanneer
men daer op komt , is het akemael gelijck als mos en vee , foo boven als beneden is het van louter Keyfel fteenen >
die ronde en veel van verfcheydene ver-

gras

om

wen zijn ,

verwonderlijck
te hen.
vindt daer fonderlingh geen gedierte op , hoewel eenige willen dat daer

Men

Wolven en Beyren op fouden zijn j alReen , of Range-

leenigh vindm'erveel

feeren

,

gelijckfe

by Olaus ghenoemt
wor-

,,

't
2.J,
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worden , hebbende by nae hoornen als
Harten, maer gants geen ftaerten, zijn
oock lanckwerpigher van muylen , en
hooger van beenen , de welcke dienen ,
om de Lappen , Finnen , of Rullen in
hun kleyne Steden , daerlè in gebonden
legghen , voort te trecken , en felfe des
winters over bergh en dal , ys en ineeu
te liepen , en dat met een ongelooflijcke fnelligheyc, oockeenige VofTchen,

Ganfen , en andere water vogels.
Des winters woont 'er gants geen
volde op j maer wel alleen des fomers,

.

,
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Sy eeten meeft vifch tot vifch, behalven dat hen fbmwijlen eenigh brood
van de Rullen wordt aenghemangeltj
maer hundranck is meeft iheeu water,
dat aldaer in overvloedtvan de bergen
komt afloopen. Wanneer de winter
weder aenkomt , vertrecken {y weder

met huysen huysgelin byCola,

daerlè

de boffchen onthouden , alwaerfe overvloedt van hout hebben om te
branden , en alfoo leven tot den naeften
fomer toe. De Ruffen trecken oock weder nae de Witte Zee , daerfe van daen
fich in

Maenden Juny , July en Auguftus gekomen zijn.
Op den 29. is Willem Barentfz. met
wanneer daer eenige Lappen en Finnen
van by Cola van claen komen , maec- fijn Schip van Amfterdam, beneffèns vertreefc
*
kende aldaer eenige huyskens van een fijn Jacht van daer tzeyl gegaen , fetten- " n Wil
" '*~
ghefijn
aen
een
de
loop
naer
Nova
Zembla
nadat
ftaeven
,
deel ftocken en
r ^r s
maeckt, die metaerde fooden beleght fy onderlingh bellooten hadden , in- Nova
worden , zijnde pas foo hoogh dat men dienlè malkander niet quamen te ont- zembla.
daer bequamelijck in kan litten > daer moeten , dat fy lich onderlingh aldaer
kruypeniè in als een deel verekens by in Kilduyn tot den laetfien van Septemmalkander. Geduerende dien tijde, ge- ber toe , fouden verwachten ; om alfoo
neren iy fich met vilTchen , en verkoo- gefamentlijck weder naer het Vaderland
pen of vermangelen hunnen vanghft te zeylen , volgens de ordonnantie van
aen de Ruffen , die fich daer gemeen- de Heeren Staeten ; maer op die tijdt
in de

lijck

om

dien

tijdt

mede

laten

vinden,

( 't

welck Godt verhoede ) niet by een

fulck een flagh van hutten oprechten , hun vifch droogen en
weder verkoopen, wetende meefterlijck

zijnde, fou een ieder' lijn befte doen,
om naer huys te geraecken
Op den 2. July des Saturdaghs , is

met

Liinfeboten

die daer

te

mede

defe

gaen

,

arme Lappen en Finnen om
en dit arme voick met hun

mangelen uytte fuypen; eninderdaet

óek Lappen en Finnen
en berooyt volck

,

zijn een

arm

foo mismaeckt

als

mooglijck is , foo vrouwen als mannen
kort van beenen, oolijck van perioon
en vuyl en morffigh in den aerd. Sy leven een arm en ellendigh leven , kleden
fich van hoofden tot de voeten met rinnen vellen, en (iender derhalven uyt,
of fy wilde lieden waren ; de vrouwen
dragen rocken van grof vuyl laecken
gelijck oock wel fommighe mannen,
datfe van de Rullen in mangelingh voor
hun vifch krijgen , en in der daedt duer

genoegh moeten betaelen.

met de fijne oock van Kilgegaen , met fchoon weder
wefter Sonne , en weftelijcke wind , nemende hunnen loop , wanneerfe in volduyn

tzeyl

Zee waeren

ooft ten zuyden aen.
,
den vijfden waeren fy van het Eylandt Coigoyen omtrent 20 , en van
Nova Zembla ooit ten noorden omtrent vijf en veertigh mijlen ; en vonden een weynigh daer nae, recht voor
hen uyt> de Zee met ys bedeckt , ftrec- Linfchoitn
kende lich het ièlfde foo verre men kon- ontmoet
de fien aen beyde zijden , en doende veel ys
lich daer boven over iets gelijck als land
op," maer het was in der daedt niet als
milt en nevel , gelijck het oock daer nae
t'eenemael weder verdween ; fy vonden

le

Op

'

fich

Joh an

van

Hu y gen

van
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op de hooghte van 7i*grae- mift , die hen twee of dry mijlen van
den. en faegen menighte van Zee- non- de wal dede houden , wanneer fy weder
den of Robben, inZcefwemmen, en veel ys ontmoetten, en fulcke ichotfen
op hetysfpringen , daer fy vaft temid- die op feven vademen niet konden vlooden door voeren. Op den fevenden fa- ten.
Het landt
Op den tienden wierdenfe een zeyl
gen fy het landt van Candenoes , daerfe
van Canop een berghsken een kruys vonden gewaer , dat een Rufiche Lodding was,
denoes
itaen , en een befcheydelijck warme die lijn reys op Pitzora gemunt hadfj
lucht vanuyt het landt kregen. Op den defe quam by hen in een haven , daeile
cchtften noch den felven aenvangh hou- ikhvoor het geweidtvanhet drijvende
ysgebeight hadden , en eenige Ruflèhêh
dende , ontmoetten fy weder veel ys
waer van fömmige fchotfenioo hocgh quacmen hen aen boort, en fy kregen
waeren , datfe ten halven van de zey- ioo \eel cr.deirichtirgh van de Zelve ,
len quamen
andere fich als heele Klip- dat fy wel meickten quadegiffingh gepen enEylanden lieten aenfien.
maeckt te hebben, endatiè buvtcn het
Op óen negenden om moetten fy we- Eylandt Colgoycn waeren omgezeylt,
der lbo veel ys , dat het Icheen daer geen menende daer binnen door gekomen
deurkomen aen te zijn, allöomenvan te zijn j en ai hetys dat fy meenden aen
de Raa af, geen eynde daer aen konde Colgoyen vaft te leggen , lagh tzee waei
fien , iy hadden toen de hooghte der in; het welcke des te gelocflijckerwas
>
Son op 68 graden en 32 minuten ; en cm dat de Ruffen feyden, diengeheewaren naer giffinge negen of tien mij- len nacht aen het Eylandt geleghen ,
len weftwaert van Swetenoes. Eynde- maer geen ys vci nomen te hebben Van
lijck quamen fy weder aen open v/ater
Vaygats wiften iy niet als van hooien
Het land en in het geficht van land , het welcke leggen, als dat het een enghte, altoos
van SweSwetenoes was. Men oordeelde dat al bevroolèn gat, en vanweynigh diepte
tecoes.
dit ys van den inwijck , tufïchen Can
was; doch dat men daer door zijnde,
denoes en Swetenoes leggende, voort- in een Zee quam , die fy de Zuyder en
komt , maeckende de felve met het Ey- warme Zee noemden , in aenmero
landt Calgoyen een Canael of enghte
kinge van óeCe , diefe den naem van de
foo dat het ys geen vryenuytgang heeft, Noord en koude Zeegaeven. Sy feymaeralfoo aen het Eylandt drijft, ftuy- den oock dat het ys al te faemen naer
tendedaer tegen aen, voornamentlijck Nova Zembla dreef, en aldaer het geaen de ooft zijde , daer men wil , dat een heele Jaer over lagh. Sy v onden aldaer
rif van afloopt, die fich ooft ten zuyde ftroomen te loopen, buytenaende
den ftreckt , gelijck fy oock het ys punts- Kuft ooft en weft , de vloedt uyt den
gewijfe fagen leggen ; vait op het eynde ooften komende. Dit is het bericht dat
op malkander geichooven , foo dat het fy aldaer hebben konnen krijgen.
daer mifichien nimmer van daen komt.
Op den elfden des Maendaghs , laeSy belanden omtrent vier of vijf mij- genfe teghen den middaghdry zeylen,
len beooften den hoeck van Swetenoes, komen van uyt den weften , de wal lanen alfoo tot op een half mijl na , langhs ges. Sy voeren met het Jacht daer na toe,
deKuften heen op vijf of fes vademen en bevonden de felve Loddingen te
waeters ooft noord ooft aen loopende
die al te famen naer Pitzora wilzijn
fetten het Jacht uyt, om naer een ope- den. Defe van de gclegentheyt der Kaningh die fy vermoeden , te vaeren , ften en ftroomen ; als mede van Vaygats
maer vandt niet. Sy kreghen hier een ondervraeght zijnde , konden anders
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Ander be- geen bericht geven, alsfy dien dagh te
ncht va
vooren , van de andere loddingh hadjgats.
^ en g^ehadt. X)it voeghden ly daer
echter by , dat fy de Vaygats wel louóen konnen door komen , maer dat
aen de andere zyde iulck een groote
1

menighte van Walviflchen , Zee-paerden, en fülcke gedrochten waer, datfe
al de Scheepen , die daer door quamen
vernielden
daer de Hollanders lich
weynigh over bekommerden j ande•;

re lèyden

,

het wafler lö vol klippen

fen en fanden

,

,

rot-

dat het niet mooghlijck

waer daer door te komen.
Andere feyden oock dat de groote
Ciaar noch onlanghs dry Loddingen
daernaer toehadt gelbnden, maer dat
de felve Tonder iets te hebben uytgerecht,
door het ys vergaen waren , met meelt
al hetvolck, maer eenige weynige daer
afkomende, waren met dele droevige
tijdingh , over land , weder te rugge ge-

komen. Alditfeggen verfwackte geenfmts, maer in tegendeel verfterckte de
Hollanderen in hunne hoop. Sy namen
by wellerSon de hooghte, zijnde daer
op de Reede van het Oofter-gat van
Toxar, en vonden ikhopdievan 68 \
graden.

Op den 14, zijnde Donderdagh, fagen ly eenige Walvilichen by hen in de
haeven en op dereede komen, fy vervolghden de lèlve mer de Jachten , en
joegenfe nu hier nu daer op het drooge
Watvifch maer konden by ghebreckvan harpoejevangen. nen
groot geweld op de felve ge
} geen
bruyckemeen treftenfe eyndelijk met het
harpoen in de lenden, die aldus getroffen , een lange wijl nu hier nu daer heen
fwerfde, verwende over al de Zee met
fijn bloedt j en de Jachten hem al van
achter nae houdende, totdat hyin het
eynde door fwackheydt en verlies van
bloedt, het op molt geven. Sy brachten hem aen ilrandt op het drooge , daer
fy hem in ftucken hieuwen , en om
Traen daer van te maecken , in tonnen
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geleght. Het was noch een jong
van omtrent dry of vier en dartigh voeten langh, en echter vreellijck
aen te fien.
Terwijl fy met het villen van defe beligh v/aeren , quam een ander , die miffchien lijn macker moft gheweefl hebben , daer geduerigh op een Heen worp
omtrent, fteeckende by nae hetgeheele lijf boven water, foo datfe die ghenoeg mede louden hebben konnen krijgen , maerfy hadden geen'tonnen meer,
en lieten defe roeckeloofe ghewerden.
Sy quamen daer gemeenlijck tegen den
avond aen , foo dat daer wel een teelte
fcheen te wefen , daer, wanneer men
lich daer op toe-rulle , wel een goede

hebben
beeft

,

vanghft fou te doen zijn.
Sy vertrocken den 1 6. uyt de haeven
van Toxar , nademael fy faegen , dat het vertreek
ys al vry verminderde en wegh dreef, van Toxar.
met een Happen zuyd weften wind , en

meer noch min , als men
Holland in de hondsdagen heeft. Sy
rechten voor hun vertreck, op het hoogfte van de duynen , een kruys op, tot een

heet weder ,
in

teecken dat fy daer geweeil waren.

Sy

Kuil houdende , quamen aen
de ffcroom van Colcocoua , llreckende
altoos de

lich het landt, tulTchen het ooiier gat

van Toxar en defe llroom meed ooft
enweft, en ooli ten zuyden en wellen.
Komende by Colcocoua, en hun Jachten daer nae toe fèndende , bevonden
het een feer ongelijck gat , en van een
ongemackelijcke inkomil te zijn. Sy
vonden aldaereen Loddingh in de Ri- Aenkoroflj
"
yier te legghen villchen , die voor hen aen Fit
z,ano *
heenen , naer dat ly de Hollanderen de
verfchezode gegeven hadden , naePitzana liepen , daer fy op den 17. des
avonds mede aengekomen zijn , welcke
llroom fy oock leer ondiep en onbequaem bevonden ; fy kregen oock bevoortaen tot aen Pirzora ,
bancken en drooghten fouden ontmoeten,- maer Pitzora voor by zijnde >

richt dat fy

veel

had-

van

Johan Huyge n

haddenfe meer diepte re wachten , en
by een Eyland Varandy , dat in de kaerte Olgijm genoemt wordt, te komen,
daerfy goede haveningh fouden vinden.
Sy hadden geduerende defen tijd , rneeft
dijiigh weder , dat de ftraelen der Sonne
belette > en het lichaem der felver lbo
I>e Sonne roodt dede fchijnen als wailè met bloed
foo rood geverwt, dat een fchrickachtigh aeniien
als bloedt.
gaf. Sy kregen hier op een ftorm uyt

denooften, maer dieeyndighdeineen
flappe noordwefte wind j die hen weder door een groote menighteysfchotfen bracht , maer kregen daer aen weder
een klaere Zee. Op den 1 8. kregen fy
de Riviere van Pitzora voor den boegh,
daerfe op fes vadem diepte, hetancker
uyt wierpen , om een harde ftorm , die
hen beliep , te laten overgaen.
Tegen den dageraedt, kregenfeden
windt uyt den noorden > lbo dat fy hun
cours ooftelijck en ooft noord ooftelijck

aennaemen , nae Vaygats toe.
Op den 20. naemen fy de hooghte ,
en bevonden fich op 70 graeden , en
noord ooft ten noorden van Pitzora af,
nemende hunnen loop noord ooft aen,
daerfe veelhouts, ftucken

van bomen

geheele boomen fagen drijven , fonder dat fy konden befeffen waer het felve hout van daen quam Op den 2 1 in
den daegeraedt faegenfy landt, en vermoeden het felve Vaygats te zijn, leggende het felve ooft ten zuyden van hen.

ja

.

.

Het was een fray verheven landt j maer
van den Nevel , konden fy

van

houts

mijlen in delenghte.

Wanneer fy daer langhs heen zeylden , vertoonde het lïch als een fchoone
landtidouwe, gaende van langer handt
op , maer boven op fich als vlack uytitreckende , over al wel groen bewaflen
maer fonder geboomte. Het was aen de
Zee-kanc ruThgh en klippigh ; op lömmige plaetlèn gheheel als van graeuwe
fteen , op andere met afgaende ftranden , die lich mede grauwachcigh vertoonden j hier en daer van de ftrand af,
laegen eenige klippen en rudlèn , doch
foo niet bedeckt , of konden wel gelien
worden.
Omtrent noord wefter Son quamen
fy by den eerften hoeck , en fagen by de
waterkant twee kruycen ftaen ; het geen
vermoeden gaf , als of daer menfchen
omtrent waeren; en om daerkennifle
van te krijgen , roeyden fy met hunne
Jachten daer eens naer toe, en faegen,
daer by komende , dat hetRuflche kruycen waeren ; die op feeckere tijden des
gewoon zijn te komen , andere blijck van volck of huyfen faegen
fy niet. Sy wierden eyndelijck evenwel
een manghewaer, daerfy naer toe lie-

Jaers daer

pen, en

derechte ghedaente daer niet van lien.
Sy giften naer hun zeylen, datditVayfats omtrent dertigh mijlen weeghs van

zijn,

'itzora gelegen was.

Een overkomen-
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en water foo fwart als het binnen waeter in de flooten , in Hollandc
gemeenlijck is. De Kuft ftreckte ïich
aen de weft zijde van Vaygats zuyd zuyd
ooft, en noord noord weft, noorden
ten wellen ; en zuyden ten ooften j oock
noord en zuyd ; omtrent leven of acht
,

ter oorfaeck

de mift , benam hen weder het gelicht
daer van , maer teghen den middagh
klaerde het weder op, en als toen fagen
fy het land omtrent dry mijlen weeghs
ooftelijck van hen leggen , en vonden
daer de hooghte van 70 graden 20 minuten. Sy ontmoetten daer veel drijf-

Linschoten.

diefe

maer

fy

bevonden een Lappe te
konden hem nietachter-

haelen , hy , loopende als een hart , hoewel naer hun en der RulTen gewoonte,
al waggelende over en weder , als of
hy aen beyde zijden manck was. Het
landt in fich felveri vertoont fich ver-

Befchrij-

maeckelijck en groen, vlack genoegh , vingh daet
van
beha' ven aen eenige oorden , daer het
"

een weynigh heuvelachtigh

Hier en
daer ftaen eenige ftilftaende wateren en
moerallen ? die van de afwaeteringh van
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het fneeu voort
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mede gebloemtc van veelderhande (lag

j

,

dat
der moft onderfoecken
:

|

en eenighe van een leer aengenaemen
reuck, maer meeftendeel eenverfengt
groen kruyt , van geen vaftigheyt , maer
gelijck mede op Küduyn vcenachtigh,

of gelijck
fich laet

Daden

komen, men vind 'er oordeelde derhalven

mos vandeboomen, dat
ghelijck of men op
begacn
als

,

pluymen en kuflèns gingh ; zijnde op
ïbmmighe plaetfen noch moeraffigh ,
weeck en natgrondigh; fy faegen daer
geen ander gedierte als twee Reen loopen , hoewel fy evenwel verfcheydene
voetftappen en gebeenten daer van vonden leggen. Gevogelte was'er mede feer

weymgh.
Sy vonden daer een

men

het vor-

Maer Corne-

Cornclifz,. de Adrnirael, hoewel hy
U:?fckooten niet gheheel konde teghenfpreecken , oordeelde evenwel , men

lis

moft lbo lange als de kuil foodanigh liep
noch verder onderlbecken , doch ondertuffchen defe gemeende door tocht
voor een waerborgh houden , om de
felve wanneer fy , de kuil weer ooft en
weftwaert loopende , weder om hadden te keeren , die naerder te onderlbecken.

Aldus liepenfe met een flappe koelte
het gat voorby, zeylendedengeheelen
nacht de kuft langhs , die fich zuyd zuyd
ooft aen ftreckte , lbo verre men beoo-

Diefc

^J,

feer bequaeme
Baye om te anckeren , leggende aen de gen konde. Syfagen recht voor het gat
weft -zijde van het Eylandt , voor de dry of vier van die Zee-gedierten , die
welcke iy het met hun fcheepen , op tien fy Morfe of Zeepaerden noemden , en
vadem fteck grondt , gefet hebben , fy nu Walruftèn genocmt worden , ftaenbevonden aldaer de hooghte van 69 de met het hooft enden hals boven het
graeden 45 minuten. Sy gingen tegen water, hun verwe was rosachtigh, en
den avont van daer weder tzeyhnaer een twee geweldige tanden ftaecken hen neanderen hoeck , omtrent vijf mijlen van derwaerts geboghen , ten monde uyt,
daer , zuyd oofteln'ck aen. Op defen daerfe feer groot geweldt medekonnen
hoeck , of eerder een van de aenleg- doen > mede aen de klippen hanghen
gende Eylan dekens, vonden fy weder en lbo vier en twintigh ueren over een
twee houte kruyeen, van maeckfel als boegh flapen.
Zeylende aldus de kuft langhs, met
de voorgaande. Sy zeylden van daer,
een flappe koelte , en veeltij dts ftilte
tot omtrent de Son in het noorden ,
wanneer fy recht voor een open quae- begoft fich de felve weder zuyden ten
men, hebbende omtrent een mijl in de ooften en zuyden en zuyden ten weften
breedte, maer in het midden, foo veel te ftrecken, ghelijck ly nu oock weder
Zee-ftranden en vlacke wateren begonff merekten lagh een Eyland , het welcke iich in de lenghte ghelijck de Kuit nen te krijgen , invoegen fy op een mijl
van landt, niet boven leven , fes en vijf
ftreckte , foo dat daer door , als twee
openingen gemaeckt wierden ; zijnde vademen diepte hadden. Sy lagen zuydVertoning ner ac vm 3e zuydzijdc evenwel bree- waert aen voor hen uyt, wel roockop
g
v.in
e
der en wijder in het aenfien , als dat van gaen , maer geen land , ter oorfaeck van
de noordzijde. Vordersvanhetzuyder de laegte ; waer door fy vaftelijck meenVaygatS.
den , dat fulcks het vafte landt was , dat
gat af, icheen de Kuil: weder zuyd zuyd
fich zuydwaert heen ftreckte , en alfoo
ooft te loopen.
Dsfs openingh nam Jan Huygen naer een inwijck maeckte , die weder by Pitzora moft uytkomen.
al de teeckenen van de hooghte des
Sy vonden de
pools en andere omftandigheden, aen- hooghte van 60 graden 13 minuten , en
itonts voor de enghte van Vaygats , en
waren nu alhereedts naer gifïïngh tien
of
,

il

.
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Hüygen

of elf mijlen weeghs het gat voorby gevaeren , en begoiten nu te fien , datfê
geen voordeel deden , en dat fich het
land meeren meer zuydwaerts en zuyd
zuyd weft uy tbreyde , waer over fy , geloovende daer niet te fullen vinden , beflooten weder te rugge te keeren naer
het noorden. De Son gingh dien fel ven
Sclegent- nacht weder in het noord noord ooiten
ïeyc van
onder , maer quam een weynigh daer
Sonnc
aen in herTnoord noord ooften ten
ichr.
noorden weder op , zijnde de eerfte reyfe van don .17. Julyaf , dat fy hem uyt
het gelicht verlooren , op weideen dagh
fy dat licht alder-eerft den gantfehen
nacht behielden j zijnde toen in de geweiten van Loftvoet , aen geene zijde
van de Noord Caep.
Sy komen eyndelijck weder aen en
n loopen in de enghte Vaygats , liepen het gat
an de
in, tuffchen tweehoeckenlands, hebtraet
bende de breedte van een kleyne mijl
faygats.
en fich ooltwaert in ftreckende. Het
,

was van beyde zijden niet te hoog
maer vlack en groenachtigh boven op
voorts kael van geboomte , gelijck al de

landt

Bcfchrij'

ing daer
an.

andere gheweften daer omtrent.
De
zuyd zijde , die fy voor het vafte landt
naemen, v/as, foo het fcheen, in het
eerfte in komen zandachtigh, hebbende wat van het landt af, veelrudfenen
klippen ; maer inwaerder begoffc de ielve kuftwat fteenachtigh te worden.
De noordzijde, daer men oordeelde
het Ey landt van Vaygats te leggen , was
een weynigh fteylder aen te fien ; maer

oock vlack boven op , hebbende oock
aen de waterkant grauwachrige Arduyn
klippen , en op fommige plaetfen als
landt.
Op den uytterften
hoeck , (tonden veel kruyeen , een teecken dat daer wel Ruffen quamen , hoewel fy noch volck noch huyfen konden
vinden. Sy dan liepen daer in , houdende foo veel als fy konden middewater,
in het laveeren , en fich het mede aen
de noorder kant } om dat fy die de fteyl-

afghebickt

van
fte
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wefen , en oock om
den noorden was. Sy

vonden in het eerfte inkomen negenen
vademen j en daer nae vijf of fes
vademen j maer of dit mifichien een
tien

banck zy geweeft , fy kregen terftondf
daer aen weer acht, negen vademen
al hardeen niet te fchoone grond. Terwijl fy aldus inzeylden , fcheen het hen
toe, als of het een ftuck weeghs voor
uyt met landt achter toe liep j waer
over , dewijl het een weynigh rouw weder was, fy goed vonden hetanckeruyt
te werpen j om met de Jachten , en min, naerdei onderibeck te doen.
Sy fetten het by de noorder wal , zijnde wat meer als een half mijl in het gat,
en fonden aenftondts de jachten naer
binnen om onderioeck te doen. Sy gevoelden een geweldige ftroom uyt den
ooften fèer fnellijck naer het weften te
Zee-waert in loopende , waer door fy
gewiilèlijck oordeelden het ftlfde een
doorganck te zijn. Hebbende een weynigh geanckert , faegen fy met de harde
ftroom , weder een groet geweldt van
ys, langhs de zuyder wal tzeewaert in
drijven j het welckefy, zedert het verlaeten van Pitzora weynigh gefien hadden, en derhalven verhoopten quijrte
zijn, en hen nu vry tegen de giffingh
gingh j oordeelden oock , indien het
een doortocht was, datter noch al vry
meer molt achter fitten. Sy bevonden
dat daer het water, door de ftroomen
die uyt den ooften quamen , wieich,
het geen hen noch te meerder van een
doortocht verfeeckerde.
Een weynigh naer den middagh, quamen de Jachten weder aen boort , en
brachten goede hoop mede , van het gat
te konncn door geraecken ; fy feyden
dat , hebbende omtrent twee mijlen
weeghs gevaeren , fy een Eylandeken
van omtrent een half mijl groot hadden
gevonden , daerfe geen gewas , maer wel
eenighe voetftappen en teeckenen van

der gevaer
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Rhinnen of Reen
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e e

v e n

en eenige vogelen

W aergenomen.

Aendeooften

xuyd zijden van het felve , haddenfè
weynigh diepre, met een vlacke. grond
gevonden ; maer van daer af", noorden
en noord ooft aen , waeren fy weder in
de diepte geraeckt , en bevonden dat
fich het gat noord noord ooft uytwaerts
aen ftreckte , en in een ruyme Zee ey ndighde, foo veel immers als fy konden
bemercken j zijnde door de donckerheyt en het fneeu verhindert , het nauwfte gheficht daer van te hebben , doch
hadden gefien , dat het water weder van
een blauwe verwe wierdt , ghelijck de

Oceaen over al is

,

verfchillende derhal-

ven veel van het water, dat fyaenbeyde zijden , langhs het landt heen ondervonden , dat teerachtigh en brack , en
niet

volkomen fout,als

het andere blanc-

Dit veroorfaeckte een
algemeene blijdtfchap. Sy waren oock
aen de noordtzijde van het gat , aen
land geweeft , daerfe een houten kruys
en naerblijffels van geftoockt vyer hadker water was.

den gevonden , beneffens veel klippen
en vallen in de acrde gemaeckt , om
Voffchen , Maters en Sabels in te vanghen j fy hadden oock mcnighte van
Reen of Rhinnen-hoornen ontmoet,
fommige met hooft met al , maer tot
de beenen toe , door wolven en beyren
gelijck men vermoede , afgeknaeght.
Sy voerden oock het hooft van een
Mors, of Walru ffe, met de tanden en
geheelen hals daer aen vaft , te fcheep
het welcke noch in het Vaderlandt gebracht is geworden.

Straet

vaygats
de Straet

fa" «eheêicn.°

Den ftroom in defeStraet (dïzjan
Buygen den naem van de Straet van Nalfouw gegeven heeft ) dreef geweldigh
acn ract jèer veel ys, waer door het Schip
van den fclfden **"* Lïnfchooten , nie.
fonder gevaer en kerven van kabels en
touwen, weer te rugge het gat uyt gedreven wierdt.
Sy gingen op den 27. aen de noord-

en
zijde

Daden
van de Straet eens aen landt ; daer"

op den Noorder hoeck wel dry o
vier hout e, en uyt den rouwen gemaeckte bceldekens , van mans en vrouwen
gedaente vonden , diefe voor afgoden
van de Lappen, Finnen, ofinwoonders van dat landt naemen , of dat foo
menighmael een van de hunne fterft,
een beeld daer van of voor , by den hoop
gebracht wordt; fy vonden daer oock
een baere, met beeldtswijfe gefnedene
voeten , echter was'er geen teecken van
begraevingh , maer wel een deel Rhinnen hoornen Meerder konde men van
huyfen of menfehen niet vernemen ,
datter echter menfehen moeften zijn of
komen, was uyt dat voorgaende , lichtelijck te bed uyten. Men gaf dat dan den
naem van het Afgoden landt , op het Afgoden
welcke fy noch een ftaende water, taemelijck groot van verlch water vonden
komende, als gefeght is, vandeafvva-

fe

,

*

'

teringh van de fneeu.

Sy hadden die daegen hart weder , en
op den 29. quam fulck een geweldt van
ys, en een ituck van wel een half mijl
groot uyt de Straet drijven, foo dat de

Admirael, die het noch binnen het gat
gehouden hadt , meede daer van daen,
endaeruytmoft. Des Admiraelsvolck
was aen de zuyd zijde aen landt gheweeft, zijnde negen of tien in 't getal
fy vonden een hutteken 3 niet macht
van beelden, maer die wat netter ghemaeckt, als de andere aen de noordzijde waren, (diemaertweegaeten,inde
plaets van oogen, een kerf in de plaets ontmoevan den mondt, en een heuveltje voor tinghdaet
lan
een neus hadden ) hebbende de oogen en
en de tepels der borften van tin ghemaeckt. Sy hadden niet langh daer op
gefien, of vernamen een man, opeen
ileede met dry Rhinnen daer voor, te
'comen aenrijden. Sy gingen naer hem
roe, en vonden dat hyeen boogh met
pijlen by fich hadt.
Dek fiende dat de
onfe alleen fpietfen in de hand hadden
-

leyde

van
leyde

een

fijn

fpiets
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boogh neder, en greep oock
,

die hy by fich haat ; als fchij-

nende de onfe geen voordeel

re willen

geven,ofoock felvete hebben. Hy liende
datfy alle op hem aendrongen , fprongh
om hoogh j en maeckte een geweldigh
gefchrey , waer op de onfe uyt en dat wel
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en ondertuffchen , tot een teec.
ken van het drijf hout , datfe daer vonden , een A'laft oprechten.
Alhier als ten eynde van de Straet leggende, faegenfe weder de geheele Zee
van uyt den noort ooften en nooit
nooit ooft af , t'eenemael met ys bedecktj dat men nu geloofde van Nova
Zembla af te komen, alwaerhet, hec
leggen

,

byde dartigh ileeden met mannen faegen opkomen , die hen by naer ornangelden, en den wegh naer de boot gantfche Jaer o</er molt leggen.
afiheden; maerdefeeen moed nemenTegen den avont voeren fy met het
de, braecken daer door, terwijl de an- Jacht van den twift hoeck af , fteeckendere , vrefcnde mifïchien , datter ergens de dwars over nae de oofter wal, om
van de onfeeenige verborghen laegen, mede den uyrerften hoeck , van het (elfachterwaerts weecken. De Hollanders de land te onderfoecken. Sy kregen tufdan geraeckten in het Jacht, en metter fchen beyden , inhetoverzeylen, fecr
haeft van land , maer vijf van dele men- holen blauw water, tot een bewijs dat
fchen quamen op de ftrand , en fchoten het een openbaere Zee was ; komende
eenige pijlen naer de onfe , doch raeck- aldus by land, faegen fy daer boven op
ten niemandt , om datfe haeft buyten twee of dry perlöonen , met een deel
fchoots waeren. Hoedanigh deler lieder Rhinnen, van de welcke, foo haeft fy
geftalte of gewaed was , konden fy niet aen land waren, tweeofdryopdekl-pwel feggen , foo groot was hun verbaeft- pen , om de onfe te lien , quamen geAenheyt.
loopen. De onfe riepen hen toe, datfe
Op den laetllen July voeren fy met hen fochten te fpreecken , doch kregen j£"* k van
voick.
het Jacht weder uyt, om den uytgangh in het eerfte geen antwoordt; maer als
van den doortocht te ontdecken ; von- de onfe fich aenftelden , als wildenfe
den in het midden van de Straet, een aen landt fpringhen , vingen fy aen te
kruys op een hoeck ftaen , waer door fchreeuwen en heen te loopen. Sy deefy ^ K ^ en naem van <ru y s hoeck gae- den hunnen Rus, dielè, alsgelëghtis,
ven. Van dele kruys hoeck , ftrecktiïch medegenomen hadden, met noch een
de kufte noord noord ooft uytwaerdt man aen landt fpringeti ; doch fonder
aen , naer een anderen hoeck , diefe ( ter geweer, om hen de fchrick te benemen
oorfaeckvan eenigh gefchil onder hen) laetende al de anderen in het Jacht. De
den twifthoeck noemden de nette be- Rus op het landt gekomen zijnde, riep
fchrij vingh vorder van dele enghte , kan
hen in fijn fpraeck toe , dat fy (ouden
de Lezer in het breedt verhael van on- blijven ftaen ; hy wilde met hen , in
fen Schrijver Jan Huygeu van Unfcboo- vriendfehap fpreecken ; en fy fien.de datten vinden , wy fien meelt op het ge- fe fonder geweer en foo weynigh in gevolgh , het welcke foodaenigh is. Sy tal waren , quamen al fchoorvoetende
fteecken weder de enghte in , vernemen by hen , maer met de pijlen op den boog
aen ^ e Zuy^ z Vde menighte van volcks 3 gereedt , en omdraeyende oogen , als
zijnde die geene die de onfeaengeranft die vreelden overvallen te worden j gehadden j varende den kruyshoeck voor lijckfè oock noch twee of dry van hun
by , vondenfe blaeuw en peeckel fout op de waererkant als fchiLdtwacht fielvvaeter j komen daer op aen den twift
den.
hoeck , daerfe ora de milt bleven ftil
Die van het Jacht fondenhen brood
en
-

weck^

'

;

Eerfte
dcftiae".

,,

;,

mat grooten fmacck
aten, en blijdelijckontfingen, waerop
wel veertien of vijftien , föo oud als jong,
by malkander quaemen. Die van het
Jacht quamen daer op met hun vier of
vijven, by hen boven op het landt, die
van hun hooffy, met buygen en neygen
den , groote vriendfchap en genegenthey t toonden , houdende evenwel hunne ilcden ghereedt , om , of men iets
quaetsvoor hadt, daer op te fpringen,
en iich wegh te maecken. Sy lieten de
onfe hunne boogen wel fien , maer wilden de pijlen niet van fich geven.
Sy vraeghden naer de gelegentheyt

ge hadden oock bonte huyven,gelijck de
Embder vrouwen hier te landt draegen

Scrïcht

en kregen tot antwoordt , ten minifen
*°° vee * nen ^ e t0 c k° n de verftaen
dat dele maer een kleyne Zee was, maer
daer door zijnde, haddenfeeen groote
en wijde te verwachten. Hen wierdt
gevraeght, of fy onderdaenen vanden
Czaar van Mofcovie waeren , maer iy
betuyghden hem niet 'te kennen. Sy
gaeven andere berichten meer, onder
anderen feydenfe van het ys , datter over
tien of twaeif dagen geen meer iöu zijn,
en dat men dan noch les weecken fonder
vorft ibu wefen , maer na dien tijdt begoit het weder te rijpen.
Ditvolck hier aen deStraetvanNaffou wonende , wordt Samojedcn ghenoemt; fy waren iet groot van geitaltenis, platen leer leelijck van aengheficht, keynvj.u oogen , en fon der baert j
dewijl fy de fel vc , als tot een frayigheyt
uyttrccfc en j hun peck fwart en glat hayr
hmgh hen tot over de ooren. Hun verwe was ghelijck die van de Spaenfche
Mulaten 3 zijnde de bruynighcyt inden
grond aisrolchachtighaentehen. Hun
klederen waren van vellen met het bont
nae binnen, en het blootcn nae buyten
gekeert. De handtfehoenen waren aen
de mouwen vafl , en alfoo lichteiijck

de de Hollanderen in het fcheydeneen
trompet blaefen , waer voor fy in het
eerfte verfchrickten , en wegh wilden
loopen , maer verftaende dat het een
teecken van vriendfehap was, quamen
al te famen op den oever , flreecken hun
kappen van het hooft , neyghden en
bogen fich , met een gejoel en handtgekiap , tot een vaerwel. De onfe voeren met dit bericht weder nae boordt.
Op den eerften van Auguftus ghe- vordere
raeckten fy met een zuyden windt en aemocht.
goedt weder gheheelde kruys entwifthoeck voorby, maer vonden het alles
vol ys te leggen. Sy liepen echter door
klaer water, van den twüthoeckj ooft
over, nae den uyterflen hoeckvan de
ooiter wal , alwaer fy tot op een vierdendeel mijls en minder aen gekomen
leven vademen diepte vonden. Sy ondervonden , dat iich dele hoeck van het
vatte landaflcheyde, een kleyn Eyland
uytmaeckt, enhch omtrent ecnGote-
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uyt en aen tetrecken
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gelijck

mede hun

kappen of keuvelen , diefe op het hooft
draden, aen den rok vafc waren, lom mi-
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hooft. De broecken quamen liegt
en effen, van boven tot beneden toe.
Hun bogen en pijlen , waren die van de

op het

Peruanen niet ongelijck. Voor dcrefl
waren fy rap en vaerdigh flux van leden
in loopen en fpringen ; lich in het wacht
houden niet keerende, maer vaerdigh
,

omfpringende. Hun ilceden verichilden in maeckfel van die van de Lappen
en Rulfchen op Kilduyn , als zijnde
meeil waegensgewijs opgeboeyt.
Naer een tijdt langh gel precks, wierd
wederzijdrs aficheydt

genomen

,

laten-

lingh fchoot van' het landt aficheyd.

Sy

fonden daer het Jacht heen , om daer
een dep met een ton op te fetten , en Tonhoefo
werpende aldaer het loot uyt, bevonden
dut het op het minfte ruym twee vademen diepte hadt, invoegen het aldaer
leer bequaem was , ter noot , te leggen
zijnde befchut voor alle winden , dewijl
het hoogh> maer niet boven een vierden-

van
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dendeel mijls groot was. Sygaevendit
den naem van Maelföns Eyland , naer
Doctor Francois Maelfon , en den hoek
den Ton hoeck.
Wanneer fy den ton hadden opgherecht, naemen fy hun loop, langhsde
kuit ooftwaert aen , met een weften en
Zuydweften windt, fchoon warm weder en flecht waeter j en quaemen foo
geheel buyten de Straet van Naffau , in
de ruy me Tartarifche , of nieuwe Noort
Zee, die in verwe, water, wijdte, en
fchijnfel, fich t'eenemael als

deSpaen-

lbo dat men heeft
te oordeelen , dat de felve ( fonder wichtige verhinderinge ) fonder twijfel fich
naer China en Japon uytbreydt. Sy
zeylden aldus vier mijlen weeghs langhs
fche

Zee vertoond;

de Kuft , die over al fchoon is , omtrent
een vierden deel mij Is van landt, op faven , acht , negen en tien vadem diepte , vertoonende fich het felve flecht en
effen , fonder veel bochten of inwijcken. Naer een vaert van omtrent vier
mijlen , faegen fy het landt weder een
ftuck weeghs zuydtwaerdt in fteecken

maeckende een grooten inwijck , die
daer nae weder aen de andere zijd, foo
verre men kon beoogen, fcheen uytte

komen, gevende een fchijnfel van een

nn ye
daer.

al<
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alle

maer vlack afgaende , en
,
aen de waeterkant, foo het fcheen van
wit fandt j en de diepte op fes en fèven
vademen fandrgrond.; altefaemen een
fchoone kuft j maer geheel geflooten
fonder eenigen ftroom of openingh te
hebben. De Zee felve was foo helder

tachtigh

en klaer, datfyop feven en acht vademen de grondt bequaemelijck konden
fien; jae de krabben dacropteloopen.
Zeylende aldus tot over middagh , vondenfe hoe langer hoe meerder ys , foo
dat fy fïch daer rontsom in bevonden
fonder ergens eenige openingh te fien
als alleen dien weghdiefè gekomen waren , waer door fy van noodts wegen
gedwongen zijn geworden , weder te
rugge te keeren 3 invoegen fy voorna-

,

den.

:
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niet fteenigh

maer fy konden het foo gewis
niet weten, dewijl fy, ter oorfaeck van
de windt , van de kufl moften afwen-

Eylandt

Menight

van

een recht blauw lazuer water, hetgeen
verfeeckering genoegh van een afgrond,
en een ruyme Zee fcheen te geven. Een
mift, hun meefte quellingh, overviel
hen oock alhier, waer door fy weder niet
van fich konden fien.
Tegen den avondt liep de windt weder zuydelijck en zuydweft , doch met
een flappe koelte , foo dat fy weer langs
het landt heen zeylden zuyd zuyd ooft
en zuyd ooft aen, fonder eenigeftroomen of openingen op het landt te fien.
Sy zeylden noch al dien dagh en den
volgenden nacht door het ys heen, dat
de geheele Zee over in groote menigte
dreef , en een yflijck aenfien gaf. Sy
faegen oock dien nacht een Sterre in het
zuyd zuyd weften , zijnde de eerfte die
fy , zedert fy den Noord kaep gepaffeert
waren , hadden gefien ; den Maen konden fy evenwel niet fien , hoewel ,de felve als toen vol was.
Op den tweeden duerde noch al de
felve windt met goet weder ; fy hadden
noch al even veel ys , de geheele Zee
over, zeylendeal, niet boven een vierdendeel mijls van de wal , ooft zuyd ooft
daer langhs heen ; vindende het felve
noch al laegh en vlack , als voor heen ;

Ondertuffchen faegen fy weder , van
kanten , foo by landt als tzeewaert
in , een groote menighte ys drijven , dat
hen een verbaeftheyt in het aenfchouwen aenbracht, en fchotfen daer onder
als geheele Eylanden met heuvelen en
bergen daer op, die hondert jaren out,
en onmooghlijckom te konnen fmelten
fcheenen j met eenen kregenfe weder
een ooftelijcke windt , foo dat fy het
van de kuft tzeewaerdt in moften wenden , daerfe op omtrent anderhalf mijl

vademen

diepte

vonden , met
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dat duerde tot des anderen daeghs toe.
Terwijl fy aldus door het ys henen

fy

met tzeewaertin teloopen, geen beter

voeren > faegen

fouden

konnen vinden ; alioo d'er langhs de
wa j f0Q fo Q} fcaeenj g een 100 p toe was>
Sy hadden nu langhs de kuit, naer hun

Zee-paerden

.

j

ys

,
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ginSnghjfcyentien of achtien mijlen van
de Straet af gezeylt , {onder datfe oyt eenigen fchijn van Rivier , Haven , Bay

fy

fommighe Morfen

of Wal-rulTen op de
f chotfen leggen.
Yemand van des Admiraels volck fchoot een daer van met
een koegel daer af, en fy menende dat Gcvech
hy hem genoegh getroffen hadt , om " ec Ze «
hem te krijgen , fetten het Jacht uyt , en
vervolghden hem foo nae datfe hem
noch een harpoen in het lijf joegen , en
alföo een goede wijl , met bots genoegh
nae fleypten evenwel konden
fy hem
noyt overweldigen , dewijl hy fich foo
geweldigh weerde, dat hy al die in het
Jacht waeren , overghenoegh te doen
maeckte , ja tegens hen aenvloogh, grijpende de haecken > daerfe hem \ beneffens riemen , mede te keer gingen , met
fijn pooten > en de yièrs geheel krom bijtende , flaende oock fijn tanden over
het boordt heen , om de fchuyt om te
haeien, foo datfe hem qualijck van het
boordt konden weeren , en eyndelijck
noch blijde waren datfe hem verlieten ,
nae datfe wel anderhalf uer met hem
hoewel ge wondt, en niet als bloed uytblafende , gevochten hadden , toonende
genoeghfaem het groot geweld van dit
Zee-gedierte , dat van andere genoegh
befchreven word,
Sy hadden op den darden wat minder
ys en wat klaerder water , m et weftelijcke winden , maer noch een geduerige
mift j zeylende aldus tot aen den avont
faegen fy weftwaert van hen landt legghen i en aldaer dacht hen , datter een
open gemaeckt wieidt, dat fich als een
Rivier of Haven vertoonde ; het welcke fy beflootcn nauwer te onderfoecken , om daer eenige rede te vinden , alwaer fy hetklaer weder fouden hebben
mogen verwachten , en ondervinden
hoehet met defe ys vloedt fou afloopen. ^ontde*
Sy dan komen tot op een mufquet- ken van
fchoot aen de wal op 20, 18, 16 , en ein g° ed*
haeven r
ia vademen iteeck grond en daer dicht
by
,

1

.

\

of Eylanden konden vernemen j om
hun Schip daer in of achter te bergen.
Sy naemen dan hun loop weder te
rugge , met een flappe ooftelijcke vvind
zeylende nooit noottweft, en daer na
tegens den avond nooit en nooit nooit
ooi! aen; dewijl de winde watruymde
tzeewaett in j geduerigh door het ys
heen , heen en weer , met loeven en
draegen , en dat den meeften tijdt, in
fulck een mift , datfe qualijck een fchips
lenghte voor uyt konden fien. Aldus
zeylden fy den geheelen dagh, fonder
ergens eenige openinge in het ys te konnen vinden; maer in tegendeel , hoeiy
verder in Zee quamen , hoe fy meerder ys vonden , en daer geduerighlijck
door den milt op zeylden, foodat het
fomwijlen al fchuddecn beefde dat op
of aen het Schip was > en hen gheluckte
hen , datfe meeft ftil weder hadden
fouden het anders flecht genoegh gehad
hebben.
Syftreecken eyndelijckdezeylen,en
Heten de Scheepen foo met het ys, op
Godts genaede heen drijven j eyndelijck, nae datfe foo een wijl gedreven
hadden , klaerde het eens weder op,
maer fy faegen het noch rontfom over
al vol ys leggen, lbo dat het een groote
witte Zee fcheen te zijn, waer doorfy

vonden
weder den wegh naer Vaygats op te foeckea. Aldus zeyldenfe den gheheelen
nacht alleen met de fock , om niet te
veel vaert te maecken. Naer den middagh kregenfe een grooten regen doncker weer en weltelijcke winden 3 en
lich ten laetften genootfaeckt

,

:

j

-.

van

Johan Huygen

van

Linschoten.

37

noord ooft , en noord ooft ten 00ften aen , hadden voor een uer of twee
landt.
fchoon en helder water, envernaemen
hoe langhs hoe minder ys , ja fèlfs wierden tegensden avont geenys met allen
gewaer , hoewel hen de nevel niet toeliet verre van hen te fien. Hebbende gezeylt tot omtrent acht mijlen van de
een Singel frrandtj op vijf vadem diep- wal , vonden fy de diepte van hondert
te, ftceckgrond j een fteenworp van de twee en dartigh vademen , met ichoone
wal af. Dit Eylandt leght van de Straet kleygrond, het geen hen weder een nieuvan Naffou , naementlijck beooften wen moedt maeckte. Ondertuflchen
JMaelfons Eylandt , ruym vier mijlen klaerde het weer wat op, het geen hen
weeghsj heeft in het aenfien van buy- weder een geheele ftreeckys, lich aen
ten , omtrent een mijl in de lenghte, beyde zijden in het lange uytftreckenmet een vertooninge als het vafte landt de , vertoonde ; föo verre als men af
konde fien j maer alfoo het meeft afgefelve , het magh omtrent de twee mijlen
in den omgangh hebben , en is van een broockene morfëlen waren , geraeckten
fchoon Canael , over al van goede diep- fydaer metterhaeft door, en quamen
te, befet , legghende omtrent een half weder in de ruyme Zee , foo verre men
mijl van het vafte landt. Sy vonden al- konde uytfïen , en van de Raa beoogen.
Bcrgh
hier een flagh van bergh Criftal, met Het water begoft lich oock te verheffen
Ciiflal.
ftuckskens, gelijck of het geileepen dia- en holder te gaen , als het ter oorfaeck
manten waeren geweeft j van verfchey- van het ys gewoon was, hetwelckehen
dene gedaenten , den eene punts , den een nieuwe moed gaf, en als in verfeecander tafelsgewijs , en föo voort , gelijck- keringh van een goed gevolgh ftelde.
Sy zeylden aldus den geheelen nacht
fe diergelijcke dingen , op het Eylandt
over , altoos met een doncker en miftig
van Maelfon mede gevonden hadden.
Sy voeren op den 4. des naermiddags weer, nemende den cours meeft ooft
eens aen landt, vonden daer twee hou- of ooft ten noorden,als ook ooft ten zuiten afgoden , Rhinnen-hoornen , ghe- den aen , om dat de wind fcherpte , en fy
derhalven hun loop t'zeewaert in niet
klooft hout , menighte van drijfhout
•* een flagh van Eenden als Rotganfen en
konden volgen , gelijck fy wel gewild
Bergh-eynden , en teeckenen van Vof- hadden , fonder evenwel eenigh ys te
fchen en ander ghediert, maer anders gemoeten , of eenigen fchijnfel daer van
geen levend fchepfel ; fy hadden fbm- te fien j invoegen fy nu aen een gelucwijlen noch eenighen ysdrift in dit Ca- kige doortocht tot China toe, niet meer schoone
twijffèlden} en wenfehten op die reyfe hoop van
nael, en föm wijlen niet.
Op den negende, Tiende dat het ys voorfien te zijn geweeft, om die een- gevoigh,
in Zee begoft minder te fchijnen j oock mael volbracht hebbende , met een voldat de tijdt vaft doorgingh , hebbenfe le geluckeneen voltrocken tocht, wemet malkander beflooten , noch een- der in het Vaderlandt te keeren.
Sy maeckten nu reeckening omtrent
mael een tocht in Zee te doen. Sy dan
Hervatte
dertigh mijlen weeghs van Vaygats af in
zijn , omtrent den middagh , met een
ocht in
Zee te zijn wierpen het loot uyt , en
weftelijcke wind, maer een donckere en
£ee.
vochtige lucht tzeyl gegaen j buyten het bevonden maer acht en twintigh , twee
gat zijnde , wenden de ftevens tzeewaert
glaefen daer na een en twintig , en noch
Eee 2
twee
Het 5 ar
ten Ey-

by komende , faegen dat het fich als een
Eylandt op dede, gelijckhet oock daer
nae bevonden is, te zijn, en het Staten
Eylandt genoemt wierdt.
Sy waeren dit van te vooren voorby
geloopen , en liepen daer nu aen de ooft
zijde by in , fettende het onder de noordoofter hoeck in een Wijckskenj voor
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twee andere daernae

niet

boven de

fe-

ventien vademen , al te faemen fteeckgrondt j hebbende als toen een goede
wijle zuyd ooft aengezeylt \ waer door

bemerekten , dat fy door defe oofteen zuyderlijcke fteveninghen ,
Weder de wal mollen genaecken ; als
fy

lijcke

mede

dat het landt alhier naer het zuy-

den toe , een grooten inwijck , of anders
Grootc
Rivier

Oby.

een groote en geweldige wijde Rivier
mofi hebben. Het bleef op de diepten
van 13, 12, 11, en 10 vademen een
goede wijl tijds, tot dat fyquamen op
feven vademen, wanneer fy landt voor
uyt lagen leggen , zijnde een mijl weegs
of daer omtrent daer af, ftreckende fich

de kuft foo verre fy konden bemereken
meeft noordooft en zuydweft , foo langhe fyaen beyde zijden konden beoogen j zijnde alteiamen een vlacke witte fandt ftrand, met een fchoone kuft
gelijck het land en de kufte van Pitzora.
Binnen in het land faegenfe hier en daer
lanckwerpige , vlacke en fwartachtighe
heuvelen , maer ter oorfaeck van den
dijs en damp, konden fy daer het rechSy faegen oock
te befcheyt niet of lïen
noordooft aen een open gelijck als een
Riviere , die fich een goed ftuck weegs
.

te landewaerts

Een

kley.

ne Rivier
beooften

de Rivier
Oby.

fcheen

te ftrecken.

Ry

den mondt van de fel ve Rivier, faghen
fy fommige barningh van water , maer
de reft, fcheen al te faemen fuyver te
Hen docht niet dat die ftroom
zijn.
voor Scheepen bevaerbaer was , aengemerektde vlackte van de grond ; maer
datfe moet zijn als de Rivieren van
Toxar, Colcocoua, Pitzano en Pitzora,

vanweynigh

diepte. In het naerde-

ren van de wal , droogde het natuerlijck
op , tot op dry vademen , waer op fy het

denckende gewiffclijck , dat
fy de Rivier Oby voorby waren gezeylt
en dat het die inwijck was, die fy korts
te vooren hadden gevonden , gelijck de
felve in een groote bocht , in de kaertcn
geplaetft wort } daer iich het land noord

wenden

;

en
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foo als fy het bevonden
,
hadden , gaende naer den hoeck van Tabijn toe. Die landt , of defe ooftcr wal
lagh naer hun giffinge, omtrent feven
of acht en dartigh mijlen van de Straet
van Naffou af, foo dat het niet anders
konde zijn , als gefeght is.
Sy wenden het voort van de wal af
noord weft en noord weft ten noorden
aen, met een harde koelte uyt den noord
ooft ftreckt

, met feer hol water , een bedeckhemel en koude, fonder datfe meer
ys vernamen , een feecker teecken van
dat het te noorden en noordooft aen,

ooften

ten

een klaer en onverhindert vaer-waeter
was. Sy wenden 't den elfden , op het
eerfte van den nacht, weder naer de wal
toe, zijnde op vijf en twintig vademen
fteeckgrond , fettende de Stevens ooft
en ooft ten zuyden aen , wanneer fy,
over den middagh weder landt faegen ,
zijnde omtrent dry mijlen van hen af,
op twaelf en elf vademen fteeckgrond j
liepen tot op een kleyne half mijl daer
op aen , hebbende niet boven feven vademen diepte , en fteylder grond, als des
daeghs te vooren.
De Kufte was laegh landt ; lönder
eenige binnenlantfche heuvelen , aen te
fien als het landt van Swetenoes , behalven de binnenlandtlche heuvelen ,
diemen op Swetenoes fiet, voorts lbo
effen of het met een lijn ghefchooren
was, met een waeter gelijck aen de buyten kuften van Hollandt. By de zuyd
wefter hoeck daer af , faegenfe weder
een Rivierken, en oock fooie giften , Nieuwe
eenige beeften en dry menlchen langhs Rivier,
de ftrant , maer faeghen daer nae dat
het de vertieringh van hun voortganck
was.

DeCc zuyder hoeck van het fant lant
, en het Rivierken , datfe nu
ontdeckten , lagh naer hun reeckeningh,
ontrent vijf mijlen van de plaets, daer
fy het dien voorigen dagh van afgewent
hadden , en alfoo niet verre van de vijfdatfe lagen
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van Naffau , gemeene ftemminghen, hun aentocht
waer over niet te twijfelen viel , nae de weder naer het Vaderlandt te nemen
om aldaer het blijde bericht, van hun Befluyt
itreckingh van die kuft , en het landt
goedt gevolgh te doen , en wenden der- van weder
dat fy eerft langhs liepen , ofdit is de
halven de (tevens weder derwaerts.
kuft en het landt dat van de ftroom Oby
r £ n<
Onderwegen ontmoetenfe veel Walaf, uytwaert naer den hoeck van Tabijn
toe loopt j waer van de vlackte en on- viffcben in defe Tartarifche Zee , het
diepe gronden , genoeghfaem getuygen
geen hen te meerder beveftighde dat het
dat het van eeninwijck en foodanighen een openbaere Zee was , begoften oock
Rivier , fijn oorfpronck hebben moet j weder hetfchijnfel van deMaen en de
gclijck oock waer-ichijnelijck was, dat
Sterren te fien , en gheraeckten weder
het ys j dat fy de eerfte mael , aen de geluckighlijck door de enghte van Vayzuyder kuft , foo overvloedigh ontmoe- gats, inhetwelcke fy de diepten van 6,
ten, niet uytderZee, maer uytfooda- 7, 8, 9, 10, en 12 vademen vonden. Diepte
nigen geweldigen inwijck voort komt
Sy fetten hun cours weder de Straet uyt van de
3"
dat daer, door de Zeeën wint, afghenaerColgoya, met goedt geluck, daer
fcheurten in Zee gedreven wort.
het minfteniet van was, dat de ScheeHet fcheen , datmen in defe laetfte pen van Amfterdam , onder Willem
Rivier wel met Scheepen fou konnen Barentfz, weder by hen quaemen , op Ontmoeinloopen, indienmen fulcks ondernam wekken tijdt fy by nae op een ondiepte t> n gh det
en de noot fulcks vereyfchte. Sy gae- verzcylt waren , alfoo fy de kuften ten damfchê
ven defe Rivier, , als oock de andere hun- naeuften niet kenden ; maer geraecken Scheepen,
De Rivie- nen naem , den eenen die van Mercu- weder door byfondere genaede van die
ren van
rius, en den ander van de Swaen , tot
hen , foo ooghichijnelijck , op defe geMercuiius
erkentenifle , datie de eerfte fijn ghe- vaerlijcke tocht, bewaert haat, weder Gcvatft
:n de
•waen.
weeft die het tot daer en toe ghebracht inderuymte, en buyten gevaer j maer van
droo S ten '
hadden.
by Pitzora quaemenfe met hun twee
Alle defe voorverhaelde teeckenen Scheepen aen de grond, maer door het
nu aenmerckende , en fïende , dat fy felfde behulp, daer weder wonderlijck
niet meer hadden te onderfoecken,noch af, hadden onderwegen twee Eylanden
te zeewaert , noch langhs de kuft , datter
den naem, het eenevan Mauritius, en Mauritius
"
gants niet aen te twijfelen was, of daer het ander van Orangie gegeven. Syko- e ? ° ran
wacre een open Zee ( naer alle men- men ten laetften weder by Candenoes, fandeiu
fchelijcke vermoeden ) fönder verhinvervolgens aen de Witte Zee , van daer
deringh , en dat iich defe kuft, in de by Wardhuys , voorts aen de Noordnoord oofte ftreckinge uytbreydt, tot kaep , en naer een dappere ftorm , die Weder
den hoeck van Tabijn , en van daer, hen op den achtften van Herfftmaend ?w k om3
weder krommende naer China toe , beliep, den 16. der felverMaent binnen
dliiandt.
oock dat fy een geftadige noordooften Texel.
en noorden wind , recht tegen hunnen
Een Jaerdaer aen heeft Ja?i Huygeit
aentocht hadden, daer beneffens, dat de felve reyfe met meerder Scheepen
de tijdt vaft begoft te verloopen , en de als mede Willem Barentfz,. de fijne aennachten hen te overvallen , en fy niet gevangen , maer met wat gevolgh van
wiften, wat hen in het wederom reyfen
d'een en d'ander , is hier voor , foo veel
ibu mogen bejegenen , als die noch de als fulcks noodighis, aengheroert, die
rechte ervarentheyt van defe landen en
geene , die daer breder bericht van begronden niet hadden, beflooten fy met geert , behoeft fïch maer tot de daghtigh mijlen
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Zuyder onbekende Landt by voegen ,
en , als dan ons weder naer Heldendaden keeren, ons genoegende, metdelcn.
Wy fullen hier alleenlijck , noch de fe veranderinghe , tot nieuwen fmaeck
Ooft-Indifche ontdeckinghen van het van den Lezer , te hebben by gebracht.

teeckeningen daer van zijnde, te begeven, om daer fijn genoegen uyt te hae-

Ontdeckinge van het onbekende

ZUYDLANDT.
Ezuyden den Tropicus Capricorni,
of Keerringh van Capricorni, ftrekt
fich in het ronde , en naer den Zuyder Pool, ofAffe, een land, dat lange
meer door den naem , of enckel geficht ,
als door bereyfingh en bewandelingh is
bekent gheweeft , het draeght evenwel
hier en daer haer benamingen , die hen
van den een enden ander ter loops zijn
gegeven. Tegen over het Ooft-Indifche Ey landt Gilolo, fiet men het Terra des Papous , van Jacob Ie Maire , Nova Guinea, of nieu Guinee genoemt,
Ontdec- deEngelfche Ridder Richard Hawkins,
kingh van dat achter om ten zuyden ontdeckenHauw
de, vandt aldaer de Inwoonders fwart
kins.
als Mooren , en verfcheydene Eylandekens daer rontfom j zijnde metbequa-

me Havens voorfien.
Het Landt Aguada , Sant Jago los
Crefpos een Eylandt, de Haeven van
Andreas , de Stroom der Maeghden, of
Virginum , en la Vallena , een kleyn
Eylandeken , voor de Stroom van S*.
Auguftijn, worden van Herrera ooftwaerd geplaetft ; beneffens de Rivieren
Sant Peter enPaulus, de Haeven van
St. Hieronymus , de Eylanden Punta
Salida , Mala gente , of Quaet volck , en
Madre de Dios, dat by blancke menfchen bewoont wordt.
Alvares de Saavedra was de eerfte,
die in het Jaer 1529 ontdeckte. Hawkinsquam daernae, die zeylende naer
deStraet van Magellanes, op veertigh

graeden nae het zuyden quam te verval
len, tot voor dit Zuydlandt, hetwelc-

ke hy alleen igh be vandt laegh landt en
bewoont te zijn ; dewijl hy des nachts
veel Vuyren daer op ghewaer wierdt j
maer Pedro Hernandes de Quir , en Ontdec*
Louis Paez de Torres , hebben hier kingh van
Pedro
van naerder ondervindingh gehadt. De- Hernan-

op het landt felfs komende, hebben des de
daer verfcheydene volckeren ontmoet, CHiir.
fe

j

van de welcke de fommighe bruyn ,
andere blanck of zaluwe , met alderhande flagh van hayr , fonder Koninck ,
Zeden
fonder Godsdienft en fonder Wetten
van de in}
waeren , voerende oorlogh onder een woonde*
met boogen , worp pijlen , knodfen en ren»
floocken. Hun houten huyfen hadden
daecken van palm boomen blaederen ,
in de welcke eenige aerde potten, weef
getouwen , vifchnetten , fluyten , trommels, en vernifte lepels tot huysraet >
tot wercktuygh en cieraet parlemoere
beytels , faegen en hals cieraden , dienden. Nevens de huyfen haddenfè finnelijcke hoven , en nevens hun Tempelen de begraef-plaets der doden. Sy hadden kleyne fchuyten om mede te viffchen , daerfe wel mede omgingen ; hun
broot maecktenfe van wortelen , gelijck
oock elders. Platanen , Amandelen ,
Nooten , Qrangie appelen , Citroenen
Natuer
Suycker riet , Palm boomen en Wijs» van het
daer uyt , Cocos en Obos , die als de landt:
queen fmaecken , vantmen hier in overvloet; benefFens andere vruchten meer.
Vare-
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Varekens, hoenderen, duyven, patrijfen, endvogels, geyten en dierghelijck
Vee, was hier foo gemeen alsfyinonfe
geweften niet konnen zijn j gelijck oock
Elft, Tongen, Zalm, Rogge , zee-

hanen

,

palingen

,

fardijnen

,

garnaet

,

krabben en diergelijcke zee fchepfelen ;
onderde welckeoock eenige onbekende vifTchen waeren > die in fmaeck en
voetfel voor gheen andere te wijeken
hebben. Andere ordinaere en gemeene Indifchegewafïèn en gommen , gout
en füver vint men hier oock ; onder de
welcke foo de hier lantfche vogels , als
quartels , nachtegaelen , diftelvincken
endierghelijcke, oock Indifche als papegayen enperiquiten fich laeten hooren.

Defe fijne ondervindinge vertoonde
de Quir den Koninck Philippus de
tweede , in gefchrift , met bygaende vertooningh , hoe dieniiigh het waer daer
een volck plantingh op te rechten , maer
daer is niet van gevallen
felf heeft noyt
eenigh Spangiaert fijn vaere daer heen
:

gemaeckt.
Tocht van
Inhetjaen<)42. heeft
Fafman
Maatfchappy der
pegen de fche
Doft-In.ifche

3ompaniedaer
.eenen,

van
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Chaloupaenlant, die tegen den avont ,
ghevolght van een vaertuygh van het
lant, weder te rugge quam. Dit naerderende , en mits deduyfternis , niet Acnkomd
1
wel te kennen zijnde, hoordenfe daer
uyt een ghefchreeuw van een deel grofend.
ve keelen , en een fchel geklanck als
dat van een Trompet.
Hier teghen
fchreeuden die van de Scheepen weder
aen , foo hart als fy konden , lieten de
Trompetten hooren , en fchooten een

z"^

ftuck Gefchuts

heden hun

af.

De landtiaeten ver-

op meer en meer,
op een hooren , en keerden foo
weder naer landt ; maer Tafman deed
getier daer

bliefen

wel wacht, en fijn geweer vaerdigh houden.

Des anderen daeghs quaemenfymet
verfcheyde Prauwen twee en twee aen
een ghebonden , en over de boorden , vyandmet plancken beleyt naerdeHollandt- fchapdet
fche Scheepen toe. De boot van het in S«ct&:
Schip Heemskerck met feven Man,
moft den eerften ftoot uyt ftaen

,

diefe

aenranfden , en vier met lange ftocken
daer van doot floegen, de dry anderen

de Ooft-Indi- ontfwommen het ièlfde gevaer. DitgeVereenighde daen hebbende, voeren i'y weder naer
Nederlanden twee fcheepen , onder het de wal, en dat met fulck een vaerdigbeleyt van Abel Tafman , daer heenen heyt , datfe buyten i'choots
waeren , al
uyt gheraft. Defe op den 12. van Au- eer de Scheepen hun gheweer
konden
guftus van voor Batavia vertrocken , lie- gebruyeken.
pen door de Straet Sunda , naer het
Tafman nu wel fiende dat hier met
zuydtlandt, daer komende, vondenfe dien woeften lantaert niet te doen
viel ,
een dorre wal, met een feer groote bar- lichte iïjn ancker, engingh tzeyh
hoeningh van de Zee daer tegen aen. Hou- wel niet fonder van een deel van
defe
dende het de Kuft langhs, vant hy een Schuyten gevolght te zijn, daer
hylubequamen inham , maer moft door den ftighmet fch root onder joegh, foo datharden wint weder tZeewaert in.
ter verfcheyden ter neder vielen } en de
Hy weder des anderen daeghs daer reft af hielt.
heen wendende , liep in de Baye , en
Defe lieden waeren grof en fterek , Aerd des
noemde de felve, naer den naem van ftout en onvei tfaeght , taenachtigh van volcks»
Frederick Heyndrick , en de gantfche verwe ; hadden het hayr rontfom
op geKuft, nae van Diemen, als toen Ge- ftreecken, en in een tuyt boven
op den
ncrael van de Compagnie. Hy ont- kruyn toeghebonden
ftijve
, daer een
'
deckte op den 18. van wintermaent daer witte veder op ftack ; om den
hals had- Hun 5 C
nae, een feer fchoone haeven, fanteen denfe een vierkante plaet, en een lange
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den borft , en vierkanten mantel voor aen den krop toe gheknoopt. Hun gheweer waeren meeft

witte ftreep over

Om

flocken, fonderfcherp daer aen.
dit ongaftvry werek gaf Tafman defe

en

Daden

volck ruylde voor fpijekers en diergelijcke fnuyiteringh, hun klederen, parle-

moere halsfnoeren, en anderedingen.

Tafman trock een van de Orankays een Vricndc
hembt, broeck en wambuys aen, die
H52U
hndaa *
niet wilt hoe

den naem van moordenaers bay.
hy'tmet fich felven hadt.
Daer na geraeckte hy onder een kleyn Hetgefpeel van Trompetten , fluyten,
Andere klippigh Eylant , daer tvveeftraelen wa- en violen gaf
hen groot vermaeck. Ee'
ters van een hooge Kotze , met groot
nighe vrouwen , maer van ongemeene
geruyfch in Zee vielen. Hier wiert hy grootte , binnen boort zijnde , toonden
van de inwoonders weder fiechtelijck lich foodanigh tot de Hollanderen genemet fteen werpen , en dreygementen gen , datfe lich niet ontfaegen , de felve,
onthaelt , trocker om de quaede ancker op een oncerlijcke wijfe aen te taften,
gront weder van af, en quam by twee jae de mannen felve ( die het lijf hier en
daer vol varfche en half beloopene wonlaege Eylandekens , met hooghe boomen.
Uyt een der felver quam hen den hadden , van de welcke fommige
een vaertuygh met dry geele Mannen noch bloeden , en wel dicht met vliegen
Tafman , om hen niet af bedeckt waren ) porden het volck daer
aen boort
toe aen. Andere hebben breder van hun
te fchricken, deed fijn volck om laegh
gaen , wierp een lluck lijnwaet achter zeden en lieflijeke tael gefchreven.
Sy ontdeckten meer andere Eylanuyt de Galdery , waer nae een in Zee
fprongh , vifchte het op , en leyde het den , daer het volck by na dit voorgaen- Hoogè
tot danckbaerheydt op fijn hooft.
Sy de gelijck, maer lbo vriendelijck niet, H"^ 0111
wierden aldus te met vryer , en quamen doch veel diefachtiger was. Daer nae
tot by het roer , daerfe een mes , aen
ontdeckte Tafman een hooge kuft, die
hout gebonden uythetwaeter haelden, fich verre uytftreckte , maer door de
waer tegen {y een parlemoere vifch- fwaere ftortingh van de Zee , honde hy
hoeckj hangende aen Catoene lijn, we- aldaer niet landen.Sy wenden de ftevens
naer Nieu Guinea , en ontdeckten op
der gaeven.
Tafman naerder komende fagh een den twee en twintighften van Lentemenighte volcl£s,met 2. vaentjesop Hoe- maend , een laegh groen land , vol hooken , langs de ffcrand loopen , ïy quamen ge boomen, daer ontallijcke Eylanden
met hun fchuyten tot dichr onder het ge- rontsom laegen , maer feer gevaerlijck
fchut , felfs veriloutte fich een binnen te genaecken , door verfcheyde rifs en
hy gingh met de bee- drooghten.
boort te komen
nen onder fich op den overloop fitten
Het volck dat hen hier met een vaeren boogh het hooft dickmael naer om tuygh ( achter hooger als voor, meteen
vleugel aen ftuerboort , over de boorlagh , 't welck Tafman oock ,dede , die
hem met de handt naer de Cajuyt wilde den met plancken beleydt) aen boort
leyden,maer op het bafTen van den hond quam , was bruynachtig en naeckt, hebgingh hy weder af , en in fijn vaertuygh. bende de fchamelheyt bedeckt, meteen
Terwijl voeren een deel inwoonders en hairigen gordel, en iets onder de voeten,
fvvommen af en aen , brengende Pifang in de plaets van fchoenen , met kranffen Zeden d
en Klappesnoocen. Selfs quam hen de van bloemen om den hals. Het lichaem nwoon^
was met fwarte verwe beilreecken fy eicD '
Koninck befoecken , die hen Verckcns
Pifangh
anen
waren goede fwemmers , maer weynigh
Hoenderen , Klappes ,
dere dingen toe vereeringh bracht. Het vanfpraeck, en toonden voor het geen
:

:

:

hen

van

Johan Huygen

hen gegeven wierdt , flechte teeckenen
van danckbaerheyt hun geweer was,
pijl en boogh. Voortvarende , ontdeckte Tafman twee vlacke Eylanden mee
:

laeg geboomte, en dry mijlen ter flincker
zijde een hooge kuft , en weder aen de

andere zijde een groot Eylant. Wanneer
ff naerderden, quamen twee Teer fin alle fchuytjens, wederzijds een vleugel van
bamboelen hebbende,het Schip Heemskerek aen boort. Dit volck gingh moeder naeckt, en had alleen de mannelijcke roede met een dun bandeken tegens
denbuyek opwaerts gebonden, enparlemoere keerenen om den hals, zijnde
peck fwart, rnaer door het Piefang knauwen , root in den mondt. Een houte
kam , ftack hen in het hayr , en het voorhooft was met bladeren bedeckt. Pijlen
en boogen was mede hun geweer. Talman vertrock weder van daer , en komt
aen verfcheydene Eylanden , leggende
voor de vaite Kuft , daer vand hy peckfwarte luyden , hebbende een witte beene priem, aen beyde de enden lcherp,
en een vingher dick, door het middelfchot van den neus, en eenkeeten van
Witte kinckhoornen en lchelpen om den
hals , rnaer geen geweer. Soodaenigh
volck vandt hy meelt, de geheeleKuft
langhs , fommige waren met geen fpijckers gcdient , tegen den aerdt van al de
andere Zuydlanders , en hadden een
byfondere llagh van viflehen. Een van
dele , een oud wambais geruylt hebbende , rechtte daer vreemde kueren mede
aen , treckende nu het achterfte voor
dan de beenen door de mouwen fteecïoo-fe- kende dan weder het iëlfde op het hooft
naecker
fettende , als of hy geheel den geck daer
an een
,

'wan.

Aeidibe
'ingh.

bandenen berg.

mede ftack.
Sy kregen aldaer een aerdtbevingh
die anderhalf uer duerde

lbo dat fy
meenden dat het Schip aenftucken fou
geftampt hebben, londerdattet grond
,

Sy vonden oock een hooghe
brandenden bergh op een Ey landt } tuf-

raeckte.

van

Linschoten.
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fchen het welck en het vafte landt ( daer
op een anderen berg tot boven de wekken uytirack) fyheen voeren ; en qua-

men eyndelijck in wit water , dat uyt het
vafte landt door een ftereke ftroom beweeght wordt
Komende onder het Eylandt Jamna
ten ancker , hadden fy de Eylanden
Moa en Arimoa voor lïch. De inwoonden* van dit Eylandt heeten ons Nieu
Guinea Petaf , en toonden met dien
Landaert in den oorlogh te zijn. Ddh
lieden waren medelwurt, eenige hadden los gekrult , andere in tuyten ghebreyd , andere in locken verdeelt hayr.
Alle waerenlè baerdeloos , dewijl de
Mans de ielve uytplucken , macr hadden vier vederen op het hooft j meelt
haddenfè daer oock roodeRoofenom,
rnaer om den hals varekens tanden, en
kleyne lchelpen aen een koorde gheregen. Den buyck onder den navel bewoeldenfemet een riem van een handt
breedt, en begorden delendenen, met
een gordel van kleyne hoorentjes, een
ringh haddenfe door de ooren en daer
aen een fchelp. Door het middel fchot
van den neus ftack een varekens tandt
of een riet. Hun kleyne fchuytjes waren
finnelijck met beeldewerck als een kley-

ne Leeuw achter en voorgeciert. Van
hier liep Tafman voor Moa dicht aen
de vafte kuft ten ancker , tien mijlen
boven Jamna. Hier ontmoette hen
een groote Prauw met levenden mannen, die met veel pijlen naer het wand
fchooten , maer des anderen daeghs warenlë beter bezadight , en quamen binnen ichecps boort.
Tafman liep voorts tuflchen Guinea
en het Eylandt Infoudoor, gingh langs
Arimoa liet Guinea achter uyt, en zeylt
,

buyten om Schoutens Eylandt ; alwaer
acht fwaere fchuy ten , ieder met acht of
negen en twintigh menfehen , by hem
quamen , hebbende elck wederzijds een
vleugel, op dewelcke eenighe roeyers

Fff

met

Aerdi^ft
volck?

,

42
met de voeten

Heeven
in het waeter faeten

,

ge-

oock andere beneden in het fchip
de riemen ghebruyeken. Wanneer (y
by quamen , ftaeckenfe een ftock met
een wit doeckje om hoogh , waer op
Tafinan oock de vrede vaen uytilack.

lijck

VreemJe
C;rcmoKien.

Terwijl braecKen defe mannen de pijop hun hooft in iVucken , fteeckende eerft den pijl op na den Hemel , toen
in het water , en brachtenfe ibo op het
hooft , en die aen ftucken gebroocken
hebbende, wierpen aen ieder zijde van
het Schip een ituck, en dit was ibo veel
als een eedt gedaen. Aldus naerderden
fy, maerdeynfden weder te rugge, lbo
haeft een jongen opeen trompet begoft
te blaefen. Sy waren geel , en hielden de
fchamelijckedeelen bedeckt.
Taf man voortfetcende , ontdeckte des
anderen daeghs een ander Eylandt , en
een kromme bocht van Nova Guinea
len

waer uyt hy vermoede dat

alhier, tuf-

fchen Guinea en Gilolo een openingh
was , ter rechterhandt liet hy veel klippige en heu/elachtige , groote en kleyne
Eylanden leggen ; ontmoette veel gevaerlijcke gronden, en wierp hetancker nevens een fteenrots , die met de
vloedt onder liep. Hier quam hem een
fchuyt met fes mannen aen boort , hebbende lanck hayr, dat achter af hingh ;

Dade N

en

een van hen riep in het Ternaets Wat
volck ? waer op een bootsgefel , die de
felve tael verftondt , antwoorde
SpanKundir<
giaerden. Hier op /raeghde de Indiaen
vorder Uyt wat landt , en zaaer heen ? acnfP ra «'
waer op de andere weder berichte: Van zuydiaa.
Moa nae Tematen. De Zuydlander det.
:

:

:

mauwde hem, daer op, toe; Gy behelpt
u met logenen , dit is geen Spaens Schip ,
maer een Hollands maeckfel. Tafman liet
daer op een Prince vlagge wayen ; waer
op de Zuydlander weder j ghy toont immers aen die vlagghe dat ghy Hollanders
zijt) en die zijn ons veel aengenaemer als

De bootfgefel bekende daer op de waerheyt, maer hy hadt
het evenwel daer medefoo gemaeckt,
datfyzedert altoos buyten fchoots bleven , alleen riep de felve Zuydlander
noch eens van verre , dat Piefang, Klappes, Patates, Suycker riedt, en andere
vruchten daer aen landt wiefïchen.
Tafman itevende van daer noordelijck aen , al tuffchen een menighte van
Eylanden , en de Straet , die nieuw Guinea van Gilolo aflbndert, nevens Ceram , Man ipe , Bolao en Buiro heen , en
quam eyndelijck op den vijftienden van Wed«
J uny des Jaers 1643, wedq: voor Bata-*^ ^*
via op de Reede.
t avia».
de Spangiaerden.

UEE
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T>e Stadt wordt overgegeven.

Daden

Verricht ingh der Hollandfche

van Pieter Heyn op de füv er-vloot Vloot
van Boudewijn komt te huys. Dappere daed van Piet Heyn.
Sijn vorder en handel. Anderefloitte daed van Piet Heyn. Sijn
wederkomft in het Vaderland. Nieuwe [ware toerujlin^e voor
Piet Heyn. Haer aentocht. Aenkomjl van twee Scheepen.
vloot.

Toeruftingh

Hun voorvallen.

Moortdadïge Wilden. Vordere aentocht der
Bericht van de Havana, Bericht van de filvervloot.
Ontmoeten van de vloot. Het veroveren der felve. Bejluyt
van Piet Heyn tot vertreck. Inkomen van de vloot. Waerdye
van den veroverden rijckdom. Droeve fc hip breuck van den
vloot.

Koninck van Bohemen. Piet
Hollandt, Sijn doodt.

Efe braeve

in de

Tiet Heyn.

Zeeman

monde

mede

als meeft al de
,
voorgaende , te roemen
van een geringe afkomft,
tot eengroote opkomftgeraeckttezijn.
Hy was een Delfshavenaer van geboorte of van opvoedingh , daer fijn Vader ,

^s^

ö

mede

?

Pieter

Heyngenoemt,

L*.

Admirael van

En begraefniffe.

, die
der Hollanderen beftorven is , heeft

Afkomft
en opvoedingh van

Heyn wordt

fich

met

redery ten haeringh geneerde ; alwaer
fijn dry broeders Jacob , Symen en Cornelisoockgetrouwt zijngeweeft, heb-

bende hy een vrouwe van Delft , voor
de fijne. Hyis langln laege trappen tot
dienhoogen ftandc geklommen, inde
welcke hy gebleven is , en van daer niet
als met het leven afgevallen.
Gelijck fijn byfonder en ampteloos
leven, niets byfonders, bayten Bootsmans voer in fich befluy t , alfoo zij n wy
oock niet vanmeningh ons daerlangh
mede op te houden , maer te eerder tot
fijn daedenvan achtinge voort te gaen,
om dat ons al veel, en dat wijdloopigh
daer van te fpreecken ftaet. Nemende

de Oorlogh tulTchen den Koninck van

Spangien en den Staet der Vereenighde
Nederlanden , naer het uytgaen van het
beftant weder fijnen aenvangh , en de
ftrijdende partyen , fchijnende maer een
poos geruft te hebben , om met te meerder vinnigheyt malkander weder te keer
te gaen , Tochten de Staeten voornaemendijck behalven hun dapper gewek
te lande, hun vyandt ter Zee en in fijn
tederfte deelen te befchaedigen en aen
te taften, hier toe ftreckten

hun me-

nighvuldige tochten , door de Straften
ofenghten van Magellanes , en la Mair
in de zuydt Zee , daer men hier voor
van handelt, en om den toeganck tot
fijn rijeke gout en lil ver mijnen te vinden j en lbo veel braeve ondernemingen in het ooften j maer voornamentlijck in 'tlaetfte van het Jaer 1623. en het
begin van dat van 1624, heeft de Welt- Toeru :
Indifche Maetfchappy , een treffèlijckc ftingh van

Vloot toegeruft , met meeninge om de
j'nJJfche
de Todos los Santos, of de Bay M aet .
van al de Heyligen (foogenoemt , om fchappy
dcBa"
datfe opdien vierdagh ontdeckt was , ) °p
beneffensde Stadt S*. Salvador, daer in
legghende, te gaen vermeefteren , en
B.ihia

alfoo

van

PlETER PlETERSZ. HeYN.

alfoo een vafte voet in dat land: te krij-

gen. Dek broedcrfchap hadt nu albereeds een vloot van dry en twintig groote Scheepen en dry Jachten vaerdigge-

maeckt,

in

de welcke de

Kaemer van

Amfteldam voor haer vier negende parten, defe volgende Scheepen hadt toegeleght , het Schip Hollan dia , groot dry

i

van twee hondert en

4?

vijftigh laften

,

met

achtien gotelingen, veertigh bootsgefel|

I

len en vijftigh lo. daten.

De Kaemer van Zeeland: voegbde
voor haer twee negende parten daer by
denTyger, groot dry hondert en vijftigh laften, met fes metaeleen twintig
yfere ftucken , hondert bootsgefeilen en
hondert en vijftigh foldaeten. 'tGulde
Zeepaert, vandry hondert laften, met

hondert laften , gewaepent metfes meen twee en twintigh yfere ftucken
gefchuts, hondert en dartien matrofen achtien gotelingen , vijftigh bootsgeJèlen hondert foidaten. Het fchip Zeelan- len, en hondert en vijf en twintigh foldia, mede van dry hondert laften , en daeten.
Het Poft-paert groot tfeltigh
met twaelf metaelen en vier en twintig laften , met acht gotelingen , veertigh
matrofen , en vijf en twintigh foidaten.
yfere ftucken,nevens hondert en dartien
De Kamer op de Maefe voeghde daer
matrofen en hondert foidaten voorden.
De Provincie van Uytrecht twee hon- by , 't Schip de Neprunis, van twee hondert en vijftigh lallen groot, voorfien dert en veertigh laften , met fes metaele
met twee metaeleen achtien yfere ftuc- en tweeen twintigh yfere gotelingen en
ken, negen en tachtentigh bootsgefel- hondert feven en tachtentigh mannen.
len, en hondert foldaetcn
welcke dry Den Orangien boom groot twee hondes Maetfchappy's eygene Scheepen wa- dert laften , met twee metaele draecksren , by de welcke fy noch hadden ge- kens en feftien gotelingen , beneffens
huert de Eendracht , groot twee hondert dry en veertigh bootsgefeilen , en vijftig
en vijftigh laften , en voerende twintig foldaeten. 't Jacht de Zee-jaeger groot
gotelingen, veertigh matrofen , en vijf- tfeventigh laften , met tien gotelingen
tigh foidaten.
De S*. Chriilophel van en twee en vijftigh man ; neffens het
tw^e hondert en vijftigh laften , met Jacht den Hafewindt, groot vijf en tfeachtien gotelingen , veertigh matrofen ftigh laften , met tien gotelingen en een
en vijftigh foidaten.
en veertigh mannen.
De Hope twee hondert laften groot
De Kamer van het Noorder quarticr
en mede met acht gotelingen, veertigh gaf de Sampfon , groot dry hondert labootsgefeilen en vijftigh loldaten voor- ften , met vier metale en dartigh yfere
fien. Naffauw een Schip van hondert
ftucken , hondert en tien bootsgefeilen
en tnegentig laften , feftien gotelingen
en ibo veel foidaten. Hier by wierd beveertigh bootsgefeilen en vijftigh foldae- vracht de Oude Roode Leeuw, groot
ten. De vier Heems-kinderen , groot
dry hondert laften , met achtien gotelintwee honderten veertigh laften , en ge- gen, tweeen veertigh bootsgefeilen en
wapent met feventien gotelingen , veer- vijftigh foidaten , en de Orangie boom
tigh matrofen en vijftigh foidaten. Noch
groot twee hondert en vijftigh laften
een ander Schip van hondert en tach- met veertien gotelingen , twee en veertentigh laften , met feftien gotelingen
tigh bootsgefeilen en vijftigh foidaten.
veertigh- bootsgefeilen en vijftigh foidaDe Kaemer van Stadt en Landen
ten.
brachYby het Schip Groen ingen, groot
OveryfTel , groot twee hondert laften, dry hondert laften , met acht metaele en
met feftien gotelingen , veertigh boots- feftien yfere ftucken, achten tnegentig
gefeilen en vijftigh foidaten. De Haen bootsgefeilen , hondert en vijftigh foitaele
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nep in de B

wc en dap-

komen,

cna.
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met
en noodigc order e daer b
ftrilendc

oaen

Ddé

Capita
cen gedeelte van

naemfte van

nij-

zijnde wel de
de Capitanias, leght

lirafil

al

met hacr middel/te
/ Jtc

,

-

Eytand
ngh ciaer van
ftreckt fich naer her Zayden , en
noordelijck op , hebbende de b:
van twee mijlen en een half, en op fornd'.

oocfc eeoige

leggen , verdeelt.

De open

i

I

de diepte van

piaetfen

tv/i;..

,

en

op fommige van achtien vademen
ontfangt oock den inloop van verfcheyde Rivic:
Jat defc een van de
bequaemfte Zee-boefemen en Inwijcken is, die men in dat gantfche gev/eft
weet te vinden.
I -iet uj terfte en grootfte Eylandt dat
daer in en voor leght , heet Taparua ,
vanneer men uyt der
Zee in dek Baye komt , aen de flincker

handt heeft, hetende de va'.te kult van
aen de rechter , met een i
-,-ntrent dry mijlen.
Het vaite land
hand gelegen , hec
ten hoedt , op d;
Sterckte gelegen is, dat dennaeS .A
.:, ah mede de oude
.

ca

Villa Veja

.>'irï-

IV

v'

,

van dartien gracden zuydcr

en omtrent hondert gclijcke mijlen van
de Capitania de Pernambuco , naerhe:
zuydcn. De Baye, die de gehec
pitama den nacm geeft
dt en
en in verfchcydene in wijeken
,

.

len vt

op de

gh';

breedte, dartigh Spaenfche mijlen van
de Capitania füeos nacr het nootden ,

in

in-

-

-

genoem: , plagh

naer het ooften

,

Baye en fawijcfc bre
kenden./.
in het land, dae
ter

maeckr

j

km d

h

i

d'ecrr.
1

binnen water , ftreck'.
voorts noordwaerts , tot aen
dit

vande Rivier Pitanga,
ften
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die van ht
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leggende neftèns den hoeck

v/erdt Birapèbiara
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het naefte Porto

Madero genoemt. Tegen over het vierde dat lanckwerpigh in den bocht leght
komt een ftroomken uyt. Achter de
lenghte van het felve Eylandeken, fteekt
hetland naer het weftcn , met een ftorapen hoeck uyt , daer teghen over leght
naer het weften , een tamelijck Eylandeken , lanckwerpigh , het welcke fy den
naem van lila de Fuentes geven nevens defen hoeck , komt de ft room
Tambariaut, van het noorden af, en
met een kromte fich naer het weften
openende. Het vafte landt , ftreckt van
des felfs mondt noordtweft met twee
bocWtjes,tot aen de mond van de ftroom
:

Gereiippe, ofSeregipe, die uyt het va-

van het noorden komt
redelijck wijdt, en
voor lich legEylandeken
een
hebbende
gen , het welcke fy den naem van Caraibe geven , gelijck'er noch twee andewelcke
re in den mondt leggen , van de
word
genoemt
, door
Pycca
uyterfte
het

fte landt recht

zijnde inde
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de welcke de ftroom

als

intweenword

verdeelt.

Van de mond van dcfe ftroom
de het

uytterfte

,

lijn-

van defen grooten

in-

keert fich het land met verfcheydene bochten, daer eenige kleyne Rivierkens komen uytwaeteren , naer het

vvijck

,

Zuyden , tot aen de mond van de ftroom
Cachoera , de welcke naer het ooi ten
haer openinge heeft, komende af van
het noordweftcn en zijnde binnen feer
wijd en breed , foo datter oock eenighe
,

Veel
kieyne Eylandeken's in legghen.
mindere ftroomkens vallen daer in , die

en

Daden

verfcheydene Suycker molens hun bewegingh geven. Dwars af van de mond
der Rivier leght het Eylandeken Meve,
loopende de kuit voorts naer het zuyden , en hebbende naer het ooften het
groote Eylandt Taparica , dat in haer
lenghte daer voor leght. Dit is wat de
Baye of Inwijck aengaet.
De Hoofcitadt van defe Capitania is H3er bc
St. Salvadoor , geleghen aen de noord fchrijvingl
ooft zijde van dele Baye , in het midden
van de halfmaenige kromte , daer hier
voor vangefproockenis, die daer door

den Landvooght Thomas deSouia op
een verheven heuvel gefticht is, zijnde
met een niuer omgeven , en van binnen
met feer fchoone Gebouwen verciert.
De heuvel daer de Stadt op leght, is feer
fteyl naede waterkant, en geheel met
kreupelbofch en ruyghte bewoften, door
de welcke twee openinghen zijn ghemaeckt , langhs de welcke alle fwaere
waeren en koopmanfehap, door twee
groote Windaffen, langhs twee fteyle
lieden van houtgemaeckt, openafgewonden worden; beneden aen de ftrand
Itaen verfcheydene Packhuyfen.
Behalven de Sterckren van Sant Antonio en het groote Slot Tapagipe , waren noch van ouds , tot befchermingh
van de Stadt , twee fteene Forten , het
eene dicht onder de Stadt , zijnde de
houte lieden daer neven aen , en het
tweede , tuffchen dit , en het groote Slot
Tapagipe j en boven defe haddegefeyde Landvooght , noch een ander recht
voorde Packhuyfen geleght, het welcke van fteen uyt het water is opgehaclt,
maer op het aenkomen van de Hollandfche Vloot, noch niet voltrocken was.
Vorders defe Capitania is byiönder eygen aen den Koninck van Spangien,
die oock alhier lijn byfondere Stadvoogt
houd , gelijck de Konincklijcke Audiëntie oock aldaer is ; waer heen alle beureckingen en Appellen van rechtsplegingen , uyt gants Braiilie gebracht worden.
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van

den. DeBiffchop van dat geheele landt

oock
, gelijck
de Jeiüyten een treffelijck Collegie.
Hier zijn oock men ighten van Suycker
molens , die feer goede fijne en fchoone
fuyeker wereken.
De Hollandtfche Vloot, op de hoogVoort» te als hier voor gefeght is , ghekomen
heeft oock aldaer fijn itoel

ganck der zijnde, ftelde
Hollandfche
Vloot.

il<o:nft

de

hunnen loop recht naer
de kuit van Braiilien toe , diefe op den
vierden van May in het gelicht kregen
daerfè op de hooghte van veertien graden bezuyden de Linie gelegen is , en

hoewel fy aldaer, naden rijde des Jaers
en het ghewoonelijcke Mouflbn , de
zuyd ooite windt op defe kuit hadden
behooren te vinden , met een itroom
die van de zuyd om de noord gaet, wierden fy in tegendeel , door itilte en tegenwinden ontmoet en opghehouden
foo datfe niet voor den achtiten van die
ièlve Maendt de hooghte van de Baye

konden bezeylen.
Daer gekomen zijnde , hebben fy het
ancker omtrent neghen mijlen buyten
den wal laten vallen , om niet te vroegh
den vyand in het oogh te loopen , maeckende aldaer , volgens het beiluytj alles
tot de onderneminge vaerdigh.

Men

had in den krijghsraedt een beghemaeckt , dat al het Oorloghs
vclck , op vier groote Scheepen en een
Jacht fou overgaen y die het voor het
bochtje, op hetwelcke deScerckte S
Antonio leght, fouden fetten , terwijl
de oyerige Scheepen metden Admirael
en Vice Admirael , de Baye vorder , om
den vyandt te bedriegen , en aen verfcheydene oorden werek te geven , maer
fluyt

c

voornamentlijck,

om

te

.

verhinderen,

dat de Scheepen die voor de Stadt lagen
Beflelling

ot het
landen.

verzeylden, in loopen fouden. De teven Chaloupen wierden gefchickt om
het kriighsvolck mede te landen , maer
op dat de vyandt , op de vier voorghe-

noemde Scheepen ,
dencken hebben fou ,

te

minder naer-

belafte

men de be-

4,5)

van de feven Chaloupen foo
lange by de vloot te blijven , tot dat de
Admirael een topftander van de voorftenge fou laten afwayen , als wanneer
fy iich , op het fpoedighfte , naer de vier
voornoemde Scheepen fouden begeven;
om aen een fandtbaye het volck te landen , die recht binnen den hoeck van
defterckteS Antonio, en omtrent een
mijl van de Stadt gelegen was. Op dete
veitinge van St. Antonio waren wel vier
ftierders

.

metaie ftucken geleght, maer foo hoog
geplant, datfe de inkomende fcheepen
raecken , noch befchadigen konden.'

Des anderen daeghs is de vloot , omzuyd oofter Son , de Baye ingeloopen, komende omtrent den middagh.
ioo in de voornoemde fandbaye als voor
trent

De vyand hadt foo haeft geen
icheepen om den hoeck vernomen , of
begoit met fijn gefchut daer dapper uyt
het Fort S'. Philippo , bezuyden weften
de Stadt gelegen , en met dry meraele
itucken vooriien, op te fpeelen , gelijck
oock uyt de fterekte Tapagipe , die met
vier ftucken voorfien was. Een Batterye recht onder de Stadt gelegen, deed
oock vry het haere, daer achtmetaeie
itucken , en twee ofdiy yfere op lagen
zijnde defe Batterye nieuwelijcks van
witten arduyn fteen uyt het water opgede Stadt.

haelt. De Hollandfche vloot gaet evenwel fonder marren voort , ieder naer fijn
beitemde plaets.
De Vice Admirael F iet er Heyn, begeeft iich met de Scheepen Gelderland^,
Groeningen en Naffouw , rot op een
Mufquet ichoot by de voorfeyde nieuwe
Batterye , en de Portugeefche fcheepen ,

die tot vijftien in het getal , foo kleyn als
groot , alhier dicht onder de wal waeren
gekort, hebbende defterckteS 1 Philip
aen baghboort.
.

Aenitonds ontitond daer een heet ge- A enval
v n de
vecht, nademael fy
malkander fo kort by
?
'
J
vloot,
waren , net geen tot aen den avond ten
1

,

feven ueren toe duerde.

Ggg

Piet

Heyn wel
merc-

j
,
,
:

Ueevek

fö

merckende y datter met fchieten niet
winnen was, en dat in teghen-

veel te

deel de fcheepen door het ghefchut der

vyanden

Teer befchaedight wierden ,
voornamentlijck het Schip Groeningen,
dat hetdichtftebydenvyandt., en föodanigh getroffen was, dat het een wijl
als in

niet hovende
mannen meer op hadt

onmacht lagh, en

vijftigh

gefonde

op de reyfe geftorven
en menighte van üecken binnen boort
mande dry booten , met omtrent, ieder,
twiniigh bootsgeièllen , die hy nae des
vyands fcheepen , om die te enteren , af
vaerdighde. Dit gheluckte hem wel
want de Portugeefen , Tiende dat de
vyaudt foo onvertfaeghdelijck op hen
aenquam , hebben aenftondts de fcheepen verheten , enhetgrootlle daervan
ièlve in den brand gefboocken ; dat noch
dry andere ontfonckt en verbrand heeft
de overige acht brachten de afgefondene
in de Vloot.
In dit gevecht fneuvelde onder anderen de Hopman van het fchip Groeningen Andries Nièuwkerck, anders Gedukhebber genoemt , een braef Schipper en moedigh foldaet , hebbende fich
met de fijne welgequeten. De vlucht
van de vyanden rnoedighde den Admirael en fijn byhebbende Raden , om
fich van die gelegentheyt te dienen , en
zijnde veel volcks

met twintigh
te mannen, metdewelcke

terftondt veertien boots

man

Groote
dapper3Jm* ttyn.

ieder,

den Vice Admirael H-eyn , fich naer de
Platte forme , of het Zee bolwerck ,
voorheen befchreven , begeven fou ( alfoo de Scheepen vanhetfelvefeergroote fchaede te lijden hadden ) en het felve
Dit wierdt van Pieter
te beklimmen.
Heyn , niet tegenftaende hetgeweldigh
fchieten van de Sterckte , met fulck een
dapperheyt en vaerdigheyt verricht , dat
fijn Trompetter de eerfle , en hy felfs
de tweede daer boven öp gheraeckte
zijnde voorts van de reftvan fijn volck
4apperlijck gevolgt ; waerlijckeen brae-

,

en

Daden

ve en ftoutmoedighe daedt, zijnde de
muer , omtrent acht of neghen voeten
hoogh, uyt het water opgetoogen, en
de Sterckte wel ( naer het gemeen fegghen ) met vijf of fes hondert mannen
befet ; het volck klom malkander op dert
fchouder, enklaverde foo by bootshaeken daer boven opi waer door de Portugeefen verfchrickt, fich door het water na de Stadt begaeven , ketende een

goed

getal

dooden achter

maer dewijl

:

bolwerck , naer de Stadt
toe open lagh , en daer naer toe geen gefchut hadt, wierden de Hollanders van
het landt met mufquetten fecr geplaegt 3
waer op Pieter Hey?t tweeflucken ghefchuts naer het land toe dede keeren , en
die onder de Portugeefen , die medebloot ftonden , taffen j dit verminderde
het fchieten van de ftrand genoegfaem
en maeckte vry eenige verbaeftheyt onder de Portugeefen , evenwel vandt de
Vice Admirael niet geraden daer langer
te blij ven,te minder om dat hen de nacht
alreeds was over gekomen , het volck
dapper afgeflooft was, en het kruytaldaer begoft te ontbreecken , en vingh
dit drykantigh

derhalven aen het gefchut te vernagelen,
begevende fich met de fijne fbo weder
van daer tefcheep, om fich des nachts
uytgeruft hebbende, des anderen daegs
het aengevanghen werek ten eynde te

brengen.
In dit

laetfte

ghevecht

,

het welcke

maer een uer duerde , zijnder van de
Hollanderen maer vier dood gebleven ,
onder de welcke oock de Trompetter,
die de eerfle de Batterye

beklommen

had, mede was, behalven omtrent acht
of tien gequetflen j maer wat getal van
dooden de vyandt heeft gehadt , is on-

maer dat het vry groot is gheweefb, ftaetweltegelooven.
Ondertuffchen , foo haeft de Admirael de topflandert van fijn voorftenge
nu liet afwaeyen , begaeven fich de lefeecker ,

ven Chaloupen in

aller yl,

nae de vier
Schee.-
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Scheepen en het Jacht die roet volck ge- evenwel binnen korten rijdt, foo haefl
laeden waren , dat in als , niet boven de de Hollanderen den voet aen land hadtwaelf hondert gefonde foldaeten kon den gefet.
De Hollanderen quamen , door defèn
uytleveren , die door het afwefen van
den Colonel Dorth , door den Sergeant engen wegh , eerffc aen een groot wachtMajoor Allert Schouten geleydt en ge- huys , het welcke {y van de vyanden vercommandeert wierden , zijnde noch laten vonden , gingen dcrhalven al voort
twee hondert en veertigh Matrofen daer naer de voorftadt. Alhier wierd hen in
by gevoeght , om de Veldflucken te be- den aenvangh al eenige tegenftand geftieren , en de voorraed hen naer te voe- daen, ten koften van eemge dooden,
onder de welcke oock een Lieutenant
ren.
Landen
was, waerdoor fy wel lichrelijckinonY)\.t volck wiert te famen met de Chaordere fouden geraeckt hebben, maer
l° u P en aen ^ e fandtbaye geland j en een
KnV'hsieder onder fijn vaendel verdeelt zijn- wierden door den Sargeant Majoor
volck.
de , is alibo elck naer fijn lotinge voort Schouten , weder gereddert. OndertufHaer aen- aengetoogen. CapiteynHelmont,hadt fchen quam de nacht aen , foo dat fich
tocht.
met vijftigh of t'feftigh vyerroers den de Hoilanderenaldaer, tot des anderen
voortocht , gevolght van een gedeelte daeghstoe, moften ophouden.
Die van de Stadt door der Hollande- Aentaften
van des Colonels vaendel , onder het beleyd van fijn Stedehouder la Main. Hier ren ftoutigheyt, diefe foo te lande ais te dervyanen *
op volghde de Sargeant Majoor Allert water bewefen , niet weynigh vertfaeght
Schouten met fijn Compagnie , en de zijnde, oock vrefende , datter meerder
Lieutenant van Helmondt; met het o- macht van volck achter aen quam , derfverige van de Compagnie , voorts Hop- den den aenflaenden dagh nietverwagman Bailèvelt met lijn Vaendel , en ten, maer zijn, geduerende de nacht,
voorts het bootsvolck , met de draecks- ftillekens in groote onordere gevlucht , vlucht
kens, fichoppen, fpaeden , houwelen, latende alles ftaen daer het ftondt, fich der potta'
r
cden
voorraed, en diergel ijcke noot wendig- in de naeftgelegene boffchen , en om- Ê
heden. De hindei tocht maeckten uyt de leggende plaetfen begevende. De BifHopmannen Kijf, Yfenach, Willem fchop Marcus Teixeira , begaf fich eerifc
Schouten , en Bourgeois van Mollin- met fes hondert mannen voort, maer
gen met hun Vaenen. Sy wierden door de Gouverneur Don Diego Mendoca
Dirck Pieterfz. Colver , en Dirck de de Hurtado , feyde aen fulck een fnoodRuyter, die , als hebbende voorheen heyt en ontrouwe tegen fijnen Heer en
daer meer geweeft, goede kenniffe van Koninck , geen deel te willen hebben
de toegangen tot de Stadt hadden , ge- blijvende overfulcks met fijn loon, en
eenige van fijn gefinde , by nae alleen in
leydt i en dat langhs een engen wegh
daer devyanden metweynighmoeyten de Stadt.
de Hollanderen fouden hebben konnen
Het Hollandfch volck hier van noch
op houden , of feer befchadigen ; maer onkundigh zijnde , trock met het kriecde vertfaeghtheyt der Portugeelen was ken van den dagh , na de poort der Stad
foo groot , datfe hen niet eens onder de met twee Veldf tucken , van meeninge
oogen derfden komen j hoewel men in de felve daer mede om verre te fchieten
landen , als eenig volck te voet, met maer daer voor komende, vernaemen
bevelhebbers te paerdt , foo met muf- van een Portugees , die met een vredequetten als met booghen en hafegayen vaentje over de mueren keeck , dat al het
gewapent, vernam, verfloof het felve volck uyt de Stad gevlucht was, ibodat
-

Ihet

Ggg
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wel mochten binnen komen , wanneer het hen geliefde , fonder voor iemandt te vrefen te hebben. Maer de
Hollanders het felve niet konnende aennemen , en voor eenige laegen beducht
zijnde , zijn , na dat hen de poorten geopent waren , in goede flaghordere bin
nen getrocken , en tot op de Marckt toe
gekomen , alwaer fy noch tegenftandt
noch volck vonden , behalven alleen
den Gouverneur en de fijne, die fy ge-

Collegie van de Jefuyten , twee Parochie Kercken, vandewelcke degroot-
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vangen namen. Het volck begeeft iich
terftond daer op tot pionderen , flaende
naer gewoonte van overwinnend krijgsvolck , alle Huyfen , Comptoiren en
Packhuyfen op , nemende daer uyt het
geen hen aenitondt, en bet overige ongebondentlijck genoegh verllingerende
en vernielende.
De Vice Admirael riet Heyn des morgens vroegh met lijn volck weder van
de Scheepen af gevaeren zijnde , van
meninghe zijnde, om deStadt van de
waeterkant aen te taiien , en aen landt
komende , ontmoette geen vyand, waer
op hy van de ftrandt naer boven treckt,
en aldaer gewaer wordt , dat de Hollanderen albereeds meefter van de Stadt
waren , daer hy hch ten eerften heeft by

Dade

en

noch

'

tt

volkomen voltimmert
Poorten heeft de Stad , een
aen de ooftzijde, langhs de welcke de
Hollanderen in quamen , en een andere
aen de weftzijde. Wanneer defe daer
aen landen , waren boven de burgeren,
in woonderen en flaven , over de fefticn
hondert ibo Portugeefche foldaten , als
Brafilianen , van de welcke vijf hondert
en vijftigh krijghslieden , onder ieven
Hoplieden , de ordinaris befettingh waren , maer de reft was op het gerucht
van der Hollanderen aenkomft , tot onderftand , maer Hecht behulp , daer binnen gekomen , behalven noch eenigh
volck , dat de Jefuyten toebrachten.
Seeckerlijck de buyt die het volck aldaer
behaelt heeft , is groot geweeft , te meer ,
dewijl de Gouverneur ( meenende het
vluchten daer door te verhinderen (op
lijfitraffe had verboden, eenige goederen daer uyt te brengen , en daer by het
vluchten by nacht is voorgevallen , en
dat foo fchierlijck, dat men blijde was
fijn lijf te bergen, gevende de goederen
fte

was.

niet

Twee

ten beften.

De Admirael nu van het veroveren
van de Sterckte , en het moedtwilligh
pionderen van het volck verwittight, staet dan
vyanden gheweeft , datiè al mede de gaf aenftonds de Commifen , Kooplie- binnen
" ae r
Sterckten verlieten j die van Tapagipe den en Affiftenten laft, fich ylings naer
e r V gf
de
of
Stadt
leboot
te
begeven
de
noch
een
om
veritroyde
morghens
,
had des
n gh,
twee gefchooten, maer als debefetting en verilingerde goederen by een te ververnam dat de Stadt ingenomen was, faemelen, enalleoptefchrijven. Wanbegaf lich de felve mede foo vaerdigh neer dele in de Stadt quamen , vonden
uyt de Sterckte alsfe konde. Soo lichte- fy aldaer een feldtfame verftrooyinghe
leggende de goederen en waeren , hier
lijck gingh die treffèlijcke Stadt over
zijnde een van deoudlteen beroemlle en daer heen geworpen en verflingert.
van geheel Bralil , en naer des lands ge- Sy haelden veel wolle , zijde en linne
gevoeght.
Soo groot was de vertfaeghtheyt der

ti

legentheyt , fèer treffelijck bebouwt

,

als

die in fich begrijpt wel veertien hondert

behalven vericheydene
,
een van de Minder broeders , een van de Carmely ten , een van
de Benedictijnen , en een aenfienlijck

wooninghen
Klooflers

,

laeckenen > beneffens veel andere fchoone waeren en koopmanfchappen by eenj
en brachten die in het Collegie der Jefuyten j men vandt foo in de Stadt als
op de Sterckten, en daer omtrent, dry

en

twintign. metaele

,

en fes en cwintigh
yfere

Vail
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en indeafghe- dicht bofchken boven op, meteen groohaelde fcheepen over de veertien hon- ten boom op den hoeck an Boypeva
dert kiften metfuyeker, menightevan
die de ghedaente vaneenftompentoofyropen en huyden , noch vier fcheepen ren heeft. Sy bevonden fich des midwierden onder het landt gehaelt , van daghs. op dartien graden en vijf endarde welcke de twee , omtrent de vier hon- tigh minuten breedte. Op den dartiendert pijpen wijns in hadden, zijnde het den veroverden (y een fchip met Swardarde geiaeden met brood , Farinha en ten , dat van Angola quam , en naer de
wijn om met dele waeren naer Angola Bahia gingh,van het welcke fy den fchipover te fteecken ; het vierde was alleen per overnaemen , laetende voorts het
met fout bevracht.
fchip met de Swarten vaeren , fbnder te
Men vandt oock een goeden hoop bedencken, wat dienden nut, fy daer
fuyeker , in de Packhuyfen die om laegh van fouden hebben konnen ghenietén.
aen het water ftaen , komende de par- Sy fetten 't weder een mijl van Morro
tye wel op vijf en twintigh hondert ki- de S 1 Pablo , foo datfe nu den zuydften, ben effens veel Taback; wel hon- hoeck van Taparica in het geacht kredert en veertigh pijpen traen wierden
gen.
van het Eyland Taparica gehaelt.
De Heer van Dorth geen fcheepen
De Heer van Dorth ondertuiïchen noch vloot vernemende , hield het hier
die als Bevelhebber ov er het krijgsvolck, vaft af en aen , op en neder , om te fien
en Gouverneur over de veroveringe ge- of hy den Admirael met fijn vloot erftelt, en byhet Eyland S^. Vincent van
gens ontmoeten kondej op den twinde vloot verfteecken , en tot Sierra Leo- tighften faegen fy een kleyn Eylandt,
na aengekomen was , gingh op den vijf- omtrent twee mijlen weft zuyd weft van
den Maert van daer weder tzeyl j en hen leggende > een weynigh in een bocht
quam op den laetften van de felve ingeweecken , bevindende fich als toen
Maend, op de hooghte van fes graden op de hooghte van dartien graeden en
vijf en veertigh minuten , bezuyden den
vier en twintigh minuten. Swermende
Evennachter , en alfoo hy noch voor aldus op en neder tot den tienden van
noch nae eenighe fcheepen vernomen May toe , en niet met allen van de vloot
had, heeft hy lijn reyfe vervordert , en vernemende, beflooten fy, fonder lankreegh op den -tienden van April , het ger te vertoeven , recht de Bahia in te
Land van Brafilie in het gericht, komt loopen. Wanneer fy daer in quamen
des anderen daeghs ten ancker, op vijf vonden
fy aldaer de gantfche vloot , en
en twintigh vademen , omtrent ander- het werek befchickt.
half mijle van land, op de hooghte van
Nae dat de Admirael den Heer van
veertien graeden 'en twintigh minuten, Dorth had bewellekomt, cnaldefaecMorra St. Pablo noord noord weft , en ken , gelijckfe fich hadden toegedragen,
omtrent twee mijlen van hem leggen- te kennen gegeven , heeft fich de fèlve
yfere ftucken gefchuts,

r

\

,

.

*

"de

™

Heer van

Donh.

de.

Heer met fijn volck mede in de Stad be-

Eenige Wilden die aen boort quaemen, berichten hen, datfe recht voor
deRiodeBoypevalagen , gelijck oock
dat geweft feer kennelijck was , zijnde
het land meeft van een hooghte, behalven aen de zuydzijde , daer het fich wat
boven het ander verheft , hebbende een

daer hy het ten eerften in goede sijn be=
,
ordere heeft begonnen te ftellen, en on- ftellingh
der beter tucht te brengen. Hebbende ° v ". d *
Stade.
daer nae al de gelegentheydt der Stadt
wel overfien, .doet terftondt een noodige verfterekingh affteecken , en foo

geven

veel eenighftnts mooghlijck

Ggg

3

was

?

den
op-

,

,
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der felver voort- fetten.
oock volgens de laft en ordere , die hem uy t het Vaderlandt mede gegeven was , al de gevluchte en uyt-

Rio de Jenero en Spiritu San&o , met
tien Jefuyten , hun Provinciael , twee
Benedictijner Monnicken , feven duy-

geweeckene burgers en inwoonders van
de Stadt, by opene brieven doen verkondigen , en verfeeckeringh gegeven
dat al die fich onder de gehoorfaemheyt
der Heeren Staten Generael der Vereenighde Landen wilden begeven , en aen
de felve, d.en gewoonlijcken eedt van
getrouwigheyt , ghelijck mede aen de
Weft - Indiiche Maetfchappy , doen,
vryelijck weder in de Stadt keeren , en
hun huyfingen en erven aenvaerdenen
belïtten mochten ; met defelve vrydom ,
•diefe onder de Regeeringh van den Koninck van Spangien g«nooten hadden j
onder beloften , uyt naeme van de felfde Heeren Staeten en den Heere Prins
van Orangien , van alle overlaft , en
voor alle vyanden befchermt te fullen
worden. Eenige weynige Portugeefen
Zijn op defe innoodinge weder ingekomen , maer de meefte en machtighfte

killen fuycker

opbouw

Hy heeft

rugge , vrefende ten deelen de
ongenaede van den BiiTchop , en voorts
dat de Staetfche hen tegen den Koninck
van Spangien niet fouden konnen befchermen.
Onderwijlen hieldt fich de Biffchop
bleven

te

noch daer omtrent
vaft fterck

,

,

maeckende

fich

en foeckende foo veel hy

konde, fijn fchandelijcke vlucht te verfchoonen, mits leggende al den fchuld
op den gevangen Gouverneur. Terwijl
quam noch een Schip van de Portugee(en de Baye in loopen , fonder te weeten of te droomen , vvat'er was voorgevallen , het welcke dienvolgens lichtelijck

genomen wierd j

gelijck korts daer

aen noch een ander, dat van Lisbona ,
met oly , mcèl , brood en andere koopmanfchap quam , zijnde naer het begrootten de vracht wel dartigh duyfent
ducaten waerdigh. Vijf dagen daer nae
viel noch een ander , komende van

fent

Realen van achten
in

en veertigh
,
hunne handen , als

mede twee daghen

daer aen een Barck

,

met fes en twintigh kiften fuycker, en
op den tienden van Juny , twaelf dagen
daer aen , een Schip komende van Angola met twee hondert en twintig Swar-

En alfoo licht te bevroeden was,
dat foo lang het veroveren van de plaets
niet ruchtbaer wierdt , dagelijcks meer

ten.

en meer fcheepen in hun handen fouden komen te vallen , hielden fy twee
Scheepen, een Jacht en twee Chaloupen, buytengaets en omtrent die kuft,
om de aenkomende Scheepen en Bareken waer te nemen , gelijck noch al eenige in handen vielen.
Syfonden oock het fchipde Vos wel
gelaeden naer het Vaderland , met de
blijde tijdingh van het veroveren der
plaets Salvador , en de bylegghende
Sterdfren.

Des anderen daeghs 's nachts fcheepte
de Heer van Dorth vier hondert mannen, foo foldaten als bootsgefellen , in
twee Jachten en vier Chaloupen in , van
meninge daer mede een tocht op Mofro Sant Pablo , op eenige gelegentheyt
by hem daer afgefpeurt, te doen ; maer
alfoo de wind hen tegen liep , wierden
fy gedwongen weder te rugge te keeren.
De vyand ondertuffchen kenniffe van
dekn tocht gekregen hebbende, komt
des nachts , orrftrent ten twee ueren , Aenfhgen
meteen groot getal

foldaten, Brafiliae- gemift.

nen en Swarten, tot dicht onder de mueren van de Stadt ; maer de fchild wachten hem vernemende , fchooten daer
op , waer door het terftond alles in allarm geraekte j de vyand vertrock evenwel niet, maer lchoot oock van haere
kant geweldigh met roers en booghen,
waer op die van de Stadt het grof ghefchut daer op begoftenteloffen, welck
gevecht

PlETER PlETERSZ.

Van

gevecht en fchieten van wederzijden,
tot den volgenden middagh toeduerde.
De Gouverneur ondertuiTchen van
fijn ondernomen enmillucktenacnflag
weder te rugge keerende , en het gheIchiet hoorende,heeft fijn volck tuffchen
S c Antonio en de S,tadt ghelandt, van
meninge zijnde van achteren den vyand
.

maer defe vernemende
;
aenkomft, heeft fich op de vlucht
begeven ; latende acht ofnegen dooden
op de plaets, gelijck'er van de zij de der
Hollanderen mede twee of dry gebleven zijn.
Op den fèventicnden naer den middagh trock de Gouverneur;, met omte

verraffen

fijn

trent vijftigh

man

paerd , weder uyt ,

,

foo te voet

om de

als te

naefte gele-

gentheden en toewegen te verkennen,
hebbende geen vermoeden van eenige
vyanden daer omtrent te fullen vinden
maer zijnde omtrent een goteling fchoot
buyten de Stadt gekomen , en een weynigh ter zijden afrijdende , wordt hy
door een hinderlaege van Brafiliaenen
die fich in de ruyghten en het kreupelbofch verborgen hadden |, overvallen
die hun pijlen foo dicht op hem deden
ïeGou- haegelen, dat hy van fijn paerd doodt
rTöorth ter aei"den is gevallen j den wekken de
•od ge- Swarten voort het hooft van het lichaem
liooten. gefneden , en voorts aen fijn lichaem Teer
mishandelt hebben.
Wanneer het gerucht van dit ongeval in de Stadt quam, zijn de Swarten ,
die in Hollandfchen dienft waren , terftond daer op uytgevallen, die niet alleen de vyanden het doode lichaem weder onthaeld , maer oock verhindert
hebben, dat al die geene, die met den
Gouverneur uytgetoogen waren , altemael capot gemaeckt wierden. Waerlijck het verlies van defen braeven en
voorikhtigen oorloghsman was groot,
gelijck oock zedert wel gebleecken is.
De Majoor Allert Schouten quam in
fijn plaets, wiens broeder Willem Schou-

H E Y N.

ff

weder Majoor in fijns broeders
plaets wierd.
Op den twintighfte viel
noch een fchip met Spaenfche wijnen
ten

,

gelaeden

,

in de

haeven

,

en voorts in

hun handen j des anderen daeghs noch
een vol Canarie wijnen , als oock op
den acht en twintighfte een van Cabo
Verde, met tien lepel ftucken , envorders met ballaft ghelaeden ; waer uyc
bleeck, dat het gerucht van he,t overgaen der Stadt , fich noch n iet feer verre
verfpreyt mofc hebben. Omtrent defe
, quam een Portugees, Almeyda geheeten , van wegen den Biffchop
en andere Regeerders inde Stadt, om
met de Hollanders van eenigh verdragh
te handelen , maer is haeft weder onver-

felve tijd

richter faecke vertrocken.

Met den aenvangh van July heeft
men de Scheepen de Haen de Een,

,

Orangienboom van Roten den Orangien boom van
Hoorn , met Suycker , Huyden en Toeback > naer het Vaderland afgefcheept,
die de voornaemfte gevangens , als den
Gouverneur met fijn foon , den Sargeant Majoor, en andere mede genomen hebben. Op den acht en twintigfte Vertreck
der felver Maendt is den Admirael Ja- van den
Admiraelr
cob Willekens met fijn Schip , en noch
tien Koopvaerdye fcheepen mede , naer
de Weft-Indifche Eylanden , en lbo
voort naer huys vertrocken , gelijck de
Vice Admirael Pieter Hejn, op den vijf- En Vicc
den van Auguftus daer aen , met de AdmiraelScheepen de Neptunus, Hollandia, Gelderland, enhetjachtdeZeejager , mede nae Angola en vordere Africaenfche
kuften vertrocken is.
Ondertufichen
quam de voornoemde Almeyda weder
binnen , voorgevende volle macht , om
van enter cours en onderlinghen koophandel te tracteeren , te hebben, maer
als men bemerektedathy, onder dien
dracht, den

terdam

,

heymelijck quijtfcheldingh en
voor de geblevene Portugeeièn bracht , en- den ièlyen middel aenfchijn

,

pardon

,

,

'üLeeven

5«

en
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wees , om te konnen overloopen , wierd overlegh , wat hen , tot verfeeckeringh
hy, meteenige fijne medeftanders , by van de plaets , mede te doen flondt. Sy
den kop gevat, en in de gevangenis ge- vonden dan goed , weder een goed aental fcheepen uyt te ruilen , en die van
worpen.
Maer de faecken der beftieringh van volek en andere noodfaeckelijckheden
de Stadt , begoiïen naer de doodt van te voorden ; zijnde de verdeehngh onden Heer van Dortn ' Sants flor Ji g n toe der de Negentiene aldus gemaeckt De
wndefaeKaemer van Amflerdam fou leveren Nieuws
ken van ""te gaen, dewijl Allerdt Schouten weyt oeruftl
;'
St. Salnigh acht op de flcrckte en befetting der acht Scheepen en twee Jachten , als den
vador.
g :ac fl oegh en wanneer oock defe korts Hollandfchen Thuyn, dry hondert en Weft-wl
daer aen quam te overlijden , maeckte vijfcigh laflen groot , op hebbende vier tiier..
metaele en fes en twintigh yfere , tien
het Willem Schouten, die in fijn broefteenftucken , en hondert boorsgefelders plaets opvolghde , noch ilimmer
len. 't Schip Haerlem van twee hondert
als fijn broeder, begevende fich tot alle
en tachtentig lallen , voorden met twee
weilullen en ongebondentheden , waer
door hy niet alleen de aenghevangene metaele , twee en twintigh yfere, en acht
wercken niet bevorderde , maer oock , Heen ilucken , en met tachtentig bootsdoor een verdèrflèlijcke Chicane, de gefellen gemant. 't Schip Leyden twee
honderd en dartigh laflen groot , op
ibldaeten die daer aen arbeyden , hun
hebbende twee metaele en twee en
verdiende arbeyds loon onthield.
In Wijnmaendt viel Don Francifco twintigh yfere flucken , met acht ileen
de Sarmiento , die Land vooght in Chili ilucken en vijf en tfeventigh matroofen.
De Swarte Leeuw, groot honderd en
was geween: , en over Rio de la Plata
en die van Jenera, naer Spangien wilde tachtentigh lallen , met vier en twintigh
vertrecken , benefFens een fchip daer gotelingen , vier fleen ilucken , en tfeventigh bootsgefellen. 't Jacht de Windfeer grooten rijckdom , en wel hondert
en acht en vijfcigh duyfent guldens , aen hond , groot vijfcigh lallen , niet tien
gotelingen en vijf en dartigh bootsgefelgemunt en ongemunt ülver , en de rcfl
die door den eenenden ander verduy- len. Het Jacht de Haefe, van tfeiligh
lallen , tien gotelinghen , en voerende
ftert en geftoolen wierd , in was , in handen der Hollanderen ; maer daerfe al veertigh bootsgefellen. Defe waren eydefen rijckdom naer Hollandt , en in gene Scheepen , waer by noch (ouden
handen der Bewindthebberen hadden komen vier gehuerde, als de St. Jacob,
groot twee hondert laflen , met twaelf
konnen fenden , behielden fy die aldaer
waer door fy die weder al te fa m en quijt gotelingen en vijf en twintigh bootsgefeiien.
De Eendracht , groot hondert
geraeckten, alsgefeght fal worden.
:

{j

j

.

Wanneer men

hier degeiuckige ver-

overingh van defe plaetfen veriraen had,
en het geen noch te doen overigh was
befefce, oock de Bewindhebbercn wel
oordeelden , dat de Koninck van Spangien, alles tot het weder veroveren van
dek plaets fou aenwenden ( geüjck al de
maere liep , dat hy onder het beleyd van
Don Frederick van Toledo , aireede
feer beligh was een vloot te vervaerdigen ) maeckten de felve een ernftigh

vijf en tfeventigh laflen , met feiiien
gotelingen en dartigh bootsgefellen , op

elck van welcke

Scheepen

,

gnie noch vijf en tfeventig
itellen

cigh

,

de Compamannen fou

onder welcke hondert en

mannen

,

veel

Ambachts

vijf-

lieden

,

Timmerlieden, Smits en dïergelijcke waren. Voorts waren mede :c huyrenhet Schip de Jonas, van hondert en
als

tfeventigh laflen

,

veertien gotelingen

en vijfendarcigh bootsgefellen ; zijnde
aldus

van
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hondert
aldus op defe tien fcheepen ,
en vijf en tfeventigh bootsgefellen , by
de welcke noch onder vier Vaendelen
fes hondert foldaten fouden komen.
De Kamer van Zeeland Ibu toe brengen vier Scheepen en een Jacht-; als het
Schip Middelburgh , twee hondert en
fes

vijftigh lallen groot , op hebbende fes
metaele , tvvintigh yfere , twee iteenftucken , en hondert negen en twintigh
matroofen. Vliffingen van twee hon-

dert lallen

,

met twintigh gotelingen

hondert en dartien bootsgefellen. 't J acht
Armuyden , van tnegentigh laften , met
tien gotelingen, en vier en vijftigh maDeCe waren eygene fcheepen
troofen
waer by ghehuyrt fouden worden , de
Koninginne Efther, groot twee hondert
laften , met feftien gotelingen en vijf en
dartigh bootsgefellen. Neptunis , groot
.

honderten veertigh laften , met veertien
gotelingen 5 en vijf en dartigh bootsgefellen. Soo dat op defe fcheepen gingen
dry hondert fes en tfeventigh koppen varend volck, by de welcke dry hondert
foldaeten in twee Compagnien fouden

komen.
De Kaemer van de Mafe

fou geven

een Schip en twee Jachten. Alshetfchip
Dordrecht, groot twee hondert laften
met twee metaleen twintigh yfêre ftucken, tfeftigh bootsgefellen. 't Jacht de
David van tfeftigh laften , met veertien
gotelingen, fes lteen ftucken , en twee

en veertigh bootsgefellen j voorts het
Jacht het Zeepaerd van vijftigh laften ,
met veertigh bootsgefellen. Op welcke
fcheepen waeren hondert en twee en
veertigh koppen bootsvolck, komende
daer by een vaendel foldaten van hon-

mannen. Maeromkort
Kamer van 't Noorder quar-

dert en vijftigh
te

gaen

,

de

twee Scheepen en een Jagt
daer op hondert achten tfeftigh bootsgefellen, en een Compagnie van hon-

tier beitelde

dert en vijftigh foldaeten. De Kamer
van Stadt en Lande , bracht het Schip

Omlandia

,

de

Goude Meulen

57
,

den

Dolphijn , 't Jacht de Vos, en daer op
dry hondert en veertigh bootsgefellen ,
waer by quam een vaendel foldaten , van
hondert en vijftigh man.
Invoegen defe vloot beftond uyt achttien Scheepen en fevcn Jachten, op de
welcke waeren feftien hondert en tnegentigh bootsgefellen , en dartien hondert en vijftigh foldaten j over de welcke
Jan Dirckfz. Lam als Zeevooght geftek
wierd.

Maer dewijl menverftondtdatter in
Spangien een ongemeene groote toeruftingh gemaeckt wierd, iiièr behalven
de voorfeyde, noch een andere fchoone vloot van veertien Scheepen en twee
Jachten , met veertien hondert en dartig
koppen vaerend volck, en vijf hondert
acht en vijftigh foldaten toegeruft ; over
de welcke als Generael Boudewijn Hendrickfz. , Borgemeefter van Edam , en.
als Admirael , Andries Veron gheftelt
wierdt.

De Compagnie
felfdc Jaer,

op de

fandt mede in het
kuft van Spangien,

onder hetgefagh van Hendrick Jacobfz.
Kat , een Vloot van feven fcheepen , die
meeft in de Maent van J uly in Zee liepen. De andere twee Vlooten , wierden
oock foo haeft vervaerdight als mooghlijck was
maer de Windhond , om die
van de Bahia , van de toeruftinge hier te
lande onderhanden , bericht te doen
voor af gefonden , geraeckte den vier
,

en twintigften O&oberin Zee, enden
twee en t wintighften November , op de
hooghte van vijf graden noorder breedte , daerfe een Spaenfche Barck , met
meel, broodt en fout gelaeden , veroverden , en alfoo op den acht en twintighften December in de Bahia. Dit is
nu het geen van het veroveren van defe
plaets te leggen valt, hoe die vorders weder verloren is geworden /uilen wy(hoe-

wel onfen Onderwerpelingh niet raeckende ) niet wel kon nen voor by gaen

Hhh

De

,

ƒ8
De Koninck
Toeruden Koninck tot
heio> evan
r

ringli

de üahia.

L
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van Spangien ,

als

n

en

ge-

men

van meningh zijnde, op alle
manieren de B.ihia weder te bemachtigen , vervacrdighde daer toe dry machtige Vlooten, uyt verfcheydenegeweften van lijn Rijcken ; ftellende Don
Frederick de Toledo daer over als GeOver de Portugaelfche Zeenerael.
fèght

flingh van

't

is

macht hadt

Don EmmanueldeMene-

en over die van de Straet van Gibraltar , Don Juan Fajardo , het gefagh.
De twee Vlooten van de groote Zee en
Straeten , neffèns het Efquader van Bifcayen , beftonden in een en dartigh lbo
Gallioenen als Scheepen , een Caravel
dry Tartanen en vier Pynaffen , en hadden op feven duyfent vijf hondert kopfes

j

pen

foo foldaeten als bootsgefellen
,
zijnde de foldaeten in dry Regimenten,

twee van Spangiaerden en een van Italiaenen , onder de Colonellen Don Pedro Oförio , Don J uan de Orellana , en
den Marquis de Torre Clufa, verdeelr.
Defe Zeemacht vertrock op den veertienden van January des Jaers 1625. van
Cadix, liep op den negentienden voor
by de Canarifche Eylanden , en wierp
op den fesden February haer ancker
voor S l Jago, het voornaemftevande
Eylanden van de Cabo Verde , alwaer
fy de vloot van Portugael vonden , die
hen verwachte , beftaende uyt twee en
.

twintigh groote fcheepen , en veertien
foo Bareken als Caravellen , en op hebbende vier duyfent foo bootsgefellen als
foldaeten

,

welcke

laetfte in

twee Regi-

menten , onder Antonio Minnes Barrejo enDonFrancifcodeAlmeyda, Onder Admirael van defe vloot, verdeelt
wierden. Defe vloot was op den negentienden November des voorigen Jaers
van Lisbona tzeyl gegaen , en hadt aen
het Eylandt Mayo een Gallioen laeten
, daer niet boven tachtentig mannen afgekomen waren , ghelijck oock
dry andere Scheepen van hen waren af«•edwaelt, die tot Pernambuco aenqua-

fitten

,,

Daden

van de welcke het eene ftranden ƒ
maer de twee andere weder by de vloot
,

gheraeckten

foo

,

alfTe

voor de Bahia

quam.

De

gantfche vloot fcheyde van

go op den

St. Ja-

Haer

aea-i

February , en quam op tocht,
het laetfte der felver Maent by de Bahia ,
en op den vierden van April daer binnen in. De Hollanders hadden binnen
deStadt en op de Sterckten , over de
twee duyfent foldaeten , behalven de
Swarten en Portugeefen , die in Hollandfchen dienft waren , beneffèns wel
feventien fcheepen. Don Frederick de
Toledo lande fijn volck , omtrent de Landen
SterckteS Antonio, op de felveplaets, der span»
daer de Hollanderen in het veroveren S iaeidcn«
mede waren geland hy felfs gingh mede aen landt, en liet Don Juan Fajardo
de forge over de vloot ; met laft te verhinderen , dat de Hollandfche Scheepen
uyt liepen, of andere inquamen. Het
eerfte dat hy bemachtighde , was het
Kloofter Sc. Bento , leggende daer twee
Regimenten op, onder het gefagh van
den Marquis Troppani > Sergeant Majoor van het Leger ; en trock foo met de
relt van fijn heyr nae het Kloofter der
1 1

.

c

.

:

Carmelijten.
S*.

Die van de Stadt deden een uytval op
Bento met vier hondert mannen, en

vochten dapperlijck tot groote fchaede
der Spangiaerden , daer de Colonel Pedro Oiörio, neffèns vier Hoplieden Don
Francifco Manuel de Aquitara , Don
Alfonfo de Gana, Don PediodeSanStevan , en Don Diego de Efpinofa
doodt bleef. Dry andere Capiteynen
wierden gequetft , met veel foldaeten
behalven menighte van dooden. De
Hollanders fonden mede twee Branders
op de Spaenfche Vloot , doch fonder
goed gevolgh.
Don Frederico, om de belegerde te
nauwer te befluyten , en het uytvallen
te beletten , lande noch vijftien hondert
foldaten, gevende die een darde quartier,

rjytval
der Hol»
landeieCi

van Pi E
tier

,
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Don ƒ uan de Orellana , om-

onder

trent een plaets las Palmasgenoemt}

en
de quartieren afgeiteecken , en
opgemaeckc wierden, bracht hy negen
Aenvangh en twintigh groote ftucken gefchuts te
van het
l an de , foo om der belegerder wereken
eclcgh.,
daer mede te vernielen, als de fcheepen
die op de reede laegen , te befchaedigen.
Terwijl was men daer binnen niet ledig
maer in het opmaecken van noodighe
wereken tot tegenweer Teer beiigh, doch
alles onder een wereldt van ongebondentheyt by
verften en foldaten , welcStaetvan kelaetfte in een verachtinghe van hun
binnen.
bevelhebbers, en daer nae in een openbare muyterye vielen.
De ftucken die de Spaenfchen aen
het Carmelijten kloofter hadden gheplant, fchooten het voornaemfte Schip
der belegerden in de grondt , die van
St. Bento vijf andere, en befebaedighden de reft foodanigh , dat maer eenige
weynige het ruym konden verkiefen >
zijnde de andere onmachtigh om van
plaets te veranderen. De Spaenfchen
dan van de Zee kant niet meer te duchten hebbende, keerden al hun ghewelt
nae de Stadt, diefe van het kloofter der
Carmelijten met dry en twintigh , van
dat van S Bento met acht, en van las
terwijl

O

r

.

|

|
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goede, en by de quaetwillige een ftoutheyt, om iich aen te maetigen dat hen
niet toequam.
Het volck iloegh hun
oogh op Hans Erneft Kijf, die door
den Colonel Allert Schouten , Sargeant
Majoor was gemaeckt, fich tot daer en
toe wel gedragen had. Dehaetvan het
volck was meeft teghen den Colonel
Willem Schouten , en ontftond meeft
daer uyt, omdathyfeerfeldenomreedt
om de wereken te befichtigen , of andere nootwendigheden tebeforgen, en
als hy het al dede , gaf hy het volck weynigh moeds, jae in tegendeel menightc
van fcheldtwoorden , dat, zijnde door
het geduerig arbeyden genoeg befwaert
de fel ve niet wel verdragen kon de. Sijn
meefte werekwas inde hoerehuyfente
gaen, of op het Hof te fitten fuypen en
fwelghen , al het wclcke het volck bewoogh hem af, en den voornoemden
Kijf tot Colonel in fijn plaets te fetten.
Wanneer de belegeraers door eenige
overloopers hier kenniiTe van kregen,
namen die gelegentheyt waer , om meer
en meer te naerderen. Ondertuffchen
komt 'er op denachtentwintigften van
April , daer de Krijghsraedt vergaedert
was, bericht , datter van weghen den
vyand een Trompetter , om de Stadt op
te eyfehen , gefonden was , waer over fy
noch op dien felvendagh een Tamboer
van binnen uytfonden , met een brief
van defen inhoudt Wy Colo?ielen Rade»

Palmas met fes ftucken befchooten.
Maer noch al dat fou de belegerde ,
als die van mondtkoften en oorloghs
voorraedt, noch wel voor feven of acht
weecken vooriien waren , niet hebben van defe Stadt S'. Salvador , hebbende verkonnen dwingen , indien tuffchen het flaen dat uwe Excellentie een van onfe
volck en de Overigheyt eendracht ge- Tamboers heeft verfocht om van onder:

il

Onluft^
binnen de
"
'j'tadt.

bleven was. Maer defe droegen fich foo- handelingh te fpreecken j foo hebben vjy
danigh, datfy, alsgefeghtis, een groo- defen afgeveerdight > om te verflaen welc~
ke V'Exelle?itie tneyninge is j vertrouwen'
te verachtinge van hen , by het volck
veroorfaeckten , het welck op een muy- de de felve ons y naer kryghsgebruyck > te
ten uyt quam , willende defe hun Bevel- fullen worden weder toegefonden.
Defen
hebbers geen gehoorfaemheydt betoo- brief had K ijf felve onderteeckent. Don
nen> maeropentlijckfoeckende, eeni- Frederico gaf daer op tot antwoord , dat
ge der fel ver af tefettcn , en anderen in hy van geen opeyfehinge wift ; maer inhunne plaetfe aen te ftellen. Dit ver- dien fy, naer het gebruyek der belegerweckte een groote verilagentheyt byde den , iets van hem verfochten , het gee-
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n e met Godts eere en des Konincks verneur wasgeweeft, wanneer het Jacr
was , wilde hj;het te vooren de Stadt ingenomen wierd.
felfdé gaerne beleefdeÜjck aenhoóien
De belegerden gaven weder tot anten in achtingh nemen. Hier op hebben woordt , fy meenden niets onredelijcks
de belegerde des anderen daeghseenige te hebben gheëyfcht , en konden oock
voorwaerden , op de welcke fy de Stade niet anders doen , fijn Excellentie bewilden overgeven , op het papier ghe- hoorde fulcks niet af te (hen , voor al
bracht, en Don Frederick toegefonden. hen geen fcheepen en volck , fonder
Sy cyfehten dry weecken tïjdts , om hun verbandt van betaelinghe te v/eygeren.
everigbe Scheepe?t te herfiellen en te voor- Sy waeren gants niet van fins, een foo
fien , ten minfe?i vier Scheepen van dry
ftereke en welverforghdeplaetfe, fonbonder t lafen, met de welcke fy naer huys der wapenen en bagagie te verheten
mochten voeren. Dat het volck Jou uyt- maer eerder als eerlijcke Krijghslicden
trecken met haer bagagie , goederen enge- die tot den laetffcen druppel bloedts te
fchut , de Capiteynen en Soldaten met hun- befchermen. Don Diego Hurtado de
ne wapenen , vliegende vaendelen , bran- Mendoga was in Holland , daerfe hundende lonten , koegels 'm de mond. Op welc- ne meeiters geen wet konden ftellen
ke voorwaerden fy mede Don Francifo de foo dat fy fich met Sarmiento moeften
Sarmiento ?net fijn vrouw en kinderen , en laten genoegen.
•voorts alle gevangenen wilden vry feilen.
Don Frederick fandt hier op fijn SarDon Frederick antwoorde, dat defe geant Majoor binnen, en naer eenighe
voorwaerden , in aenmerckinghe van onderhandelingen de belegerden buyhun tegen woordigen iland , onredelijck ten Willem Stoop , Hugo Antonio en
waren. Het Leger van fijn Catholijcke Francois du Chefne, met volle macht,
Majefleyt was meefter te waeter en te om met Don Frederick te verdraegen.
lande , de belegeraers waren in hun ey- Defe bedongen defe voorwaerden.
I. De Colonel en die van den Raed , Vootwaer.
ghen, en de belegerde verre van hun
landt. SijnMajefteyt hadt aldaer groote fullen de Stadt in handen van Don Fre- den vaQ
macht van volck , van het welcke noch derick de Toledo , ten behoeve van fijn g^^Tder
veel niet gelandt waren waer tegens de Catholijcke Majefteyt , in fulck een Stadt.
belegerde geen hulp hadden te verwach- ftandt, als die tegenwoordigh is, met
ten. Daer waren alreeds vier quartieren alle het gefchut , wapenen , vacnen en
afgefteecken , en verfchanft j en feven ftandaerts , ammunitie, vivres en fcheeen dartigh ftucken fpeelden op de Stad , pen die in de haven zijn , alle het geld
invoegen het den belegerden geenfints goud,ülver,juweelen,koopmanfchappen

2 dienft niet ftri di h
g
)'

va^ové"
gaeve.

:

;

toeftond , fulcke voordeeiige voorwaerden te eyfeben , noch hem die hen in
te willigen. Evenwel, willende de goetheyt van fijn meefter toonen , fchonck
hy hen het leven , en verfeeckeringh om
naer Holland te

mogen keeren, met toe-

voeginge van kleederen en noodighe
rnondkoften, mits dat fy voor de betalinge daer van verfeeckertheyt deden.
De gevangens wederzijds fouden oock
gelolt worden ; infonderheyt Don Die-

go Hurtado de Mendoga , die daer Gou-

die in de Stadt zijn, alle fwarten , flaven

paerden en alle gevangenen , van wat
natie of gelegentheyt diezijn , overgeven j en fullen geen waepenen mogen
voeren tegen den Koninck , voor dat
fy in Hollandt weder ghekomen fullen
zijn.

1 1.

Don Frederico

ftaet toe

,

dat

de Colonel , Dienaers der gemeynte,
Capiteynen, Officiers, Soldaten, Jonw
gers, bootsgefellen en alle hun gevolgh
, met hun klederen die
hebben , en daer fy op flaepen. De
Colo-

fullen uyttrecken
fy

Van
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Colonel en Capiteynen , fullen vermogen vvegh te brengen hun bagagie in maletten, en anders nier, endefoldatenin
haer knapfacken op den rugge. III. Don
Frederick {al hen geven vry gheleyde,
ten eynde van de Spaeniche fcheepen
geen hinder lijden, ophuntehuysreyiè, en vivres voor vier Maenden en een
half. I V. Sy Tullen al te faemen uyt de
Stadt trecken naer hun fcheepen. V.

Hy

fal eenighe gelafte ftellen , om het uyttreckende volck te onderfoecken en betaften , of het niets, tegen dit befpreck
fou mogen wegh nemen. VI. Hy fal
aen den Colonel al de gevangene Hol-

landers, die in
fal

De

Stadr

handen

zijn

den uyttreckenden eenigen

aen doen.

.egcvenT

lijn

,

over-

VII. Niemand van fijn volck

leveren.

V1

1 1.

overlaft

In de fcheepen

fal alle

behoeften tot de zeylaegie gelaten worden. IX. Wanneer fy te fcheep zijn
fullen hen noodige wapenen tot hun befcherminge gegeven worden, maer in
het uyt trecken , fullen fy geen mogen
draegen , als alleen de Capiteynen hun
zijdt geweer.
Oic wierdt alfoo gheflooten op den
dartighften April , in het quartier by het
klooiter der-Carmelijten. Den Spangiaerden wiert hier op een Poort in ge-

geven

,

en op den eerden

May hen

de

Stadt in geruymt , nae dat fy by nae een
Jaer in handen van de Compagnie was

geweeft ; maer alles gefchiede met fulck
een ongeregeltheyt , dat de Spangiaerden al in de Poort en de Stadt genoeghfaem machtigh waeren , eermen aen de
andere zijde wiftdatter yetsghehandelt
was.

Dcfe overgaevc was des te fnooder

om dat het Jacht de Haefe

,

,

dat tot naer-

richtinge der befettinge afgefonden was
veertien daegen, voor het belegh , met

het bericht van de toeruftigh in Hollandt , daer aen gekomen was , het welcke hen hadt behooren te moedigen om
ket uyt te harden, Deib voorverhaelde

toeruftinge en onderftandt

6i
quam oock

maertelaet, en moft derhalven onverrichter faecke, fonder iets van belang,
als alleen Porto Rico , door het vluchverrichten der ingefeetenen , te vermcefteren , tingh der
31111 "
(fonder evenwel het Cafteekekonnen
J^l

winnen
van

)

te

hebben uytgerecht , weder

vjoot.

daer.

Voor dat Jaer is niet gedenckwaerdigs
door den Generael Boudewijn Hendrickfz. uytghericht

voornaeme

,

echter bleef het

van de Weft-Indifche Maecfchappy , te gelijck de Spaeniche af breuck te doen , en iich met buyt
van de felve te verrijeken.
Tot defen eynde hebben fy weder van
dit Jaer PJeterHejn, als Admirael, met Toerueen vloot uytgeruft , om, na dat hy lich ftinghvac,
by den Generael Boudewijn Hendrikfz. n
£* Ur
fou vervoeght hebben , op de Spaenfche de 'nivet
filver vloot

befluyt

tepafièn, beitaende in ne-

gen groote Scheepen en vijf Jachten.
Met defe geraeckre hy , op den een én
twintighften van Mey in Zee, en bevand lich op den fesden July by de Barbados, alwaer hy fijn vloot in vier Efquadren verdeelde , in de eerfte was hy
iel ver, met de fcheepen Amfterdam,
den Orangieboom, denPynas, en de
Jachten de Sparwer en de Raven. Inde
tweede was Zutphen en Geldria , en
't Jacht David.
In het darde was Walcheren , Hollandia en 't Jacht de Arend.
In het vierde de Neptunus en de Goude Leeuw, gevende een ieder noodighe onderrichtingh en Zeyn-brieven.
Zeylende allöo onder en omtrent de
Caribilche Eylanden , kregenfe in Guadaloupe van de Wilden eenige vervarfchinge , fy meenden daer omtrent de
vloot van den Generael te vinden , ert
allbo met den felven vervoeght , de
Spaenfche Zeemacht aen te taften, maer
de Generael Boudewijn Hendrickfz,.
was ondertuflehen overleden; waer door
het gefagh onder de Matrofenuytwas,
en alfoofcal een goeden tijd waren uytee2
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vloot van geweeft, enderhalven al fchaersheyt in
ïo ude de vloot ontftond , namen defe een ben
mt
y°
fluyt weder naer huys te loopen , gelijck
.

re'h U

fy

deden.
Pieter

Heyn bevandt

fich

dan

alleen

om

de Spaenfche vloot
aen te taften, doch leyde het evenwel
daerop toe, den eenen of den anderen
Op
ver vloogen voogel op te vatten.
den negenden van Herfftmaend , des
morgens , kreegh hy eerft feven vreemde zeylen in het gheücht , welck getal
vaft meer en meer aenwies , tot van
niet machtigh

veertigh fcheepen toe j maer derfde,
aenghemerckt lijn kleyne macht , die

Hy bevandt fich oock
genoodfaeckt , by gebreck van water,
naer Florida te zeylen , van waeröy befloot weder naer Africa te keeren , en
niet aentaften.

qaam op den tweeden van November
aen het Eylandt Corros , daer nae by
Tercera , en ten laetften in Sierra Leona, hebbende hier en daer een fcheepje

genomen.

Hy

bleef aldaer tot hetlaetftevan Ja-

nuary desjaers 1627, fich met de fijne
wel ververfchende, en wendt van daer
de ftevens naer Brafil , nemende onderwegen en Schip van Madera , met wijn

en ftuckgoederen geladen. Hy komende by de Bahia , ontfiet fich niet daer
binnen te loopen , fonder het fchieten
Dappere V an de Cafteelen en de Stadt te ontfien
ed y,an
onder wekker gunft dartigh Spaenfche
™
Jf.w<
'Jn
Scheepen onder de wal gekort laegen.
Hy evenwel voeght fich te midden tuffchen de opper en onder Zeevoogt van
Portugael , van de welcke hy defe in de
'

grond'gcfchooten , en de geene fich over
de
te ?even gedwongen heeft , terwijl
ovede
Geldria
Hollandiaen
Scheepen
rige kielen aentaften , uyt de welcke het
volck , om fich te redderen , buyten
boort fprongh. Hier op wierden een
deel gemande booten afgefonden, die
in fpijt van al des vyandts fchieten en
donderen , twee en twintigh Portugee-

;

,

,

Daden

en

fche Scheepen van de wal afhaelden , al
het welcke binnen den tijdtvandryue-

ren befchickt was j verliefende deHollanderen niet meer als vijftigh mannen
daer by, behalveneenighegequetften,

onder de welcke de Admiraelfelfswas,
die een koegel door den flinckerarm,
en een fpiinter voor de fcheenen gekreghen hadt. Sijn Schip, beneffens het
Schip Geldria geraeckte mede op het
droogh, daerfe dapper vanhetvyandtÜjcke gefchut getroffen wierden. Geldria, hoewel meer als tfeftighmael geraeckt, wierdtten laetften weder vlot,
maer het Schip van den Admirael wierd
als in

te

flenteren gefchooten , fbnder vlot

konnen geraecken, en

alfoo in

den

brandt geftoocken en verlaeten , maer
dit was het niet al, het Schip de Orangieboom geraeckte aen brand, en fprong
met volck met al in de lucht ; van het
welcke veertien , feerbefeert, geberght
wierden.

Den Admirael

fandt

hier

op de

veroverde Scheepen Sint Peter , de sijn v*r
Hoop , NoiTa Sennora de la Vi&oria derehai>
en de Swarte Leeuw , naer het Vader-

met Huyden , Catoen , Toeback
maer meeft met Suycker, en oock eenige J uweelen geladen ; die aldaer oock
geluckighlijck aengekomen zijn. Daer
op nam hy noch twee Scheepen van
Angola met (laven gelaeden, maeralfoo de Gouverneur van Salvador die
niet wilde lofTen, heeft hydefelve op

land

,

Taparica

te

lande gefet.

Op

den laetften van Maert verliet
Pieter Heyn de Bahia weder, en begaf
fich voor by Morro Sant Pablo , naer
het Eylandt vanPaefchavondt, en geraeckte geluckighlijck boven dequalijck
beruchte Abrolhos, komende tuffchen
Cabo Frio en de Rivier de Javeiro,
ontdeckte hy twee zeylen , van de welcke hy een , dat met fuyeker ghelaeden
was , genomen heeft , het ander ont-

quam

het.

Hy quam

voorts aen en in

de
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daer by
,
puC!?n groef, om verfch water te krijgen, daer die v«:: het Stedeken Spirito
Santo , brandende vlotten met de vloed

de ftroom de Spirito Santo

op hem lieten afdrijven , om fijn fcheepen in de brand te helpen , maer alles
ibnder veel gevolghs , alfoofe licht te
bluiïchen waeren.
Een Carra>vel van
Lisbon , met wijn en ftuckgoederen gelaeden , viel hem hier mede in de hand.

De Admirael

eyndelijck weder van hier

tzeyl gegaen, verdeelt fijn vloot in dry

Efquadronnen. Cornelis Cornelifz. OeOnder-Zeevooght, gaf hy dry
fcheepen , om met de felve voor Rio
delaPlatatekruycen. Hendrick Beft
een Schip met een Jacht en een Carravel , om op de mond van de ftroom Javeiro te paffen , hy felfs behieldt vier
Scheepen , dry Jachten en een Barck by
fich , en gingh met de felfde omtrent
de Bahia de Todos los Santos, alwaer
hy wift dat twee fcheepen , nevens het
Fort de Tapezipe ghefet laegen. Hier
fendt hy eenighe gemande boots naer
toe, die een goeden buyt daer af haelen , en voorts de fcheepen in den brand
le, fijn

fteecken.

Hy

r

.ndere
utc

"ïd van
1

u Heyn.

kreegh oock bericht uyt een genomen Barck , datter noch fes gelaede
Fluyten , opwaerts in een kreeck van de
ftroom Tapezipelaegen. Hier fendt hy
aenftonds opkondfchap eenige gemande booten naer toe , die terftond aen
den ingangh van de ftroom , een kloeck
fchip vonden, dat van fijn volck verlaten was, gelijck noch een half mijl verder fes andere fcheepen, die vaft verder
opkorteden. Met defe tijdingh keeren
de booten weder te rugge , waer op de
Admirael des anderen daeghs op het
Jacht de Vos overgaet , en vaert foo met
twee andere zeylenen eenige gemande
booten de Rivier op. Ondertuffchen
waren defe Fluyten hooger opgezeylt,
en met anderhalf hondert foldaeten ,
onder den Capiteyn Padüha , gefterckt.

63

De Onder-Zeevooght

van de Portugefen, was in de achterhoede , die niet liet
dapper metfchroot op de Hollandfche
booten te fchieten, waer door de felve
te met begoften af te facken , en in der
daed het werek hid sen Hechten ny tgang
gehad , ten waer e de Admirael het volck
als met geweldt had aengedreven , dat
daer op den Vke Admirael der Portugeefèn aentaft , vermeefterde , en alles
dat men daer op vandr, doodc floegh.
Op dit voorbeeld fprongh het volck van
de twee naefte zeylen aen land , en liec
de fcheepen ten beften. In defen handel lieten de Portugeeien meer als anderhalf hondert man fitten , waer tegens
de Hollanderen niet meer ais vijftien
verlooren. Dry fchepen lagen noch hooger op , maer dewijl de Rivier aldaer
met laegh waeter droogh liep , en föo
nauw was , dat de boomen van den eenen oever tot den ander reyekten , vand
Fiet Heyn niet geraeden hoogher op te
volgen,, maer lijn dry prijfènaf te voeren , het welcke niet fonder moeyte en
gevaer gefchiede: want de Portugeefen
hadden den mondt van de ftroom wederzijds befchantft , en met het fincken
van een fchip geftopt. Tiet Heyn echter
gaet felfs daer nae toe, fteeckt het gefoncken fchip , by laegh water in den
brand , en keert lbo , in het midden van
duyfenden van koegels weder te rugge.
Hy danbelaftedatmen rontfom het
Jacht de Vos , de Pinas en het Caravel >
op boegen ibu , en met de veroverde
huyden behangen , om daer achter voor
een mufquet koegel vry teftaen, alfoo de
fcheepen uyt defe enge en drooghe
ftroom , niet als mee het uyebrenghen
van werp anckers konden gheraecken.
De Gouverneur van S c Salvador lagh
ondertuffchen met een goedt ghetal
volcks , en eenige Burgeren achter de
befchantfinge , verhoopende hun geledenefchaede nu eens op den werekmeefter te verhaelen. Piet Heyn komt ech.

ter
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en haek de veroverde fcheepen
fchootvrye booten uyt de Revier ,
ketende ondertufifchen niet na, uyt het
Jacht de Vos , dat mede op de felve wij-

ter af,

met

was, onder de vyanden te
Aldus gheraeckte hymet fijn
genome fcheepen daer af, die hy in het
geficht van S Salvador ontlaed, zijnde
noch feven Nederlandfche zeylen , uyt
verfcheydene oorden by hem gekomen.
Met defe en de fijne gaet hy op den veertienden van July tzeyl , komt by Noronho , en van daer by Cornelis Oele
fijn Vice Admirael, die fonder eenigh
voordeel te doen , voor de Rivier de
Plata gekruyft hadt j gaen alfoo gefaeSijnwe- rnender handt naer het Vaderlandt , en
^erkomft
<omen geluckighlijck met goeden buyt
die hen, behalvendevoorgaendcnoch
ccilaiid"
cp den te huys reyfc in handen viel , in
de Mafe en Texel in.
Niet vruchteloos was defe tocht afgeloopen , in aenmerckingh van de ghemaeckte buyt , maerwel, voor foo veel
hen de toelegh op de Spaenfche lilvervloot ontichooten was. Het volgende
le verlchanft

fchieten.

c

.

i

Jaer

,

gaf

hem

daer toe beter geluck

wanneer de Weft-Indifche Compagnie
Nieuwe
'

ïuftinge
aooi Tiet

ht>n

'

we(j er een rrefTelijcke Vloot toeruile,
beilaende in een en dartigh meeftfware
Scheepen , en van fwaer gefchut , en ten
vollen met volck voorfien , over de
welcke VieterHeyn alsGenerael, Hen-

Lonck als Admirael,
en Jooft van Trappen , anders Banckert, als Vice Admirael gheftelt wierden , hebbende de Generael Witte Cornelifz,. de Wit, die in andere gelegentheden , en hoogher bedieningh , fijn
moed mede wel voor het Vaederlandt
getoont heeft , als fijn Capiteyn op.
DeCe machtige Vloot op verfcheydene tijden uytgeloopen , quam op den
negentienden Juny des }aers 1628, by
Porto San&a en Madera , en vervorderde voorts haeraentochtj fonder te verletten.
Het Schip de Swarte Ruyter,

drick Cornelifz.

,

en

Dade N

de Eenhoorn en de Vos, kreghen laft
voor uyt te zeylen, en temaecken

om

morgens altoos weder by de
Vioot waeren ; en alfoofe fich op ózn
tienden July op de hooghte van veertien
graeden en fes en twintigh minuten ,
en des anderen daeghs op darden graeden en vier en vijftigh minuten noorder breedte bevonden, belafte de Generael het J acht de Vos , naer het ondergaen van de Maene , voor uyt te zeydatfe des

om, wanneer fy landt quamen te
ontdecken , de Vloot met een fchoot te
waerfchouwen , gelijck oock noch dien
felven nacht ghebeurde , doende hen
Jacht een fcheut , en van den Generael
meteen beantwoord zijnde. Sy waren
nu onder de Caribifche Eylanden gekomen, en quamen op den twaelfden
onder het Eyland van Sant Vincent, in
Sainct Antonysbay ten ancker.
Alhier fbelde de Generael aenftonds
ordere tot het ruylen van ververfching
het haelen van water en brandhout, en
gingen op den achtienden weder naer Haer aenlila Blanca tzeyl , daerfe maer weynigh ocin.
tijdts vertoefden , en voorts den feven
en twintighfte voor by de Cabo de Tuberon , krijgende met den aenvangh
van Ooghilmaend , IfladePinosin het
gheiicht.
En dewijl dit de bequaemfte
plaets was , om de vloot van Terra Firma wacr te nemen , vergaderde de Generael hier over fijn geheymenRaedt^
en gaf ieder Schip haer order waer naer
len,

het fich te fchicken hadde.

Op den darden van Ooghftmaendt
vernamen fy , tuflehen de Cabo de Corrientes en die van Sant Antonio, twee Aenkomft
zeylen , niet verre van de wal , die korts an twee
daer aen by hen quamen , zijnde het chee P en
Schip de Roode Leeuw en de Pinas,
*

-

die eenige daeghen voor de Vloot uyt
Texel tzeyl waren gegaen. Sy waeren
op den feven en twintighften Juny aen
het Eylandt Granada gekomen , daerfe
in hec begin van July aen landt gingen,
en

'

van Pi eter Pietersz. Keyn.
6f
hec
jacht de Vos, en de Baicke, voor
en cenige kuylen om waerer te vinden
gegraven hadden eenig volck was oock de vloot heen tezeyien, om de droog,

daerfe by twee
,
dorpen met Wilden quamen , die hen
vallen,
vriendelijck bejegenden > evenwel waerfchouden, dat aen de andere zijde van
het Eyland , in het geberghte , iich een
leer quaedt flagh van roenlchen onthield , die fich ibo tegen hen als tegen
de vreemden, feervyandigh toonden j
datfe hen daer voor mollen wachten ,
op datfe niet afquamen en hen een quaden treek /peelden.
Op den tweeden July waren fy weder
aen landt gevaeren, wanneer fy aldaer
veel volcks vernaemen , die met twee
Canoes van de andere zijde des Eylands
aldaer gekomen waren ; en fchoon iy
door de andere Wilden daer voor ghewaerfchout wierden , hebben fy echter
het felfde geen acht geflaeghen.
Dele
Moorda- Wilden ondertuflehen hun flagh waeroige Wil.
nemende j dat de eene boot met water
naer de Scheepen toe roeyde , overvallen de Hollanders, die noch aen landt
waren , onvoorfiens , en floegen van die
van het eene fchip feftien , en van die
van het ander fchip achtien mannen
doodt, breeckende vorder wel dartigh
water vaeten aen ftucken , als mede de
boodt , die echter noch aen de fcheepen, beneffens vijf mannen , die dele
moorders in het bofch waren ontvlucht
gehaek wierdt. Daer nae hadden fy fich
aen het Eylandt Sant Criftophel ververfcht, en waren alfoo by de V^loot gekomen. Op den vijfden van Ooghilmaendt lagh de Vloot by de uyihoeck
S c Antonio, daer de Scheepen fchoon
gemaeckt , en een Jacht op de wacht
ghehouden wierdt. Op den fevenden
lnddenfe een fwaren ftorm , en bevonden fich op den tienden ter hooghte van
1 3 graeden en een half j niet verre van
Rio de Porcos. Op den dartienden geraeckten ly weder boven de Caep van
S c Antonio, doen belafte de Generael
te landewaert

'Hutivoor.

.

.

gegaen

nemen ; twee glafen in der
nacht geraecktede Barck aen de grond,
die daer opeen Ichootdede, waer over
de vloot wende, en men vandt goedt
des anderen daeghs , ter oorfaeck van de
haule itroom, naer de Tortugas tezeyien ; daerfe op den twintighften by quamen, en hetanckeruytwierpen.
Des anderen daeghs vernamenlè twee
zeyJrjes, die aengehaelt wierden, zijnde twee Barckskens , die over veertien
dagen , uyt de Havana gekomen waeren , om aen defe gronden te komen
villen.
Uyt het volck van defe wierdt
ten waer te

vernomen , dat de Spaenfchefchcepen
noch gants geen kondichap van

aldaer,

de Hollanders hadden

,

datter

mede

noch geen Vloot van Terra Firma of
Nova Spanje gekomen was, maer dat

men de felve dagelijcks verwachte. Op
den 22. faegen fy weder het Eyland CuenquamendeHavanasfoona, dat
het Cafteel Morrogenoemr, gemackelijck konde fien.
Des anderen

ba,

men

daeghs hadden

fy Mefa de Maria in het
en mifbn vier van hunne fcheepen , Hollandia , de Rode Leeuw , Dordrecht en de Valck ; neffensde Jachten
de Ruyter en Muyden. Sy lieten het
met den ooften windt langhs het landt
door ftaen , om niet te verre beooften
de Havanas te geraecken , dewijl fy verv orden;
naemen, door den ftroom, feerom de aencocht
det
vloot,
ooit gedreven te zijn.
Sy hadden op
den 24. de Havana feven mijlen zuyden ten ooften van fich , en kregcu een
geweldige Travade met blixem , regen
en fchrickelijcke donderflaghen j waer
door het Schip Dordrecht fijn groote
ft enge in ftucken afgellaghen , en mede de andere vry befchaedight wier-

gelicht

,

den.

Sy ginghen al weftelijck aen , met
koelte uyt den ooften , en kregen eyndeiijck

Él Pan de Manianzain hetge-

Iii

iicht,
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,
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dede duchten,

als

n

zijnde

wel feven of acht mijlen te oollwaert
ghetrocken , doch echter was dat een
werck van de Goddelijcke vooriienigheytj dewijl de Spaenfche Vloot, door
de felve paffagie , hen gelijck als inde
mondt is ghevallen. Men belafte de
Jachten fich wat te verfpreyden , om
nae Scheepen uyt te fien , doch defe
quaemen op den acht en twintighften
weder by de vloot , Tonder iets vernomen te hebben- Men vand dan geraeden wat verder af, en naerder aen de
Cabo de Florida te houden. Op den
negen en twintighften vernaemen fy
weder een zeyl , het welcke fy aenhaelden, zijnde een Barck met vijftig man,
door den Gouverneur van de Havana,
Don Lorenzo de Cabrera , om de
Vlooten vanNueva Hifpania en Terra
Firma te ontmoetten , uytghefonden
en te waerfchouwen dat omtrent dry
en twintigh Hollandtfche Scheepen ,
fich daer omtrent verhielden } fy waeren al fes dagen in Zee geweeft , en verwondert waer die fbo langh vertoefde ;
fy verklaerden vorder dat in de haeven
van de Havanas geen fcheepen laegen,
als alleen een nieuw gemaeckte Galeye
en noch een dat op ftaepel ftond. Datter vier of vijf hondert foldaeten op de
Sterckten laegen , en in de Stadt by de
fes en twintigh hondert Burgers wierden
Bericht

van de
Havana.

Daden

en
Men vandt

daer niet in als eenige vruchten eneenpijpwaeters, en ftackfe aen
brandt.

Sy hielden het noch al by de wal , of
een mijl daer af, foeckende vaft weder
de weft te winnen , foo datfe fich op
den eerften van September weder omtrent dry of vier mijlen beweften de

Havana vonden ,
ter

ftaecken voorts dich-

by de felve plaets, omaftefienwat

fcheepen daer mochten legghen. Komende op een Gotelinghs fchoot daer
by, bevonden daer geen andere fcheepen , als de gevangens hadden bericht
behalven twee kleyne Bareken. Des anderen daeghs wierdt het Jacht de Vos
weder naer de gronden van Tortugas afghefonden , ten deelen om de Advijs
bareken te onderfcheppen , die om de

Vloot te waerfchouwen noch uyt mochten zijn , ten deelen , oock om den Vice Admirael , die tot noch toe by de
vloot niet was geweeft, optefoecken,
en te belaften met fijn feven by hebbende fcheepen , op de gronden van de
Tortugas te blijven leggen ; en aldaer
op de komfte van den een of d'andere
Vloot te wachten. Sy leyden hetondertufTchen met de weftelijcke windt
by , om fich by de Havana te houden
bevonden evenwel dat hen de ftroom
al dapper om de ooft hadt getrocken y
foo dat fy albereeds de Havana wel acht
mijlen zuyden ten weften , van fich
getelt. Dat op het Slot Morro tfeventigh , op het andere twintigh , en op hadden , en weder des anderen daeghs
het darde acht en twintigh metale ftuc- El pan deMatanza in hetghefichs kreken laegen j ten laetften , dat de Hol- gen , ghelijck mede een zeyl daer de
landtfche Vloot daer maer onlangs ont- voorfte Scheepen jacht op maeckten
deckt, en het aldereerfte van het Slot maer de Generael een fchoot fchietenMorro gefien was. Tegen den avondt de, op dat men met naejaegen fou aflavernamen fy weder een Barck , die men ten , quamen fy alle weder by malkannaer fpoorde* en op ancker vandt leg- der , behalven de Lange Barck , die noch
gen, niet boven een Roerfchoot van een wijl het felfde zeyl nae fette , en
de wal. DeSpangiaerden fiende de Hol- eyndelijck twee groote Scheepen ghelanders aenkomen, kapten hun ancker
waer wierdt , van de welcke het eene
liepen foo hoogh tegen den wal als fy
een fchoot naer het felve dede. Defe
konden, en namen de vlucht aen land. dan quam des nachts weder by de vloot»

De

Van
De wind was nu al
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eenige dagen zuyde-

lijck geweeft , waer door niet alleen de
Generael , maer oock de Vice Admirael , die nu mede daer omtrent was
gekomen , voornamentlijck de Spaeniche vloot, al noord ooftwaert, en van

de Havana afdreven. Eyndelijck kreeg
men den Vice Admirael met fijn byhebbende Scheepen deNeptunus, het
Poftpaerdt, de Vergulde Son , 't Schip
Munnickendam , den Gouden Leeuw
en den Dolphijn , in het gheficht, en
quam alfoo ter goeder uere by een. Sy
waren toen by giffingh omtrent El pan
de Matanza , een hoogen bergh , hebbende by na de gedaente van een brood
op acht of negen mijlen. Op den achtften hoorde de Generael fchieten , waer
op hy den Barck daer heenfandt j die
weder gekomen zijnde , tijdingh bracht
dat de Witte Leeuw een Schip , komende van Nueva Hifpania had genomen
en dat men uyt de gevangens had verftaen
dat de geheele Vloot van Nueva
Hifpania by der handt was.
Met het
rijfen van de Son , wierd men tien Zeylen gewaer, daer de Generael terftond
naer toe hield j eenige van de fel ve waren te loefwaert en eenige te ly waert
hebbende dien gantfchen nacht op het
vyer van de Hollandlche vloot , onbedachtelijck gezeylt. De negen ly waertfte waren terftondt met Bootsen ChaOntdee- loupen by de Hollandtfche vloot, deking daet
wijl hetftil was, gekomen. Defe waren een gedeelte van de Spaenfche vloot,
hebbende elck by de veertigh man op,
en zijnde gelaeden met Huyden , Meel
Broodt, Campechehout, eenige oock
met Indigo en Conchenille.
Omtrent den middagh ( zijnde de
wind zuyden ten ooften meteenftijve
koelte ) fach men loefwaert noch acht
of negen Scheepen, dry of vier mijlen
in Zee, doende fich feer groot op , foo
dat men vermoedde , dat het de Galleoens waren, die foo langhin de Ha,-

ven van

«7

Nova Spangia hadden vertoeft

om

dat fich een van defelve hadtgheftooten , het welcke daerom moft ontlaeden worden. Terftont maecktende

Hollanders jacht daer op , en de Spaenfchen wenden het naer de wal , waer te-

ghens de Hollanderen hun beft deden
om die van de walaf tefnijden, maer Ontmoetalfoo defe veel tijds

met het nemen der lJ"

voorièyde Scheepen hadden toeghebracht , kreghen de Spaenfche de wal
eerft , waer op het de Hollanders op
hen aen wenden. De Generael liep
ruym fchoors voor de wind af, foo dat
de andere in twijffel Honden , of hy

om

de loefwaertfte fchee-

fulcks

dede ,

pen

die les in het ghetal waeren

,

,

als

en twee andere , te volgen , waer over fy mede naer de wal
hielden met natte zeylen , om den vyand
de walaf te fnijden
maer de Spaenfchen geraeckten voor hen in de Baye de
Matanza. De Generael hieldt dan op
van jaeghen , fandt andere dei waerts,
en ftack fèlve nae de vloot by de wind
het was op den fchemeravondt, wanneer de Spaenfche in de Baye liepen ,
daeriè het aen de grond fetten j de voornaemfte, en bynae al die konden, begaeven fich terftond te lande, en naevier Galleoens

:

men

foo veel koftelijckheyt

konden

mede als fy

gaende de Chaloupen in aller
haeftvaftaf enaen.
Des anderen daeghs omtrent ten een
uer, quaemen de Dolphijn , de Oyevaer,de Valck,als mede korts daer aen de
Vice Admirael , met Geldria , voorts de
Admirael j en daer op de Generael met
de reft van de vloot aen , en bevonden
dat de Galleoens aen de grondt faeten;
een weynigh daer naefchoot de Generael een fchoot, totteecken, om ghelijckelijck binnen te zeylen j de Admirael Lonck gheraeckte met fijn Schip
mede op een drooghte , legghende te
midden in de Baye, liet fijn ancker vallen, en fchoot met eenen lijnlaeghre
:

Iii 2
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backboort op de Spaenfche los, waer
door hy weder vlot gera-eckte. Toen
fette fich de Generael mede omtrent de
Spaenfchen die feven of acht fchooten
deden , vluchtend» ondercutrchen al

ken van brand en anderfints,

Het vero-

'

fe/vcr

quam

,

wilden

maer nae

fy fich te

weer

ftellen

een Chargie mufquetten of twee op hen geloft waren , ontviel hen de moed. Komende aen boort,
vonden fy geen middel om boven te komen en te enteren , ter oorlaeck van de
hooghte der fcheepen ; by geval hinger
een touw buyten , waer by een matroos
datter

op klam, die boven zijnde , rontsom
nae touwen focht, om dievafttemaeken, en de andere die beneden waren ,
toe te werpen ; het welcke hy met gemack dede , dat de Spaenfche aen ftonden te fien, fonder ecnigen tegen weer
te toonen , wanneer ondertuffchen de
andere Scheepen enterden , riepen de

DuytfchenBuenaGuerra, Goed quartier ? op loet welcke de Spaenfchen alle
naer beneden liepen. De Generael had

mede een

Spangiaert, die buyten boort
gefprongen was , bekomen , defe fandt
hyaen denSpaenfchen Admirael, waer
op al het volck fonder gheweer boven
quam , het welcke door de Nedei landtiche booten, zijnde eenige van de felve
wel met goud en lïlver belaeden , aen

kndt gebracht wierd.
Dciïc voorfichtigheyt

ne! voor quam

alle

van den Gene-

vördere ongemac-

ghelijcfc

[
!

;

oock daer op belalt wierdt dat alle de
Booten en Chaloupen van de veroverde
Scheepen fcuden aflegden. Dien nacht

j

;

naer landt toe.
Daer op quaemen terftond: de booten van den Admirael ,
(] e Schout by nacht , en het Schip Haer^un ' met mu
^l ue[!: ers aen boort van
den Generael. j dele gingh felve in een
van de boots, en belatte me de Spaenfche te vaeren. By hem waeren in de
boots de Admirael, de Schout by nacht
Cornelis Claefz., van de Roode Leeuw,
Capireyn Albert Hendrickfz. , van het
Schip Haerlem Cipiteyn Frans Claefz.
met eenige Sargeanten en andere.
Wanneer hy op de Spaenfchen aen-

Daden

en

;

'

ontftond een ongeftuymigh weer, lbo
dat te middernacht de ongheanckerdc
Galleocns van de grond los geraeckten,
en dicht by de Hollandfche Vloot quanaen drijven, wanneer de anckers in de
grondt geworpen wierden. Des anderen daeghs voeren de Generael en iVdmirael , aen de veroverde Scheepen
om op alles goede ordere te ftellen , en
het plunderen van het volck te doen ophouden.
De Admirael van de Spaenfche vloot
v/as het Galleoen S c . Anna , voorden
met twee en twintigh metaele ftucken ,
onder Don Francifco de Buena Vida,
en Francifco Denneboa had het gefagh
over het Krijghsvolck. De Vice Admirael was het Galleoen S*. Geertruyd,
met twintigh metaele ftucken gewapent.
De Schout by nacht was Montague genoemt , met twintig yfere ftucken voorfien j hier by waren eenige Koopvaerdy
fcheepen fonder gefchut.

Op

dele wijfê viel defe koftelijckc

door een wonderlijcke beitieringh in onfe handen. De Generael vorVloot

,

ders als een wijs Overfte , wel aenmerc-

kende den tijde des Jaers en de plaets,
de welcke hy was, en wat onghelegentheyt hen fou konnen overkomen ,
indien de Vloot van Terra Firma , die
alle ueren verwacht wierdt, hen op den
hals quam , tegen de welcke te llaen
in

hem

als

vallen

,

toen feer ongemackelijck fou
heeft terftont belaft

,

dat alle

de Scheepen fouden worden gheloft.
Een van de veroverde Koopvaerders
met huyden. fonck , met hetloflenvan
de vordere gingen vijf dagen deur. De
laedingh fullen wy hier nae feggen, de
wijnen en andere lij fs voor raedt, wierden over de vloot verdeelt. De vier
Galleoens , en een nieuwe Koopvaerdei

Befluyt
tot v «-

t!^]^»

van
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der wierden tot de te huys reyfe vervaerdlght, en de anderen van alles ontbloot zijnde , of verbrand of in de grond

Op den feventienden September des
morgens, lichten iy, met een zuydelijcke windt de anckers , naer dat fy
de Lange barek, als onnut, mede verbrandt hadden , hebbende voor heen
het Jacht de Vos en den Oyevaer naer

I
|

,

om

dele

boodfehap te brenghen ; van de
welcke de Oyevaer op den vijftienden
November voor Rotterdam ten ancker
quam , brengende een tijdingh die gants
Hollandt verheughde en in vreughde
vyeren iïelde. De refl van de Vloot
Nakomen quam oock op byfondere tijden binnen ,
van de
behalven een van de Galleoencn , dat
Vloot.
in de verkeerde Canaelgeraeckt en op
de Kuil van Yerlandt gebleven is. Op
defen geheelen tocht hebben de Hollanderen maer honderten vijftigh dooden gehad , doch iïecken warender veel
toenlè in Engelandt quamen , om datle
foo langhe fonder vervarfingh waeren
De laedingh nu van defe
Scheepen , behalven het geene by het
volck achter om is gehaelt , dat vry niet
weynigh is geweeft, wordt begroot op
Waerdye e lf Milhoens vijf hondert negen duy^entj vijf hondert vieren twintigh gul•erove"
len njck- dens, fonder daerinte begrijpen de laom
dinghevan Mufcus , Ambregrijs, Be2,oar , Zijde waeren , en een groote menighte van alderhande koftelijckhedcn
noch oock de laedingen van tweeGalleoenen en een Prijsken.
Duyfenden van vreemdelingen quamen binnen Amfteldam om defe fcbat
en feldtfaemheden te üen , onder de
welcke de nieusgierighey t oock den KoDrocve nmc k en Prins van Bohemen uyt den
Haege darwaerts trock , die daer over
hipreuk van een beklaechlijcke fchipbreuck
tuflehen
Haerlem en Amfteldam leden , daerde
inck°v"a
ohem:a Prins jammerlijck verdronck.
blijde

Igheweeft.

'

'
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DeHeeren Bewindhebberen venden
Goh lbo met defen buyt verrijekt , dat
tegen het ghevoelen van de verftan( die het wat matiglijcker wilden
aenleggen ) een uytdeelinge van een half
Capitael , of vijftigh ten 'hondert deden , het welcke iy hch daer nas ghenoeghfaem beklaeght hebben.
In het Jaer 1029, viel deplaets van
f/

dighite

gehackt.

het Vaderlandt afghefonden

H E Y N.

'

Admirael van Holland open , door
de dood van den Heer van der Leek
en dewijl nu oock Dorp (die anders de
Vlooten op de VlaemfchekuftGeneralijck had beftiei t ) in het Leger te Velde
gebruyekt wierd, en derhalven noodig
een Admirael in Zee moft gaen , heeft
de Heer Prins van Orangien , Pkter Tiet Utjm
Heyn, door lbo veel braevedaeden in word Lt.
Lt.

hooge achtingne zijnde, daer toe ver- van Hol
kooien.
Dit was nudehooghiteroem lande,
die hy hier te lande konde behaelen >
maer niet lange heeft hy d*e befeeten of
ghenooten , want hy leggende voor
Duynkercken , en nu voor hebbende
het Scheurtje, en met eenen dat oude
Roofneit te floppen , geraeckt met de

.

Duynkerckers in een hevigh gevecht,
welcke hy dry van des vyandts
fcheepen verovert , maer het ongeluck
wilde dat hyin het begin door een grof
yfer ter doodt getroffen wierdt , benef- Sijadoocj,
fens Capiteyn Blom , tot groote droefheyt van meefbal de ingeiètencn. Sijn
lichaem wierdt op den vierden van July, met een grooten toeloop van menin het

fchen begraeven.

Voor

het Lijck gin-

gen twee vaenen Burgers in den rouw
gewaepent, hebbende hun kolders met
fwarte linten belet, de Vaendelen met
fwarte linten

opgewonden

,

als

mede

de Trommelen met fwart laecken overtrocken , de Mufquetten onder de armen , de Piecken lieepende. Daer aen
volghden die de VVaepenen en heC
Krijghs-gereedtfchap droegen , zijnde
alle Zee-Capireynen hier te lande. Hopman Liedekercken droegh het Wapen,
Iii 3
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Capiteyn Bornon , de oudfte van de
Zee-Capiteynen , wierdt het Cafquet
of Heimet aengeboden , om daer mede voor het Lijck te gaen , maer hy

onmachtigh zijnde fulcks te doen , als
die fijn leden in'sLands dienftverlooren had , wierd fulcks Evert Antonifz.
van Amfteldam aenbevolen.
Daer aen volghde het Lijck , onder
een kleed , dat door al de Zee Capiteynen , die aen landt waren , gedraegen
wierdt. Hier op volghde fijn Sufters
foontje , noch jongh zijnde, met een
langhen fleependen mantel ; daer nae
fijn Bloedverwanten van Delfshaeven
en Rotterdam , toen de Bewindhebberen van de Weft-Indifche Compagnie.

De H. H. Gedeputeerden

ter

en

Daden

, als mede eenige uyt de Staten
Generael , de Gedeputeerden der H. H.
Staten der Provinciën.
Die van den
Raedc van Staeten , alle met hunne
Dienaeren , in den Rouw ghekleedt.
Toen de Overigheydt van Delft , en
daer na twee Compagnien Burgers fonder geweer, al in den rouw, invoegen
het gevolgh , in vijf hondert en vijf en

liteyten

tachtentigh paeren befbondt.

Het Lijck in de Kerck gebracht zijnde , wierdt in een Marmere Tombe gefet , en de VVaepenen ter eeuwiger gedachtenis opgehangen.
In een treffeworden

ter

Daedenaengheroert, en

fijn

lijck

Latijnlch

loops

fijn

opfchrift

wel verdiende lof opgehaelt.

Admira-

'tLEE

74

UEEVEN

en

DADEN

'Van

H
L

E

N D

R

I

C K

O N C Q_U

E.

Hollands Admirael.

INHOUD.
GEmoedightheyt
om

der Weft-Indifche Compagnie.
Bejluyt
Brafil aen te taften. Loncque wordt Generael. Be-

van de vloot. Aentocht van Loncque. Aende
Ey landen. Ontmoeten van de Spaenfche
aen
Canarifche
komft
vloot. Gevecht tuffchen een deel van de vloot en- *D e Nederlanders van de Spaenfche verlaeten. Tatache genomen Strekte onder het volck. *D e vloot by een. Ongelegentheyt van Hol'
ftellingh

^De vloot verft erekt. KomtbyTernambuco. Befteüingh
den aenval. Aenvangh daer van. Bejchieten van de Kafteelen. Voorforge der wanden. Landen der troepen. Slaghordere derfelver. En aentocht. Eerfte treffen. Vorder e aentocht.
't Bejpringen der Stadt.
Hinda ingenomen. Groot goed verbrand. Landt -Fort befprongen. Goedvinden van den Generael
wederfproocken* Beftellingh om de Forten te belegeren. T)e
Sterckte S*. George overgegeven. Het Fort op het Zee reciffgewonnen. Het Ey landt Antony Vaaz, ingenomen. Verfcheydene
ontmoetingen. Beftellingh over de Regeer ingh
Brafil. Vryen
handel op Brafil.
landt.
tot

m
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;
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als

de-

Admi-

onder den bejroemden Piet Heyn , in het
.-jL^^jy^ veroveren van de illver
vloot gefien , nu fal hy
hier weder in een grooter onderneming,
op het Tooneel komen , en een vverek
helpen uytwereken, dat fo<T veel gejuyg
en lbo veel geklagh in ons Vaderlandt
rael,

i

iti

De Weft-Indifche Maetfchnppy

,

ge-

dij>hthevt

moedight dooriulck een geluckige ver-

der WeftJndifche

Compa-

overingh , als hier voorgaet , heeft, naer
een rijp overlegh , cp wat wijle men de-

gnie.

fe begintfeien fou voortfetten

Xefluyt

om
aen

Brafil
te ta-

om

,

op

een valte voet, den vyahdt hinder, en
henlieden voordeel toe te brengen , het
ooge op Brafil geflaegen , en goedt gevonden een tocht , voornamentlijck op

Pernambuco

te

ondernemen , daer toe

jften.

door de gelegentheyt van de plaets, en
de rijeke handel in Suycker en Braülien
hout , die aldaer valt , bewoogen.
dit dan te wege te brenghen
Loncq
vvierdt Hendrkk Lonajue by de Vergaewordt Ge> deringh der Negentienen , tot Geneneracl.
rael, en tot Admiradby 't Land , Pieter Adriacnfz. Ita , tot Vice Admirael

Om

Jooft van Trappen

,

anders gefegt Banc-

kert ; tot Opper-hooft , of Colonel over

de Heer Diederick
en nevens hem
,
dry Lieutenant Colonels en een Sergeant Majoor verkooren. Menmaeckte voort beftellingh tot een feer aenfienlijcke vloot. Uyt Zeelandt liepen, op
het Krijghsvolck

,

van Waerdenburgh

Xcflelling

van de
vloot.

den feventienden May desjaers 1630,
uyt, dePrincefïèAmciia, de Vice Admirael
llen

,

Daden

met vier metaele , achtien yfere
,
ftucken, honderten veert igh matrofen
en vijf en tnegentigh foldaten , onder
Capiteyn Samuel Lucafz.
De Gulde
Son groot hondert en tfeftigh laflen,
gemonteert met vier metaele , feftien
yfere ftucken , negen en tachtentig ma-

laflen

en twee en veertigh foldaeten,
onder Capiteyn Jacob Huygen. 't Schip
Domburgh groot hondert en dartigh
trofen

met vier metaele, achtien yfere
itucken, acht en tachtentigh matrofen,
en acht en dartigh foldaeten voorfien
lallen,

veroorfaeckt heeft.

Gemoe-

en

groot over de dry hondert lavoorlien met twintigh metaele

,

ftucken ( onder de welcke twee vier en
twintigh ponders, fes achtien ponders,
en tien twaelf ponders waeren j en achvordert gemunt met
-tien gotelingen
',

dry hondert vier en

vijftigh

mannen.

De Svvaen, groot twee hondert en vijftig

onder Capiteyn Cornelis Loncque van
VlifTingen. Het Schip de Leeuw groot
hondert en twintigh lallen , met twee
metaele, veertien yfere ftucken , negen
en tfeftigh matrofen en veertigh foldaeten voorfien , onder Capiteyn Adriaen
Knaep. De Meermin groot veertigh laflen , met vier metale en vier yfere ftucken , dry en veertigh matrofen , onder
Capiteyn Marinus Dirck.
Uyt Texel liepen op den 23. Juny,
het Schip Hollandia , groot dry hondert
lallen, met twaelf metaele, en twee en
twintigh yfere ftucken voorfien , en bemant met hondert vijf en twintigh matrofen en dry en tnegentigh foldaeten ,
onder Capiteyn Thomas Sickes. De
Salmander groot dry hondert laflen,
gewaepent met fes metaele vier en twintigh ponders, tweegeflagenFalconets,

dartigh yfere ftucken

,

hondert vier en

dartigh bootigefellen , en foldaten naer
behoefte. De Fama groot dry hondert
lallen, met fes metaele vierentwintig

ponders , twee geflaegen Falconettcn
en dartigh yfere ftucken , bevoicktmet
hondert en dartigh bootsghefellen , en
foldaeten naer advenant, of behoefte
onder Capiteyn Oucke Douwes. Amersvoort groot twee hondert laflen , met
acht metaele, achtien yfere ftucken

,

fe-

ven en feventig matrofen en vier en dartigh foldaten voorfien , onder Capiteyn
Dirck Symons van Medenblick. De
Brack

van

Hendrick Loncqjje.

Brack groot tfeftigh laften , met fes metaele, acht yfere ftucken , en vier en veertigh rnatrofen voorfien , onder Capiteyn Jan Vos. De Provincie Overyflel
groot hondert en tfeftigh laften , met

en

acht metaele , achtien yfere ftucken

cob Theunifz. van

,

fe-

en

vijf en tachtigh foldaten.

73
De Goude

Leeuw groot hondert en veertig

laften

met twee metaele en achtien ylère ftucken > met acht en tfeventigh rnatrofen
tfeftigh foldaten

,

onder Capiteyn Ja-

Delft.

Wegen de Kamer van het Noorder.
ven én tfeventigh bootsgefelien , en vier
quartier liep ter felvertijdt uyt het Schip
en dartigh foldaeten.
Op den feven en twintighfte van de Monnickeftdam , groot dry hondert lafelve Maendt liepen uyt Goeree , het ften , voorfien met ies metaele , vier en
Schip Amfterdam , op het welcke de twintig yfere ftucken , hondert en veerGenerael Loncque was, groot vijf hon- tigh rnatrofen, en vij f en tfeventigh foldert laften , voorfien met vier en twin- daeten , onder Capiteyn Pieter Frederickfz. Naftbu , ntifens het Schip Encktigh metaele en achtien yfere ftucken
gemant met hondert en vijftigh rnatro- huyfen, groot twee hondert en dartigh
fen en hondert en feven foldaeten. De laften, met acht metaele , twintig ylère
Hollandfche Tuyn , groot vier hondert ftucken, vier- en tnegentigh matroofèn
laften , met feftien metaele ( daer onder en een en vijftigh foldaeten voorfien
onder Capiteyn Laurents Claefz. den
fes vier en twintigh ponders) twee en
twintigh yfere ftucken , met hondert en Boer, en het Jacht den Oyevaer groot
achtien rnatrofen en hondert en twee tnegentigh laften, met twee metaele,
foldaeten , onder den Admirael Pieter achtien ylère ftucken , fes en vijftig rnaAdriaenfz. Opgingh en Capiteyn Aller trofen en negen foldaeten , onder CapiJanfz. van Griet. De Provincie van Uy- teyn Pieter Symonfz.
Wegen de Kamer van Stadt en Lantrecht, groot dry hondert laften, met
acht metaele ( daer onder fes vier en den , liepen op den 23. July uyt, het
twintigh ponders) twee en twintig yfe- Schip Stadten Landen, groot hondert
re ftucken , hondert en achtien rnatro- laften , met twee metaele en veertien
fen en acht en tfeftigh foldaeten , onder yfere ftucken, twee en tfeftigh rnatroCapiteyn Hendrick Jacobfz. Cats. De fen en twee en tfeventigh foldaten. Het
Swarte Leeuw , groot hondert en tach- Jacht de Vos tfeventigh laften groot,
tigh laften

,

met

vier metaele ftucken

fchietende achtien ponden yfers, twintigh gotelinghen > twee en tnegentigh
boorsgefellen en vijf en tnegentigh fol-

daeten
tenfz.

,

,

onder Capiteyn Marcus Maren het Jacht de Swarte Ruyter

groot feftien laften , met veertien gotelinghen en vier en twintigh rnatrofen
onder Capiteyn Hendrick Jooften, alle
van de Kamer van Amfterdam, en het
Schip Uytrecht van de Kaemer van de

Maefe, zijnde Schout by Nacht , CorMelckmeydt , groot dry
hondert laften , voorfien met feven me-

nelis Claefz.

, acht en twintigh yfere ftucken
hondert en twee en veertigh rnatrofen

taele

met -vier metaele en tien yfere
ftucken , vier en vijftigh rnatrofen en
dry en twintigh foldaeten , onder Capiteyn Claes Hendrickfz.
De Swaluwe
groot dartien laften , met vier metaele
en fes yfere ftucken , fes en dartig bootsgefterekt

geielien

en

vijf foldaeten

,

onder Capi-

teyn Heyndrick Heyndrickfz. , en op
den tweeden July liep in Zee het Schip
Groeningen , groot dry hondert laften
met twaelf metaele ( daer onder twee
vier en twintigh ponders , en vier óic
achtien pond yièrs fchooten ) twintigh
yfere ftucken, honderten tien rnatrofen en hondert foldaten , Capiteyn Sy-

mon Volckertfz. Bobberr.
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op den feven

,

en

Daden

pen, heteene

feer groot en de reft van
en twintighften Juny uyt het Goeree- alderhande flagh getelt, en alfoofy alfche gat rzeyl gegaen zijnde, quamop daer den Generael niet vernamen , èn
Aentocht den veertienden July daer aen , in het hun befteldc tijdt ten
eynden was , wa° nC '
g^fichc van de Barles , daer de eerfte al- ren fy vorder aengezeylt, jaegende ono*e.
gemeene Rendevous en by een komft der S*. Michiel , noch een paffaet- barck
was 3 kruycende aldaer tot den feven- aen landt, die voor hun ooghen ftiet,
tienden toe , wanneer hy fich van daer foo dat fich hetvolck, ter nauwer noot
naer de Canarifche Eylanden begaf, ge- aen landt konde bergen. Naer dat fy
lijck het Jacht de Oyevaer , naer S 1 Maaldaer tot aen den achtienden van Auria in de Vlaemfche Eylanden fijn loop guftus hadden by gehouden , is de S warnam , om al de Scheepen en Jachten te -Leeuw en den Oyevaer, nevens den
voornamentlijck de Zeeuwen, die ee- Salmander , de Provincie Overyffei , hec
nigen tijdt voor hem waeren uytgeloo- Jacht de Brack , en de Vos weder by
pen , op te foecken , en by een te hae- hen gekomen , maer de vier Scheepen
len, oock aen te feggen ,- datie daer niet onder den Commandeur Cornelis
langer, als tot den feilen Augufti , fou- Loncque hadden fy niet gefien , waer
den hebben te vertoeven , maer hun beft mede fy nu in alles feftien föo Scheepen
dpenom bydevlaggein de Canarifche als Jachten , behalven het Schip Amersfoort en het Jacht deSwaluwe, die neEylanden te komen.
Hy quam met fijn byhebbende fche- vens den Admiraelvan groot Canarie,.
om naer varfch waeter om te fien , gepen , op den twee en twintighften July
in het gelicht van Porto Santo en Ma- vaeren waren, fterck mochten zijn.
De Generael vand goed , defe Scheedera , nu en dan op eenighe vreemde
zeylen jacht maeckende , maer kon
pen in twee Efquaders te verdeden.
door mangel van bezey lde Jachten geen Het eene gedeelte hield hy by fich , ten
voordeel doen. Op den vier en twin- ooften vanPunta de Naga, en het andere fandt hy met den Schout by nacht,
tighften faegen fy de Eylanden de Salvages , en quaemen des anderen daeghs omdeweft, van het felfde Punt, doch
Aerrkomft omtrent Tenerifïè , de tweede vergader
moften ieder etmael op een beftemde
*
$y vonden aldaer vijf Scheepen tijdt teghens malkander over wenden >
P^ aets
aarifche
planden, van de Vloot , Hollandia, de Fama , om alle avonden beooften Punto de
Amersfoort , met de Jachten de Swalu- Naga, weder by een te komen , waer toe
we en de Havick, die hun vorder ge- de Jachten het des Nachts dicht onder
de wal hielden.
felfchap van de Barles nae de Vlaemfche
Niet tegenftaende dele goede beftelEylanden hadden afgefonden , fy waeren op den dartienden July op de hoog- lingh , deden fy evenwel geen vreemde
zeylen op , alleenlijck op den dartiente van de Barles gekomen , fonden des
anderen daeghs de Jachten den Vos en den van Oogftmaend, joegen de Jachde Swaluwe,tuffchen de Barles door,om ten een Barck , op groot Canarie aen
ftrand, die in ftucken ftiet, endeonfè
naer de andere Scheepen uyt te fien.
Overyffei joegh aldaer een Barck aen geen voordeel toebracht. Op den neftrand, van het welcke hetvolck over gentienden quamen beyde de Efquaders
boort fprongh, en fich metfwemmen weder by een , en die bevonden fich
aen land berghde , fy waren op den vijf- op den drie en twintighfte , met het aentienden voor de Rivier van Lisbon ge- breecken vandendagh, tuffchen groot
weeft , en hadden daer feftien Schee- Canaria en Tenerifra > onder de Ko,

.

-

ninckr-

van
Ontmoe*
ien van de

Spaenfche
\loot.

HE NDR

I

Vloot , beftiert door Don
Frederico de Toledo , zijnde veertigh
Zeylen , de meefte feergroote Scheepen , flerck , als omcingek en befet.
Loncque hadt niet meer by fich als fijn
Efquader, enSmaldeel, beftaende uyt
de Scheepen Amiterdam , den Hollantfchen Tuyn, de Fame, de Provincie
van Uytrecht, Over-yffel, de Goude
Leeuw , de Swarte Ruyter , en het Jacht
de Brack. Defe fiende met den dagh
hoe machtigh dele vloot was , fochten
voor al de loef van de felve te bekomen ,
en wenden het om de ooft, omalioo,
was het mooghlijck , den hoeck van
Canaria te boven te zeylen, maer daer
by komende fchooten tekort, fbo dat
fy genoodiaeckt waren te wenden , en
door een gedeelte van de vloot heen te
zeylen. Omtrent den middagh wenden
fy het weder om de noord , ichietende
de wind ooft en noord ooft» en hand
over hand wackerende.
Don Frederick dede mede al wathy
riincklijcke

C

K
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voorden boegh aen te klampen, maer
mifte, en quam foo even in ly van hem
foo dat de Generael daer de gheheele
baghboorts laege , in het voor by gaen
in leyde, lbo dateer een groot ghejam-

mer en gekerm

in het felve ontilondti

het de Hollanders al ten.
overftaen. Terwijl naerderde

aldus lieten

noorden

Don Frederick mede

handt over hand j
maer was echter een ftuck voor uyt in ly
van de Hollanders, en wende het lbo
vroeg regens de Hollanders over , dat hy
geen van de felve ( die iich dicht byeen
hielden ) konde bezeyien ; en het een

goedt ftuck, jae wel een mijl w'eeghs,
liet overftaen.*
Tegen den avond quaemen de Hollanders boven de Punt de Naga , zijnde
noch dry van des vyandts Scheepen te
loefwaert , en de reft achter uyt , recht
in het vaerwaeter van hen , maer de
meefte konden het op dien boegh nieC
te boven zeylen.
De Hollanders lieten
het voorts den geheelen nacht , om den
konde, om loefwaert te komen , maer noord ftaen. De Spaenfche Admirael >
fulcks gebeurde maer dry van fijn Schee- die te loefwaert was , voerde den geheepen ( dewijl de andere, uyt ontlagh voor len nacht eenvyer, daer de Scheepen,
de Hollanders , de ïelve in het doorzey- die de Punt te boven waren geraeckt,
len ruymte gaeven , onder welcke dry naer zeylden.
Des anderen daeghs
een Admirael was, die fijn wimpel van 's morgens faegen de Hollanderen maer
de voorftenge wayen liet ) de reft bleef elf van de Spaenfche Scheepen , de Adof aenly, of achter uyt. Dele dry loef- mirael , en noch twee Scheepen waren
Gevecht waertfche Scheepen , hielden fchur-ge- te loefwaert dicht by , en de andere fètulTchen
weer teghen de Faem , Provincie van ven , met den Generael , waeren een
een deel
Uytrecht , de Goude Leeuw en den ftuck weeghs achter de Hollanderen
van de
Swarten Ruyter, die omtrent een muf- die de loef hadden , fonder dat hy op
vlootcn
quet fchoot boven den Hollandtfchen de felve derfde aen komen ; maer tiende, dat die in fulck een goede ordereby
Admirael en Vice Admirael waeren
fchiefende met mufquetten en gefchut een bleven, en fich onderling in wachten , wende, en hielde het , naer fijn
als of het haegelde j en hoewel fy allbo
met malkander heen zeylende, feer veel achterfte fcheepen toe , draegende.
fchooten gefchooten wierden, verlooNae dat fy omtrent een half uer van D ^ Nea
erS
ren de Hollanders maer twee man , en Don Frederico verlaeten waren , kreV an 'de
dat in het Schip Over-yfTel, van de welc- gen fy weder dry zeylen in het geficht, ipaenfche
maer naerder komende, erkenden den verlaten.
ke de Schipper een was.
Een van defè dry Spaeniche Schee- Vice Admirael Banckert, het Schip
pen ? meende den Generael Loncque Enckhuyfen en Stadten Landen. Dele
hadz
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hadden by het Eyland Madera de Schepen Groeningen cn de Swaen gelaeten
die noch een prijs by fich hadden.
Maer onderruiTchen de Generael

datDonFre-

Jjancque beducht zijnde,

derico met

fijn

vloot naer het Eylandt

S Vincent , by Cabo Verde mocht
loopen , en de Hollandtfche fcheepen
aldaer legghende, verraiTenj fandt op
den 25. het Jacht den Svvarten Ruyter
daer nae toe, om de aldaer legghende
Scheepen te waerfchouwen , gelijck hy
des anderen daeghs , met fijn by hebbende Scheepen , daer me^ naer toe
ghezeylt is , laetende evenwel 't Jacht
Stadt en Lai^de aldaer boven Punto de
Naga, met laft dat ny het aldaer tot den
c

.

laetiten dtfer

Maendt

houden ,

fou

om

het Efquader.van de Schout by nacht

en de andere Scheepen die noch achter
waren , waer te nemen ; en hen aen te
feggen, datfe hem hadden te volghen.
Maer hy fandt voor heen een igc fcheepen voor dereede van S Cruz, om te
üen of de vloot van Don Frederico , of
een ghedeelte daer van, aldaer mocht
gefet leggen , maer defe vonden aldaer
niet als dry Spaenfche fcheepen, onder
het gefchut van het Cafteel te leggen
met welck bericht fy weder te rugge qua[

.

men.

Op

dien felven dagh quam oock het
Jacht de Swaluwe, dat nevens het Schip
Amersfoort , met het Efquadre van den
Schout by nacht , beneden het Eylandt
Canaria gheraeckt was j en feer qualijck

konde opkomen , maer fy vonden

des anderen daeghs de felve fcheepen in
Defe ichee\y van het felve Eylandt.

pen hadden op den 24. een Spaenfche
Petache ontdeckt, dieik-honvoorfichde Hollanderen begeven
hadty meynende dat het de Vloot van
Don Frederico was, daer fydes avonds
te vooren waren by geweeiL Het Schip
Amersfoort maeckte daer jacht op ,
fchooc daer op > maer het wilde niet

tighlijck onder

,

Daden

en

ftrijcken

,

maer nemende de harde wind

tot baer voordeel, liep

dwars door de

vloot heen , en los op den Salmander
af, die het medevervolghde; en hoe-

wel de Admirael, wiens Schip Amersden maft door eenquade fwier
hadt afghezeylt , een fchoot dede , dat
men fou aflieten van het felve na te jaeghen, bleven evenwel de Salmander ,
nevens den Vos en 'den Oyevaer aen het
vervolgen, tot des middaghs ten twaelf
ueren toe y wan neef de Patache , nae
datfe kloeckelijck wel feven en twintig
fchooten had uytgeftaen , in de lijeken
van iijn fchoover zeyl , en met een Patache
fchamp fchc.it in de maft getroffen zijn- genomen,
de, gedwongen te ftrijcken , en aliöo
foort,

genomen

wierd.

Dit Schip quam van S Lucar , en
was op den dartienden van die Maend
van Cadix gefcheyden. Het had fes en
vijftigh zielen op, onder de welcke vijf
vrouwenen twee kinderen waren. Het
wilde naer Cartagena , zijnde gelaeden
met Spaenfche Wijnen, Brandewijnen ,
Tinte, Azijn, Cappers , Olie, Oly ven;
alderhande Zijde waeren, oock goudt
en filvere Laeckenen. De Salmander
fette daer volck op , en voerde het mede
r

.

naeSt. Vincent.

De Generael onderdies fijn reys vervorderende , fagh op den darden van
September Ilha de Sal , en geraeckte des
anderen daeghs met fijn byhebbende
fcheepen , onder het Eylandt Sc. Vincent, een van de Eyianden van Cabo
Verde, op te rede. Aldaer vandthy de
vier Zeeuwfche Scheepen , nevens het
Jacht denSwarten Ruyter, gelijck mede den Salmander, en de twee Jachten
die daer oock even , met de veroverde
Patache waren aengekomen. De Generael liet de Patache aldaer vertimmeren , om fich daer van te konnen dienen , leyde daer op tien yfere ftucken
en tot Capiteyn Claes Adriaenfz. van
der

Geeft

Be

van

Hendrick L o n c q^u e.

De

Sicckte

onder het
volck.

fcheurbuyck en andere fieckten
begoflen al Teer onder het volck te ontfj- aen
i nv oeahen fy wel ververfchingh
ö
;
'
°,
van noden hadden , maerde Generael
,

.

,

,

^

,

weynigh boeken a
eenige fchildpadden , en wat vifch foo
dat hy (ich al vry bekommert vand , hy

vand

hier niet

.als

(eer

,
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pagnie , alles wat fy van oorloghs voorraed vaerdigh hadt , het landt byfette,
daerfe in dele (landt van faecken , het
felve een treffelijcken dienft mede dede.
Maer op dat de Generacl van de oorfieck defes vertoevens niet onkundigh

föu zijn, hebben de Bewindthebberen
twee of dry Jachten uytgefonden , om
hem daervan te verwittigen, die hem
in het laetile van Oclober by S'. Vindienende fich van de goederen , die in cent opgeloopen hebben.
de veroverde Patachq gevonden waren j
Evenwel in het laetfbe van Septem- De vloot
invoegen fy eenige vervarfchinge , en de ber, gingen noch uyt Zeelandt tzeyl , verfterekt*
de Scheepan Tertoolen , de Leeuwin
fiecken verquickmgh bequaemen.
Hydeedoock in aller ipoed de Tim- en het Poftpaerd , en van wegen de Stad
merlieden de Chaloupen timmeren en en Landen , het fchip Omlandia ; voorts
opfetten, en voorts alles ver vaerdigen,
liepen oock op het èyndé'van Oftober.
dat tot fulcke een wichtighe onderne- uyt Texel, de fcheepen 'S vvohb de Gulminghe dienftigh was. Op den fesden de Sonne, Campen, deGulde Valclc
van Herfftmaend quam het Jacht Stadt de Meerminne, den Ortef, deMaen,
en Landen , nevens het Schip Groe- deFortuyn, Diemen, Geldria, de Pininghen, de Swaen, en een Schip uyt nas, met noch vijftien of feftien kloecZeelandt, aen, die onder Madera een ke fcheepen , die alle op het uytgaen
fcheepken , alleen niet eenige ftaeven van November, en het begin van Deyfers geladen , genomen hadden , welck
cember by de vloot quamen.
yfer, tot het timmeren van hunne ChaHy maeckte tzeyl van S c Vincent,
loupen wonder wel te paffe quam, in- ( daer hy nu dry maenden en vier en
voegen nu al de fcheepen , die voor het twintigh daegen gelegen hadt ) op den
eerfte , uyt het Vaderlandt waren uyttweeden Karsdagh met een vloot van
De vloot geloopen , byeenwaeren, maeckende twee en vijftigh Zeylen en darden zeyl>yeen
een getal van feven en twintigh kielen
Chaloupen, en quam naer veel onghe- Komtby
met noch twee Prijfen.
macks eerft omtrent half February by Pemam»
buco *
De Weft-Indifche Bewindthebberen Parnambuco.
waren wel van meningh geweeft, het
Hier ving de Colonel Waerdenburg,
overighe van de vloot, en hetkrijghs- tot het voltrecken van het befluytaen,
volck , al kort naer den anderen te fchic- het volck in feftien Scheepen en Jachken j maer alfooondertuiTchen, gedu- ten te landen , beftaende het ièlve uyt
J
rende het belegh van s Hartogenbofch
een en twintigh hondert földaeten , en
de Spaenfchen , benefïèns de Keyfer- by de feven hondert bootsgefellen. De
fchen , by Aernhem in de Veluwe ghe- Jachten Over-yflel en Muyden , mee
vallen , albereedts Amersfoort op ver- vijf en vijftigh matrofen gemant, kredrach ingenomen hadden , oordeelde gen laft, des morghens vroegh, wanhetdeStaet geen tijdttezijn, om volck neer het werek fijn aenvangh nemen
Ongele- uyt het landt tefenden, en alfoo wierdt fou , dicht onder de Stadt Olinda te loollc y c
dit oorloghs volck tot dienft van het
pen , en te verfpieden of 'er gelegentan Hol
Land , tot Uytrecht en elders in beiêt- heyt was , eenigh volck onder de Stade
aiidt,
tingh geleght, ghelijck oock de Com-i te landen. Het overige Krijghsvolck,

fand derhalven eenige Jachten naerhet
naefte gelegen Eyland St. Antonio, om
aldaer eenige ververfchingh te ruylen

.

'
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dat tot het befpringhen van het RecifF ten drijven ; maer des anderen daeghs
wierdt, alles voort beftelt en vaerdigh Aenvangh
beftelt was, wierd in de Scheepen Doraburgh en Prins Maurits overgefcheept. gemaeckt, om den volghenden dagh , daer van,
het werek , naer de voorfeyde beitelVijf en vijftigh matrofen wierden oock
ghelaft, voor het git van de B.nette te lingh te beginnen. Tegen den avondt
loopen , om te hen of 'er gelegeniheyt wierd byden Admirael een teecken gewas, door de gefeyde openingh , met daen , dat men op alle Scheepen en
Jachten of ander vaertuygh , binnen het Jachten een gebed doen , en ieder fchip
Recif te komen. Noch icheepte men iich onder het Efquader, onder bet welctwee Compagnien foldaeten , beyde ke het hoorde , vervoegen fou.
Des nachts liet het de Generael om
fterek twee hondert dry en twintig koppen, en dry hondert en vijftig bootsge- de zuyd loopen , om des morgens boven de gaeten te zijn , en niettelaegh
ièllen over in de Jachten. Het Spaenfch
Fregat, daerde Admirael Pieter Adri- te vervallen , maer de feftien fcheepen ,
aenfz. Ita op fou gaen , den Swarten daer de Colonel en het krijghsvolck. in
Ruyter , de Fortuyn , den Brack , den waren, fetten het recht naer de wal toe.
Phcenix , den Eenhoorn , den Oyevaer, Op den vijftienden bevand fich de GeI

j

Eeftclling
tot den
acnval.

en het Franffe Prijsken , nerael met fijn byhebbende fcheepen,
met twintigh matrofen ge- een weynigh bezuyden Pernambuco
mant, de Leeuwinne, deSwarte Leeuw, loopende met foet weder enftil waeter
de Vergulde Valck, de Eendracht van voor de wind , naer het fteen Recif , foo
dat hy daer teghen den middagh voor
Dordrecht , de Swaen , en ter Thoolen
De Generael en de Admirael
alle alleen met boGtsvolck voorfien , quam.
wierden beftelt, om wanneer het teec- letten het dicht by het Fortje op het fteen
ken van in te zeylen fou gegeven wor- Recif gelegen , en vingen aen her felfden , de eerfte in de Pozo (de plaets de geweldigh te befchieten, ghelijck'fy BefchieJ
mede het ander op het landt Recif de- n var de
daer de fcheepen die uytter Zee komen
^
fetladingh
volle
den,
daerde vyand niet op ftilfweegh.
hun
fich het eerft met

Meermin

,

zijnde ieder

ft

) te loopen , en dat tuffchen beyde
de fterekten door , aldaer hun anckers
te laten vallen , en met hungefchutfoo
veel als mooghlijck was , de felve Forten te dwingen , op dat de voornoemde
Jachten , onder den Admirael , terwijlen

ten

tegevoeglijcker vorder

mochten

in loo-

pen. De Generael met de overige grootc
icheepen , en de reft van het volck , fou-

onder het uyterft'e Fortje,
op het fteen Reciff legghende , fetten

den

iich dicht

om

het felfde met hun fwaer gefchut
doenlijck was , te ontredde-

foo veel
ren.

De vloot

had noch dien felven avond

naer de wal geloopen , maer door het
overfcheepen van het volck , en andere
hertellingen v viel de tijdt te kort, foo
dat het de fcheepen voor dien nacht He-

De Scheepen

die gefchickt

waeren

|

om

hetPozo intevaeren, en de Jachten
tot het inzeylen van de haven beftelt,

in

hielden het ondertuffchen onder zeyl
ten dry ueren , met het hooge waeter binnen te
loopen.

om tegen des naer middaghs
Maer de vyand
dcfe vloot haer

,
die al voor heen van
aenkomft bericht hadt

Voorforge
'

yaa
gehadt, was wel fob voorfichtigh ghe^|J
weeft, als dit gat op fijn meefte diepte,
met het fincken van Icheepen te ftop-

pen; ghelijckmededePozo, en in de
Barette , wacr door de Major Schutte
iijn volck fou aenbrengen , hadden fy
mede een barek gefoncken , en een yferen keeten gefchooren , foo dat door de
felve toegangen niet met allen verricht
kon werden. Dit liet fich acnfien, als
of

van

Hendrick Loncqjje.

of fy fich hadden ingebeelt , niet als van
de water zijde te vrefen te hebben , en
dat fy door het floppen der gaeten , ge-

.

noeghfaem bevrijd waren , maerly bevonden anders. Ondertufïchen gingen
de onfeal voort met het befchieten der
Forten, totaenden avond j maerkonden daer weynigh mede uytrechten , aliöo de koegels daer op niet hechten, en
de fcheepen door de bevvegingh der Zee
weynigh doel fchooten , daer fy in tegendeel het net genoegh daer in leyden
foo dat fy des nachts genootfaeckt waeren , de fcheepen die te kort onder de

Wal laegen, af te korten.
Terwijl de Colonel Waerdenburgh
die op den veertienden voorleden , met
feftien fchepemonder het beleyt van den
Schout by nacht Claes Cornelifz. Melkmeyt, en den Commandeur DirckSymonfz. van Uytgeeft, van den Generael gefcheyden , en naer de wal geloopen was , konde omtrent Rio Tapado
daer wel de befte ghelegentheyt waer
door het achter blijven van de floepen
niet landen , maer defe daer na een weynig bezuyden de Pao Amorello by hem
gekomen zijnde, heeft hy fijn volck in
acht groote Chaloupen , en voorts booten en fchuyten over gefcheept , vaerenLandcn de daer mede naer landt, daer hy felfs
1 troc "
de eerfle opgefpronghen is ( zijnde aldaer, ruymtwee ueren gaens van Olinda, noordtwaerts ) in het gheficht van
eenige weynige Portugeefen foo te voet
als te paerde.
Het volck, foo als het
lande, wierd alterftondtin flaghordre
geftelt ; maer konde niet wel alle by
daegh aen landt geraecken ; foo dat fich
de gelande op de flrandt moflen neder
leggen , ftellende aen de zijde der bof-
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vroegh , verdeelde de Colonel fijn volck
in dry Regimenten.
De Lieutenant
Colonel Eltz had de voortocht aen te Sfcgh orvocren , beftaende uyt negen hondert credet
^
en vier en dartigh koppen , onder de
welcke omtrent hondert vyer roers , onder het beleyd van Capiteynde Vries,
langhsde ftrand voor uyt marcheerden.
De Lieutenant Colonel Steyn Callenfels voerde de Bataille, duyfent neghen
en veertigh mannen fterek , aen ; en
de Major Fouke Houx hadt de achterhoede, negen honderten vijf en tfeilig
man. Met dit volck en in defe ordere , Enaen«
trecktde Colonel de ftrand langhs , op tochu
deStadt aen, daerfe geen vyandt ontmoeten, voordatfe byRio Dolcequamen, al waer de vyandt, aen den overkant van het felfde water , omtrent acht
hondert man fterek, fich achtereen retrenchement , in der haeft opgeworpen
geleght hadt , genietende het voordeel
van de Rivier , dat de diepte van een
man tot fijn middel toe mocht hebben.
De voortocht gheraeckte hier aen- Eerfte
ftonts met den vyandt handt gemeen , treffen,
hebbende fich de Colonel felvedaerby
begeven ; maer fy , eensdeels uyt fchrick
voor twee Veldftuckskens , die op hen
fpeelden , anderdeels , door het hart aendringen van ons krijghsvolck , dat fich
niet ontfagh in het waeterte fpringen,
en foo op hen aen te gaen , vonden fich
-

genootfaeckt

en

hun voordeel te verlaeten ,

fich, achterlaetendeveelgequetften>

naer het bofch te begeven ; van de Holmaer dry ghequetft,

landers wierden

Wanneer

bootsgefellen

dit beftelt was, trockendefè
vorder aen , tot daer fich een andere
troep vyanden vertoonde , maer defe
hield oock geen ftand ; naer dat de veld
ftucken mede hun proef daer op gedaen
hadden.
De Colonel fiende met wat een haeft

fy daer in,

de vyanden voor

fchadien fchildwachten uyt. Eyndelijck
lande oock de reft, nevens dryhondert
, tot den treyn , fonder dat
door den vyandt verhindert

wierden.

Des anderen daeghs des morgensfeer

al

fijn

hem weecken, deed

volck des te vaerdiger aentrecken,
tafte die

en komende nu by de Stadt,

aeo

vorJerc
wntocht.

,
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aen dry verfcheydene oorden aen. De
voortocht nam de rechter hand, langhs
een wegh door hetbofch, nacrhet jefuyten Kloofter gemaeckt, gelijck hen
die gelegentheyt door een gevanghen
Portugees aenghewefen was j inaer komende daer achter aen , en het volck

den , nevens den Admirael en
dert

Hier mede liep die dagh by naer ten
eynde, en geraeckte het volck aen het
pionderen , oock waerender veel foo
moede en mat, foo door den tocht en
den arbeydt, als door de grocte hitte,
gebreck van v/aeter en andere onghemacken , datfe de overwinning niet vervolgen , of iets verder , op des vyandts
andere Sterckten , die op het Reciff laegen, ondernemen konden j hebbende
oock de Bevel-hebberen genoegh te
doen , om het volck in ordere te houden, en op hun noodige wachten te beitellen , op datfe van den vyandc niet

De Bataillc nam den middelwegh,
en quam door een enge ftraet , tuffchen
het Francifcaner en het Jeluyten Klooinghetrocken

,
,

kodaer

de groote Parochie Kerck ftaet, konden van daer met mufquetten , in de

overvallen wierden.

kleyne noorder fterekte , op de ftrand
ftaende , fchieten ; fy vonden aen een
kleyne doortocht , wel eenigen tegenweer, maernadatterdry ofvierPortugeefen gevallen v/aren , begaf üch de reft

onaengefien het ftrijdigh bevel van Mat-

op de vlucht.
De Major Fouke Houx met de achOlinda in
^cno.ncn

vermeeftert, foo dat fy

trocken.

afvoerende.

mende op een tamelijcke hooghte

al

mede fonder verhinderingh daer binnen

waren, die met geweld open te
breecken ; maer fy vonden aldaer meerder tegenweer , als fy noch ergens gevonden hadden ; de befpringers evenwel met alle geweld indringende, dwongen de vyanden te vluchten, naer latende
ièven of acht dooden, en veel gequetften

{ter recht ter Stadt

,

lonel defelve

Fcfprin- faeckt
stadt

vijf hon-

foo foldaeten als bootsghefellen
mede aen landt ; en voorts aen het zuyder eynde van de Sradt j maer eer dit
volck inorderewasgeftelt, haddeCo-

vol moedt opklimmende , vonden fy
de poort geilooten , foo dat fy genootgen d

Daden

en

ter hoede , quam onderdies , tot aen de
Trencheen van de Portugecfen , en het
noorder Fort , daer vier itucken op laegen, die van een Nederlands builchieter gehandelt wierden, Sy wierden ech-

ter daer feer hard aengetail

,

en voorna-

mentlijck vernemende dat de Nederlanders alreeds meefter van de Stadt, en

boven hen waren, wierden vertfaeght,
en verlieten hun wereken , die dicht
onder de Stadt lagen , daer de onfe aenftonds over

klommen ; en al foo waren-

van Öiinda.
Tcrwijlen de Colonel met de fijne,
bier mede doende wa; , quam de Major Schutte, vanden Gencrael afgefon-

ie geheel belifters

De inwoonders
thias

van Olinda , hadden

d' Alburquerque

,

Gouverneur

5

hun

befte goederen , voor heen uyt
de Stadt gevlucht; foo dat m'er alleen
al

i

twee hondert kiften fuyeker, eenighe
wijnen , en andere koopmanfebappen
binnen vandt, die met groote onordere van het volck vcrwoelt en verflingert
wierden, eer daer ordere op geftelt kon
worden. Des anderen daeghs dede de
Gouverneur d'Alburquerque , een uer
voor Son, al de Packhuyfendieophet
Reciff ftonden , en vol iüycker en andere goederen waeren , in den brandt
fteecken, foo om hun ongehoorfaemheyt , op de Stedelingen te verhaelen ,
als om dat hy wel fagh de felve niet te
rullen konnen befchermenj endeoniè
het voordeel daer van te benemen.
Men wil dar daer door wel feventien
duyfent kiften fuyeker, een groote menighte Braülien hout , en andere waeren, inde affche geleght en verdorven
2ijn.

ran
Groot
goed

vet-

biand.

2.ijn.

Hendrick Loncqjje.

Daef verbranden oockwel by de

twintigh Scheepen en Bareken , ibodat
een Portugees Capiteyn , Gil Correa
de Caftel Blanco , in een brief aen den
Koninck, de fchaede wel op twee millioenen ducaten begroot.

De Generael

,

Admirael en Vice Ad-

mirael , quamen des morgens mede in
de Sradt , wanneer men oock ordere
moft (lellen, om den brandt , die de
Svvarten in eenige huyièn hadden ver-

enalfoodefelve
,
Swarten , onder fchijn van gedienftigheyt , grooten moedtwil aenrechten
en veel goedts vvegh ileepten ;. wierdt
goetgevonden , alleen eenige weynige
tot noodigen dienit te behouden , en de
oorfaeckt, te bluffen

reft ter Stadt

uyttejaegen; omfichvan

onnut gefpuys te ontfiaen. En alfoo fich de vyand hier en daer , omtrent
de Stadt vertoonde, wierd oock dienftigh geacht, al de toegangen en voor
wachten wel te vooriien ; maer men bevandt de felve lbo veel , en de Stadt ibo
groot en woeft te zijn, als leggende al
op heuvelen en berghskens , dat men
beft oordeelde alleen aldetoewegen te
befetten , of de plaets naer vereylch te
ftereken. Sy trocken dan het volck op
de hooghfte plaetfen van de Stadt wel
by een , fneed de wegen af, en liet de
beneden Stadt open legghen , en alibo
gingh oock defe dagh daer mede deur
fonder dat men , door de vermoeytheyt van het volck iets meerder konde
ondernemen. Den volghenden dagh
wierden al de fïecken aen landt ghebracht, om die wat te ververfchen , en
des nachts wiert deLuytenant Colonel
Steyn Callenfels, nevens den Ingenieur
dit

Commerfteyn, meteen

om des

deel vyerroers

vyands Sterckte,
tuiïchen de Stadt en het Recif leggende,
te verfpieden. Des daeghs daer aen wiert
de Aifandega , of het Tuygh-huys in de
Stadt geopent, daer men veel voorraet
als buskruyt , lonten , koegels en andeuyrgefchickt ,

81

re nootwendigheden , benefTens eenige
lijnwaeten in bevand.
Op den twintighften wierdt Steyn
Callenfels ghelaft , de Sterckte op het
landt Recif gelegen , met fes hondert

mannen

te befpringen.

Hy

begaf fich

naer Sonnenondergangh uytde Stadt,
en naerderde het Fort , onder de verduyfteringh van de Maen , denckende
het felve te beklimmen, maer de ladders, diefe by (kh hadden , wierden te
kort bevonden , en de vyandt wacker
ghemaeckt zijnde , fchoot uyt achtien
itucken geichuts geweldigh op de Nederlanders , werpende oock de granaten
die de felve in het Fort wierpen , en feer
lanckfaem aengingen, opdeonfe,met
groote fchaede weder te rugge j foo dat
hy onverrichter faecke, met verlies van
eenige dooden en veel gequetften weder te rugghe quam , niet iiende op die
voet

iets

Landt
]f

ort be °

pron S en ?

uyt te rechten.

Men bellede dien dagh met het volck
van de beneden Stadt naer boven te
ftrecken , al de ftraeten en toegangen te
Hoppen tegen den aenloop der Portugeefen , en de daer onder vermenghde
Bralilianen te befchantfen , geduerende
het welcke, de Generael door den Vice Admirael, en andere Scheeps Capiteynen , de gantfche gelegentheyt van
de Barette hadt doen belichtigen , ketende op den twee en twintighften den
Colonel weeten , dat naer hun aller oor- Goedtvfn«
deel , van defe zijde , en door dat gat dcn vaa
menden vyandt de meefte afbreuck ^ee" J^ne *
doen , en hem alle toevoer affnijden fou dsrfprookonnen. En hoewel die valt befigh was ken.
meteen Battery op te werpen, en daer
twee ftuckskens , tot verhindering van
den doortocht op te planten , dat hy
echter oordeelde , dat de felve lichtelijck

overrompek fou konnen worden

verfoeckende derhalven dat hem de
Colonel op het fpoedighfte volck fou
toclènden om dit werek uyt te voeren.
De Colonel en deKnjghsraedt ver-
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gaederen des anderen daeghs over defen
voorllagh , maer vonden het felfde niet
gheraeden, tendeelen, om dat fy oor3
om de" " ee en > netlanden, aendieplaetsfeer
Forten te gevaerlijck te zijn , doch meelt , om dat
belegeren, fy niet dienftigh achten , hun macht foo
verre van een te fcheyden en verdee-

^

i

maer vonden veel dienftiger des
vyands Stercktcn, op het landt Reciff,
met Approches te naerderen , en uyt
de Stadt het volck daer heen aen te voeren. Men begoft dan aenftonts fchantskorven toe te ftellen , en andere nootwendigheden te belbrgen , met het welcke noch twee of drydaegen zijn doorgebracht ; gelijck mede om eenige Advenuenen aen wegen der Stadt, teghen
den vyandt te voorfien.
Op den feven en twintighften des
avonds is de Overfte Lieutenant Adolph
van der Elft , naer de felve Sterckte uytgetooghen j en dien nacht wierdt door
ons volck noch een retrenchement opgeworpen , en tot de hooghte van een
len

,•

mans lenghte gebracht ,

De

?terk-

*5

Sr *

niet tegenftaen-

de de vyandt, uyt beyde deSterckten,
met Canon geduerighlijck , hoewel fonder fchaede , op hen fchoot.
Men bracht dien volgenden nacht
door met het landen en planten van geichut, foo dat men den eerften Maert,
op het Fort heeft begonnen uyt dry halve Cartouwen , en dry ftuckskens van
dry pont , te fchieten j waer op die van
de Sterckte mede niet ftilfwegen , doch
deden weynigh afbreuck. Des anderen
daeghs 's morgens , zijnde de Colonel
felve in de naerderingh gekomen , en
de onfe weder hevigh aenvangende te
fchieten , hebben die van de Sterckte
( die by de Portugeefen St.George ghcnaemt wordt) een witte vlagge opgheftoocken, en een Hopman, om van

•vergege- verdragh re handelen, uytgefonden ,
'
* en.
de welcke verdragen is , datfe met

met
hun

geweer, maer fonder vaendel en brandende lonten uyt trecken, en naer dat

Daden

en

een eedt fouden hebben gedaen , van
den tijdt van fes maenden teghen de
onfe geen waepenen te ghebruyeken,
over de Rivier ghefet fouden worden.
Op defe voorwaerden gingh defe Sterckte over , daer tuiTchen de tachtentigh en

fy

in

tnegentigh

mannen

uytgetrocken zijn

;

maer defe uytkomende, wildeneenige
den eed niet doen , foo datter veertigh
ontwaepent, en gevanckelijck naer de
Stadt ghefonden wierden

;

de anderen

met hun geweer over gefet.

zijn

Men

fand onderwijl een fchuyt aen
van de Sterckte op het Zee RecifF,
om hen te vraegen , of fyfich op de felve voorwaerden mede wilden overgeven defe verfochten dry dagen uytftel
om ondertufichen aen den Gouverneur
Alburquerque de faeck te vertoonen
maer dit wierdt hen ontfeght. Eyndelijck zijn fy oock verdragen, en ten vijf Het Fori
ueren des avonds afgehaelt, en aen het °P h "
die

:

vafte land gefet , zijnde vijftigh

in het getal.

George

Men

mannen gewon"

vandin het Fort

S*. nen.

vier en twintigh yfere ftucken

fchietende fommige tien

, fommige vijf
ponden yfers , en een metaele acht ponder, met omtrent vier duyfent ponden

In het tweede vondenfè
metaele ftucken , daer van op
eenige het wapen van Portugael ftond ^
oock eenige van, met dat van den Koninck Philippus den tweeden en darden
gemerekt waeren j meeft halve Cartouwen , en een metaele flangh > voorts eenigh buspoeder en andere krijghsgereetfchap meer.
Op den darden May , nae dat min
Godt voor dt(en zegen , opentlijck gedanckt had , is den
verften Lieutenant
Steyn Callenfelts naer hetEyiandt Antony Vaaz , dwars tegen het dorp van
het RecifF overleggende , alleen door
een Rivier daer van afgefcheyden zijn- Het Tj*
de , en een feer fchoon Kloofter op fich Iand Anhebbende , gefonden. Hy daer over- /^"/no"5
komende vand daer gants geen volck, men.
buspoeder.
vijftien

O

en

van

Hendric K LoNCqUE.
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Word lbo , fonder flagh of floot , mee- de daer over bedreven is. Vorders wat
de beftieringh van defe veroveringh van
fler van het Klooller. Op dien fel ven
dagh , nae dat het gat van de haven was Brahl aengaet , daer over is een ig gefchil
afgepeylt , zijn eenighe Scheepen en ontftaen j het welcke ten overftaen van
Jachten in gekomen , en al de groote de Heeren Aernhem en van der Duffën, Befleïlin*
Chaloupen tot binnen in het Recif op de Vergaederingh van de Negentie- ovet de
voort geloopen > vindende aldaer een nen , in Zeelandt is gereguleert en al- f£% Hl^°
dusbeftelt: Dat de Colonel Waerdenfeer bequame plaets , niet alleen om te
anckeren , maer oock om de Scheepen burgh fittinghe en flem, in den Polifchoon temaecken. Men heeft des an- tijeken Raed hebben , en geduerighlijck
de tweede plaets bekleden fou , namentderen daeghs de veertigh ghevangens
lijck naer den Prefident , welck ampt
nae datfe mede den eed gedaen hadden
oock te landewaerts ingefonden. Op ambulatoir , of van d'een op d'ander
dien (elven dagh quam het Jacht de gaende, ieder maend fou zijn; dat de
Phcenix mede , met een prijs van de Guarnifocnen , onder des felfs WaerBahia komende , met dry hondert en denburghs patenten en handt alleen fouden worden ves leght , en hy oock alleen
tien kiften fuyeker , tien killen toeback
en eenige tonnekens ingeleyde gengber over alle Exploióten en Entreprinfen al
fulcke hoofden en beleyders ftellen , als
gelaeden, binnen.
DeCc wraeck hebben voordien tijdt hy daer toe bequaem fou oordeelen. Dat
de Portugeefen noch gehad , dat fy dar- hy Waerdenburgh by provifie, en ter
den foldaeten van des Colonels Com- tijdt en wijlen toe dat de vyandt fou van
pagnie , om eenige beeften te haelen Olinda zijn vertrocken , en tot dat door
uytgegaen , met hun tfeventigen , naer de Compagnie daer anders in fou wefen
een dappere tegeniland , en het verlies voorfien , de vacante plaetfcn van Cavan wel vijftien van de hunne ( behalven piteynen, Lieutenanten, Vendrigs, fonvier die het ontquaemen kappot ghe- der voorgaende nominatie der Politijcmaeckt hebben ; maer Capiteyn Daye ke Raeden, fou vergeven. Dat hy het
woordt fou geven , of in fijn afzijn de
v/as voorlichtiger , die met hondert man
uyt getogen was de Portugeefen foch- naefte in fijn plaets , doch mofl het felve
mede aen den Prefident behandigt worten hem wel , met het uytfenden van eenige beeften , te bedrieghen j maer hy den. Dat de felve Waerdenburgh met
merekende hun voornemen , hield fich den Krijghsraedt, de Militaire Juftitie
fouden adminiftreren ; fonder onderVerfchey- op fijn hoede, en is , naer een braeve
denc ont. fchermutfel (daer de vyanden wel veerfcheydvan faecken, het zy de felve encmoetin
kel Militair of Politijck waeren.
tien of vijftien man lieten fitten ) fönder
gen
Vorders wierd de negotie op en aen
eenigh verlies van de fijne, weder binnen gekomen. Loncque mede liep al ee- de Stadt Olinda met de aenghclegene
nigh gevaer , door het befpringen der plaetfen open geftelt , behoudende de
v
Compagnie het hout van Pemarnbuco handel 02
vyanden ; die omtrent Bloeyrnaendt
Brafili
en andere, en datopfèeckereapprobafich mede tot fijn te huys reyfe vervaertie en reglementen, namentlrjck, dat al
dighde, met negen fcheepen vertrock
en van alles bericht dede , hebbende de handelingh , alleen door des Comvoorheen het Jacht den Brackmeteen pagnies Scheepen moft gedreven worden , en de uytgaende en inkomende
en dartigh kiften fuyeker af gefonden
om dcië verrichtingh in het Vaderland goederen met feeckere tollen en ongelte boodfehappen ? alwaer groote Yreug- den fouden befwaert worden. Maer of
Lil 2
wel
>

:

>,

,

'cLeeven

84

wel haer Hoogh Mogende

al

wilden fy echter niet
verfhen tot het heffen van de tollen ofte ongelden binnen de Limiten van defen Lande op de goederen van Brafil
komende , of daer heen gaende , verklaerende haer Hoogh Mogende , dat
die van de Compagnie , daer toe niet
waeren bevoeght , als interdicerende
hen dien volgende exprefTelijck , mits
ten toeftonden

,

, fulcke of dierghelijcke regalien
binnen defen Lande in het werck te
ftellen, als ftrijdende met de Hoogheyt

defen

van dien. Mier in de Jaren fes, feven
en acht en dartigh is defen vryen handel van de zijde der Maetfchappen feer
gewraeckt. Amfterdam en eenige andere weynige leden van Hollandt , waeren van ghevoelen , datmen den handel
behoorde open en vry te Hellen , maer
Zeelandt en de andere Provinciën feyden fuicks den eenigen middel , om de
Compagnie te ruineeren en t' onder te
brengen, en een Spaenfche vond te zijn

Akzema
lib+17

weic <e (feght Aitzema) te meer
ghelooftwierdt, omdat airede die van
Amfteldam ? in regard van de andere

k et

[

Daden

en

die poinc-

queftien

,

&c.

die defelve

met de Provincie

hadden, raeckende het verpachten van
de Licenten , hst verkoopm van Scheepen
aen Spangien* in een quaet bladt ftonden,
Maer van GraefMaurits (van de welcke wy terftont meer gaen handelen ) te

faemenmetde Raeden in

Brafil

,

quam

Augufto des Jaers 1637. bericht of
ad vijs, en van de inwoonders in Brafil
een verföeck voor den vryen handel al
daer, maer in April 1638. wierdt by
provifie, onderde kaemers verdragen
dat de koopmanfchap van Negers , Brafilien hout en van Oorloghs voorraedc
aen de Maetfchappy , en de reft aen particuliere vryen open blijven föu, in het
welcke evenwel die van Zeelandt geen
genoegen hebben gefchept } begeerende
dat aen de Portugeefen, onderdaenen
van defen Staetin Brafil, devrye handel fou worden en blijven verboden.
Maer alfoo defe ;dinghen als mede de
veranderingh in de Regeeringe aldaer
en de afval der Portugeefen , van andere
breet genoegh verhandelt is 3 fullen wy
in

het daer bylaeten.

'ïLEE-

tireede deel

fol

:
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UEEVENenDADEN
Van

MARTEN HERBERTSZ.

TROMP.
D. Admirael van Holland &c.

INHOUD.
GEboorte en

opvoedingh van Tromp. (fDorp leydt fijn:
Sijn gevecht met de
dien/i af.^ Wordt L*. Admirael.
T)uynkerckers. Overwinningh. En vergelding. Tromp
wordt Ridder van S'.CMichiel. ï)uyfènt Spaenfche Joldaten
door Tromp verovert.
Aenkomfi van de Spaenfche vloot.
Aenvangh van het eerfte gevecht. Tweede gevecht by nacht*
Tien Spaenfche fcheepen komen binnen 'Dtiynkercken. St ere kt e
der vloot en. Staet in Engelandt over de vloot en* Vertrouwen
van de Staet op Tromp. Order e aen Joachmi raeckende het
vertreck van de Spaenfche vloot. Befleüingh tot hei aent aften
der Spangiaerden. Aenvangh van het darde gevecht. Pluchten der Spaenfchen. Overwinningh van Tromp. Verlies der
Spaenfchen. Vrede met Spangien. Oorfaeck van den oorlogh
met Engelandt. cDnytfche verklaringh. Verklaringh der Engelfch en. Ordere van Tromp aen de Bevelhebbers gegeven,
Laft aen Tromp gegeven. Vertreck van de Hollandfche Gefanten uyt Engelandt. 'De Viffchery door de Engeljchen gefioort. *De Hollandtfche vloot door een /ware ftorm beloop en.
NederLil $

.

Ueev'en

SÓ

en

Dade N

Kederlandfche fc hepen verbeurt verklaert. Hollandfch e fchepen
genomen, Vreemdfegge?ivande Ifritt. Gevecht van de Wit en de
Ruyter met de Engelfchen. Tromp weder in Zee. Tromp met
de Engelfchenflaegs Engelfchen geftagen Tromp wederflaegs
met de Enge Ifc hen. 7deIe roem der EngeIfch entte Koninck van
Engeland bied fijn perfoon aen, tot den oor logh ter zee. Vereeringen aen Tromp gedaen Slagh voor Livorno. Overwinning
der Hol/anderen. Van Galen fijn been afghefchooten. Sterft.
Vlucht van Bodley. Hollandt arbevdt heymelijck tot vreede.
Brief van Hollandt naer Engelandt Bedenchngendaer over.
Antwoord van het Parlement. Gevoelen over defen handel.
Brief van de Staten Generael aen V Parlement. Staet van de
HoÜandtfche Zeemacht Staet van de Engelfche Zeemacht.
Engelfchen in Zee. Wittes aenfagh op de Kolliers miflackti
Tromp gelaft in Zee te gaen. Slechte geflalte der fcheepen.
KlachtenvanTromp. Zeeufche fcheepen van de Engelfchen
in^ejaeght* Engelfche vloot voor Texel. Antwoord van het
'Parlement op den Brief der Heeren Staten Generael. GevoeBefendingh naer
len daer over. Tromp weder onder landt.
,

.

Engelandt

voorgefielt.

Voorgeflelde poinclen.

VoorfieUingh

van Tromp beantwoord. Tromp weder in Zee. Tromp weder flaeghs. Relaesvan den flagh. Bedenchngen van Tromp.
Nieuwe toeft el. Hollandjche Steden vol beroerte. Tromp weder in Zee. Gebeede ftonden. Ander gevecht vanTromp met
de Engelfchen. Tromp gefchoot en. T)agh teeckeninghvande
flagh. Briefvan C^tonck. Laetfie woorden van Tromp. Sijn
Begraefnis en Graffchrift.

Y

komen ons eyndelijck

befigh

houden met delen

braeven Zee-man , die
meer als iemand oyc voor

heen

,

dele Staet onrlachvoor haer vyan-

chelijck

den heeft gemaeckt , en als een dapper
man 5 meer een ongeluckige tijdt-ghe-

noot ,

fijn

leven daer voor gelaten heeft.

Hy v/as geboortigh uyt den Briel

Geboorte
( wiens
e*
Vader Herbert Martenfz. de beroemde ™
n
vaD
flagh van Heemskerck mannelijck had fnmf.
bygevvoont) van lijn jonge jaeren af op
Zee geweeit , en langhs alle trappen by
nae, tot bewindt gheklommen, maer
had nu den oorlogh genoeghfaem fijn

X°

af-

van

Mart en Herbertsz. Tromp.

aflcheyd gegeven , fich tot een

flil

bur-

Vriefland te erkennen

,

te refpe£teren

S/
,

ende

gevoeght , en oock den hem te obedieren.A&um in't Leger by Breda
Kerckendienft aengenomen , wanneer den feven en twintighden Oftobris , 1Ó37.
hy onvoordacht en onverwacht , van Onder ftont H. de Naflau , noch lager
Ter Ordinantie %\tn S. Ht.
de Hoogh Mogende Heeren Staeten en
den Heere Prins van Orangien, (alfoo
L.Sigilli.
J. Juni lis.
de Heer Dorp dien dienft. afleyde ) tot
Ia Admirael >en de Heer Witte de Wiet
Hy quamin een tijdt, inde welcke
mede van den Briel , tot Vice of Onder hy niet behoefde ledigh te ftaen , vinAdmirael verkooren wierden, ontfan- dende een Zee vol Duynkerckiche rogende van haer Hoog Mog. en de Prins very en het dreygen van een groote oorvan Oranjen defe volgende Commiffie. loghs macht uyt Spangien , die ten minften voor had , defen Staet als met een
Lfoo Joncker Philips van Dorp, Lieu- fprongh te overvallen , en een kort eyntenant Admirael van fijn Hoogheydt,
de van den oorlogh te maecken. De
over de Quartieren gheitelt onder de
Koninck wilde den felven niet uytfenCollegien ter Admiraliteyt in Holland ende
den , voor dat een andere vloot uyt
We/t- Vriefland , te rade gheworden is de
Duynkercken , met volck en andere
felve fijne charge te verlaeten , ende over
nootwendigheden , in Spangien fou aenfulcks voor den dienfte van den Lande noogerlijck leven

Dorp leyd
fijn

dienft

af.

dighis, dat wederom een andere er vaeren
ende qualificeerde perfoone in fijne plaetfe
geftelt werde , omme den voornoemden
Staet van Lieutenant Admirael te bedienen.

Soo

flford

\dtniael.

Lt,

Hoogheydt, opvoorgaende recommandatie byde Ed.'endeMogende Heeren Staeten van Hollandt ende
is 't

dat fijne

Weft-Vrieflandt aen de felve ghedaen van
ende infonderheydt van
,

diverie perfoonen

Martm FJerbertfo. Tromp , den felven
Mxrttn Herbertfa. Tromp geftelt ende gecommitteert heeft, ftelt ende committeert
hem mitsdefen , omme den felven Staet te
bedienen op al fulcke gagien , tra&ementen ,
eeren , ende emolumenten , als daer toe geaccordeert zijn , of noch geaccordeert fullen mogen worden, ende dit alles byprovifie , ende voorden tijd: van een Jacr , omme naer expiratie van dien naerder te adviferen , wat in defen vorder fal dienen gedaen
te worden. Ordonnerende over fulcks allen
Gouverneurs, Vice-Admiralen , Overften
Capiteynen , Bevel-hebberen , Soldacten,
Bootsgefellen , ende allen anderen Krijghslieden tcwaeterende te lande in dienft van
de Vcreenighde Nederlanden, ende onder
fijn Hoogheyts gehoorfaemheyr zijnde , den
voorfz. Marttn Herben f^Tromp , gedurende den voorfz. tijdt, gelijck alsLieutensnt Admirael over Hollandt ende Weft-

zijn. De Heeren Staten fielden wel ordere om de haven van Duynkercken te befetten, fchrijvende aen de

gekomen

Admiraliteyten

,

datfe (allöo defchee-

pen daer voor leggende , niet fterek gcnoegh waren ) eenige van hun ordinaris Convoyers , daer heen wilden (enden ; maer eer fulcks konde gefchieden,
zijn de Duynkerckers dartien Konincks
Scheepen , dry Fregatten , en {even
Koopvaerdy Scheepen fterek, in Zee
geloopen. De Hollandfche vloot , onder den L r Admirael Tromp beftondt
maer in elf Scheepen , met de welcke Sijn ghehyde Duynkerckers foodanigh aentafte, vecht mct
dat hy twee van de felve affneed , die , kerkers"'
mits het ftillen van de windt , van de
andere niet konden geholpen worden >
en de reft weder binnen joegh , van het
welcke hy op den vier en twintighfte
February des Jaers 1639, inde Verga- overwint
dering bericht gedaen heeft ; waerover ningh.
hy bedanckt, en eengoude keten met
een medalie van twee duyfent guldens
(alsmede de Commandeur Banckert,
die mede in dat gevecht was geweeft,
een ander van acht hondert guldens,
oock yeder Hopman een van vier hon.

den

,
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't

L

e e v e

n

ontfangen
heeft. De twee voornoemde veroverde
Scheepen , wierden volghens het Placcaet aen den L r Admirael , Commandeur , Cspiteynen en Bevel -hebberen, metGeichutenal, foo als die reden , en zeylden , tot een premie en
vergeldingh geheten , behoudende fijne

dert guldens

)

ter erkenteniffe

.

En

vergel
dingri.

Hoogheyt

als

Admirael Gen erael,

iijne

gerejhtigheydt , en haere Hoogh Mogende, defelve Scheepen by taxatie aen
nemende, mits datfedefelvedacdelijck
betaeiden.

en

Daden

Hoogh Mogende

oock

lieten

niet haer

over dit traniporteeren van vyandrlijo
ke troepen , en in ghevolghe van defe
breucke van vrientfehap , hun beklagh
re doen.
Naer dat Tromp met fijn fcheepen feekerén tijdtin hetCanael had gekruyft,
bevand hy iich op den vijftienden van
September, omtrent den middagh, op
de hooghte van Beveiier , beftaende fijn

macht in dartien zeylen eerhngh vernam hy daer een fèer groote vloot in Aenkomft
Zee, en vermoede aenitondts defelve va " de
,•

a e " fche
de hngh verwachte Spaenfche te zijn,
y£ t
gelijck het was. A en fton ds ontbood hy
door lijn kleynfte Fregat , al fijn kruycende Scheepen by fich , als mede den
Commandeur Banckert, uyt deBraecken voor Duynkercken. Het wierdt teRichelieu.
Op den 23. van Grasmaent , gingh gen den avond heel ftil, maer na midTromp weder in Zee, en bevandt iich dernacht begoft het een weynigh te koetwintigh Scheepen fterck voor Duyn- len j wanneer Tromp tot een feyn, ieder
kercken j evenwel lieten de Duynkerck- glas , een fchoot of twee liet doen , de
fche Scheepen die aireede uyt waeren , welcke de Vice Admirael de Wit, benietnae alles voor de handt wegh te ne- neffens de Capiteyn Sybrand Barentfz.
men, ghelijcker omtrent half Juny wel Waeterdrincker , en noch dry andere
dertien Scheepen , op de Holhndtfche fcheepen , omtrent de Singels , beneden
en Zeeuwfche Kuften wegh ghenomen de windt hoorende , hebben die alle
wierden , invoeghen men voorfloegh , naerftigheyt aenghewendt , om by de
een gedeelte van de Kuil Scheepen tot vloot te komen
gevende ieder glas,
dempingh van defe Rovers, op t' ont- twee of dry fchooten , op des Admiraels
bieden, maeralfoo der weder, door de fchieten, tot antwoord. Met hetrijfen
Rochelfche en Bourdeaulche Vlooten van de Son kregen (y malkander in het
tijdingh quam dat de Spaenfche Vloot gheficht; toen was de Spaenfche Vloot
wel tachtentigh Zeylen fterck in aen- daer mede omtrent, teghen de welcke
tocht was , heeft men lulcks naer gehe- de Admirael, algaende wegh ie hut geOndertulïchen ontmoete Tromp weer hield, en nae dat hyeenuer met Aenvangh
ten.
dry Engeliche Koopvaerders , die tot defelve foo doende was geweeft, is hy van het
Duyfent Cadix tien hondert en tfeventigh Spaen- uyt de wind naden Vice Admirael toe- ecr esc"
^
fche foldaeten hadden ingelaeden , om geicomen. Aldus was nu Tromp feven!?£„..
(blaten
nen
brenghen
te
zeylen
fterck
over
zijnde
het Fregat
die tot Duynkercken
;
door
Tromp
welcke foldaeten hy daer uyt nam , he- noch uyt, om de andere fcheepen op te
verovert
tende voorts de Scheepen haers weeghs fbecken ; evenwel heeft. hy fijn groot
vaeren ; welcke foldaeten , ibo- als hy zeyl laten opgyen , en de Mars zeyls op
met twintigh Scheepen voor de Maes de rant neer doen halen, düjvende alquam, hy met omtrent tfeventigh. Be- foo met lijn Scheepen om dezuyd, en
velhebbers aen landt ghefet heeft. Haer de Spaenfchen , die te windwaert van

Korts daer na heeft oock de Koninck
Tromp
van Vrancknjck Tromp lijn Ridderlijcke
Wort Rid Ordere van S r Michiel toeghefonden
,
der van
beneffens een gouden Keten , foo van
Sc. Miden Koninck als van den Cardinael de
chiel.
.

hem

Marten Herbertsz. Tromp.

van
hem waren

inwachtende , fterck zijnde
dry en dartig Gallioenen, en vier en
dartigh foo Duynkcrckfche als andere
Schepen , maeckende te faemen een ghetal
van feven en tlèftig kielen In defen eerften aenval, is een van de
Hollandfche
Scheepen , de Groote Chriftophel ge,

.

noemt

vermoed word) door
fijn eygen kruyd
gefprongen , daer maer
een matroos , Wouter Pieterfz.
ghenaemt, afgekomen is; die op den
een
(ghelijck

en twintighften van dit eerfte
gevecht,
bericht aen de Staet gedaen
heeft.
In dit eerfte treffen, toonde
fich de
Spaenfche Admirael , Don Antonio

d Oquendo feer vyerigh , om Tromp
aen
boort te leggen , maer fulcks
wierd hem
door het geitaedigh fchieten,
foo met
Canon als Mufquetten , van de Hollantfche Scheepen
, geduerighlijck verhindit

fijn

ten.

e^oed

konde hy door geen middel
daer

Tegen het vallen van den
avond
Irornp de witte
vlagge wayen ,

geheelen Knjghsraedt

,

1H:

om

te

d^n
vernederen

met defemaeckte hy een
overïegh hoe-

danigh

menden

vyandt beft fouaenta-

nd5
t
a
^
middernacht
fte!]

\

voor dat men fulcks te
foudoen, natdemaelhy,

h^^L ±!

is

Zeemacht

wiu d

oy geraecken.

ofte

hevigh vechten tot om-

zijnde

methjngantiche vloot daer
naer toe,

wilden fetten, gelijck
fy fulcks meteen
weynigh koelte fouden
hebben konnen
ooen. Hy was van
meningh , dat de
en
b b Veerloo
PSn,^ nd f T
f !, -P--ïnde,
hei wdek
omtren?

den middagh
de Spaenfche Admiraal
afgheweecken, en met kleyn zeyl
om
de noord, naer den hoeck vanrl^ Sin

gtoylt,

^

doordeftilteomdeebbetelfoppen,

trent ten vier ueren naer

geduert had,

!L
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den v ndt weft
ï?,
noord weft
dicht onder de Kuil
van Engelandt, omtrent Volfteyn
en het oude
SJot van H.de gewaer
wierd. Hy zeylde

by Volfteyn ten
ancker gekomen was,
e geene een
vermoeden gaf, als

dert.

Wanneer

Tnw?

molTgefcLedTn
clcmeaen
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mende

middern ac]t
anckerslich-
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mooghfek » a
"T
vyandt
de sVeenen

r,,^ dit bende, heeftmedevoor

ten

als

de w,ndt otngewend
, bevende alfoo
n te
dienavondt enden volghenden nacht,
en tot een
mehtteyekendefeorderege.
onder de ly van Oquendo met
kleyn bruyeken. De
Admirael foutwee vuVzeyl leggen , om de
Spaenfche vloot, ren achterop,
een in de groote Mars,
onder Gods zegen , den volgenden
dagh met een bonnet
achter om het Schip
weder aen te taften.
en de Vice Admirael
met de andere
Omtrent het ondergaen vandeSonScheepen, elck een vuyr
achter op, en
ne, quamennoch tweefcheepenbyde
01 de Com
vloot , foo dat hy nu achtien
P^gne
voeren.
?
fterck was
Hebbende dan de Admirael een
Hy vervolghde noch,dien nacht met koeltje
kleyn
uyt den zuyd ooften
,
ieyn fchieten , tot waerfchouwingh
lichte hy,
van omtrent te middernacht
fijn ancker, en
den Commandeur Banckert ,
die vaft is' ioo van de
andere Scheepen gevost
,
uyt de Braecken verwacht
wierd Het recht op den
vyandt aengefet ; latende
wierd ftil en miftigh , omtrent
den mid- onderdies noch al
geduengh ieyn fchiedernacht, foo dat hyden
vyandnietin ten. De Spaenkhen
hadden omtrent
bet gelicht konde houden
; welcke mift
dees tijdt mede
zeylgemaeckt , echter
op den feventienden noch meerder
was, ijomt hy , omtrent
ten twee ueren in
ten n;
g
|
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den
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Tweede
gevecht
y nac ir.

Lee ven

't

al vechtende nae de Hoofden toe.
den achtienden des morghens met
,i
.o
aer >re C <en van j en d a gh } b evan d
fich de Admirael voor. Doeveren, alwaer de Commandeur Banckert met
tvvaelf (chepeu by hem quam , foo dat nu
dartigh fcheepen iterek waren. Tot aen
ócn middagh toe, duerdedit gevecht,
wanneer de Spaenfchen in Duyns liepen , achtcrlaerende een Galleoen met
een ander Schip , die verovert wier-

den

Op

^

j

(

den.

Tromp en fijn byhebhende Scheepen ,
waeren nu ten cynde kruyt en loot,
wanneer nae het opfteecken van de witte vlagde beflooten wierd

,

dat

men met

de veroverde twee voornoemde

Prij-

naer Calis fou overfteecken ; alwaer fy tegen den avont ten ancker qua-

fen

,

men. Met het rijfen van deSonne liet
hy weder de witte vlagge wayen , om
fijn

Bevelhebberen aen boort te krijgen.

Sy kregen daer voorraedt van kruyd en
loot , het welcke onder de fcheepen omghedeelt zijnde, wierdt de Vice

Admi-

de Witt gelaft, met de veroverde
fcheepen , naer het Vaderlandt te zeylen , en de gevangens met de gequetflen
mede te nemen. Op den negentienden
voor den middagh, heeft de Admirael
weder lijn anckers ghelicht , en quam
met de vloot des naer middaghs , tuffchen een en twee ueren , in Duyns
bezuyden de Spaenfche vloot ten ancker, maer des anderen daeghs hebben
het eenige, met den zuyden wind wat
dichter by de Spaenfche gefet, van de
welcke des volgenden nachts , tuffchen
den twintigften en een en twintighften
met een zuyder windt, doch mottigh
Tictr
weder , tien fcheepen , benoorden de
Spaenfche goyingh , tzeyl gegaen,en binnen Duyn6
" bereken geraeckt zijn. Hier op wierdt
komen
Banckert gelaft > met noch vijftien fcheetinnen
Duynp Crij benoorden de Spaenfche te gaen
ke:cken.
leggen , om het vorder wegh loopen der
vyandlijcke fcheepen te verhinderen.
rael

en

Daden

Ondertuffchen heeft de

Admirael

eenige gevangens ondervraeght , en uyt

de felve bericht gekregen , dat defe hun
Vloot, met vijf en twintigh duyfendc
Krijghslieden, behalven het bootsvolck

y

ghemantwas, maer dit wierdt by den
Admirael foo niet aen genomen , alfoo

men

wel oordeelde , dat meeft het
men over voerde, met
de tien Scheepen naer Duynkercken ge-

krijghsvolck dat

bracht was.

Sy bleven aldus eenige daegen tegens
malkander leggen , gheduerende welcken tijdt Tromp foo nufóo dan, eenigh
onderftandt uyt Hollandt kreegh
op
den 2.6. kreegh hy dry Zeeufche Scheepen , en noch twee des anderen daeghs y
op den 28. quam de Wit, met vier fcheepen uyt de Maes byhem: zijnde op den
dartighften van noch een Zeeuw ghevolghtj in het beginvan Wijnmaendc
quam Jan Evertfz. met eenige Scheepen
en dry Branders uyt Zeelandt j en daer
nae noch acht Branders uyt de Maes j op
den darden quamen tien Scheepen van
Amfterdam, en des anderen daeghs de
elfde j op den vijfden noch dry andere j
den fèfclen quam de Commandeur
Houtebeen met noch vier , en teghen
den avont Commandeur Hendrick Denys oock met vier. Op den feve.nden
quamCapiteyn Dorrevelt flependeeen
Engelfche Kitz met wanghen , rees
fchaelen , en andere behoeften voor de
Spaenlchen , die Tromp naer den Spaenfchen Admirael toe (and , alfoo die al geklaeght had, dat men fijnnoodighe behoefte hem af fneedt , waerom hy niet
vechten kon de , voor welcke dien ft 3
Dorrevelt van Oquendo met een Pijp
Spaeniche wijn vereert wierdt. Voorts
op den negende kreegh Tromp noch twee
Oorlogbs Scheepen met een Fluyt vol
oorloghs voorract.
Hy was op den vijfden dry en tfeftigh
foo kleyne als groote Scheepen fterek
behalven de andere die noch daer nae
:

:

daer

van
Sterckte

dervloo-

Mart en Herbertsz. Tromp.

daerby gekomen zijn.
waeren v i er of vijf en

vijftigh

Zeylen.

geheymen

DeAdmiraeld'Oquendo voerde fes en
ftucken , de Vice Admirael acht
en vijftigh ftucken , d' Admirael van
Portugael achc en tfeftigh ftucken , die
van Napels fes en tfeftigh ftucken, dry
tfeftigh

en twmtigh Galeoens van dartigh tot
veertigh ftucken , dartien Duynkerckers, lieven groore Hollantfche Schee-

pen , twintigh Oofterlingen , noch dry
of vier Byloopers tot fêven en tfeftigh in
het getal , van de welcke tien Duynkerckers, alsgelèght is, afgezeyk, en twee

genomen waren.

De

Engelfchen die fich tot verhoevan vyantfehap op hun kuft , daer
hadden by geleght, waren vijf en dartigh
flingh

Staet in

£ " d ndt
H

vlooten.
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dato den 14. OSober, dat hy, onaengehen de Engelfche dreygementen , den

DeSpaenfchen

I

laft

die

hem van den

een en

twintighften gegeven was , indien fulcks
eenighiïnts doenlijck was , maer hadt
uyt te voeren , en als hy het gheraeden

vant

al fijn Scheepen hy een te treebelovende hem vorders noch eemge Scheepen toe te fènden, foo datfy
ftoet maeckten , dathy , behalven de
Branders tneegent;gh Scheepen fterek
fbu zijn j fy vertrouwden het alles fijn
Soldaet- enZeemanfchaptGe, en von- Vertrou"
den , om eenige gewichtige redenen niet wen van
de Staet
goet, hem eenighe Gecommitteerden op Tromp,
toe tefenden; men wilde den Koninck
niet te feer braveeren en verftooren 3

ken

,

,

daer in tegendeel

,

wanneer niemandt

men

fterek.

van wegen den

Ondertuffchen was hier in Engelandt
vec^ om te doen. De Hollantfche Gefantde Heer Joachimi fchreef van den
fes en twintighften September , dat de
Koninck de faeck der twee V7 looten , in
den Raed (daer(gelijk de Gefant fchreef)

met een dejadvcu ofontwilligmg
fou konnen goet maecken.
Sy fonden oock ordere aen den Heer Ordere
aen Joa»
Joachimi , om van den Koninck te fien chimi raeeen a&e of belofte te bekomen , van kende het

felden iets goets voor llollandt uyt verwacht wordt) gebracht hadt , dat men

daer een hoogetael had gevoert, en gedatmen des
Konincks vrienden , aldus op fijn eygen
Reede belegert hield , voorts beflooten
beyde de Vlooten te doen vertrecken ,
cfdat fich de Koninck tegen die geene
die vyantfehap op fijn Reede aenvingh ,
fou ftellen. De Ghelant wift oock van
veelgunft, ja meer als men foukonnen
geloven, van den Koninck teghen de

feght het waere onlijdelijck ,

Spaenfche te fchrijven , ghelijck oock
óde vijf Engeliche Koopvaerders hadden ghehuyrt , om het krijghsvolck 'm
Duynkercken te brenghen, yeder man
voor dartigh Engelfche fchtllinghen.
Maer op den eerften van October
fchi'eef hy dat de Koninck in meermaels
het vervoeren van de Spaenfche krijghs
lieden verboden had.
Maer de Staet fchreef aen Tromp van

alles

Staet daei

by was,

,

dat hy de Spaenfche vloot, binnen acht vertreck
van de
of tien dagen ten uyterften fou doen uyt
spaenfche
Duyns vertrecken , fonder de felve met vlOOCs
fijne fcheepen re affifteren , en indien fy
binnen dien tijt niet vertrocken , dat als
dan den vloot van defe Staet fbu geoorloft zijn , de fèlve aen te taften , fonder
dat de Engelfche die fouden mogen by
fpringen j waer tegen die van defe Staet
fouden beloven , binnen dien tijdt , den
Spaenfchen geen vyandtfehap aen te
doen; hy kreegh oock laft feer fijn beklagh te doen , van dat de Engelfchen
de Spaenfche foldaeten , fteelsgewijfe
foo nu ióo dan , naer Duynkercken over
voerden.
Op defevoorftellingen hadt des Konincks Raedt feer duyfter , en buyten
voorftel geantwoord , dat men een Ligue Oifentief en Defeniïef , tufTchen
Vranckrijck , Engvland en delen Staet
moft mr.ecken , door het welcke veel
onluften en oneenigheden fouden ken-
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nen

,
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e e v e

nen voorghekomen worden

;

n

foo de

groote Viiïcherye, als het ftuckvande
nauwe Zee aengaende. Op het weicke
hem weder te ruggeisgefcbreven, dat
hier te lande daer wel goede neygingh
toe was, maer dewijl foodanigen faeck
alhier eerft aen de Provinciën moft ko-

men,

vereyfchte defelve meerder

tijt,

maer ondertuffchen begeerde men als
noch klaerder en naerder befcheyd , aengaende de gemelde Aóte,
Onderdies de tijde en ghelegentheyt
daer zijnde fchreef Tromp van dato den
20. van Oftober , dat fy eendrachtelijck
hadden beflooten , des anderen daeghs
de Spaenfchen aen te taften , gelijck geDe Witt met
fchiede, opdefe wijfe.
Banckert fouden , met noch acht en
Ecfteüm* twintigh andere Scheepen opdeEngelaentaften fchep, die daer onder PenningtonlaederSpaa- gen, paffen. De reft van de vloot wiert
iiaerdea» a y U5; verdeelt.
Tromp fou teghen den
Spaenfchen Admirael d'Oquendo. De
Vice Admirael Jan Evertfz. tegen den
,

grooten Portugeefchen Admirael. De
Schout by nacht Joris vanCats, tegen

den Admirael van Duynkercken Michiel

van Doren.

De Commandeur

Denys teghen het zuyder quartier der
Spaenfchen met de fijne. De Commandeur Houtebeen met de fijne, teghen
het noorder quartier der felver
gaen.

,

aen-

Dit was aldus beftelt , op hoop van
een bequame windj met de weicke de
Hollanders bequaemelijckover ftroom
fouden konnen drijven , te weten , van
zuyd ooft door 't weft en 't noorden
tot noord ooft in clulicf, om aliöo met
kleyn zeyl vry van de Engelfche kullen
af te drijven. Maer voor heen , was de
Vice Admirael van de Engelfchen aen
boort van Tromp geweeft, bcgeerende
van hem , dat op des Konincks reede
niet daedelijcks mocht werden aenghevangen. Op den een en twintighfte,
met een noord wefte wind , lichte Tromp

Da de

en

ancker, en tafte den vyandtinhet
noorder quartier aen , zijnde miftigh
weder, onder weicke mift, Oquendo
mede , met fijn vloot onder zeylghefijn

raeckte.

Omtrent twintigh foo geprefte

gehuyrde Oofterlingen , liepen tegen de Engelfche kuft , by de Cafteelen * e nv gh
n h«
vanDuyns, enftrandenaldaer,demift darde geeen weynigh opklaerende, en de Hol- vecht.
landers hetfelvevermerckende, fchooten die daer op , foo dat de vlootelingen
gcdwonghen wierden hun fcheepen te
verlaten, enten deelen met boots, ten
deelen met over boort te fpringen , aen
als

.

landt lijfbergingh te Ibecken.

Met

het

opklaeren van de mift , fagh men de
Spaenfche gheheel verdeelt , loopende
als vluchtende Duynsuyt, en üch naer vluchten
de weft begevende, waer op Tromp met etS P a c n'
^c en *
de fijne gevolght is, met de weicke hy
eenige van de noordelijckfte en zuydelijcke verovert heeft. Jan Evertfz. met
eenighe van fijn Efquader , onder de
weicke oock Capiteyn waeterdrincker
was, hielden den Portgeefchen Admirael met geduerigh fchieten befigh , die
hier in door Tromp bygheftaen wierdt
van wiens ghevolgh , Capiteyn Mufh,
den ielven aen boort geraeckte , van vier
of vijf Branders gevolght , maer een van
defelve afdrijvende, is Mufh voor de
boegh gekomen, die daer door, btneffens den Portugees met verlies van eenigh volck verbrant is.

.

De Admiraei van Bifcayèn Fayo ,
wiert verovert , waer op Tromp de Wimpel onder de Vlagge liet wayen > tot een
teecken dat een ieder fou foecken fijn
beft te doen. d' Oquendo fiende üch
benart, trachte met veertien Scheepen
om de Weft te ontloopen, maer wiert
haeft van de Hollanders gevolght, houdende hem dien nacht , om de Weft ge- overwïafelfchap, maer door de mift, en door ningh van
den harden wint zijn fy van hem af ge- TrjmP>
raeckt.

Des morgens den

12.

October waetej&

"Ureede. deel jt>L

$z

Tïreede dzel

Jol $x

van

Martïn Her bertsz. Tromp.

ren de Hollanderen geheel van raalkander verflroyt, Waterdrincker met fijn
byhebbende, wende het om de noord,
beginnende het foo hart te wayen , datTe met kleyn zeyl moften by legghen
tegens den middagh faegen fy Tromp met
eenige fcheepen Degens hen aen komen.
Op den dry en twintighften , quam met
den weft noord wellen wind noch een
gedeelte der Hollanders by de Singels,
laetende het Tromp met een kleyn zeyl
langhs de Engelfche kuil voortgaen.
Wanneer hy voor Doeveren quam, fagh

hy

, benoorden de Rede , noch een
Spaens Galeoen aen flrand leggen , op
de. welcke hy twee fcheepen, met een
brander heeft uytgefonden , die het feilde verbranden. Aldus voort zeylende
quamen fy tegen den avond in Duyns
gevende de Engelfche en die van de Ca-

fleelen hun behoorlijcke eerfchooten
fbnder van hen beantv/oord te worden.
Negen of tien Spaenfche fcheepen, die
geflrand waren geweefl, laegen weder
in het vlot , hier over zijn uyt ordere
van Pennington , eenighe Capiteynen
Tromp aen lijn boort gekomen , de welcke feyden dat de voornoemde Spaenfche fcheepen , door hen , voor goede

vandeftrand waeren gehaelt; dat
de felve oock aen de Spaenfche niet
fouden wedergeven, nademael fy veri aI;en waeren
Soo datnn in dele flagh
veertigh of een en veertigh fcheepen der
Spaenfchen foo genomen als gefoncken
en verbrand zijn.
Op den 24. des morghens ontboodt
Tromp door de roode vlagge den geheymen Raedt aen boort , in de welcke
wierdt beflooten , dat een bende van
twintigh of vier en twmtigh fcheepen
in het Canael, onder het bevel van Capiteyn Willem vanColfter fou blijven
kruyeen. Op den 25. gingh Tromp met
een noorde wind , benefFens de vloot
tzeyl, en quamnaerde middagh voor
het oude Cafteel Hidc ten ancker., om

prijs

fy
Verlies
JerSpaen-

.
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nemen.
hy weder in anc-

aldaer verfch waeter in te

Op
|

ker

,

(ij
den 26. lichte
laetende den Commandeur het

kruyeen in

't

Canael bevoolen

,

en ko-

mende

foo tegen den avond voor Calis
ten ancker , rnaer gingh des anderen
daeghs , met een weit noord wellen

wind weder tzeyl. Hy had het Fregat
onder Capiteyn Vijgh uyrgeiönden , om
te lïen wat fcheepen , foo Spaenfche als
andere, onder Duynkercken gekomen
waeren j defe wederkomende, verklaerde dertien fcheepen te hebben gelien
onder de welcke een groot Galleoen
was
die de vlagge van de ftenge liet
wayen , dat Oquendo was, benefFens
noch een ander, en een fchipvan een
Hollands maeckfel , van de welcke dien
fel ven dagh, met het hoogh waeter vijf
in de haeven van Duynkercken waeren
,•

gehaelt.

Hier op maeckte men een befluyt,
nademael de fcheepen meefl fchadeloos
en fchaers van leeftocht waeren , gelijckerhand naer het Vaderland te kceren ;
daerfe inhetlaetfle van dieMaend aen
quamen.
Met defè en eenighe andere kleyne
faecken, voor onfen Zee-held , liep te
met die langhduerige en bloedige oorlogh , met en tegen de Kroon van Span- vrede mee
gien ten eynde, bepaelt door de alge- Spangicn.
meene Vrede tot Munflergeilooten.
Maer een anderen oorlogh uyt een
anderen hoeck ontilaen , befchafte hem
wel haeil ander werek , naementlijck
met onfè oude vrienden en nagebueren
de Engelfchen , meer voortgekomen ,
in der daedt, uyt een duyvelfche oor-

loghs fucht,

als

eenige andere wettighe

oorfaeck.

De

ongeluckighe Koninck Carel de
van Groot Britanien , had nu fijn
leven op het fchavot , en lijn Rijck als in
handen van den Ufurpateur en befitter
Cromwel gelaeten. Defe wetende v/at
wolf hy by de ooren had , en hoe dieneerfle
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een deel ongcrufte ge-

,

moederen , met een buyten ooriogh befigh te houden, fogh mier om naergelegentheyt, omiïjn joockende handen
werck te geven , en het duerde niet
langh, of hy met fijn Parlement vand
de lèlve tegen de Vereenighde Nederuyt een opgeraept querelle en
gfcfcbü, daer van dele Staetinhetminite geen reden toe gegeven is , ten min-

landen

,

den gelijck defè verkiaringh luyd
Duvtfthe
vciklalingh.

\¥'>

Y

ondergefchreven Cipiteynen van

tegenwoordigh
prefene onder h:t Commando van
de Luytcnanc Admirael Tromp , verklaren in plaejtlê vanEede, d.u wy met de
felve Annadc van den vieren twintigften tot
den acht entwintigften dag May defes Jaers
feflicn hondert twee en vijttigh , van hart
weder en holle Zee , de wind noord noord
ooft, endenoord ooit, hebben ten ancker
geleghen buyten de Vlaemfche Bancken,
omtrent de lenghtevantuffchen Duynkercken ende Nieupoort dat de gemelde Heer

VV
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Avmade

,

,

irtorghens goedt weder
heeft geleynt om onder zeyl te'gaen,

Admirael Tromp
zijnde

,

's

, zijn verfcheyde Capitcynen aen fijn boort gevaren , oock overgeroepen , verklaerendc Anckers , Anckeritocken ende Kabels verlooren 'te hebben;
infbriderheydt dcfe Capiteynen , Cornclis
Naeaoogh , Carnelis Janfz. Brouwer, Abra-

ende onder zeyl zijnde

ham van Campen ende andere ,
,

dier onder

waerendie maer twee anckers en kabels en
hadden behouden , daerfe op konden vertrouwen, ende verfochtcn aen de gcmelte
dat hy gehefLm/tenant Admirael Tromp
de ord'-e te ftellen foo veel doenlijck was ,
ten eynde fy mochten worden geaffifteert
van 'torene fy van nooden hadden ; Dier
anto.) den voornoemden Heer Admirael
woo-den , dat hy foude onder den hoeck
van Doeveren loopen om ordre re fteUen.
,

f

•

neren omtrent Goyng kor. ende
feynen allede Capitcynen aen bor rr , wierde aen yederbehandight eenige ordre , waer
na-r fy haer in occafie fou den hebben te r:guleren ; mede geordohneert ecnighc behoeften van 'ceene Schip in'c andere over te

Ten tvyaejf

en

Daden

geven , 't welck weynigh was , wantyeder
hadt liet fijne van doen , ende wierden oock
gecommitteert den Commandeur Jan Thijffen van Vhffingen , ende Capiteyn Pietcr
Allertfen van Hoorn , om met harere(pe£tive Scheepen te laveren in Duyns , by den
Commandeur aldaer leggende , hem met
Eer-fchooten tefalueren

,

endegebiedeniflè

vanden Heer Admirael te doen,en advertentie dat hy Luytenant Admirael was gheordonneert tekruyfien in de Noord-Zee, om
onfe Koopvaerders ende Viflchers te befchermen , ende de reputatie ter Zee te bewaren Ende alfoo eenige Scheepen anckers
hadden verlooren , fouden om den hoede
van Doeveren loopen , om te tien malkanderen wat te helpen , ende het felfde gcdaen
hebbendete vervolgen ons diftrict: derhalvcn over het komen van fulckcn Vloote op
haer kuife geen umbragie geliefde te nemen.
Ten feven ueren quamen wy voor Doeveren
ten ancker, ende ten acht ueren qtiaemen
de voornoemde Gedeputeerde uyt Duyns
aen boort wvi den Admirael , rapporterende datfe den Commandeur Bourn met negen fbo groote Scheepen als Fregatten ( in
Duyns leggende) aen boort waren geweeft,
ende haren laft geuyttet , daer voor hy haer
bedanckte , ende vriendlijck traclemenr dede, met fijne vriendelijcke gebiedeniïïe aen
den Admirael Tromp. Den negen entwintighften dito ten tw ee ueren lichten wy onfe
anckers , den wind noord ooft , endezeylden over
Calis-clift , alwaer by ons komt
Joris van Saen , ende relateert aen boort van
de Heer Admirael , dat hy nevens Capiteyn
Huyrlnyt was gekomen uyt de Straet met fever. Koopvaerders , gheëftimeert over de
vijttigh tonnen Gouds, die hy den achten
twintighften omtrent Viily ten ancker hadde laren leggen, ende twee daegen hadden
gelegen: Daer omtrent waren mede geanckert twaelf Parlements Schepen , endeverfchevde Fregatten die onle Schepen quamen
befichtighen , daer over den Commandeur
Huyrlnyt ende hy van de faceke umbrage
kregen, ofte defelve Parlements Scheepen
wel mochten vergaderen, om haer met de
koftelijcke Koopvaerders aen te haclen over
het gevecht op den twee en twintigften omtrent Gouditart gefchiedt tufkhen de (èlve
van
:

m

van

•
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van Saen , ende een Parlements Fregat , ende goedtvonden dat defelve van Saen , by
nacht foude doorgaen,cndc foecken de vlagge om daer van advertentie te doen , gehjek
hynu was doende, fegghende, dat hy (eer
beducht was dat de voornoemde koftelijcke
Koopvaerdcrsfouden genomen wefen, ende
verfocht de Heer Admirael , dat hem geliefde debvoiren aen te wenden tot harer behoiideniffe , daer over hy daetelijck jacht
maeckte nae Verly , om de gemelde Scheepen op te foecken , ende ontmoette onderwegen vijftien Parlements Scheepen ende
Fregatten , daer onder een was met de Vlagghe boven. Onfen Admirael omtrent hem
komende, nam allede zey!enin,uyrgefondert beyde de Marszeyls, ende fette die ter
halve Stenge ; binnen fchoots van den Cdven
komende , fchoot den Parlementfchen Admirael een fchoot over des Admiraels Schip
daer op niet en wierdegeantwoort , fchoot
noch een fchoot een weynigh daer na , oock
niet beantwoordt , hy fchoot een derde
fchoot, daer den Admirael Tromp op antwoorde. Daetelijck prefenteert den Parlementfchen Admirael , zijnde een Mufquet
fchoot van malkander) Tromp fijn zy toe,
ende lort alle fijn Canon op hem , waer over
Tromp met fijn zyde antwoorde,ende raeckten fo in gevecht met de Parlementfche. Onderwijlen was de voornoemde Commandeur Bourn uyt Duyns gekomen met twaelf
diergelijcke fo Schepen als Fregatten , die taften onfe Vloot van achteren aen, waer over
wy omtrent ten half vijf ueren in een generale gevecht zijn gekomen, ende heeft geduerttotdat de nacht ons fcheyde, wanneer
beyde de Adoiiraels op de lye wierpen om
haerVloote teverfamelen, oock te repareren 't gene aen Ihicken gefchooten was.
dreven den gantfehen nagt met vuyren op.
Den dertighften vermiiten wy twee Scheepen van onfe Vloot, Capiteyn Tuynemans
van Middelborgh , ende Sipke Fockensvan
Amfterdam , beyde Directeurs Scheepen
wy fagen een Schip fonder groote Maft, alwaer wy ten twee ueren by quamen , 't welk
was het Schip van Sipke Fockens van Amfterdam , den Schipper Hendrick Koebrugge van Lubeck, Stuerman Elcke Douwes,
ende Loocfman Cornclis Maertenjen van

Wy

c>?

Texel , en aen boort komende, verkiaerden
datopgiitcien avontden Capiteyn Thuyne-

man en ly,de achterften van de vloot zijnde,
omtrent een tiere voor Son , Tuyneman ende Cy , twee uyren daer na van de Engelfche
( die onfe Vloot van achteren hadden aengetaft)

waren genomen

,

alfoo

niemand haer

en ontfette. De Engelfche hadden haeren
Capiteyn, Luytenant, Schrijver ende andere Matroofen , tot twaelf' a veertien in 't
getal, overgenomen , ende twee Chaloupen vol Engelfche Matroofen in haer Schip
ghefet , ende nae datfe haer een uer ofte twee vyandlijck geplundert hadden, uyt
vreefe dat het Schip foude fincken , zijnfè
daer uyt gevlucht, fonder te konnen noemen
een van onfè Schepen die haer naeft waren ,

ende wel hadden konnen ontfetten.

wy verklaeren de
yeder voor foo veel
hy gehoortende gefien heeft, bereyd zijnde t'allen tijden by reco lement naerder te
verklaren. Aldus geteeckent ïn'c Schip Brederode omtrent Calis defen tweeden Juny
feitien hondert twee en vijfngh , ende was
Alle 'twelcke voorfz.

rechte waerheyt te zijn

,

gefubfigneert by veertigh Capneynen.

Aldus luyde de verklaringh der Hollandfche Bevelhebberen , maer van hun
zijde

hebben de Engellchen aldus ver-

klaert.

O

'

*

P Dingsdagh den acht en twintigften
May tweeenvijftigh 'é morgens, na
,

Verlda-

rïnghdet
" ge "

dat de Generael Blaeck acht dagen te
f
vooren was vertrocken nae het Weften ,fo verre als de Baey van Rye met twaelf
ofte dartien Scheepen, latende de Majoor
Bourn in de Duyns maer met acht Schepen ,
vetfeheen op de achter zyde van de Good win
een Vloot van HoIlandfcheOorlogh-fcheepen , beftaende in twee en veertigh Scheepen , onder de welcke eenc was die een vlagge had boven op fijn groote Maft, en de andere wimpels en vaende's; ende gekomen
zijnde tot de punt vandeZuyd finden, quamen twee van die na de Engelfche Schepen
toe die in de Duyns laegen , waer over de
Majoor Bourn een Schip fondt om haer te
examineren , ende te weten waerom Cy Coo
na byquaemen, de welcke antwoordende
.

dat

l

*

,

,,

't

L

e e v e

n

en

hadden

Daden

Tromp met fijn Vlagge op de groote
Stengc vouruyt komende, ende gekomen

doen aen de
voornaemite Commandeur inde Duyns
waren toegeiaeten binnen te komen, ende
nadatfe de Vlagge gegroet liadden ,quamen
de twee Capiteynen, genaerrit Tyilen ende
AUerts aen boort van de voornoemde Majoor Bourn , ende feyden hem dat fy gcfonden waeren van Tromp, om hem telaeten
weten dat hy omtrent üuynkercken op ancdat Cf een boodfchap

toe.

te

zijnd e binnen fchoors

een
nae
een
ge ,

,

fchoot de Generael
imck gclchuts na fijn Vlagge , ende daer
twee fchooten meer Daer op Tromp
,

:

fchoo: fchoot door de Gencraels
Vlagende gaf hem terftont daer nae fijn vol-

le zijde,

ende nam

fijn

Wimpels in, enóc

hinghiijn roode Vlagge uyt onder
de Hollandtfche couleuren , 't welck van haer
zvde
een teecken wasvoorde hecle Vloot om
te
vechten , ende foo begonnen te vechten

ker hadJe g'nereden, alwaer fy door vuyl
vveder veel kabels ende anckers verlooren

hadden, ende door de noordehjeke windt
waren dan Cy voorgenomen hadden te doen, 't welck Tromp geraden vont te laten weten , om voor te komen eenigequade apprehcnfieoftejaloufie.
Ende nae datfe dit gefeyd hadden , ende voor
antwoord gekregen , dat de oprechtigheyt
van 't gene fyfeyden beft foudebhjeken, indienfehaeft van de Kuftaf vertrocken, keerden fy wederom naehaer Vloot, ende ter-

,

't welck gefchiede
tuflihen vier ende vijf ueren nae de middagh , ende duerde
tot negen
ueren toe. In het gevecht namen de Engel-

zuydelijcker gedreven

twee Scheepen van de Hollandtiche
Vloot, van de welcke fy het eene , hebbende les voet water in het hol , verlieten
, nemende de Capiteyn ende Officieren in haer
Schip. Het ander zijnde een Schip
op hebbende dertigh ftucken Gefchuts. De Geneie. ie

itont daer nae datfe aldaer geairiveert waren , vertrockde Vloot na Doevertoe, en-

rael B.aeck lach al de nacht
overterplaetfe
daer het gevecht begon , ofte daer
omtrent

de quaemen op Anckereen weynigh meer
dan een fchoot van het Cafteel af op den
/elfden dagh na middagh. Wanneerfevoor
het Cafteel van Doever waèren gekomen
ende daer op Ancker reden met de Vlagge
op degrooteStenge , fonderhet Cafteel te
groeten, fchoot het Cafteel drie mael op
haer niet tegenftaende het welcke hiel een
Duytfchen Admirael fijn vbgge op, ende
rede daer op Ancker tot 's -.nJercn daeghs
'smiddaghs , ende oeffende fijne Mufquettiers , fch:ucnde vele ueren langh klcyne

ende de Hollandtfche Vloot wietdegefien
anderen daeghs 's morgens omtrent vier
mijlen af na de kuft van Vranckrijck toe.
De waerhey t van dit verhael blijckt by de
Brieven van de Generael Blaeck
van de
,
Majoor Bourn, ende van andere die in het
gevecht geweeft zijn by de Examinatien van
de Duytlche Capiteynen , ende van andere
Officieren , die in den flagh gevangen genomen zijn, by de raftru&ien van de^Duynchc
Capiteynen ende Commandeurs gegeven,
ende by andere Schriften.
*Ende nadien Tromp in de verklaringh die
hy geeft van d:Cc daed , de occafie van fijn
te rugge keerenteg.-ns.de
Engelfche Vloot
's

:

fchooten

af.

Op Woenfdagh

omtrent ten f ,vaeif ueDuytfche Vloot haer anckers
op, ende zeylden naeCalis, omtrent vier
mijlen nae het z'.n'd-ooften toe.
Op de
felrde tijde de Engel (ch e Vloot onder de Generael Blaeck, komende van het weftcn na
de Duyns toe, ontdecktehaer , ende fupponeerdc by haer cours datfe te rugge zeylden.
De Majoor Bourn wasmede'in haergeficht,
komende uyt de Duyns om fich met de Generael Blaeck te con;ungeren. Omtrent een
uer ofte twee daer nae , veranderde de HolUndiche Vloot haer cours , komende te rugghe, maeckte allede zeylen diefe konden,
ende quamen recht nae deGenerael Blaeck
ren

,

lichte de

rnaecktdè confei vatie van eenige Koopvaerdy Scheepen rijckelijck geladen uyt de Straet
komende, die in het gevecht geweeft zijn
mee eenige van onfe Fregatten: die Actie is
befchreven in een Brief van Capiteyn Joang,
waerindeoccafie, begin, ende eyndedaer
van is verklaert: ende behalven dat , waren
de Schepen , die hy pretendeert te gaen proteg< ren ofte verloficn , op Saturdagh te vooren voor by den Generael Blaeck gepaffeert,
ende ooft waert aen vertrocken.
j

j

Hier by voeghdenfe de Inftru&ie

,

dielè

van
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de genomene informatie van
de gevangens verkreghen hadden , de
welckc de Heer Tromp als Admirael , fijn
Bevelhebberen gegeven hadr, luydende

diefe uyt

met der fel ver aenhanghfelen aldus

OP

de Schout
by nacht, ofte hydie Wacht houdt,
ende alle de Capueynen belangende
dat de Vice-Admirael

,

onder fijn Vlagge die airede tegenwoordig
zijn, ofte die noch onder fijn Commandement fullen komen, mogen weten hoe dat
fy haer beboorlijck fullen hebben te gou ver-
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den ofte te verhinderen van te vifiteren ende onderfoecken de Schepen van defè Landen, ende de felve overmeesteren, fullenfè
foodanige genomen Scheepen hebben in te
brengen oftetefendenmet volkomen informatien van'tgeene gepalTcert is, op dat de

magh vertoont werden in
de Admiraüteyt van het Qiiarner waer den
felve rechtehjek

Overwinnervandaen

is

gevaren.

in'tSchip Brederodedcn 15.

May

Gegeven
1651.

Onderteeckent

M.

neren , fullen fy obferveren het fevenft e ende achtfte Artïjckel van fijn Luytenant Admiraelfchaps InHrudie , wekkers inhoudt
volght van woord tot woord.

Herbertfz. Tromp.

BYVOEGHSEL.
Aer wordt wyder bevolen dat

alle

Commandeurs ende Capiteynen onHetfevenfte Artïjckel.

felfde couleur van de Vlagge ,
gereed fullen houden haer gefchuc
ende Wapens gereed fchap, ende komende
na eenigh uytlandilch Oorlogh Schip , alle
dingen gereedt te maecken , ende foo veel
haeft te maecken als het weder ende wind

derde

alle uers

E Commandeurs

ofte Capiteynen van
de Efquaders die airede toegeruft zijn
ofte die noch toe te ru ff en zijn , worden gccommandeeit te mainteneren ende
te befchermen de Schepen van defe Landen
van alle vifitaticn ofte befóeckingen , Tonder te begrypen allenoodtfaeckehjckequeitien op Zee , ofte begeerten , om te toonen
hare Palpoorten ende Connoflèmenten het
welcke, volgens het achtfte Artijkel van het
Tra£faet van Marine, gemaecktop denfeventienden December fëftien hondert vijftigh , met den Koninck van Spangien ,
magh vereylcht worden van yder een die
het foude mogen zijn , de fèlve befchermëndetegens alle ende yeder een die haer foude
willen offenderen, haer verloffende uyt de
handen van ydereendie haer magh genoomen hebben; ende in foodanigen geval alle haer macht tegebruyeken, om foodanige ftereke Scheepen te overwinnen , doende
alles 't welck mach vereyfcht worden by hare Commiffien ende ordinarife Inftrutten,
volgens de coffuyme van Zee-varende luyden } tot dienüe van het Land.
:

Het achtfte Artïjckel.

I

Ndien fy komen te vechten met andere
vreemde Schepen , om de felve te bevrij-

haer

/3I

toelacten

,

omnae

dereft vanonfe

gaen , ende daer in goede
poll ure te blijven. Datfe wel acht nemende
op het teecken van Oorlogh , Defenfijf ende
OfFenfijf , om ootfaecke van de Scheepen
van dit Landt te bevrijden van onderfoeck

Scheepen toe

ofte vifiteren

te

,

ofte anderfints fy voorts

mo-

gen paffèren volghens het teecken , welck
teecken van Oorlogh fal zijn een Roo Vlagge, onder de Prins hangende ende uytwaeijende aen de Admiraels groote Stenghe.
't Welck yeder een fiende ,
fal hy fijn befte
doen foo veelmogelijckistegensde avantagievan departye, haer nemende, en de verin eefterde Schepen onder de Vlagge te brengen, om daer over te refolveren ende te difponeren nae behooren ; maer foo haeft de
voorfèyde Roo Vlagge van des Admiraels
groote Stenge in ofte afghenomen fal zijn ,
fullen alleadTien van hoftilitcyt ophouden.
Het is mede expreflèlijck verboden eenige onnoodige eerfenooten te doen , maer
't Bos-kruy t ende Loot van 't Land te bewaren ende te menageren ; maer nochtans komende by eenigh Uytlandifch Oorlog-fcLin,
waer door vereyfcht wort eenige grectenif-

Nnn

fè

,,

,,
,,

5$
fe

met

't

fchieten te

L

doen

,

e e v e

n

tot reputatie van

Landt: in fulcken gevalle hebben fy acht
te nemen y ende in alle eerbaerheyt temaintenecren de eere van ons landt , nae dat de
Commandeurs ofte Capiteynen van de uytheemfche Ooriogh fcheepen van ghelijcke
fullen doen aen den Luycenant Admirael,
ofte aen die welcke in fijn plaets ende Commandement zijn ; ende voorfichtigh te zijn
datter geen fchade gefchiede by de felve eer't

en
De

Daden
plichten en inftantien die de Hol-

landfche Gefanten , tot het byleggen van
defe fwevende en dreygende gefchillen

hebben aengewend , en de delayen en
eyndelijcke bitterheden van die van het

Parlement, hun voorbarigh aenhouden
en aenhaelen van de Scheepen van defen Staet ; en de haet en verbitteringhe
die het felfde in defe landen veroorfaeckt
, is elders breedt genoegh verhandelt , wy fullen derhalven flechts toe

hebben

fchooten.

"Wyders , wanneer yemant de zee kruyft
de daedelijckheden, die daer foo breed
('tzy dat hy onder de Couleur zy, ofte alleen kruyflènde niet ftaen , voort gaen ,
den Lezer
is) eenigh uytheemfch Schip, volgens het
met geen herhaelde ftoffe befigh en op
derde Artijckelvan fijn Brief vanCommif- te houden.
fie isomdeckende, ende verftaende van eeAen den L*. Admirael Tromp , wierd Laft aen
nige preparatie ofte vergaderinge van Ooreyndelijck laft gegeven , de Engelfche Trgm P ge!ogh-fchepen , waer het foude mogen zijn
vloot aen te taften , en alle af breuck die S even
ofte dat aireede eenige Scheepen ofte Vloohy konde, te doen. En de Hollandfche
ien fal gepafleert zijn Dan moet hy vernemen ende feerfcherp acht nemen na het ge- Gefanten, fiende aldaer niet uyt te rech- v Vertreck
n de
ten, hebben fich weder uyt Engelandt
J ,,
tal van de felve Scheepen , haer Waepens
ö
j
f
Hollandt»
_ tt il
naer
Holland
begeven
kort
naer
,
welcr
Stucken Gelchuts ende Mannen , van de felc ie g e hun fanten
ve preparatie; als meer watcoers foodani- kers vertreck , het Parlement ,
gen Vloot wel gepafleert mach zijn, geno- faecken voor de geheele wereld te ver- »y £ En g«°
men magh hebben , ende daer van adviferen fchoonen, in het laetfte van July , fêecende in aller haeftvoortlendenaen den Ad- ker Manifeft of Verklaringe uytgegeven
mirael ofte Commandeur tot dienft van het heeft, zijnde te Hen Aytzema 3. Deel,
Landt, dat dienvolgende ordre magh geno- pag. 722.

endeyemand van de Vloot

om

-

:

,

'.

,

,

|

om

men worden

:

Endede Generaels teecken

ende by malkander komende , ofte op een Rendevous
malkanderen te adverteren van foodanighe
Vlooten als mogen gepafleert zijn /r. zy datfè mogen gegaen zijn na eenige Haven van
ons Land ofte niet ofce concernerende eenige faecke importerende tot dienft van defe
Landen ende daerom yder faeck uyr ghemarkeert nae fijn uyrglas af te fchieten een
groot ftuck Gelchut , waer op yder een hooiende het onghebruycklijck teecken van die
fchoot,op de (elfde maniere lal antwoorden,
ende met aller haeft gaen na de plaetfe waer
't fèlve fchieten gedaen is , op dat hy terftont
met de andere Scheepen magh ontmoeten
endealdaer te doen wat den Admirael ofte
Commandeur met den Krijgs-Raed fal goed
duncken te doen tot dienft van de Landen.
Ondertecckent
M. Herbert[\. Tromp,
fal zijn

de Zee

te

ontdecken

,

:

,

De Hoogh Mogende Heeren
ten Generael hebben hier

op

Stae-

konnen ftil fwijgen, maer hiertegen oock
hun manifeft of tegen-verklaringe laeniet

ten uytgaen , welcks inhoudt mede aldaer te lien is.
De Engelfchen Admirael Blaeck was

op den 19 van July by Nieuw-Cafteel
fterek veertigh kloecke

Scheepen

,

tien

Branders en twee Galeyen , gefien , de
Ridder Aifcu lagh met feven Scheepen
in Duyns , en foo in de Teems als daer

omtrent, maeckte men noch omtrent
de dartigh Scheepen vaerdigh. De Nederlantfche Vloot maeckte hier op , voor
eerft haer toelegh , maeralfoo de Engelfchen te dicht onder het lant gheloopen waeren , wilde de aenflagh niet gelucken.

De

van
De

Marten Herbertsz. Tromp.

kruycende van
daer noortwaert aen , halende nu en dan
een Viffcheraen, maer verfchoonende
de Schotten, dewijl defelve te wel KoCeVif- nincksgefint waeren. Blaeck ondertuffchcry
fchen , was met tfeventigh Zeylen , omdoor de
Fayerhil onder de groote Viifcheiy
trent
Engelfchen ge- gheraeckt , daer hy dartien Buys Conflooit.
voyers genomen , eenige Buyicn gheplondert , eenige van volck ontbloot laten drijven , en de refl ieder fijns weeghs
gejaeght hadt. Tromp aengefet om hem
uyt te vinden , wiert omtrent Fayerhil
en Hitlant door een fwaere ftorm beloopen , hy felf was in groot gevaer , of van
te fincken , dewijl het Schip feer leek
De Hol- geworden, enmetgewelt van pompen
landfche
alleen, boven te houden was , of van
Vloot
aen de laeger wal te drijven. Des andedooi een
ren daeghs , al de Hoplieden aen boort
fwaere
ftorm be- ghefeynt hebbende, bevandt maer 40.
loopen.
Scheepen by malkander te hebben , en
noch twee en vijftigh Oorloghs Scheepen te vermiffen , ( welcke laetfte wel
de kloeckfte en grootfte waeren) beneffens fes Branders, een amonitie Schip,
twee Galioots en een Engelfche prijs
die hy alle vreefde vergaen of gefoncken,

Vloot zeylde

immers

al

verftroyt te zijn

,

gelijck

oock

verfcheyde Scheepen gefien waeren aen
ftrant te drijven, beneffens twee OoftCapiteyn Jongh van
Indie vaerders.
Delfs-haeven was gefoncken , en beneffens hem de Lieutenant , een broeders

Soon van den Admirael Pieter Heyn ,
verdroncken , andere faghmen mafteloos hier en daer aen ancker , om welcke
reden by hen een befluyt ghemaeckt
wiert, weder na huys tekeeren , en de
overige Ooft-Indifche Scheepen, diefe
by fich hadden in behouden haeven te
brengen. Sy hadden op den fevenden
den windt zuyd weft , den cours zuyd
zuyd ooft, met een ftijve koelte, wanneer op den middagh uyt den Wint de
Capiteyn Banckert, met een Hollantfche Buys by hen quam , die berichte dat
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de Engelfche Zeemacht vijfrigh zeylen
fterek in de wint van hen was, geLjck
Capiteyn Gillis, mede berichte.
Sy feynden al de Capiteynen achter
om , en belaften hen dicht by een te
blijven
in

,

,

naemen hun groote marflèyls
als konnende

om hen in te wachten

om

datfe in de

niet

by hen komen.

,

windt van hen waeren

Des avonts

,

fetten-

hun cours zuyd heen

, by de windt
zuyd weft hadden. Wanneer
het weder nu wat begoft tebedaeren >
fettenfyde Marflèyls weder by , en de
wint weft loopende , facgen vijf of fes
Zeylen , die om de Noordt noord weft
fcheenen te zeylen , zijnde zuyd weft ten
weften van hen. Sy quaemen eyndelijck , op de rendevous voor de Maze
met negen en dartigh Oorloghs Scheepen , daer de Scheepen ordere kregen
lich naer de Wielingen by andere te begeven , vier of vijf Scheepen worden gefeght vermift te zijn , de reft hier en daer
in de Havens van Hitlant zijnde, quaemen oock te met binnen. Tot noch toe
hadden de Engelfche de aenghehaelde
Scheepen, niet veroordeelt en verbeurt
gemaeckt , maer op den vijf en twintighften van July quam ordere aen het Hof
der Admiraliteyt , om met gemeenfehap
van den Raedt en Fifcael Walker en

fe

diefe weft

Turner , tegen de reclamanten en

afvor-

Neder

teghen al het
welcke de beroemde Meefter Pieters ,
fich y verigh ftelde. Blaeck liet evenwel
met nae fijn beft te doen , nemende op
een en den felven tijde fes foo Straets als
Weft-Indie Vaerders, die alle in Hollandt te huys hoorden, en die wel op de
vier millioenen guldens geichat wierden.
Waer tegen van de Hollanders , nu en
dan een Keol-lchip; Oefter-fchip of Vif-

landfche

deraers te rechts plegen

;

genomen wierd.
Maer dewijl Tromp aldus, als gefeght
met fijn Vloot binnen gekomen was,,

icher

is

,

wierdt de Vice-Admirael de Witt, in
fijn

plaetsinZeegefonden, na dat men
2
langh

Nnn
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langh over dartigh of vecrtigh Scheepen
in Zee te brengen hadt befigh geweeft.
Dele hadt maer weynige daegcn in Zee
geweeft , of hy begoft al re klagen , over
ïtinckend bier en kranck volck, maer
de meefte fwarigheyt was , dat hy niet
veel liefde onder de fijne vand. Terwijl
begaf iich Blaeck na de Weft , om de

Ruyter, die (ich aldaer onthield , op te
foecken, met den wekken, zijnde acht
en twintign Scheepen fterck , de Witt
iich eyndelijck vervoeght heeft. Sy waeren nu twee en tfeiligh Scheepen te faemen fterck , maer geheel van Branders
onvooriien. Defe liepen weder uyt , om
deEngelfchen op te foecken} in welck
uytloopen de Vice-Admirael de Wit

moed met dele woorden hadt uytgelek fal de vloot voel luftigh aen
druckt
aenvoeren , maer de Duyvel
den <vyandt
J
a »
V
machje weder afvoeren. Met welck leglijn

Vrcemd
'eggen
van d«
Witc.

:

,

ir

i

i

gen de Graeve van Charoft , Gouverneur van Calis , boertende, had die aen
den Heer Braffer daer nae ghefchreven
Dat de Wit den Duyvel die moeyten afgenomen^ enden vloot felver afgevoert had.
Want op Vrydaghden elfden Oktober
bracht een Gallioot , in Hollandt de tij—
dinge, dat des Dinghsdaeghs den achtflen, desnaermiddaghs, Blaeck vijf en
tfeiligh Scheepen fterck, uyt Duynsop
de Hollanders, fterck twee entlëftigh
Schepen was voor de wind afgekomen
en des anderen daeghs quam fchrijvens
vandeWitfelfs, dithy, met de Ruyter

,.

hadt bellooten de Engelfchen in Duyns
aen te taften , maer dat hen Blaeck was
Gevecht voorgekomen , hy en de Ruyter wiernet eeri^ e ieer belchadight, en
Wkea de ^ en
in hun wandt ghefchooten , foo datle
Ruyter
met de
fwaernjck konden wenden. Hyvorders
"
£ een &J& hebbende Krijghsraed te houfc?iln
den , zijnde oock de Scheepen door onweder leer vevftroyt , had door een Gal-

m

aldeCapiteynendoen vermaenen
wel te betrachten. Hy met
ds Ruyter, eaeenige anderen 3 hadden

lioot

hun

plicht

Daden

en
|

fulckswel gedaen, maer wierden fledu
bygeftaen , dewijl fommige af-

telijck
;

droopenen doorgingen. Ditgefchiede
op den achtften, wanneer des anderen
daeghs de Engellchen tot op vijf en tachtigh

Scheepen aengroeyden

,

en de Wit

in tegendeel verfwackt zijnde, lïchge-

noodlaeckt vandte wijeken. Hy bleef
evenwel van meningh de Engelfchen
weder aen te taften , maer de Ruyter en
andere waeren van beraedt , 'sLandts

Vloot niet reuckeloos te verwaerloofen
hem tot bewaring was toevertrouwt,
invoeghenhy, de Witt , genootfaeckt
was geweeft , fich te laeten gelëgghen.
De Wit dan en de Ruyter waeren ghedwongen geweeft het Goereefche Gat
in te loopen. Soo flecht liep het voor
die tijdt met ons af.
In November was 's Landts Vloot,
die

negen en tfeftigh zeylen weder in
Goeree gcreedt j in Texel laegen noch,
wel hondert Koopvaerders, met noch
tien Oorlogh Scheepen , met tien Branders ; maer weynigh Staets wierd op defe Zee-macht gemaeckt , als zijnde een
fterck

deel gehuerde Straets en Spaenlch Vaer-

ders enFluyten, alle niet leer

bequaem

om te

vechten j de meefte oude Scheepen waren verkocht, ofnadeMiddellandlche Zee tegen de Franfche roverye
ghelbnden , want de gedachten liepen
het alderminfte op een oorlogh met Engelandt; maer de aenbouw van dertigh
kloecke Scheepen , gaf weder eenigen
hoop-.

Dp deneerften van December 1652 ,
isTromp met de Vloot, beftaende in tlëTrtmf
ventigh Oorloghs Scheepen , en twee weder re
hondert Koopvaerders uyt Goeree tzeyl Zee '
gegaen, krijgende noch by iich tfeventigh Koopvaerders met de voornoemde
tien oorbghs Scheepen uyt Texel. Jan
Evertfz. quam op den darden , op de
hooghte van Duynkercken , met noch,
eenige Scheepen by hem , foo dat hy na
8<>. oorlog* Scheepen fterck mocht zijn.

-ttveeJc.

Deel

foL-

Mart en Her bert sz. Tromp,

van
Op den tienden

geraeckte hymetde
Engelfchen flaeghs. Sy faegen de Vloot
in Duyns leggen , die haeft op hun aen-

komen onder zeyl

Tramp
C

Engeifchen
flaeghs.

FngelSagen?*"

gingen, ftercktwee
en vijftigh foo grootealskleyne Scheepen, onderde welcke omtrent twee en
veertigh van hun middelbaere flagh waren. Ten eenuer op den tienden gheraecktende bezeylfte Schepen , met de
vyanden handgemeen, en omtrent dry
ueren , quamen fy by de Singels. Tromp
en Blaeck gaven malkander in het voorby 2-eylendelaeghj maerhet Engelfch
Schip de Rofe-krans wierdt van Tromp
aengeklampt, die weder een Engelfch
man aen de andere zijde kreegh , lbo
lagh hy een uer tuflehen beyden te vechten , wanneer fich de Rofekrans over
gaf ; hebbende omtrent de tfeftigh dooden op. Jan Evertfz. de Vice Admirael
lagh terwijl het andere Schip de Bonaventuer aen boort, foo datfemethun
vieren op een rye laegen , welck Schip
Jan Evertfz. mede veroverde. Terwijl
waren een deel van de andere fcheepen ,
die by het gevecht hadden kennen komen, tegens Blaeck met fijn overighe
fcheepen befigh , die eyndelijck naer
^uyns °f Doevres weder fijn wijck
nam. Met den doncker gheraecktenfe
van een , en Tromp mede ten ancker
maerhet fchip van Juynbol tegens den
avondt in brandt , en hy felfs , met een
deel van fijn volck om den hals.
Hier teghen namen fy des anderen
daeghs een Engelsman , met veertien
ftucken., komende met Vijgen uyt de
Condade, op den twaelfden bracht Baftiaen Zeutfz. mede een Parlements
fchip, de Herculsgenaemt, met fes en
datigh ftucken , by hem van ftrandt afgehaelt, inde Vloot. Tromp, door tegenwindt , Blaeck in Duyns niet konnende bejaegen , liep nae de Franfche
Kuft> en quam voor Bologne ten ancker.

Tromp daer nae kreegh

laft

j

om

de

Londen te fluyten ,

ioi

hy
nu ghcnoeghfaem meefter van de Zee

Rivier van

alibo

was. Maer hy , om wat reden , is ons
onbekent, hield de Franfche Kuft, en
wierd daer op door de Engelfche vloot
omtrent Portsmouth ontmoet. Sy vinghen op den acht en twintighften van
Sprockel 1653 , teftrijden, en dat duerde dry daegen aen een. De Engelfchen
fterek neghen en tfeftigh of tfeventigh
fchepen , hadden het meeft op de machtige Koopvaerdy vloot , die Tromp onder fich te befchermen had , en defe mede met fijn macht van tfeventigh fcheepen , toonde daer een goed bewaerder Tromp wevan te zijn , evenwel bleven al eenige d « r ü ae &
et
e
foo Oorkréhs als Koopvaerdy fcheepen
!?
f
r
Engel'
jj
l
in de loop, het geen eenige, die maer fchen.
flechtelijck hun plicht deden , meeft te
•

1

wilmengelooven
volkomen overwinningh fouden bevochten , en hun
meefterfchap van de Zee behouden
wijten ftaet, anders

dat de Hollanders een

hebben. De Engelfche lieten evenwel
niet nae, volgens hun gewoonte, weYdefe
der vaneengrooteoverwinningh op te roem der
mijden , om dat des nachts , tuffchen ? gel "
f
den tweeden en darden Maert , de Hollandriche vloot , niet voor ancker was
blijven leggen ( gelijck fy de voorighe
twee nachten hadt gedaen ) maer naer
het Vaderlandt, om de Koopvaerders
by een gebracht zijnde , in behouden
haeven te brengen , aengevordert was.
Dit wierd by hen den naem van vluchten gegeven ; en nademael ter kennifte
quam , dat de meefte van de Scheepen >
die wat doen konden en gedaen hadden
fonder kruydt waren , was wel te fien
wat wijsheydt het fou hebben geweeft,
des anderen daeghs weder te flaen.
Ondertuffchen de Ridder Aifcu, zijnde het gevaer, dat hy in Duyns geleden
hadt, te boven gekomen, wierdt met
nieuw onderftandt , wel tot veertigh
fcheepen toe , gefterekt , met welcke hy
in het begin van

Auguftus in het Canael

N

nn

3

gingh>

,,
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gingh op de Hollandtfche fcheepen te
paffen , maer wierdc op het laetfte van

door de Ruy ter ontmoet,
van hem en Douwe Aukes ontbaelt , maer hier van (uilen wy
hiernae byfonder handelen. De Koninck van Engeland , hoorende de aenheflfende onluften tuffchen Engeland en
delen Staet, liet nietnae daer over aen
den Nederlandfchen Gefant Boreel , te

die maent

en

en
I

perroo n
aen , tot

den oorlogh
Zee.

ter

behouden
, en de
Lieutenant Colonel Doleman , en de
Ridder Robbert Ston, geftaedigh over
en weder reyfden. Men liet echter niet
nae , de Hoofden ten oorlogh , foo veel
mooghlijck was te moedigen, tot welcken eynde beflooten wierd , den Lieutenant Admirael eengoude keeten van
twee duyfent guldens , en de mindere

geftaedigh
I

,

flechtelijck

De Ko- fchrijven: Dat hy verhoopte dat alle byninck van onderheden , die hem van de voorverhaelf
deflagh waren aengefchreven , niet waer

SèSfijn'

Daden

het Hollandfe Comptoir

de Enfiudèn zijn , echter vreefde hy , dat
gelfche Rebellen (foo noemde hy die van het

Parlement, eenigh merckelijck voordeel op
de Hollanders hadden gehadt ; en meefier
van het Canael waren. Sulcks waere hem
van harten leef-, echter-verhoopt'e hy , dat

Godt in fijne handen Jl'ellen Jou , het gevolg
hen uyt hun handen te wringen , en grooter ongeluck voor te komen ; indien de Hee-

hier. te

Hoofden, andere naer gevolge,
Ondertuffchen deedt
uyt de Middellandtfche

daer

,

,

als elders

ven: en indien hy

hier eenigh e notificatie

van ontfingh, foude hem fulcksfeer aengeriaem zijn , en foude fonder formaliteyt of
voorwaerden , fch aeneenige conditie
of

met verftonds naer Hollandt begeven ,
trouwendat Godt hem een goede uytkomft
fbu geven.
Deiè aenbiedinge was gel goed, maer
de Heeren Stacten hadden liever den
vrede wegh ingeilagen , latende niet na,
onder de handt met het Engelfche Par-

lement te handelen , tot welcken eynde
onder
iich de Vrouw van Stiïcklandt,
op
fchrjn vanhier penningen, ftaende

fich

^

een zege,

Zee, voor de

aen ftond, beflootenfe tot het

to Ferrajo,

eenige formele openinghvan te ge-

^"w *c

te ver- daen.

Nederlanden op.
Ses Engelfche Scheepen , legghende
achter de Molie tot Livorno , kregen
lalt van den Groot Hartogh van Tofcane , of te vertrecken , of het Schip de
Phcenix , dat den Jongen Tromp bedrieghlijck afhandigh was ghemaeckt,
weder te geven , maer alibo hen dit laet-

mogen dienen , gelijck hyfijn
fijnvlagge
eygen ferfoon , daer mede toe wilde engageren , om gevoeght met de vloot van haer

beneffens fijn beklagh te doen

Vcrecrin-

eeren.

fte niet

Hoogh Mogende , door G odes zegen, defelve te overwinnen , of op de daedte fneuvewenfeh,
len. Hy had geoor deelt liever defen

te

,

ren Staten eenige Scheepen aen wilden confgneeren, en dat niet meer ahjy [elfsjouden oordeden beauaem te %qn , om onder
te

,

lande hieldt

eerfte.

Hopman

Bodley quam hen van Pormet acht Scheepenen een
Brander te hulp. OpWoenfdagh den
twaelfden van Maert , tegen den avond
wierden defe Scheepen eerft vernomen ,
en des anderen daeghs , quamen vier van
de felve wat naerder. De Hollanders
onder den Commandeur Jan van Galen, daer voor leggende, waren fterek
feftien Oorloghs Scheepen , een Brander, met fes of feven Straets vaerders j
die door den Krijghs-raedt deel in den
buyt belooft wierdc , indien fy wilden
mede vechten. Tulïchen Bodley, de
Bevelhebber van het onderltandt , en
Appleton , die over defe fes Scheepen
Commandeerde , was beflooten , dat
defe laetite, metlijn Vloot nietuyt komen fou, voor dat hy met de Hollanders aen het werekwas; hier over dan
fandt Bodley dry van de fijne, om de
Hollanderen aen te locken , en dele fiende dat Appleton niet uyt quam, maeckten

siagh
voor Ll *

Mart en Herbertsz. Tromp.

van
ten het geket

wilden fe Bodley foecoock in der daed deden.

als

ken, gelijck fy
Appleton hier op komt met fijn tes
fcheepen , mede voor den dagh , denckende dat de Hollanderen hun cours
fouden vervolgen, maer hy vvasfoo hacft
niet onder zeyl , of defe wenden het
wederom , en vielen met alle macht defe fes Scheepen op het lijf. Ee.ngeluckige fchoot , uyt het Schip van Van Galen , bracht de Engelfche Bonaventure
met veertigh metaele en vier yfere ftucken gewaepent, in de brand, hetwelcke opvliegende , maer feven mannen in
het leven

de verflagen theyt onder de reft. Appleton op de Luypaerdt, voorfien met vijftigh metaele
twee yfere ftucken , twee feaiïen , en
hondert en tachtigh man , kreegh de
Scheepen de Son en Julius Gefar aen
boort ; Cornelis Tromp was doende
met de Sampfon , ge wapent met fes en
dartigh ftucken en tnegentigh man , en
liet

;

dit bracht

hebbende die foo verre, datfeomquartier riepen , en hy gereed ftondt om te
enteren, quam een Brander den Sampfon aen de andere zijde aen boort , en
hy daer door in brandt j de Capiteyn
met twee en veertigh matrofen quamen
alleen daer af. Het Schip de Levantfche

Koopman, met

achten twintigh yfere

ftucken en

man voorfien ,

tfeftig

is

me-

de , na dat het van de Capiteynen Hams
en Fons was geëntert , gcfoncken. Hopman Bonte butter vermeefterde den
Pelgrim , een Schip met acht en twintigh yfere , twee metaele ftucken , en
ivcr
tfeventi h man > zijnde voorheen van
g
u'T
CaP ite yn Roothaes foo gehaevent , dat
toilandc'
hyweynigh weer meer konde doen. De
•o,
Commandeur Jan van Galen wierdt in
den aenvangh , met den tweeden koegel die in fijn Schip quam , fijn rechter been af ghefchooten , terwijl hy een
<ran Ga- Engelfche
Brander, die op hem af quam,
inde grond fchoot. Hy focht het noch
renafgehootea. voor een wijl te verbergen > maer van

103

onder Stuerman vermaent,fich niet
te keten doodt bloeden , fou tot antwoord hebben gegeven, de Jharighejt
ixas kleyn , voor het Vaderland met overlainnmgb tefierven. Dus wierd hy eyndelijck op de ballaft neder geheten , en
aldaer de reft van het been, dat boven
de enckelgefchootenwas, voort onder
de knie afgefet. Hy dronck een teugh
Wijns tot verfterekingh uyt, en wierp
fijn

het glas ter aerden

,

met defe woorden

De Engelfche Koninckmoorders
doch al betalen.

,

moeten 't

W an neer hy verbonden

was , wilde hy met geweld weder boven
maer fulcks wierd verhindert, dei
wijl hy door het bloeden , te feer verfwackt was ; echter liet hy niet nae fijn
volck van onderen moed te geven , en
tot dapperheyt te vermanen. Hyis daer
nae totLivorno ingebracht, aldaer op
den 23. Maert overleden, en totAmfterdam in Wintermaend feer heerlijck
begraeven , en in Marmer op fijn Tombe, als een Held betaemt , uytgebeeld.
Ondertuflfchen laegendeSon en Julius Gsfar Appleton noch aen boort
die malkander foo matteerden , datfe
niet een fchoot meer op den ander deden, wanneer de Commandeur Jacob
de Boer , hem achter aen fijn Spiegel
aen boort quam, de laegh gaf, voorts
enterde en veroverde. Tromp fich van
de aenghefteecken Sampfon gereddert
hebbende , begaf fich nu als Schout by
zijn

SterftJ

165 5.

nacht zijnde , met de Hollandfche fche-

pen , die noch in hun geheel waren , na
den Engelfchen Commandeur Bodley
toe; maer defe nam de vlucht, en wierd
van Tromp tot den avond toe vervolgt,
doch geraeckte met de fijne, als beter
bezeylt, en de Hollanders vuyl zijnde,
daer af. In dit gevecht dan lieten de
Engelfche {es Schepen , twee verbrand ,
eën gefoncken en dry verovert, dry hondert fes en tachtentig dooden, twee hondert dry en tnegentigh gequetften , en
een goed getal van gevangens.

Onder-

vlucht
V3n

y*

Bod"

,
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welcke fich door dcfen Oorlogh aldermeeft bedremtvandt, heymelijck, en
onc er d e handt , in Engeland van vrede
handelen, want met gemeengoedvinden der Provinciën , was iülcks niet
doenbaer ge weeft , gebruyckendc daer
toe, de Gedeputeerden totdegeheyme
faecken. Tot dien eynde wierd defe Brief
naer Engelandt gefonden.
[

Daden

en

het

öaer over defe tegenwoordige verwarringe te verheugen ende hoop tefheppen , dat
het geene
fy teghens de felve niet hebben
konnen uytvoeren , de voorfeyde Natiën ,

voor haer , tegens malkanderen te weghe
,' ende dat ons ofigeluck ten
weder zijden des te grooter is, vermits de
verwiffelinge der onjeeckere ende verander-

fullen brengeft

van de wapenen,gedefgneeert
door de veelheyt der uytftortinge van het
lijke fuccefjen

bloedt der Huys-genooten des Geloofs
Brief van
Hollandc
naer Enr
geland.

E

Staten

van Hollandt e?ide Wcfl-

ccnfdererende dat het
buyten allen t wijffel is een openbaere
(Iraffe van de rechtvaerdigbe oordeelen
Vrieflandt

Godts , gheterght door de menighvuldighe
Jonden des Volcks , dat inplaetfe dat degemey?ifchap van de fuyvere endc onvervalfchte Religie beyde de Natiën behoorde
te

verbinden tot

beforginge

liefde

,

eenigheydt

,

ende

van elcknnders befte van binnen,

en aenfienlïjckheydt van buyten , daer toe
denatuere oockjelfsdoor de nae ghelegentheyt van weder z'ijts Landen , het haere
gecontribueert ende aenleydinge heeft gege, de opgerefene mifver(landen hebben
veroorfaeckt , dat de voorfichtigheyt van
de natuure tegen f haer ooghmerck gheforceert , de middelen diefoude konnen dienen

ven

tot mutuele behoudeniffe

,

tot onderlinghe

verderf, misbruyck , ende de Religie het
waerfte ende dierf e pant , dewelcke door
Godts onverdiende ge?iade , tegens de onderkruypinge van de vya?iden va?i Godts
eer e , foo lange ende tot noch toe onder de
felve Natiën wonderlijcken is gheconferveert , in pcrijckel wert gefeit ; dat mede
Godt den Heere de 'heten iveder zijden
materie heeft gegeven, om fine goeder tie-

f

rentheyt ie dancken , dat defelve doorfijne
genaeïle elckby haerfelven beftaen , ende

deen ofdander
le

van

zijde, ende in allen geval-

geapplaudeert by de vyandsn

van

van Godts

Gemeynte,
dengenen die de over handt heeft in Chri(lelijcke overwegïnge des gemoedts , even
luclueux ?noet zijn als dien , die de Nederlagefchijfit te treffen ; hebben de voornoemeere

,

ende

fijne dierbare

de Staeten, door eenGodtfaligen yver ge, ende onder Godes genade door geen

dreven

andere infehten geperfl ivefènde , haeronbefwaert gevonden het Parlement van de
Republjcque va?i Engeland, "'t gunt voorfz.
is-, voor ooghen te feilen; ten eynde byde
felve de faecken, beneffens de gemelde Staten mede in diervoegen verftaende , gelet
joude moge werden wat tot derfelver beyde

befte , ende Godes eere foude dienen te worden gedaen; daer toe Godt de Heere buyten

t wijffel,

om fiyns naems

wille, door inge-

vinge van goede expediënten , fijnen zegen
fal geven, ofte het Parlement van andere
gevoelen weJende, de voornoemde SUt:n
haer overvloedighljck genieten hebbende

met te meerder gerechtigheyt van haer gemoedt Juilen mogen afwachten deuytkomfte , die Godt den Heer e in defe verwarringe fal believen te verkenen. Gedaen in
den Haghe den achtienden Marty feftien
hondert drie en vijftigh. Onder(tondt ter
Ordonnantie vande Staten van Hollandt

gelegentbep hebben omme den anderen te
hulpe ie komen , des noot , enfijne eere daer
acn gelegen zijnde ; en dat inplaetfe van
'tfelve behoor l'/jck te erkennen door beyde

ende Weft-Vrieflandt , geteeckent Herbert

de filve Natiën , zijne ende der felver
vyanden materie viert gegeven» om mede

Defe Brief door een Klerck naer Londen overghebracht , veroor&eckte foo

van Beaumont ,

Secretaris

vandeHeeren

Staten voornoemt.

daer

van

Marten Herbertsz. Tromp.
a?itwoordt.

Deenen , dat men niet genoegh voor
hun inclufie eninflotiouioeckentelorgen, Sweden noemde het tegen deop-

tijden , ende voornamentfedert het Godt belieft heeft de felve
te fteüen tot een Republijcq , haer
felfs

rechtigheyt gedaentezijn j dat men ter
Bedenc- fèlvertijdt, byhenom onderfland aenkingen
hield, en van vrede handelde ; deKo-

hier over

nincks en Prins gefinde meenden, men
konde metEngelandt niet doen Tonder
hen lieden , en Tonder het Parlement
geheel tonder te brenghen > alfoo het
anders geen woord houden fou , en foo
Jiadt eenieder fijn bedencken. In Engeland was het Parlement de faeck mede.niet gantich eens, een groot gedeelte, en wel de dapperfle en moedigde,
Waren geheel tegen den handel , en aldaer wierd met meerderheyt van ftemmen overghehaelt , dat men fou antwoorden , en dat niet alleen aen Hollandt, maer oock aen de Generale Staten , om daer mede te betoonen , datiè

de faeck opnamen niet als van Holland
,
maer als van den geheelen Staet
voortkomende. Hun Brief aen Holland
was van defen inhoudt
alleen

Antwoord
van het
Parle-

ment.

iof

daer als hier te lande, vreemde redenen
en bedenckingen , alhier vreefden de

HEt
van

Parlement van de Republijcaue

Enge/ana't , heeft ontfangen ende gelefen den Brief , geaddrejfeert
aen hetfelve , gedateert in den Haege den
acht 'ten den Marty , ende geteeckent by Her-

van Beaumont , Secretaris van de
van Holland ende Wefi-Vriefland
door ordre van defelve Staeten, reprefenter ende de tegenwoordige gelegentheyt van
bert

Staten

',

faecken in defe twee nabuyrighe Natiën,
contrarie de eygen Int er eft en van beyden,
ende tegen degemeene ver bint enijfen , waer

Bat

het niet onbekenten is,
begeerte ende afficlie de Engelfche

met wat
Natie tot al/en

lijck

hebben gheappliceert tot fulcke middelen,
waren meeft appare7it met Godes

die daer

om te leggen eenfeecker fondament
Vriendtjchap ende naeuwe Verbinte~

hulpe,
tot

nijfe tujfchen

de twee Natiën

,

tot fulcx

geuiviteert

door aenmerckinghe va?t de
waerachtige Intereften van beyde Staten,

reflexie

profijt

nemende tot haer eygen Domeftijcq
ende dat van haere Naegcbuy-

,

ren ende Geallieerden

van buyten,

onder-

linghe verbindende

malkanderen

om

employeren haer macht

,

te

ende andere ad-

vantagie tot elckanderens prefervatie , ende tot befchermmge van de ware Gereformeerde Proteftantfche Religie , die bey de
Natiën profiteerden ; 't wclck alles geemployeert tot contrarie eynde , konden naer
me?ifchelijcke oordeel niet anders produce-

aWtgeenemen nu fet, e?ide deStaetenvanHollandt ende Wefl-Vrieflandt
haer Briefaenmercken.
E?ide doen het Parlement haer gemelde
goede devoiren bevondt bejegent met ongewoonl'ijcke prepar atien , atlen van vyandtren

m

Jchap , ende andere extraordinaris proceduren: nochtans dieplijck apprehenderende het
vergieten van Joo veel Chriften bloedt,
'twelck noodtfaeckelijck moejte volghen,
indien de faecken quamen tot vordere extre-

miteyt , en oock vrefende de groote advantagien die daer door /ouden aenwajfen aen
de vyanden

van de liberteyt ende van de
waere Religie , oock van de Vreede ende
welvaert van beyde de Republijcquen, was

niet alleen willigh te treden in

eenhande-

door Jy onder linghe zijn verknocht wegen
de profeffte van een ende dejelve Gereformeerde Religie , ende dat daeroin behoort

hngh , omme te ghenefen ende te feilen
die wonde op een wegh van vriendfchap
,
met betooningh van grootc moderatie , ge-

worden > ep'tgee-

lijck bl'ijckt onder anderen in den voorjlagh
gedaen aen den Heer van Heemftede , waer
door den Vrede hadde mogen volgen , indien

confideratie

genomen

te

ne fal mogen zijn in defen tïjdt ftreckende
tot de eere van Godt , ende tot beyderzijdts
beften

:

waer op het Parlement voeght dit

hy niet feer onverwachtelijck wasgekeert
oo
nae

O

'

,

io6
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nas Huys , fonder
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te geven eenigh plat ofte

klaer antwoord op dejelve.

Ende daerom

Parlement in haer eygen gemoed

gelïjck het

u voldaen ende

getrooft in d?fe Troublen en-

de Calamïteytenvan denOorlogh

,

te

tw'tjffèlen

Daden

en

van de

welcke Jy gehadt hebben foo gena-

digen experientie.

Onderftont,
Hendrik Scopel,Clercq van 't Parlement

van ge-

hebben met alle fuiceriteyt 't gene
in haer tnacht lagh , om den[elven oorlogh
tegen te gae?i ende voor te komen , foofullen
de Staeten van Hollandt e?ide Weft-VrieJlandt , wel overleggende het gepa/feerde
ende defaecke ponderende in de rechtveerdige balance , geen oorfaecke vinden om te

daen

\

:

aen het gemoed ende begeerte van

Hun aenfchrijvingh aen de Heerers
Staeten Generael was aldus

DE

f

opper e genegentheyt ende goeden

wille, die defe Republïjcque op alle

occafien< heeft getoont aen de Vereenighde Nederlandtfche Provinciën , is foo
klaer , ende de getuygenijfen van dien zijn

het Parlement , tot consideratie van alles
ivat dient gedaen tot floppinge van vorder
quaed, ende op datfy oock verder mogen be-

foo openbaer , dat de mïnfte tw'ijjfel niet
behoort gemaeckt te worden , aen de goede

wijfin, byoccafie van defen "Brief van de
gemelte Staten, hoe fenfibelvan de tegenwoordige Troublen die van het Varlement

Republïjcque ,

haer felfs bevinden , foo verklaerden Jy
haer bereydwiüigheyt om te procederen op
defelve gronden als te voor en. Sy prefenteerden als een antwoordt op dat gedeelte

van de propofitie vandenghemelten Heer
van Heemftede , waer in hy begeerde dat

f

defen Staetfoude voor ellen ,

't gene

mocht

zijn recht ende redelijck , tot bylegginghe

van

de tegenwoordige differentie, ende/onder eenige veranderinge , als wat federt is
gerefen uyt het tuffchen beyde de Staten op-

gekomen onaengenamen Oorlog , ende hebben ingelijckewijfe 'tfelve te kennen gegeven aen de Staten Generael, in haer Brief
hier Cepyelvfck by leggende, welcke vrïendeende Chriftelijcke prefentatie gheren-

lijck

van

van de felve
ghebruycken ende employeren alle gerechtige ende eerlïjcke middelen, de welcke mogen uytblujfen het vyer
van Orlogh tujfchen de twee Natiën, ende
affèclie

het Parlement

om

te

floppen het wyder vergieten van Chriftelijck bloet, ende in plaets vanfulcks kerft ellen Vrede

vertrouwen

,

Vriendfchap ende onder lingh

nochtans het Parlement
onlanghs ontfangen heeft Brieven van de
Staten van Holland ende Weft-Vriefland »
:

alfoo

vertoonende haer gevoelijckheyt over de tegenwoordige rupture, ende de droevige ende quade confequentien die daeropnootfakelijck moeten volgen ; foo is 't van nieuws
bereydt geweefl by defe gelegent heyt

,

niet

aen de Staten van Hollont ende Wefl-Vrieflant , haer afkeer vait
de y^genwoordighe pofture van faecken in
alleen te fignijiceren

beyde de Natiën

,

d'een tegen d'ander ,

maer

wordende door een gelïjckmatige
difpofitie , in den gbemelten Heeren Staeten Generael , mach door Godes Zeghen

in gelïjck e manieren oock fulcks te ver kla-

voortbrengen werckelijcke middelen , tot
weder-opmaeckinge van de tegenwoordige
breucke ; ende weder vereenighen der twee
Natiën in perfetle Vriendfchap , het gact

defen, ghelïjck die

contreert

dan foo het wil.
Die van het Parlement hebbende voldaen haer devoïr

mei geduldt ende
vytkomflen

,

fullen in allen gevalle

trooji acquiefferen in de

van de providentie van Godt

aen de Staten Generael van de Vereenighde Neederlanden 3 gelïjck gefchiet by
re?}

van

Parlement niet
om voor te komen de tegenwoordige quaden in haer begin
ende oprïjfinghen , dat fy federt geenfints
doende fuccejfien van haer voorige goede
't

ma?iqueerde in haer plicht ,

int ent ten tot de Vereeuigde Provinciën zijn

verandert

3

maer gereedt op de gronden

,

uytgedruckt in de Brieven, gejonden aen

de Staeten

van Hollant ende Weft-VrieJlant

v

van

Marten Herbertsz. Tromp.
en

tot een eerlijck befluyt te konnen komen. Echter verirond men dat by haer

flant , hier Copyelijck mede ingeflooten te
contribueren f wat in haer is tot devriendelijcke ende amicable bylegginge van defe
d'tferentien 3 ende tot berjhüinge van een
goet verfiant ende vafle Unie tujfchen de

Hoogh Mogende een redenmaetighen
Brief, aen de Regeringh van Engeland
fou konnen worden afgevaerdight , daer

twee Staten , 't welcke door Godes genade
en zeghen in korten tijdt viagh z'tjn volbracht , indien de gemelte Heer en Staeten
Generael hebben bet felve gemoed ende begeerte : ende in gevalle van neen 3 foo vjil
ende al nochtans het Parlement hebben de
fatisfaèlie van te hebben gedaen wat haer

toe ftreckende

geweef , en

van

:

;

foo by die va?t

Engeland

aen iemandt van defen Staet mochte?i gedaen zij?}-) of ietwes a?iders tot nadeel en

de Rege-

by haer in ha?iden heeft gefeit}
Den eerften April Ouden Stijl fefiienbondert drie en v'ifftigh.
3

bier tegen's flrijdigb

,

Jlagen te binden

fijne direèlieende hulpe

in de toekomende beleydinge

feb

daen

f

ringe

Dat defe Staet altoos was
was geneghen , om met

badden opgemochten geweert voorden fonder
nochtans eb eenighfints , aen eenige voorf
die

betaemt} en al met Vrede ende troofl wach-

om

:

jioch

Engelandt in liefde en vrede te leven , en
dat oock de beletfelen en misverfanden ,

f

ten op Godt,

107

oneer derfelve; jonder oock ondertuffchen

die

naer te laten , Jich te? uyterften te evertueren enfierck te maecken , om in allen ge1

3 gheduerende den tijdt van 't
handelen , de waepenen in de band te heb-

Geteeckent
Henrich Scobeh Clercq Parliamenti.

valle oock

ben.

Eyndelijck is beflooten uyt name van
de Generaliteyt , aldus aen Engeland te

Defe Brieven wierden hier in het
landt, door eenen David Boneel ghebracht , Tonder eenigh ander Chara&er
of eermerek te hebben ; hy wierd oock

fchrijven.

londer eenigh defrayment , kofteloosheyt j of eenige gefchencken ontfangen ,
alleen de Heer Raedt Penfionaris de

toonde hem by monde veel beleeftheden , en fprack met hem veel van
de oprechte meninge van Hollandt tot
de Vrede.
Defe Brieven wierden mede alhier
niet eenderley opghenomen. Die van
Stadt en Lande verftonden by formeel
Gevoelen befluyt en refolutie , dat de Heeren van
overdefen Hollandt tot fulcke afgefonderde Corhandel
refpondentie niet bevoeght waren , als
zijnde fulcks ftrijdigh met den voetdefergemeeneregeringe, en de Unie van
defen Staet ( die by de gefaementlijcke
Bondgenooten , noch onlanghs naerder
vaft geftelt was) en zijnde der halven van
een quaet gevolgh. De faecken waeren
VVitt ,

oock geenünts

in dien flaet

,

om

met

DE

Staeten Generaelder Vereenighde Briefvan
Nederlanden 3 hebbende ontfangben e State "

fter

den

3

hopende Maendt

declaratie ende be-

van hu?me inclinatie e?ide geneomme te amplecleren ende by der

tuyginge

gent heyt ,

handt

te

nemen

alle

rechtmaetige ende be-

taemelijcke middelen, die tot uytblujfinge

van den tegenwoordigen
logh

Calamiteufeji oor-

tot voortkominge

3

van't droevighe

van meerder Chrifen bloet , tot
berfellinge van Vrede , Vriendfcbap , ende
uytforten

goede intelligentie } mitsgaeders tot ogrecbtinge

van

een eeuwigh duerende Verbondt

Natiën foude konnen diehebben naer rijpe deliberatien > daer

tujfchen beyde de

nen

:

op by refcriptie willen verklaeren
lijck te

handelingh met Engelandt

lement

;

eer(ten defer

Ouden Stijl, houdende

reputatie en achtinghe, tot een Vredete treden

^

ende gelefen de Mifftve van't ParIement van de Republijc^ue van Engeland 3
aen den fèlven geaddreffeert in Wef-Mun-

,

vafte-

vertrouwen het voornoemde Par3

als oock de gantfche wereldt 3 vol-

Ooo

z

ko-

z

^\Vif

leiuent.

s,,
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komen t lij ck te zijn gebleet ken , dat de voornoemde Heer en Staeten Generael altijd*s
met eenfr.icere ende oprechte intentie heb1

ben gefoght ende getracht t onderhouden
ende meer ende meer te verfier chen de goede Vriendtfchap ende Corrêfpo?identie met
een vafle, bondige ende eeuwighduyretide
Alliantie

,

tujfchen de vcorfz. Republijc-

que ende defen Staet hadde moge?t worde*
bevefight , ghelijck defelve Heeren Staeten Generael in alle oprechtigheydt ende

waerheyt verklaeren by defen van haer
zyde , al noch[eer geer-ae alles te fullen contribueren ende bybrenge?i dat daer toe aenleydinge joude konnen geven , en vorder
tot voltreckinghe

van

foo heylfaeme e?ide

Chriflelijcke verbint e riijje gerequireert fal

zijn

van
omme vjegens defen

verklaerende tot demonjlratie

,

dien getiegen te wefen ,

Staet , Plenipotentiarifenr, Arnbajfadeurs
of andere Gemachtighde , opfeeckere Neutrale handelplaetfe daer toe te verkiefen
metgelijcke Plenipotentiarifen-,

Ambaffa-

of andere Gemachtighden van "'t
voornoemde "Parlement in conferentie ende
deurt

,

onder handelinghe te laten treden ; omme
als dan aldaer wederzijdts te ontfangen

ende doen foodanige openinge ende voorfla-

gen ,

als geoordeelt Jullen

worden

tot uyt-

vindinge van een goet accotmnodement in
de tegenwoordige wis verfanden redelijck ,
equitabel ende fortabel te wefen , ende
voorts in de voorfz. conferentie ende onderhandelinge alles by te brengen , waer door

de felve tot een vruchtbaerigh ende fpoedigh befuyt gebracht Jouden kannen worden j fullende fier geerne van 't voornoemde Parlement verfaen , ende in antwoorde
op defe tegenwoordige afwachten , foodanige voorjlaghen van N?utraele plaetfe of
plaetjen, miifgaders

van

tijdt

van de

by

voornoemde Parlement
fal oordeelen tot de voorfz. onderhandeeen komflen als
iinge-i

ende

't

omeenaenvanghvan'twerck

maccken bequaem te wefen ende gheprefigeert konnen worden , ommcdevoorbreve vcorfaeghen gehoort y daer op de
te

f

,

en

Daden

goede meyninge ende intentie

van de voor-

noemde Heeren Staeten Generael aen 't
voornoemde Parlement ten fpoedighften te
moghen laeten toekomen. Gedaen in den
Haeghe > den dertighfien Aprilfefiien hon~
dert drie en v'ijftigb.

Wanneer de afghefonden met defen
Brief in Engelandt aenquam , vand hy
aldaer een groore veranderingh in de
Regeringe, zijnde het Parlement ghefcheyden , door gefag van den Generael
Cromwel, van het welcke elders ghefproocken is. Nietteghenftaende defe Staet vati
handelingen over en weder , wierden de Hollandfche
echter de Oorloghs faecken niet r/eene- Zcemagu
mael verwaerlooft ; hoewel aen de vloot
en de rechte geftalte der ielver al vry
veel ontbrack, het volck was onwilligh
voornamentlijck tegen den Vice Admirael de Witte 7 de meefte Scheepen waren onbequaem, en hier en daer ontbrack het aen geit om de Scheepen in
Zee te krijgen , gelijck die van de Admiraliteyt tot

Rotterdam fchreven

,

dat fy

geen van al hunne Scheepen in Zee konden krijgen , 't en waere fy geldt hadden > om eenige maenden foldye aen de
matroofen te betalen.
In tegendeel kreeghmen uytEnghelant bericht datter in

Duyns

Staet vaa
tfeventigh vin de

of twee en tfeventigh oorloghs Scheepen

Engelfche
Zeetmgt.

behalven het kleyn vaertuygh , vaerdigh
laegen
en op de Rivier van Londen
noch acht en veerrigh andere wierden
:

j die in alles behalven in genoeghiaem volck , gereedt waeren. InPortsmouth laegen oock eenige andere vaerdigh , en van Peck , Teer , Kabels , Maften en andere Scheeps behoeften , warenlè over Duynkercken genoeghfaem
Enge!»
voorlien j en alles bleeck daeruyt, dat fchen ia
de Engelfchen eerlangh in Zee en voor Zee.
onfe Gaeten waren. De Vice-Admirael Wittes
de Wit hadt wel een toelegh op de En- aenflag op
de Kolgellche Koolhaelders, maer hy geen kans
liers misdaer cp iiende > is onverrichter faecke luckr.
weder

getelt

van

Marten Herbertsz. Tromp.

weder nae de Wielingen gekeert; klaegende op lijn wederkom il, dar van de
achtien Scheepen die hy by fich had gehad , niet meer als dry weerbaer waren
Ondertuiïchen vertoonde fich de Engelfche vloot, wiens minfte Schip van
twee en dartigh ftuckenwas, voor het
Eylandt Walcheren ; een gros van tfeventigh Scheepen, daer onder veertigh
van Oorlogh , de reft genomene Prijfen
en Koopvaerders , waren mede tot Doevres ten ancker geweeft , van waer de
Oorloghs Scheepen noordwaert waren
geloopen, om de Vloot Koopvaerders
van Rochelle, die hun wegh, by gebreck
van Convoy , achter om hadden genomen, te ontmoeten.
Siende dan de fwevende noodtwendigheden , hebben de Heeren Staeten

10.9

waer uyt men lichtelijck konde afmeeten, hoe het me: de andere geftelt moft
zijn ; De Admirael Trowfhadc de felve
klachten, en rond uyt gefeght , dat foo Klachten
men hem op een ghemeen Schip liet van Tir P»
gaen , een ieder fou feggen , dat haer
Hoogh Mogende hem moede waeren
en fochten quijt te zijn. Dat het gemeenlijck ièer op den Admirael aenquam
*"lw

en de Vlagge voerder het meeftete lijden hadt ; lijn Schip Brederode , dat nu
vertimmert wierdt , was föo goedt als
vijf of fes andere. Hy achte wel lijn leven niet veel, en wilde het felve gaerne
het Vaderlandt opofferen , maer focht
de welft and en eere van het Vaderland «
aen liefde van fijn volck , ombrack hec
hem niet. Onder al defe ongelegentheden, en daer uyt volgende ongenegentoock behoorlijcke beftellingen foo tot heden, kreeghmendetijdinge, dat de
geld als tot bootsvolck , om delen fterc- Engelfche Vloot , den Vice Admirael.
ken vyandttekonnenwederftaen, aen- Jan Evertfz. met fijn Efquadre het Veermp se- gewend j en men gaf den L*. Admirael fche Gat ingejaegt, en wel acht en veer- Zeeufche
Sch ep n
ee 1'rm ordere om mede in Zee te gaen
tigh Hoeckers van Zierickzee gheno,
j
P
It^V,"
5
^
^ p ""
W gaen.
met lïch nemende eenigewanplichtige men had ; gelijckfe oock daer op eeni- gcHchen
Capiteynen , die in den Haege op de ghe van Maeflandt-Sluys, ter Heyde, ingejaesc
Poort gevanghen faeten , om in Zee Schevelingen , Catwijck en andere opKrijghsraedt daer mede te houden , of gevat hebben , vaerende alfoo met een
eerder noch een proef van hun moed en zuydelijcke wind en fchoon weder , de
beleyd te nemen. De klacht in het alge- Hollandtfche Kuft langhs } hondert en
meen was , dat men het volck te wey- veertien weerbaere, immers wel tachnigh gaf , en de Capiteynen te föber tentigh Capitaele en voorname Schepen
fchaften , daer het op de Engelfche Sche- fterek; behalven vijftien Branders, en
pen beter mede toegingh , alwaer de veel ander kleyn vaertuygh } men wil
Capiteynen met geen fchaffen te doen dat defe Vloot wel met twaelf of feftien
hadden.
duyfent man föu bemant geweeft zijn.
De Vice Admirael de Witte bevandt
Van Tromp had men bericht , dat hy
fich op den vierden van Mey , meteen
op Donderdag den vijftienden van omof twee en veertigh Scheepen voor de trent Texel het ancker hadt ghelicbt,
Mafe ; verwachtende aldaer meer Sche- en naer de Bree veertien in Zee ghepen van alle kanten , en ordere , als be- fteecken was, om omtrent twee honricht hebbende dat de Engelfchen omdert Koopvaerders, en vijf Ooft-Indie
trent Hitland lagen. Hyldaeghdenoch
vaerders, tot aen Doggersfandtteconal geduerigh over de llechtighey t van fijn
voyeren , en de felve van daer , met een
Slechte
ettaice
Scheepen, felf dat het fijne foodaenigh kleyn Convoy , achter om te laten gaen
i;r Scheewas, dat hy verklaerde noyt op onbe- alwaer hy oock andere twee hondert,
ën.
quaemer gecommandeert te hebben
van S c Marten komende Scheepen
..

.
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Texel.

te ontmoeten. Opdien felven avond, quamende Engelfchen in
maer
voor Xexel leghen
£j n pi
,
-^°
r aers
„',
-trawö niet vindende, en vernemende
dat hy verzeykwas, letten het recht op
hem aen. Hy was volkomentlijck oock
vier en tachtentigh Scheepen fterck , be•

•

i

i

i

haiven dele vijf Oofï-Indie vaerders

Daden

en

verhoopte
Engelfche
vloot voor

,

,

en tuiTchen Amfterdam en Texel laegen noch wel veertien , hoewel onbemande Scheepen , doch die foude men
nu gaen mannen, en daer toe hooger
maendgeld belooven.
Deië itoutheyt der Engelfchen, maekte door gantfch Hollandt en elders een
groote verflagentheyt; en veroorfaeck-

men met behoorlijck Krijgsvolck
en toeverficht , de Kuften over al beforghde , maer wilde men volck hebben , men moft des Princen van Orangies naem ghebruycken , en Orangie
Veld-teeckens draeghen ; de hoop van
onluft in Hollandt te verwecken was
groot, maer van weynigh gevolgh. Sy
lieten ondertuffchen , op de laetfte Brief
van de Hecren Staten Gcnerael niet na
door den fel ven boode , op den dry en
twintighiten van May, de Heeren Staten antwoord te laten toekomen. Zijnde de felve aldus.
te dat

verklaren , dat ongeacht de laetfle veranderingh ende alteratie van faecken , die
het aen de

ende al regerende handt
ie doen gebeuren in defe
Republijcque, fy hebben de Jelve goede intentie tot de Vereenighde Provintien , met
oprechte begeerte om een eynde te waecken
van defeji tegenwoordigen Oorlogh , ende te
nvijfi

Go des belieft badde

veflighen eene vafie en ecuwighduerende

Vrede tuffchen defe twee Katten.
Ende
Raedt hebbende by defe occafie doorge-

de?i

pen ende

vjcI betracht denfelven

Brief die
is aen
de Staten Generael, gedateert den eerften
van April laet(l-leden , gelijck die aen de
Staten van Hollandt ende IVefl-Vrieflandt
van defelve dato ; ende aenmerekende dat
het Parlement daer in heeft geproponeert te

van

voegen het Parlenmit gefonden

procederen op de felve gronden , tot reparatie van den inbreuck , gelijck te voor was
aengeboden in d'antivoort op dat ghedeelte

van de memorie van den Heer vanHeemfilede

,

verfoeckende dat defen Staet wilde

voor (lellen ,
zijn

om

wat recht ende redelijck mocht

te accorderen

dige gefchillen

deringh

over de tegenwoor-

ende fonder eenige veraiials wat is toegevallen ende ge-

(

;

volght in

Aniwoort

T^v En Brief gefchreven van weghen de

defefi o?iae?igenamen Oorlogh j )
den Raedt doet hier nevens verklaeren ,
dat fy is willigh ende bereyt , om met de
Staeten Generael te procederen op de Jelve
gronden , als zijnde naer haer oordeel de

van het

Generael van de Vereenighde
J^ Staten
aen het
Pro vintien, ende

bequaem(le middelen om tot het voorgemelde eynde te komen. Ende wat aengaet dat

1

gedirigeert

op den

Parlement van de Republ'ijcque van Engezijnde door Mr. Ttleman Aquilius
,
de Jelve Staten , overgelever t aen
bode
van
Gcnerael.
Heer Generael Crovifijn Excellentie den
wef ende by hem gccommuniceert aen den
Raed van State nu fittende tot Whitehal,

B tief det
Heeren

leatdt

de Staten Generael tot de handelingh voorfleïïen een neutrale plaets door

deurs

'

by de felve genomen in confideratie , ende
be vindende het filve te zijn een antwoord
op Je Brief gefchreven by het laetfle Parle-

inentvan drje R-'publijcque aen de Staeten
Gcnerael tot eene vriendelijcke bylegginge
van de d.jfrenten tuffchen defe twee Staten j Soo hebben fy oockgoedt gedacht te

(

van

als het

Ambaffa-

berden zijden waer te nemen

ijl

defe co/ijunóiure

:

van faecken

alfoude praèïicabel zijn foo kan 't niet als
)
ten minflen occafie geven tot veel Dilay
ende tïjt verlies , ende cauferen veel Jwa-

righeden ; V welck behoorde te worden
voorgbekomen in een faecke daer beyde de

Statenfoo veeldengelegen is , ende daer om
Staten Generael niet hebben ghe-

alfoo de

antwoordt op 'tgeene wat het Parlement
hadde geproponeert j den Raedt heeft noodigh

van

Marten Herbertsz. Tromp,

digh gevonden aen haer zijde , te vernieuwen defelve prefintatie , ende fal gereedt
zijn terftont te beginnen een Conferentie
op^tfelvige , metfoodanige Gevolmachtig-

de, als de Stat en G enerae l fulkngoet vinte Jenden van har ent wegen ; wijders

den

verklarende en verfeeckerende , dat fy fullen contribueren van haere zijde , wat

met reden kan werden verwacht

in die

handelingh , om te confolideren en te genefen de tegenwoordige wonde , en te ftabileren eengoedt verfta?id'tujfchen beyde Republijcken. Gegeven tot Whithal den fesden May fe[tien hondere drie en vijftigh ,

was geteeckent C. Lambert Prefdeut , by
ordre van den Raedt, Jo. Thurloe Secretaris.

Defe Brief wierdt van verfcheydene
verfcheydentlijck

wilden dat

fy niet

te bedriegen

Gevoelen
daer over.

,

opgenomen

j

voor hadden

fy fochten

eenige
als

ons

maer onfe Ge-

fanten daer heentetrecken, omdefek
ve met verongelijckinge enonverrechter faecke weder heen te fenden, men
behoorde met fulcke Koninck moorders en geweldenaers in geen onderhandelingh te treden, maer een eeuwighe
oorlogh met hen te voeren ; andere die
wat genegender tot vrede waren , meenden men behoorde propter bonum facis
wat in te volgen. Maer in de Vergadering

der Staeten , is over het handelen met
en de befendingh naer Engelandt, op
den {es en acht en twintighllen May gedelibereert; fonder evenwel noch volkomentlijck daer over eens te zijn
In het laetfte van defe Maendt , is
Tromp weCr

andtl"

Tromp weder onder het landt gekomen,
hebbende de vijf voornoemde Ooft-Indifche Scheepen , en twee hondert andere Koopvaerders , die me de Weft
wilden, geluckighlijck achterom , en
met het felfde geluck de andere van om
de Weft verwachte Scheepen , tendeelen onder fijn Vloot in het Vaederlandt
ghebracht. DcCq fijne en der Vlooten

iii

aenkomft maeckte merckelijcke moed
immers wedeihield
de befendingh naer Engeland , wanneer
oock door de Heeren van Effen , van
Opdam , de Reux , Roothooft, Stavenifïè, van Amerongen , van der Beek,
den Admirael laft en ordere ontfingh
om fbnder tijdt verlies, met fijn onderhebbende Vloot, naer Duyns en de Rivier van Londen over te fteecken ; om
op d'een of d'andere plaets , den Engelfchen den meeften afbreuck te doen
voornaementlijck op de Vloot onder
in het Vaderlandt ,

Bodley , uyt de Middellandfche Zee kote paffen, en die te verwoefren,
wordende hem tot dien einde alle volkomen macht, niets gerefer veert , of uytgefondert , gegeven , om naer Soldaet- en
Zeemanfchap te doen. Defe Gedeputeerden en afghefondene brachten bericht, datfe de Hollandfche Vloot hondert en dry Scheepen fterek , en alle vol
moed , om de Engelfchen te föecken
hadden bevonden , maer brachten oock
in , dat men de Retour Scheepen uyt
Indien , en het begeleyden van de Ooftersvaerders naer de Sondt , oock niet
moft verwaerloofen.
Hollandt bracht oock op den darden Befending
"
van Juny, de faeckvan de befendingh naer n
^
naer Engelandt, weder op het Tapijt ; voorgel
Vrieflandt, en Stadten Landenwaren {kit.
van meningh , dat men met een Brief
eerft fou verfoecken afftandt van de dry
poincten, die op den vijf entwintighften Juny , des voorleden Jaers , den

mende ,

Heer Pauw , Heere van Heemftede,
antwoord waren gegeven , waer by

tot

die van Engelandt fcheenen te willen
volharden Defe waren als volght
.

Ntwoordt des Parlements , op het gefchrifte

van den Heer

Pauw ingegeven,

voorgefieldc

waerby hy begeert dat de Gecommit- poinftea.
teerden van den Raedt fouden voorftellen
wat hun rcedelijck ende

recht falduncken,
de tegenwoordige verichillen tuiTchen
dcie Repubhjck, ende de Heeren Staten Ge-

om

neracl

,,

,,,,
,
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nerael der Vercenighde Provinciën, op het

ipoédighfte te Hechten
vijf

en

en twintigfkn Juny

;

(

Op Vrydagh

den

Ouden-Üijl) twee

en

Daden

en aengaen , welck laetfte die Provintie maer taemelijck foet in de ooren
klonck.

vijftigh.

Ondertuffchen ftelde men ordere op
de Vloot. De Gecommitteerden aen
boort vanden Admirael Tromp zijnde
wierden van hem gevraeght , of hem
niet vry fou flaen , in Engeland met een Voorfleltroep van vier of vijf duylènt man aen |ngh/ln
lïomp be«
ij
r-v
land te gaen , aldaer eenige Dorpen aen amwoort.
brand te fteecken , en het vee af te drijven , waer op fy hem weder vraeghden
of de Engelfche , het felfde aen onfe
Kuft , by tijdt en gelegentheyt , niet weder föuden konnen doen, en beantwoorc
zijnde van jae , vonden geraeden fulcks
dan liever te laten.
Pulfedert de laetfte verfchillen genomen
Tromp is eyndelijck den tweeden van
len weder los ende vry gelaten worden.
Juny , met lijn oude Schip Brederode
voordellen
zijnvoorgaende
twee
De
3.
Tromp
in Zee ghegaen ; en op den vijfden
de veraccordeert en in Executie geftelt , foo
wedci inj
kreegh
men
tijdingh
de
,
dat
Engelfche
is de feeckerheyt voor 't toekomende , welcZee.
ke van het Parlement verwacht word defè, Vloot , onder Vlieland was gefien , gaende weftwaerd aen , het welcke teritonc
dat beyde Staten een vafte Alliantie en Condoor twee Pincken den Admirael Tromp
fidentie van Intereft tot beyde Natiën beft
temaecken: waer toe 't Parlement aen haer bekent gemaeckt wierdt.
Hy fette de
zyde willigh en bereydt is , door alle gerech- Engelfchen nae , quam voor Doevres
tige wegen en middelen het hare te doen.
en fchoot eenige fchooten op de Stadt
maer is op den twaelfden van Juny ,
Hollandt antwoordde daer op, een omtrent op de ienghte van Nieupoort
Brief konde niet repliceren , het waere byden vyandt gekomen. Hy was acht
dan beter , dat fülcks perfoonlijck ge- en tnegentigh Oorloghs Scheepen , en
fchiede , om tijdte winnen. Gelderland fes Branders, de Engelfchen vijf en tneen Over-yffel ftemden metVrieüandt. gentigh of hondert zeylen. Omtrent
Tromp
Uytrecht was onghereedt , en de Heer ten elf ueren geraeckten fy tefamen in
weder
van Amerongen trock derwaerts om het gevecht, het welcke tot des avonds tlaeghs.
Hollandt dan gingh voort in ten negen ueren geduert heeft , wanneer
beiluyr.
de Vlooten een weynigh van malkander
haer yver tot de gefeyde befendinghe
maer Gelderlandt delèlve noch al wil- zijn gefcheyden ; Joolt Bulter van Groelende tegen fpreecken , wierdt van Hol- ningen, is diendagh met fijn Schip en
landt veriöcht, de eere die fy hadden, een deel van fijn volck gefoncken , Cavan de voorfte in alle Commiffien te piteyn Cornelis van Vellen is met fijn
zijn, en hoe weynigh fytot degemee- Schip gefprongen. Des anderen daeghs,
ne faecken , jae in deië ftaet tegen Enge- Tromp lijn Bevelhebberen aen boort ontboden hebbende, vandtde meeftevan
landt , niet met allen contribueerden
de Scheepen , foo onvoorlïen van Amte willen.erkennen; voegende daer by,
munitie en Oorloghs voorraedt , datfy
dat men tegens haer , volgens de Unie
met executie fou moeten procedeeren het dien dagh met vechten , nietfouden

i. Dat de Heeren Staeten Generael der
Vereenigde Provinciën , aen defè Reptiblijcke foude betalen dcOnkoften en Schade die
defen Staet heeft gMeden ende daerfe toegebracht zijn geworden , door de uy truftinge der voorfz. Staten Generael ter Zee, ende door hunAttentaet defe Somergedaen;
waer van de particularitey ten ter behoorlijckc tijdt fulien bygebracht worden.
i. Dat nae betaelinghe van diefomme,
voor de gemelde onkoiten ende fchaede
ofte cautie tot benoeghen van 't Parlement,
terflondt fa! volghen een Stilftandt van alle
A£tcn van hoftiliteyt ; ende alle de Schepen

,

ij-

•

,

;

heb-

Marten Herbertsz. Tromp

van

hebben konnen uythouden , ja de Vïcq
Admirael de Witt was foo flechtelijck
voorfien , dat hy binnen dry uyren tijts
het felve wel fou hebben konnen verfchieren , en de Ruyter had noch minder ,

hy fchreef derhalven

|

om voort -aed

!

j

I

maer defe ontmoetingh
van den voorigendagh. Wy konnen van dit gevecht
geen feeckerder bericht hebben , als uy t
het Relaes en bericht door hem fel ven
te taften

,

liep flechter af, als die

daer van gedaen.

Rclaes
van den
flagh.

Het luyd aldus

^k"j A dat wy op vericheyden advyfên den
, foo voor de
J\^ Vyand hadden gefoghtMarigat,
Duyns
Riviere van Londen ,
en DouvrenjOock kondfchap bekomen hebbende j dat den fclven voor 't Vlie en elders
op onfe Kuften hem hadde laten fien Soo
is 't fulcks, dat wy op den twaclfden diro
's morgens dagh zijnde , hebben gefien recht
in de windt , zijnde noordt ten Oofien
Tan ons des vyandts Vloote , was omtrent
honden kloecke Schepen van oorloge, weynigli min of meer j die een lange tijdt by den
anderen bleven drijven wy ons beft doende na haer toe te laveren: Eyndehjck is den
Vyands gros gefepareert in drie Eiquadres
Batalie en twee Vleugels , en vry een goede
fpatie van malkanderen afgezeylt , om foo
:

:

'tfcheen ons in een halve maentebefluyten:
Sy fiende wy in goede ordrehaer verwachten , conjungeeiden wederom by malkanderen , pas buyten en binnen fchoots van onfe Vloote, zijnde omtrent elf neren voor den
middagh. Doen dede den Generael Deans
zeyn , om de onfe te atracqueren , gelijck fy
furieufelijck deden, ende wy defendeerden
ons na behooren het wierd onder het gevecht ftille,ende het Efquadre van des vyants
Blaeuwe Vlagge fepareerden wat van haer
gros , en de wind veranderden een weynig
foo dat wy door de wind Boech-feerden om
dat Efquadre af te fnijden ; fy dat fiende , deden alle mogelijcke devoiren om by malkanderen te komen, dan eei 't felve bequa:

melijck gefchieden,

waren

wy

'tfelye Ef-

|

i

mede wy

'c

vechtende
midden en door haer gros , ioo dat beyde de
Vlooten onder malkanderen fee-r hart vochten en in een wolek van roock bleven , tot
het ondergaen van de Son ; den Vyandt gewend zijnde om de Noord, endcwylaegen
om de zuyd ; fepareerden weynigh van ipalkanderen , en yder repareerden foo veel
doenüjck was, 't geen ontftucken was gc-

lijf,

met verfoeckdat hem fulcks ten cerften
mocht toekomen. Hy befloot de Engelfchen dien daghnoch eenmael evenwel
aen

113

quadre van de Blaeuwc Vlagge dicht op
daer

vervielen

al

Ichooten.
Een uyre na Son den Vyand meen buyten
fchoots zijnde , wierdt uyt het Schip van
Capiteyn Cornclis van Velfen een Canon
1

fchoot gefchooten , en fprongh met eencn
in de lucht , apparentehjek door onachtfaemheyt , dat fy haer kruyt niet wel en hadden bewaert , daer vijf man van wierde geberght, die niet wiften tefegghen hoe den
brandt in 't kruydt was gcraeckt.
as mede in 't heet ite van de furie ghefoncken Capiteyn Jooft Bulter van Stadten

V

Lande, die met omtrent dertigh man was
verdrencken , e^de de reft van Capiteyn
Willem vander Zaen geberght , al foo hy die
defen avondt
in 'tfincken aen boort lagh
wierde des vyands vloote verfterekt met fes
a feven Schepen , andeie feegen van meer.
Den derthienden dito 's morgens was het
Luchjcn weftzuydweft, endeden Vyandc
in 't welt noord weft boven windt van ons ,
wy zeylden om de zuyd , om was 'tmogelijck , de windt van haer te krijgen
omtreno
ten acht tieren begonnen des Vyandts voorft e Scheepen tegens de onfe te Canonneren ,
ende ten tien neren voor de middagh zijnde
Duynkercken zuydt zuydt ooft van ons
fcheen apparentie te zijn om boven haer
meefte gros te zeylen , ende een goed gedeelte te konnen affnijden
derhalven wy
wenden nae haer toe en begonnen te vechten, doch heel ftil werdende , vielen beneden haer Vloote , foo dat fy de avantagie van
de wind hadden, ende haer Vloote wederom van een partyc verfche Scheepen ver:

:

:

fterekt zijnde

,

vielen ten elf tieren feer hart

cp onfe Vloote aen, foo dat wygenoodtfaeckt waren orsgros achter te ïh.yten ende te defenderen , gehjekvande Hooft-Officieren en weynigh ghemecne Capiteynen
wierde ghedaen; temeer, alfoo de meefte

Ppp

pare

,
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part van onfe Vloote, zijnde fccr lichte Sche-

pen ren aenfien van den Vyant ,
in maikanderen rerireerden

,

kringende
niet teghenal

ftaende den Heer Admirael boven alle fchriftelijcke ordre

v.m

ende mondelinge vermaninge

tijdtghelafthadde, in alle occurrentie te gebruyeken Soldaet- ende Zeetijde tot

manfehap fijn Chaloup door de Vloot heeft
gefonden , ende weder gelalt uyt malkanders Canon te blijven , en een open te ge:

ven.

Na de middagh is het Schip van

Capiteyn
Sten ge was afgefchooten , ende nu van een ander gefleept wierde , los geraeckt; ende na
't meefte Volck daer uyt was gevlucht, nae
onsgerapporteertis, laten drijven ende onSchellinger

,

dat daeghs te vooren

fijn

der den Vyandt geraeckt, 't welck men daer
na heeft fien branden.
Den Capiteyn Gidion Verburgh fijn Roer
afgefchooten zijnde , is daer door onder dtn
Vyandt vervallen , ende nae lange gevecht
verovert.

Noch wert

gerapporteert dat verovert

is

Capiteyn Jacob Duym, Directie Schip van Enckhuyfen.
Tegens den avondt den Vyand wederom
met verfcheyde Schepen van Oorloge , daer
onder een vierden Admirael was, die gefeyd
wierd den Admirael Blaecke ge weeft te zijn,
't

Schip de Son

,

verfterekt zijnde

,

vielen feer furieufehjek

aen , ende onfe Schepen feer in den anderen
dringende , als vooren ghefeydt is , zijn vier
maikanderen confuysaen boort gheraeckt,
den Capiteyn Coendersvan Harlingen,Cornelis Louwenfz. Directie Schip van Amfterdam, Hendrick Pieterfz. Directie Schip van
Edam , met noch een die wy niet konnen
verftaen wie het isgeweeft, en onder den

Vyandt gevallen, mede alle drie genomen,
ende Coenders is los gheraeckt , ende onder
onfe Vloot gebleven.
Tegens den doncker nae Son is het Schip
Weftcrgo den L. Commandeur Tymon
Clacfz.van Harlingen het hooft gewende ha
den Vyand , weynig binnen fchoots van den
fel ven Vyand zijnde,ende is foo fonder flaen
overgegeven.
Den^Brander van den Commandeur Jacob Adriaenfz. is buyten nood in brand ge.fteeeken

ende laten

drijven,

en

Daden

Den

Brander van den Commandeur Jacob Dirckfz. Stroo is laten drijven, feggendehyfehoten onderwater hadde gekregen:
een uere na Son , doe het begon doncker te
worden , begon den Vyandt wat van ons
af om de noord te wijeken , om hare Vloote te verfamelen , ende wy Ienften ooft ten
zuyden aen tot omtrent middernacht , doen

quamen wy ten ancker-

Den veertienden 's morgens faghen wy
Ooltende zuyd zuyd ooft van ons leggen ,
oock den Vyand in Zee; zijnde alle de Hooft
Officieren ende Capiteynen aen boort vernuften behalvendegefoncken, gefprongen
ende genomen Schepen , noch een partye
volgens de Lij (te van de prefeme ende abfenten aen de Gedeputeerden van haer Ho.
,

Mog. overgegeven.
Bevonden mede datter veele Schepen waren ontramponeert , oeck Maften ende andere Ront-houten fchadeloos , ende de meefte part ontbloot van hare Arnmonitie , derhalven wy ondergefchreven gefaemenelijck
goede vonden, ons binnen de gronden van
de Wielingen te begeven , omme haer Ho,

Mog. van ons wedervaeren te adverteren ,
oock te verfoecken ende aldaer in te wachten de Heeren Commiflarifen van haere Ho.
Mog. als mede de refpe£tive Collegien ter
Admiraliteyt endede Kaemeren van Directie, ten eyndeyder fijn Scheepen ftaende
,

mochte vifiteren ,
ende op ordre van haer Ho. Mog. Gedeputot der felver voorforge,

teerden repareren , ende van alle noodwendigheden voorfien , om wederom bequaem
ghemaeckt te vvoaden om dienft te doen ,
oock te volgen alfulcke naerdere ordre , als
by de gemelde Gedeputeerden van haer Ho.
Mog. lal worden gegeven ; delen nacht was
het water in'c Schip Brcderode, tegens pompen ende balien gewaffen vijf a feitehalf voet
tos in de kruy t-kamer , foo dat het groot perijckel liep om te fincken: dan krengende,
vonden twee fchooten verre onder waeter
van twaelf pondt, daer wy de proppen in
kreghen
ten acht ueren lichten wy onfe
anckers en lieten 't drijven , ende repareerden het gene wy konden , om mee de Schepen te zeylen. Ten fes ueren na den middag
quamen wy ten ancker, pas binnen de gronden van de Wielingen.
:

van

Hy

Marten Hereerts z. Tromp.

hack oock eenige bedenckingen

over de gelegentheyt van des lands Vloot
0tnc- genomen, als voor eer ft , dat de Scheese"
pen en het gefchutvande Staetfche, in
»an7w*/>.
aenm erckingh van de Engelfchen veel
te licht was. Datter twee of d ry A m m unitie Scheepen , met twee of dryhon-

ponden kruyt voorfien , by
de Vloot moften zijn ; en tlierghelijcke
dert duyfent

meer.
In vergeldinge van defefchade wierden wel 44. Engelfche prijlèn , noch van

ieuwe
:fte!.

dien felven maent op gebracht. Maer
ondertuffchen lietmen niet naealle ordere te Hellen , om de Vloot met meerder voordeel in Zee te brengen ; maec-

kende ftaetdatmen uytZeelandt fes en
tfèventigh , en uythet Vlie vijf en twintigh of dartigh Scheepen in Zee helpen
fou j maer of wel , van een ieder , over
de ondeugentheydt der Scheepen gheklaeghtwiert, zijnder echter geen

meer

twee uyt ghemonftert, al de andere
hoe onbequaem fy waeren , wierden
noch al aengehouden , om wat hoops te
maecken , en ten minften in getal aenfienlijck in Zee te komen , doch alles
gingh feer traegh en lanckfaem in fijn
werck , den eenen mangelde het aen
kruyt , den ander aen loot , een darde
aen broot, andere waeren klaer tot op
het fchooon maecken , en foo voort.
Dewijl oock feer over wanplichten was
te klaegen , wierden eenige Hoplieden
als

d'eene in een boete van duyfent
guldens, en om met eenftrop om den
hals te ftaen veroordeelt. Een ander
geftraft

,

wiertgecafTeert.

De Vloot

eyndelijck wiertvaerdigh

en twee en tachtentigh Oorloghs Scheepen, behalven feftiendie in Texel met
(even Branders laegen , fterck.
Defe
moftmen by een vervoegen , maer vant
fwarigheyt , dewijl de Engelfchen voor
het landt laegen ; men floegh voor dat
de Lieutenant Admirael Tromp eerft
uyt Zeelandt fou komen , en de Engel-

fche engageren en aentaften

, en op het
gegeven lignael of teecken , fouden dan
die uyt Texel mede uyt komen. Men
fchreef hem vorder aen , dat hy fou doen
alles wat hy oorbaer oordeelde te zijn ,
alfoo hem het werck wierdt toe vertrouwt hy mocht oock op lijn Scheepen foo veel Krijghsvolck van die by
Rammekcns laegen, nemen als hy wilde , en om de Soldaten willigh te maecken , ibu een ieder noch boven (ijnleeninge en koffc , een Rijcksdaelder ter
maent hebben,
Tromp had oock voor gefiaegen , dat
•,

het haer

ven

Hoogh Mogende mocht belie-

eenige Gecommitteerden , met
hem op de Vloot te laeten gaen , maer
het felfde wiert niet goet gevonden , alfoo fy de Zeemanfchap niec verftonden.
>

Ondertuffchen waeren veel Hollant- Hollandhe Ste "
fche Steden oproerigh, daer de lieden
f
met gewelt
den Prins van Orangien b«o«°tc.
en Graef Wilhem riepen. De ftaende
Regeeringh was by veelen gheheelonfmaeckelijck , en alfoo joocktemen naer

om

veranderingh. De Haeghfche Borgery
voornamentlijck , ftelde haer drift in defe Veerfen voor.
Gal/ia perpejja efi

quondam mala plurima
ab j4?iglis
Plurima ab bis Batavi nunc quoque danma
ferunt.
Aurelia-m Galli pofi oppofuere pueVam ,

Auriactm Batavi opponite nuncpuerum 3
Om quondam expuljïpugnayite fuerepriel/a,

Hos puero

duce non fellere

Dat

De Franfchen

mme

pudeat.

is

hebben oyt van Eng'land

veel geleden

Veel fchaed' de Batavier van defe Landtaerdt

lijdt.

Voor Vranckrijck heeft de Maeght van
Orleans geftreden

Ppp
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De

Ueeven

Ii6
De Jonge Oranje Sprayt brenght

,

en

Wat ürhand is worden
't

Daden
Ho. Mog. Heeren

Bata-

Tn

vier, tenftrijd.

Zijnfe certijdts door een
het op te geven,

Macght geparft
fy

~,

,

,,

laetflcn

ts

'geweefl

van gifieren

i.VJL avont ten acht ueren voor Scheve*
tingen , de wind zuydwefl zonde
daer mede wy zcyldcn tot 's morgens langht

nu dooreen

kin de verdreven?

de Kaften

:

huyden morgen ten acht ueren

waren wy omtrent Egmond een weynigh
daer nae quaemen de Capiteynen van de
:

Tronf wedei in zee.

Tromp lagh nu zeyl rede en vaerdigh
om uyt de Wielingen in Zee te loopen

buyte-wachten aen boord , [eggende , dat fy
des vyants Vloot hadden [en leggen omtrent

derhalven wierden eenige poften aen de
Zee-kant beitelt; om by noot den Vice Admirael de Witte van fijn uytloopen te konnen berichten. Eyndeiijck is
hy, nae dat hy fes weecken in de Wielingen gelegen hadt , wel gewapent , en
met oorioghs behoeften voorüen , met
tnegentigh Zeylen in Zee gefleecken
met meeninge de fbrand van Scheveling
voor by te zeylen , en fich met den Vice
Admirael de Witte , die noch met een
vloot van vijf en dartigh Scheepen in

vijf mijlen noorden ten ooflen

van ons

hielden onfe cours nae haer toe.

ten elf neren liep de

:

wy

Omtrent

windwejl noord toef

,

tvaer mede fy de avantagie van de <wi?idt
kregen , ende wy beraden luierden van haer

af'te wenden , om haer van de gaten va?i
Texel te leyden , ten eynde de Schepen van
Oorloge aldaer Tnochten ruymte krijgen , om
by voederende windt buyten te komen , te
conyungeren , e?ide byden anderen'zijnde ,

den vyand te attaqueren: maer alfoo wy
vervoegen j maer alfoo eenighe onbezeylde Scheepen in onfe vlooi
hebben , daer haer harde bezeylde Fregatfulcks , fonder van de Engelfche Vloot
( die ftarek voor het landt lagh ) aengeten ten half fejfen by quamen ende begontaft te worden, niet wel kondegefchienen te Canonneren , fterek zijnde omtrent
den , hadt Tromp met fijn onderhebben- hondert en twintig zeylen , kleyn en groot ,
de Bevclhebberen een befluyt gemaeckt, hebben haer doen ingewacht, ende zijn in
door Godes hulp , door de Engeliche een generael combat geraeckt tot omtrent
Vloot heen te flaen ; en alfoo fich by de half tienen , fonder datfy, GoJtlof^eenig
Witt te vervoegen , en met de felve als merckelijck voordeel op ons hebben gehadt ,
dan gefamender hand , met denvyand, noch wy op haer, fbo wy konnenfien j fy
hebben noch de avantagie van de windt
ter deegen aen het werek te gaen.
Hy bevandt fichop Woenfdaghden ende blijven by ons , hoe het morgen fal af
fesden van Ooghftmaendt , omtrent loopen , fal den tijdt leeren : Wy bidden
Gcdt dat hy gelieve het felve uyt te laeten
tien mijlen bezuyden de Mafe. De Engelfche Vloot onder Monck , Pen > Lau- vallen ?fijner eere> dienfl ende reputatie
fon ( zijnde Etean in het voorgaende ge- van ons lieve Vaderland. Hadden wy hei
vecht gebleven , en Blaeck fwaerlijck fecours uyt Texel by ons-, na alle menjchelijck
oordeel laet het ficb aenfzen , dat wy haer
fieck ) i'weefde als gefeght is , omtrent
hondert en twintigh Zeylen fterek , by met reputatie van de Kuficn Jouden drijven : Wijders fdien niet ?nanqueren alles
en omtrent onfe Kutten.
Op den achtften zeylde Tromp voor te doen , hetgeen eer- ende eed-lievende perby Zantvoort , en des anderen daeghs foonen Joude kon?ie7idoen y daer op gelieft tevoorby Beverv/ijck, gelijck hy op den verlaten.
aegende vanop de lengte van Catwijck
Defe Brief wierd op Saturdagh, zijnde
<dd£a Brief fchreef..
de negende, in de Vergaederinge van
haer

Texel lagh,

te

.

van
haer

Mart en Herbertsz. Tromp.

Hoogh Mogende

daerop terftond
felven dagh eens voor en eens naer den
middagh , in de Kloofter kerck , in den
Haegh , openbare gebeden foudcn worden gedaen, om Godt fijn hulpen by-

ftand af te bidden. Op dien dagh evenwel iflèr geen gevecht geweelt , alfoo de
windt te fterck was , het welcke den
vyandt feer nadeeligh was , dewijl de
Vice Admirael: deWitt, ondertufichen
tijdt had , om üch met den Admirael te
vervoegen. Dele liep op Vrydagh 'savonds , door het Spanjaerts gat by Texel
in Zee , een en dartigh Zeylen fterck
'zijnde, maeckendedie van den Admirael Tromp , nu een getal van omtrent de
tachtentigh Zeylen uyt.
Blijvende ondertufichen de vyand in
het geficht , verwachten de Hollanderen maer beter weder , om met den felven te flaen. De vervoeginge gefchiede
des Saturdaghs omtrent den middagh
wanneer des avonts , het weder wat bedaert zijnde, Tromp het nae deEngel-

fchen toewende > maer defe leyden het
van hen af, en wierden van de Hollanderen tot op des Sondaghs ten feven neren 's morgens vervolght ; wanneer de
Engelfchen ftal houdende , een bloed igh
gevecht fijn aenvangh genomen heeft.

Tmr.p ge
fchooten.
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Die en toen floeghmen nocheenmael met
beitelden, dat op dien geweldt door den vyandt. De Vice Adghelefen

DeLieutenant Admirael hield de rechter hand , de Vice Admirael Jan Evertfz.
ten halven , en de Commandeur de
Ruyter was in de ilincker vleugel , de
Vice Admirael de Witte , met Pieter
Florifz. de Schout by nacht , quam van
achteren. Sy Üoegen ten eerften door
den vyandt heen, en wenden het terftont daer weder in, wanneer door een
zeyn de Bevelhebberen aen boort van
den Admirael ontboden wierden , die
den braeven Zee-held in de hutte dood
vonden legghen, zijnde met een Mufquet koegel , in de flincker boiil, boven
de tepel getroffen. Elck van de Hooftbevelhebberen voer weder na fijn boort,

mirael Jan Evertfz. was feer fchaedeloos
en niet konnende volghen , wierdt in
Goeree ingelleept ; die anders laft had
om in de plaets van Tromp het gebiedt te
voeren. Het gevecht duerdetot omtrent
twee ueren naer den middagh , na dat
de Hollanderen torviermael toe, door
de Engelfche vloot heen geflagen hadden , en veel Scheepen aen wederzyde
mafteloos waeren ghefchooten. Twee
Engelfche Scheepen geraeckten in het
eerite treffen in de grond ^ noch vijf andere , ibmmige feggen van meer, waren verbrandt j de Rofekrans , een Engelfche prijs , nu onder de onfe , geraeckte mede aen brandt , doch het volck
wierdt by de Engelfchen geberght.
voegen tot nauwer bericht hier de daghteeckeningh van den Vice Admirael de

Wy

Witt by.

VRydagh den achtften dito,

desavonds Dsghteec»
de windt weft zuyd weft , na Son aen- lce "'"gh
c
boort gevaren , des nachts op de vye- ^ "
ren uyt ghezeylt , met fevcn en twintigh
Scheepen van Oorlogh , en vier Branders.
Saturdagh den negenden dito ,'s morgens
de windt noordelick met kaeckigh enderegenachtigh -weer , de Son zuyd Ooit , den
Heer Lt. Admirael Tromp notificatie door
een Galjoot ghedaen
Dat wy voorleden
nacht met (even en twintigh Schepen van
Oorlogh , en vier Branders foo die zijn^ uyt
Texel waren gezeylt , hadde Wijck nu zuyd
ooft tenooften vier mijlen van ons, de Son
zuyd weft , vernamen in 't wellen den Heer
Lt, Admirael Tromp met des Lands Vloote,
als oock de Engelfche Vloot, ftelden ons
cours om onfe Vloot te bezeylen Op \vefterSonne , quamenbyden HeerLt. Admirael Tromp , fterck in de tachcigh Scheepen
van Oorlogh met vier a vijf Branders ,eneenighe Koopvaerdy Scheepen de Engelfche
Vloot was op onfe aenkomite omtrent een
half mijl in 't weften van onfe Vloot, deden
ons beft om dcfelvete Geeren.
Sondagh den thienden dito , de winde
.

:

:

:

Ppp
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zuyé

,

:

'tLEEVEN

iïS

D ADEN

en

zuyd zuyd wcft 'smorgherts de Son ooft.
Indik des vyandts Vloot , zijnde omtrent
een halt mijl van ons tegens ons aengewend,

af te loopen

een vierdedeel van een ure hier naer raekten
met den anderen in hevigh gevecht: in ons
cerüe aentreften pafieeidedegrootfte helft
van onle Scheepeirte loefwaerdc van den
vyandt, endewy met de refterende te lywaèrd van de felve , hier nae noch verfchcy-

doen

,

ende den Vyandt

te

ontgaen

om van de felve niet befchadight te worden

>
:

dede verfcheyde fchooten nae de felve
om onstegceren, ende niet wegh te
loopen ; doch bleven even vervaert ende
disobedient, ende fpanden alle krachten aen,
om ons ende den Vyandt te ontzeylen; ondertuilchen bevonden ende onthielden ons
nevens 't Schip van den overleden Heer Lt.
Admirael, Commandeur Heter Fiorifz. en
eenigevordcre Capiteynende achterftevan
ons Gros , alwaer den Vyandt met al haer
ïck

den reyfen tegen mdkanderen aengewend,
ende door malkanders gros gewend, vernaemen omtrent zuyder Son dat Capiteyn
Haes en Capiteyn Wamront beyde haer
groote Maften waren afgefchoten, alsoock
den Commandeur Even Anthoniffèn , noch

kracht quamen op invallen de felve van
,
ons
alfoo gedefendeert 3 datter niet meer
als een
Schip , zijnde den Vice Admirael van Schout

verfcheyden andere heel fchaedeloos

by nacht Pieter

,

jae

genoeghfaem onbruyekbaer, hebben de Capiteyn Joris Block, en de Capiteyn Hillebr.md Jeroenfz. ghelalt op de Schepen van
Capiteyn Jan de Haes , ende Capiteyn Willem Arcntfz. Warmont te pallen , en het
volck te bergen ; Wy bevonden nu met leetwefen den ouden ganck van verfcheyde Capiteynen

,

die haer felven een groot ftuck

buyten 't Canon van den vyandr begaeven
Soo de felve alvoorens om diergelijcke oorfaecke waeren opgehangen , fbude 't fêlvc
nu niet gepleeght hebben. Oordeelden , dat
de grootfte Maft van de Vice Admirael Jan
Evertfz. , voor foo veel wy niet fien konden,
niet langh konde ftaen : Nu oock met groot
leedwefen verftaen , dat de Heer Lt. Admirael Tromp , door 't treffen van een mufquet
koegel , defer wereldt was overleden. Den
Commandeur de Ruyter, die heel reddeloos
gefchooten was , werdt nu naer 't Goereeiche gat ghefleept. Den Vice Admirael Jan
Evertfz. niet vernomen , vertrouwe dat den
felven gefoncken is, ofte vandenvyand genomen Ende alfoo verfcheyden van onle
Schepeneen groot ftück vanden Vyandt in
de windt van ons waren , ben te raede gheworden, door dien wy niet boven den vyand
:

was

,

genomen

Fiorifz. die

Wy

is.

aen

't

fincken

fteldcn ons cours

om den noord-ooften ; 'des nachts ontrent
ten twaelf ucren heeft den Vyandt
ons veraeten , in de nae nacht nae gedane behoorhjck zeyn , by ghefteecken ; wy
vermiften
naer giflinge twaelf a veertien Schepen van

Oorlogh, doch konde de prefenteniet bcquaemèlijck tellen , daer onder gereeckent
de Vice Admirael Jan Evertfz
Capiteyn
,
de Haes, Capiteyn Willem Arentfz. Warmont , ende de gemelde Vice Admirael ; wy
hebben oock twee a drie Branders omtrent
den Vyandt fien brengen , vertrouwe dat
de felve operatie hebben gedaen doch door
,
hevigh vechten niet perfeft konnen fien.
Maendagh den elfden 's morgens bevonden onsvoorde Wijck, de wind zuyd welt
met een rouwe koelte: De Focke-maft van
Capiteyn Roeland, is van de morgen, door
dien de felve fchaedeloos was
over boort
,
geraeckt ick heb ordre geftelt dat het ge:

Wy

melte Schip foude worden gefleept.
fagen nu omtrent fes en dertigh Schepen in 't
noordtweften, benedens wind wel twee
mijlen van ons, die den voorleden avondt
moedtwillens buyten ordre wegh geloopen

waren

om den Vyandt

te beter te

ontgaen

watdraghend te houden;
Hier naer wederom den Vyandt de zyde geboden omtrent de zuyd wefterSonne, en
een uere hier naer waren verfcheyde van de
bovenftaende , ende noch meer van onfe

daer onder 't Schip Breda een van
was , volgens de namen van cenige Schepen , die op
gifteren een groot ftuck voor uyt en te Lywaert van ons waren gezeylt , en niet traegh

Scheepen een groot iluck te !y waert van ons
moedwüligh voor uyt geraeckt: maeckten
al hun zeylen by , om noch vorder van ons

en ons

konden zeylen

,

°m

zeyl re maecken,ende dat
te

ontzeylen

om den Vyant

eenige der felver naemen zijn als volqt: Graef Willem een Fluvt
van Vrieflandt/'r Jacht de Block, den Hol;

land-

Marten Herbertsz. Tromp.

van

landfchenThuyn, en nieuw Schip de Peereboom, de Walvis, eennieuw Schip den
Blaeuwen Arcndt , 't Huys V3n Naflauw ,
de Bul , de Moor , met de Wimpel van de
Bezaen-red« , 't Schip van Huyskens Capiteyn Hillebrant Jeroenfz.

,

en Capiteyn Gil-

TijsCampen, vertrouwe dattcr noch een
dofijnisgheweeft , wiens namen my noch

lis

en foo men curieus

om

onbekent

zijn

perfect te

weten wie dicht by den Vyand

;

is

is

gheweeft en gebleven, kan aenzeylen en
Schepen wel befpeurt worden , dat na mijns
oordeels wel de naeite wegh is , en een Galjoot naer Texel gefonden om Lootsluyden
voor onfe Schepen die nootwendig in moeten vallen , in Texel in te Lootflen, nuoock
een Brief kort geftelt noopende onfe laetfte rencontre , haer Hoog Mog. ende Edele
Groot Mog. toeghefonden , wy hebben nu
op ons Schip deVryheyt, daer ick gifteren
morgen op onfe aenkomfte opovergegaen
ben vier dooden , en twintigh gequetften
ghehadt ; noopende de conftitutie van de
Vyand , is fterek geweeft tnegentigh Schepen van Oorlogh , ende fes en twintigh foo
,

,

Ammunitie, Victualie, als Tranfport ScheHoogh ende Mog. Heeren , de redenen waerom dat mijn heeft doen rcfblveren ,
dat wy met alle ons Gros foo fpoedigh hier
inkomen iseenfdeels,dat verfcheyde Schepen vry fchaede geleden hebben , ende ten
pen.

,

tweeden,datter veel Poltrons zijn, daer

men

op vertrouwen magh , ende in Ac~lie
eerlijcke Luyden in nood laten ; Ick fal verhoopen dat U Ho. Mog. hier mede een goed
genoegen nemen fullen.

niet

Monck

heeft

oock op

fijn wijfe

veel van onfe Schepen zijnde onbequaem geick gaf ordre aen een kleyn

maeckt , maer

om geJicht te houden tot des
morgens 3 ende gade tejlaen op haer cours
-wederkomende , verklaerdeu dat de Vyand
defelve nacht in Texel liep , hebbe?ide Boots
met licht voor uyt , om haer de ivegh te
wijden $ ivaer op gift eren in ons KrijghsSchip ofte tivee,

Raedt vJierdt

beflooten

om te dijponeren van de onbequaende wegb te fe?iden onJe gewonde ende gevangenen, lek blijft &C.
Onderfiondt George Monck : Gejihreven
holtbay ,

me Scheepen,

in' t Schip de Rejoktie, den tweeden

gufi Jèftien hondert drie en

rief van

Au-

vijftig? achtien

Texel.

De goede L*. AdmiraelTrow/^wierd
onder het afgaen van de Hut gefchooten j hy nedervallende , wierdt weder
opgenomen , en op kufTens in de Hut
neder geleyd , ilervende met defe woorden in de mondt lek heb gedaen , houdt Laetfte
my
en dit ar- woorden
eoeden moedt. O Heer weeft
J
J
:

me

j

,

j.

van Tromp,
£

1

volck genaedigb.

.

Hier mede had Tromp uyt met ons en
alleenigk een heerlijcke
Begraefnis , naer verdienft van fijn Daeden , befloot fijn leven. De Heer Profeffor Thyfius heeft hem metditGraf-

wy met hem ,

fchrift vereert

QUiPatre,

Vïrofortijjimo, ac

kerekana quoque
tione hielyto

vitam impendit

Monck.

van

mijlen vuejlwaert

4

Recht Eerbaere

dat de gheheele

,

Vloot [oude terflont zeyhnaecken na Soedt-

van

dit gevecht aldus gefchreven

119

,

,

ad Gudes

quique

genitus

,

adolefcentia per difcrimina

&

ipje

Heems-

Vatria;

ab ipfa fiatbti
multa ac Ma-

^
^

Edert mijne van gifteren, ivaerinick ria var ie trattits ac exercitus , captufque
verhaelde Gods goetheyt voor ons tegen aliquando , &ob Maritimarum rerumfinde Vyanden des daegs te voor , ende dat gularem fcientiam jpjis etiam hoftibus efiivjyhem vervolghden-, is niet veelmeer ge- matus , [cd inter <&> minos aut promiffa
doen: de nacht opkomende , ende de Vyand horum rngsntia Tidus femper Patrijs ac
met alle zeylen recht in Texel loopende foo conflans , Ubertati ac Patria redditus s
tandem
dat het voor ons niet geraden luasfóoftou- huk pivanda totum Je dedit ,
Prafe£ïura?n mam admotus , quamfepad
telijck aen Jlrandte -naderen als
deden,
Jy
tem decimfere ander urn non tam [patio
met wetende hoe de windt mocht worden
,

Sijn'öe»

expedi- graefnis

&

qtum

""

fjiar if^,

3

20

't

L

e e v e

n

en

quant admirandus fuccejjibus nob-Jemfecit
Duynkerckanorum vim fapius , im-

poft

primis ad Mardicum fraéïam , poft Rifpanorum rnagm terroris Clajfem reprejfavi-,
dijjipatam Gepoft eandetn in Canty littore
(laque aha. Vi Hoftium ac manu plerum-

que minor , fid virtute ; anima ac Aufu
jèmper major , interritus , invitfus, tandem maritimo cum Anglis bello Republica
prater expe£iatione?n nuper ittigata > dum
neque hoftibus parcit ?iequ» fibi , publici
cgregii bono devotus , glande plumbea per-

&

inftgnem hoftiVièlor occubuit,
bus cladem ac terrorem , majorem turbato
marifecuritaiem, Vatr'i£ ingens defideriu?n
cujftus

fui

,

fibi

gloriam nominis immortalem

rei mititiaque navalis pcritia

'Republica

,

,

fidei

fe
pro

,

Frudentia, fortttudinis , mag-

nanmitas ac conftantia nobilijjimum exprimendumque pofteris exumplum rehquit
hoc monumenfum ingentium meritorum ergo Fcederatarum Belgarum Ordines pojuere.

Dit luydc in onfe tael aldus

Man , oock beroemt door den Tocht van Heemskerek haer Gibraltar , en fijn leven het
Vadei landt op -offerende , voortgekomen
zijnde, van fijn kin dshey taf, door veel pcIe van een feer dapper

1

en Zeen , verfcheydentlijck gcfolt
oock gevangen , en ter oorfaeck van fijn byfondere kennifiè in Zee-faecken , van de
vyanden fclver geacht geweeil is , maer in
het midden van hun dreygementen en beloften altoos getrouw en ftandvaftigh voor
hctVadcilandt gebleven is; daer na weder
rijckelen

,

dervryheyt en

dn bytelben,

fijn

Vaderland herftelt , om
en al overgege-

fich geheel

,

, ,,

:

Daden
ven heeft

&c.

en eyndelijck tot Zee-vooght gevordert
het felfde ampt by na den tijdt van
fe ventten Jaeren door verwonderlijcke gevolgen veredelt heeft, nacdathyhet gheweldt der Duynkerckers , by memen voor
Mardijck gebroocken, na dat hydeSpaenfche verfchrickelijcke Vloot wederhouden,
defelve acnde Kcntifchekuft verfiroyt , eu
andere daeden uytgerecht heeft. In kracht
en macht meeftendecl minder , maer in dapperheyt, moed enbeftaen, altoos meerder
als de Vyanden , onverfchrocken
onver,

,

,

wonnen.

Eyndelijck zijnde defe Staet met

een Zee-oorlogh , buyten verwachtingh tegen Engeland inge wickelt , terwijl hy noch
de vyanden noch fich felvenipaert, het algemeene heerlijcks goed geheelijck toeghedaen , door een loden koegel overwinnaer
gevelt is , en een trefFelijck verlies en fchrick
den vyanden , de ontroerde Zee een grooter veyligheyt, en het Vaderland een groote droef heyt, over hem fich felven een onïterfelijcken roem toegebracht , en fich toe
een feer edel voorbeeld van Zeetnanfchap ,
trouwe voor den Staet, voorfichtigheydt,
dapperheyt, kloeckmoedigheyt en ftandtvaftigheyt voor de nakomelingen , geitelc
en naergelaten heeft. Dien hebben de Heeren Staeten der Vereenighde Nederlanden
dcfe Gedenck-teeckenen, ter oorfaeck van
fijn groote verdienden opgerechti

Wat

fachtmoedigheyt en ftillen
fijn volck, als mede
fijn andere deughden aengaet , daer van
weetenfijn bekende meer te fpreecken
als wy te fchrij ven 3 wy laten hem in fijn
ruft, en fijn gedachtenis in alle goede
harten, en het gevolgh van defe Moedigen oorlogh , namentlijck een korte
en Hechte vrede aen de gefchichten.
fijn

ommeganck met

J
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deel

ftl: izi

121

UEEVEN

en

DADEN

Van

JACOB

van

WASSENAER,

Heer van Obdam

>

V. Admirael van Holland &c.
Met den aenvangh en een wijdloopigh

ver-

volgh van den tweeden en darden Enpelfchen Oorlosh.

INHOUD.

G

Eboorte en ceffeningh van Obdam. Wordt L*. Admirael»
Naar het Noorden gefonden. Sijn lafl. Oofterfche faecken T^oolfche Jaecken defperaet Van Benningen Amerongen en Vierfen naer 'Deenmarcken gefchickt.
Hun reyfè.
.

.

M

Aenkomfl tot Rotf

ld.

IVijfe

,

van hun onthalinge. Worden op-

Hun

voortellingen, Gejandtjchap naer Truyffen.
Valfch gerucht. 'De Heer van Obdam naer
c
Dantfick gefonden. TratJaet van den Staet met 'Dantzick,
Vertreck van Obdam van Dantfick. Sijn rapport. Obdam
Ridder van den Olyfant. Sweedfche en Deenfchen oorlogh.
Secours en InftruElie voor Obdam. Lij ft e van de Holland (the
vloot.
Zee-fla^h in de Zondt.
Aenkomfl in 'Deenmarcken.
Verfcheydene berichten daer van. Engelfchen Oorlogh en oor'
Jaecken van dien. Wederzijdfche klachten. Ttaccaeten van
het Hof tegen de aenplackers van de Obligatie van den Hartog

ghehaelt.

Htm

aenkomji.

Q^q q

van
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Daden

van Jorch Verklaeringh van die van Zeelandt daer over.
Nieuwe Queflien. 'sKonincks Brief aen de Staet. Klachten
van de Wefl-Indifche Compagnie over den Engelfchen handel
in Giiinea.
Verfoeck van de Engelfchen aen het 'Parlement.
Waerfchouw'mgen in Hollandt aen de Scheepen gedaen. Bec
den- dagh. Douwninghsvertreck. Bericht van de Engelfche
toeruflin^e. Vertreck van den Gejant Goch naer Engelandt.
Sijn aenkomft en aenfpraeck by den Koninck. Klacht over Holmes en den handel in Guinea. Schrijven van den Staet. Antc
woordt van den Koninck. Douwningh weder inden Haegh.

Antwoord aen hem gedaen. Engelfche Equipagie. Lijfte van
de Engelfche vloot. Van de Hollandfche vloot. Schrijvenvan
den Staet daer over. Verklaringh des Konincks. Ruyters tocht
naer Guinea. Beflagh der Nederlandtfche Scheepen in Engelandt.
Hollandtfche Scheepen van de Engelfchen genomen,
'Declaratie van den Koninck daer over. Verklaringh van den
Staet. Brief van Capiteyn vanCMeeuwen. Verklaringh van
de Staet gedaen. Declaratie van Engelandt. 't Schip Londen verbrandt. Engelfche vloot in Zee, maer door ftorm bekopen , keert weder naer Engelandt. Nederlandtfche vloot
in Zee. Lijfle daer van. Brief van den Admirael Obdam.
Wijdtloopigh verhael van de
Lijfte van de Engelfche vloot.
Zeeflagh van den 13. Juny \66$. De ^Admirael Obdam
fpringht met fijn Schip. Briefvan Cornelis Tromp. Engelfch
verhael van defen Zeeflagh» Nederlands verhael daer van.

E Geboorte van defen
Edelen Heer , als van de
Gcbooi'.e
en octfeningh van
Obdir/t.

Ridderlijcke
«=yj*=y
fijn laetfre

Stam der

WalTenaren , is by ons
genoegh bekent, en fijn
opvoedingh is verre van
oeffeningh geweeft

,

als

die

cenOorloghs Man te Lande gebooren
en gequeeckt , en een Soldaet ter Zee
geitorven is , en dat een dood , die noch
ooytHollandts Zeevooght te beurt ge-

vallen

is

,

de weicke vol verfchrickingh

hem evenwel

niet heeft

konnen

ver-

en foo verwonderlijck by
fijne vyanden , als beklaeghlijck voor
£jne vrienden is ghe weeft. Sijn Oorloghs daeden te lande zijn buyten ons
befteck, het zy genoegh gefeght , dat
hy, onder andere Oorloghs bedieninghen , Gouverneur van de llercke Veftinge Heufden was , wanneer hy op
den 2 ï September , in het Jaer des Heefchricken

;

.

ren.

van
Word

Lt.

Jacob

van

ren 1653, in de plaets van den ManTromp, tot Lieutenant Admi-

Admirac!. haften
rael

naer lange deliberaticn verkooren

,

wierdt.

In het Jaer 1655 , kreegh hy ordere
fich op het fpoedighfte naer de Sondt ,
Naer "het en fich aldaer by de aenzijnde ScheeNootden
p en e vervoegen , allbo de Staet oorgeionden.
fe^fe j aengelien de onluft van de Deet;

Sijn laft.

nen , datter een Vloot , immers adoftentatïo?mn , noodigh was , fijn ordere
lagh, dathyin het ftrijcken en reverenbewijfen > fich fou draegen naer
j dat is cederen aen de Konincklijcke Vlagge, en iich in alles civiel aen {rellen.
In de Sondt of daer
omtrent gekomen zijnde, fou hydaer
van notificatie aen den Koninck doen
en met desfelfs permiffie üchfettenop
daer nae haer
een bequaeme plaets
Hoogh Mog: vordere laft afwachten.
tie te

behooren

Wassenaer.
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was. Dar de

Sweden hetfelfdeinPtuyffochten te praciiferen , alics
tot het uyterfte verderf van Hollandt.
De Pooliche faecken, liepen oock gefen

mede

Poolfche

wanhoopigh , de Koninck van faecken
defperaet.
Poolen hadt iich tot Oppelen gheretireert , in voeghen , gelijck de Gefant
van den Keurvorft van Biandenburgh
feyde: Nee Rex in Regï.o , ?icc Regnuvi in
Rcge j Noch Koninck in het Rijck,
noch het Rijck in den Koninck was^
onderdies was gefeyde Keurvorft mede
den loop van het Oorloghs geluck gevolghr , en was met Sweden verdraeheel

gen

waer over van defe Staet , teghen
,
den Heer Weyman geexpoftuleern , en
tot herftellingh der genootene penningen aengehouden wierdt. De Heeren
van Beuningen , van Amerongen en Van BenVierfen , wierden ondertuffchen als ningen,
AmeronAmbaffadeurs naer Deenmarcken ge- gen en
Inghevalle de Koopvaerdye Scheepen fonden , om de Belangen van defe Staet Vierfen
van defen Staet in de Ooft- Zee getur- met die Kroon te beftellen
hun In- naerDeenmareken .
beert , gemolefteert of gedepredeert ftruótie was , gelijck te fien is Aytze?na
gefchickr»
wierden , loude hy de felve te hulp ko- 3. Deel pag. 1245.
Sy naemen hun affcheydt ter Vergae- Hun rey
men , redderen en befchermen , de Aggreffeurs aentaftenen vernielen j doch deringh op den fesden van Loumaend fc.
dele Commiflie is daer na een weynigh en quamenopden 25. tot Hamburgh,
wordende onderwegen van wegen den
verfacht.
De oorfaeck en gelegentheyt van defe Heer Biffchop van Munfter , en den
aentocht , was de Oorlogh van de Swe- Graeve van Oldenburgh , in hun refpedenin Poolen, enhetincommoderen ótive en belangende diftricten en heeren bekommeren van den Oofterfchen fchappyen behoorlijck onthaek. De
handel, die men oordeelde de Moeder Overigheyt van Bremen ontfingh hen
van alle andere Negotien te zijn. Men op het uyterfte van hunne landtpalen
klaeghde dat de Sweden tot Riga , den en wierden met het los branden van her.
Tol op fommighe Waeren, en onder gefchut en mufquetten ingehaelt.
Eyndelijck tot Rotfchild op den 12. Aenkomft
anderen op Waeghenfchot verhooght
hadden , van anderhalf, tot op een en van Sprockel aengekomen zijnde, be- rot Rotfchild.
twintigh Rijcksdaelders , daer hun ey- vandt fich de Relïdent de Vries by hen
gene Onderdaenen van verfchoont ble- lieden , die hen te kennen gaf, op wat
ven, en de vreemden, de Hollanders wijfe fy Heeren Gefanten fouden werden ingehaelt , naementlijck dat de felvoornamentlijck, mede belaft wierden
invoegen dat , daer binnen weynigh Ja- ve , door een van de Rijcks-Raeden, Wijfe
van
ren wel hondert en tfeventig Scheepen, en den Heer Hof Marfchalck , verfeld hun ontuyt Hollandt derwaerts waeren gevae- met een groot getal Edellieden, en Hof- haeüngh.
ren , dat ghetal tot op vier vermindert Jonckeren , door vijf Karoffen van den
:

:

.

Qqq-2

Ko-

,,,,
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Koninck, oockvan die van den Rijcks
Hofmeefter , de Cancellieren , van den
Heer Axel Urup, die alstoen alleenigh
van de Rijcksraeden tot Coppenhaven

,

:

Daden

en

van fijn Majefteyts Edellieden,
Hellebaerdiers en Lacquayen opgepaft
aental

geworden. De Refident van Sweliet hen door een van fijn Huyswas, en van die van verfcheydene an- dienaren begroeten, andere Minifters
dere Heeren, tot achtien in het getal, en Bedienden , waeren daer als toen niet
gevolght, een half uergaensbuyten de aen het Hof. De Heer Axel Urup ,
Stadt ontmoet en onrranghen fouden verfclfchapt met eenige Edelluyden en
Hof-Jonckers , had de beftellingh hen
worden.
De HeerGraeve de Ribelledo , die ter aenfpraeck op te haelen, hyhaelde
hen af , met dry Carofien van fijn Maals toen aldaer van wegen de Kroon van
Spangien rehdeerde, hadt hen fijn Ca- jefteyt, onder dewelcke des fèlfs LijfKarofïè was, alle met fes Paerden, gerofTe , wel anderhalf mijl buyten de
Stadt tegen^efonden ; en hen door twee vende hen föo in het uytgaen als inkovan fijn Hof-Edelen, die metdefelve men den voorrangh. De Edellieden uyt
Caros gingen, feer beleefdelijck laeten de andere Karoffèn,aen de buyten poort Worden
Complimenteeren. De gemelde Heer van het Hof afgetreden zijnde , wier- °PS ehaelt »
Axel Urup , en de Heer Hof-Mar- den de Ambafiadeuren , in de vijf Kafchalck, zijn de Ambafïadeurs met de roffen tot aen de binnen deure opgheandere gefeyde Karofïen , niet dan aen voert , en aldaer door den Heer HofMarfchalck , verghefelfchapt met een
de Poort van de Voorftadt ontmoet
alwaer afgetreden zijnde , fy hen van goed getal Edellieden, ontfangen, en
wegen lijn Konincklijcke Majefteyt feer door den felven Heer Rijcks-Raed en
beleefdelijck -verwellekomt hebben j den Maerfchalck , tot in de Zaele , almet verfchooninge , dat fy hen niet ver- waer fy ter aenfpraeck fouden komen 9
der te gemoet waren gereden , alfoo die geleydt. Sy vonden fijn Majefteyt aen
geene die fy , om bericht van haer Ex- het eynde der fel ver ftaen , bloots
hoofts , op een groot Turcks Tapijt »
cell. aenkomft hidden uytghefonden ,
hun tijdt niet wel hadden waergeno- vlack op de vloer gefpreydt , omtrent
men , feggende meermaels , de ordere dry of vier fchreeden van een armftoel
van fijn Majefteyt te zijn, hen een half ftaende ter rechterhandt van fijn Majefteyt j een wevnigh ter zijden ftonden
uere, buyten de Stadt te ontmoetten
toonende leetwefen van dat de ordere een van de Hartoghen van Holfteyn
van fijn Majefteyt niet befettelijcker Sonderborgh , en de Heeren RijcksHofmeefter , Cancellier en eene van de
mer gekomen was.
Uyt de Lijf-karofle van den Ko- Rijcks-Raeden , en ter flincker en rechninck , zijn de Heeren Gefanten , in een ter handt van fijn Majefteyt naer achteLogement en verblijf, dat met des Ko- ren, des felfs Secretariffen , en ten wenincks meubelen en toeftel behangen derzijden van de mueren een groot geen verciert was, afgetreden , alwaer fy tal groote Heeren. Voor het doen van
•den eerften maeltijdt door boven ge- haer eerfte eerbiedighcydt , is de Konoemde Heeren , en voorts van mael- ninck hen twee of dry treden te ghemoet gekomen en heeft, altoos ontijdt tot maeltijdt door andere Heeren
die omtrent de bellieringh en hande- gedeckt blijvende, dele hun Propolitie
iingh van faecken v/aren , van wegen gehoort
fijn Majefteyt , met alle hun gevolgh
ftarelijck onthaelt , en door een goedt
zijn

den

,

,•

Doorl:

van J a c o b van

Wassenaer.

Dood: en Grootinacbtighfle Koningh.

E Hoge ende Mogende Heeren

Stac-

ten Generael der Vcrecnighde Nederlanden, onle hooghft-gebieden-

de Heeren Committenten hebben onsaen
bevolen U Koninghlijcke Majefteyt mee
ghenegen Refpccte te congratuleren over
de bloeyende welltant waer innede Rijcken ende Landen van U Koninghlijcke Majefteyt , onder defleifs hooghwijfe Regeennghehacr tegenwoordigh bevinden, met
toewenfehinge dat de groote God de kloekmoedige ende voorfichtige raetflagen van
u Coninghüjcke Majefteydt voort ende
voort diermate gelieft te zegenen ; dat de
felve meer ende meer mogen gedyen tot
beneficie van defleifs Onderdanen , tot ohitrafTelijcke glorie van u Coninghhjcke Majefteyt , ende tot den gemeenen befte van
degheheele Chriften wereldt, ende dat u
Conincklijcke Majefteyt veele Jaeren in
voorfpoedigegcfondtheytj de vruchten van
het felve met volkomen vernoeginghe

moge

genieten.

Haer Ho. Mog. hebben ons daer nevens
gelaft u Conincklijcke Majefteyt teverfeke-

ren, dat gelijck alsfy onderde middelen,
waer op onder Godes zegen de gerultheydt
ende het aenfien van den Staet derVereenighde Nederlanden is beruftende , dierbaer
waerderen defe volkomene Vriendtfchnp
welcke 't hacr geluck is te hebben met u Conincklijcke Majefteyt, dat fyalfoomet een
(onderlinge fucht ende een onveranderlijcke
wille gedragen zijn, om van haer zyde toe
te brengen ende te contribueren alle het geene tot onderhoudinghe ende vergrootinge
van de felve kan werden gcrequireert.
Doorluchtigh (leende Grootmnchtighfte
Heer , hare Ho. Mog. ende der felverVoorfaeten in Regeeringe , hebben met u Conincklijcke Majefteyt onfterfTelijcke

ouders ende Predecefieurs

,

altijdt

Voor-

getracht

goede Nabuyrfchap ende correipondemie
ende 't is haer niet qu.ilijck
,

te obferveren

gefuccedeert,

maerdenaeuwe

vereenigin-

gc, de welcke tegenwoordigh floreert tuffchen beyde de Staten , is een gemcene advontagie, welcke blijekt gercferveert ghe-

12)'

degeluckighe tijden van u
Conincklijcke Majelteyt > ende is de felve
op foo goede ende beftendige gronden onderbouwd, ende met (oo krachtige banden
van gemeenfehap gevefiight, dat wy reden
hebben te voeren ende te ven rouwen, dat
de felve fal blijven foo lange het Rijck van
Deenmarcken er.de de Staet van haer Ho.

weeft

te zijn tot

Mog. genoemt Pullen worden. De NabuyrCommercien , gemeene Intereften ,
ende een ende de felve infichten ende ooghmereken , zijn gronden van dit heylfaem
werek , ende in der daedt tuflehen u Conincklijcke Majefteyt ende haer Ho. Mog.
fchap

,

fbodanigh , dit fy in haer vervaten alle de
redenen ende Relpecten die konnen dienen

om

volkomen ende ecuwigh

te

maecken

vertrouwde ende oprechte vriendtfchap , het verbondt door het welcke het
felve is geveftight, is de naeu we Alliantie,
welcke u Conincklijcke Majefteyt en haer
Ho. Mog. hebben ghecontracleert , maer
uyttet geenc daer op in verfcheyden tijden
tot gemeen vernoegen isgevolght, iseyndelijck ontftaen in de herten van haer Ho.
Mog. foodanige refpedhieufe. en brandende
liefde , die fich door die geheele Staet ende
allede Ingefètenen van de felve extendcert
tegens u Conincklijcke Majefteyt , ende in
alle een foodanige ftandtvaftigegenegenteen

feer

heydt tottec welvvefen vandesfelfs Rijcken

ende Landen , dat de felve alles furpafleert
ende dat wy met confidentie moghen roemen , dat tuffchen twee Princen ende Staeten geen vafter confidentie , corre/pondentie, ende intelligentie kan zijn , alsdiehaer
Ho. Mog. met u Conincklijcke Majefteyt
affecteren te onderhouden ende te cultiveren.

Veele gewichtige faken met de wel overeen-komfte, deliberatien , ende infichten
eenpaerlijck nedergeftelr, ende met onderlinghe nauwe vertrouwheydt verhandelt,
konnen onder anderen tot onwederfpreeckelijcke preuven in defen dienen , maer haer
Ho. Mog. hebben geene dieper ter herten
ingedruckt , als de aenfienelickfte , die fy van
u Conincklijcke Majefteyt daer van genoten
hebben , dewijle fy gaerne profefile van
danck-kentenifle doen , ende die niet liever
als met u Conincklijcke Majefteyt.

ï

,

,

fpe-

nincklijcke Majefteyt in alle andere deelen

Conincklijcke Majefteyt

by tewoonen.
Een faecke hoopen wy nochtans,dar door
alle de felve defecten die in ons zijn
, (al
doordringen , ende u Coningl. Majelteytin
.die onfe 'handelingen bekent worden, namentlijk, dat hoewel veel waerdigeende ervarende fubjedten by haer Ho. Mog. hadde
konnen worden uytgekofen tot dit groote
werek , dat wy nochtans in Zele voor de
dienft van uwe Conincklijcke Majefteyt,
in ootmoedigherefpecTrendeeftime voor u
Conincklijcke Majefteyts perfoonen ende
Hoogh-Princelijckc deughden niemant en
wijeken, ende niet foo itandtvaftigh ambiëren, als inftrumenten te moghenzijn,
om de eeuwigh vafte vnendfehap ende nau-

'üLeeven
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Haer Ho. Mog. hebben ons daerom
ciahjck ghelaft u

voor

Ct

draegen

du

,

haer Ho. Mog.aenge-

n i neiijck gedenckeri , ende altijd tullen gedencken aende trouwe endecouragie met
de weicke u Konincklijcke Majefteyt gebeft
Jieeft hacr voor de faeken van haer Ho. Mog.
te verklaeren ten tijde als fy door haer Naegebueren vóorweynigh Jaren in een (cherpe Oorlogh waeren ghetrocken, ende het
goed; dat u Coninckhjcke Majefteyt in lbo
hooghc conjun&ure heeft gecontnbueert,
om de fèlve ten beften van haer Ho. Mog.
ende de gemeene faeke van de Chriftenheyt
te

doen termineren.

Wy fullen niet onder-

hooge importanwaerdeuyttebreyden , ende
kennende onfe fwackheyt, ons vernoegen
moeten met in fimpelc woorden uyt te drucken de lalt die wy hebben,om u Coninkiijkc
itaen een fubject van foo

tie,

naer

fijn

Majefteyt daer over folemnelijck de oprechte fbntimenten van haer Ho. Mog. danck-

geneyght gemoedt

te

betuygen, en u Co-

nincklijcke Majefteyt te verfèeckeren

,

dat

wy defelve met alle ware dadelijcke preuven , foo veel in haer is , fullen uytdrucken
foo wanneer oyt de faecken van u Konincklijcke Majefteyt (datfonder derfelver naedeel zy) fulcks foude moghen defïdereren
met foodanige affectie ende trouwhertigheyt, die in 't aenfien van allede wereldt
fal blijcken , dat haer Ho. Mog. het welende qualijck vaeren van de Rijcken ende Landen van u Coninghlijcke Majefteyt , van het
hare mfeparabel achten.
Dier mate dangemoedigbt ende geaffectioncert zijnde , hebben haer Ho. Mog. ons
afghefonden met noch befondcrüjcke lalt,
om in defe ongetuite tijden foo het u Coninghlijcke Majefteyt gcvallighfal hebben,
,

teberaedtflagenover middeweicke tot befte van wederzyds Staten , ende van de gemeene Chriftenheydt foude konncn dienen, waer toe
wy dan de gun (te van naerder acces tot u
Conincklijcke Majcftevt fullen verfoecken,
in het gemeen

len enJe

wegen

,

ende ghelijck wy abfoluyt bevel hebben
inne te °v:n met alle volkomen vertrouwheyt foo wenfehten wy wei dat ons
niet foo veel difficieerdc als wel dat om onfe
groote faecken, tot conccncemcn: van u Codaer.

,

Da den

en

we

verbintenilTèende vereenigingc, weicke tuflchen u Conincklijcke Majefteyt , en
en nvjn Heeren de Staten, onfe Hooghfte
gebiedende Heeren Committenten is , te
helpen cultiveren met alle trouwe gedienftighe OhScien , foo dickmaels wyde eere
ende 't geluck fullen hebben van occafie daer

toe te vinden.

Wy waeren uyt ons felven daer toe

ghcende als Minifters van hare Hoogh
Mog. op derfelver ordres daer toe ghehouden ; maer u Conincklijcke Majefteyt heeft
ons mettet overvloedigh aenfienlijck onthael, 'twelck wy op onfe aenkomfte aen
dit Hof genoren hebben , in aenfien van de
Heeren onfe Committenten , daer toe noch
particulierlijck geobligecrt , dier mate dat
wy door alle de refpeüc die ons gemoed ons
overwonnen achten , om onfe ootmoedige
dienft aen u Conincklijcke Majefteyt voor
dragen

,

toe te eygenen.
Biddende dat u Conincklijcke Majefteyt
haer daer van gelieve verfêeckert te houden
ende defelve met genadige aengenaemheyt
aen te nemen.
altijdt

Wanneer defe

geè'yndightwas, heeft

de Koninck door den Secretaris Lente
met veel bequaeme redenen , fijn antwoordt daer op ghedaen ; betuygende
dat hun komft hen feer aengenaem was,
en hy aen de goede genegentheyt van
haer

Hoogh -Mogende >

tot onderlinge

vriend-

van J a c

b

van

vriendfchap , geenfints twijfelde , met
eenige andere redenen meer, naer de
welcke fy afgeveerdight zijnde , wierden de Edellieden en het gevolgh toegelaeten , fijn Majefleyt de handen te
kliffen.
Sy wierden aenflondts uyt de

Zaele van den Koninck , op de felve
wijfè in die van de Koningin geleydt
diefe vonden met den rugge een weynigh van een Taefel , mede op een
Turckfch Tapijt te flaen , met veel hooge Vrouwen en Jonckvrouwen , en onder de felve de Princeflè van Deenmarcken j en een Hartoginne van Holfteyn. Sy waeren oock ter aenfpraeck
van den Prins , nu Koninck van Deenmarcken , diefe vonden een braef welgemaeckt Prins , van omtrent de tien
Jaren ouderdoms te zijn j gevende groote hoope van een Doorluchte geeft,
gelijck hy de Heeren Gefanten met een
byfbndere goede bevallijckheydt ontfingh. Ter fel ver tij de wierden oock de
Kefandt- Heeren Govert van Slingelandt
de
,
1
Pïu/iTen? Heer van Maesdam en de Heer de Hubert, naer Pruyfïèn afgeveerdight

hunne

Inftructie

,

Ciet

Aytzema

\.~Deel

Sy quamen op den 24.. April binnen
Hun aen- Dantzick, daerfe de tijdingh, die geheel Europa geabufeert en bedroogen
Val rch
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fonden; nemende de felve
tinghe, de Denunciatie

feer in ach-

vanden Heer

DeHw
va " obdA ">

6
Refident Appelboom , uyt den naem £*"
JJJ.
en van wegen den Koninck vanSwe- Tonden,
den fijn Meefter , aen hare Hoogh Mogende gedaen Van datjijn Konincklijc:

ke Majefleyt van intentie en menbighfoU
zijn , de Stadt Dantfick te blockere?i en

houden , met verfoeck dat baer
Hoogh Mogende , om de rede)ien en op ds
belegert te

fonda?riente?i

,

breder in de voorfchreven

Memorie gededuceert , geduerende den tijd

van

de

voorfchreven belegeringh

,

alle

Navigatie en Commercie vari de Onderdanen enlngejetenen dejèr Vereenighde Provinciën, op de felve Stadt [ouden ivillett
doen fufpendeeren , oock felfs lettende op
het geene, waertoe die van deRcgeeringh der Stadt Dantzick voornoemt,

zedert eenigen tijdtherwaerts, byhaer

Hoogh Mog. hebben doen aenhouden
in gevolge

van

het welcke defe toe-

al

en dit naervolgende Tractaet met die van Dantzick geruftinge gefchiedt

flooten

,

is.

met

pag. 1253

feruchr.

Wassenaeh

Koninck van Sweden
dood gebleven was , mede
gevonden hebben , van al het welcke
de waerheyt en gevolgen elders verhandelt zijn.
Maer in Deenmarcken liet
Sweden feer wereken , tot het oprechten van een nieuwe Vriendfchap en Alliantie, doch de Koninck liet de Amheeft, als dat de

geflaegen en

bafTadeurs van óefe Staet verfeeckeren
dat hy met Sweden , fonder defen Staet

en Engelandt niet handelen fou. De
andere faecken , dit Rijck en defen Staet
aengaende, fiet men elders. Onderdies
wierdt dan van wegen defen Staet , een
Vloot van acht en veertig Scheepen naer
Pruyfïèn, onder den HeerObdamghc-

zy eenen yegelick by defen Trafbet
jegenwoordigen Inftrumentc , dat tuf- van den
fchen de Edele, Erentfefte, Hoogh™f
geleerde , Wijfe , Voorfienige Heeren } de
Heeren Wilhem van Linteloo, Heere tot
Eza , ende Borchgrave ; Johan de With
Raedt Penfionaris van Holland ende WeftVrieflandt, ende Horatius Knyf 3 alleOrdinaris Gedeputeerden ter Vergaederinghe
van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael
der Vereenighde Nederlanden , van wegen
de Provintien van Gelderlandt , Hollande
ende Vrieflandt refpeilive, als Gecommitteerden van hooghgemelte Heeren Staeten
Generael ter eenre ende den Edelen, Erenfcfeften, Hoogh geleerden ende Voorfichtighen Heere , Heere Chriftiaen Schroder,
als .Afgef.inte van de Borgemeeftercn ende
Raedt der Stadt Dantfick ter andere zyde
om goede confideratien reciproquelijck is
gepromitteert ende geftipuleert , gelijck den
gemelden Heer Afgefante in de nacm ende op approbatie ofts ratificatie van de ghe-

KEnnelijck

^J

,

:

,

dachte

"

,

,
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dachte Hccren fijn Committenten belooft
ende haer Hoogh Mog. verfeeckert by delen
dat de Ingefetenen ende Onderdanen
van de Hooghgemelte Vereenighde Provin:

met hunne Scheepen , Waeren , ofte
Coopmanfchappen op de meergcmelte Stadt

ciën

van Danfick , ende de Riviere de Weyüel
Navigerende ende Trafiquerende , in 't inkomen ofte u yt varen , met geen Tollen , Licenten , Pont-gelden , hoe de felve oock ge-

naemt mochten zijn , nu ofte naermaels ,
worden befwaert , ofte belaft ghelaten, verder als deeygen Ingefetenen, ofte
oock eenigh ander de minite befwaerde
Vreemdelingen (by foo verre t'eenigen tijden yemindt van de felve Vreemdelmghen
meer als de voorfchreve eygen Ingefetenen
mochte werden verfchoont) jegenwoor-

lullen

of hier namaels befwaert
en dat oock de voorfz. Ingefetenen ende Onderdaenen van de meerhqbghghemelte Vereenignde Provintien
óver haer Perfoonen, Scheepen , Waren en
cïigh belaft zijn,

blijven fullen

;

Coopmanfchappen , voortaen niet verder
worden befwaert als de
felve teg-nwoordigh befwaert zijn , fonder
oock te gedoogen dat aldaer nochte op eeni<?e Rivieren ofte binnen wateren , door de
welcke de Waren ende Coopmanfchappen
op ofte van de voorfz. Stadt gevoert werdende , pafferen moeten , 't fy binnen 'tfv buyren haer Territorium dooryemant anders
eenige nieuwe befwareniflen tegens 't oude
ofte hooger fullen

,

,

,

gebruyek geintroduceert ofte gegeven werden belovende de meergemelde Heer Afgcfante wyd^rs 't g'.-ene voorfchreve is , niet
nlieenlijck byde meergemelte Heeren fijne
Committenten , maer oock by den Koninck
van Poolen , foo hacft doenüick is te fullen
doen Ratificeren Aflum in 's Graven -hage
den 10. July, 1656. Endeinteecken der
waerheyt , is defen met de gewooniijeke Ze:

,

gelen ende handteeckens van de voornoemde Heeren Gecommitteerde ende Afgefante
rcfpfe&ive, gezegelt

ende beveftightj was

getceckent

Wilhelm JJnteko , Johan de IVith, Horatius Knyf, Chrifiiaen Scbroder.

:

;,

Daden

en
De

vordere faecken van PruyfTen en
zijn in een ander werek , in
,
herleven van den Koninck CarelGu-

Poolen

ftaef verhandelt.

Maer dat de Heer van Obdam, fich Vcrtreck
een geruymen tijde voor Dantfick op- van Obdam
vau Dant*
gehouden, en de felve Stadt genoegh- ^"J
laem verfeeckert hadt , is hyeyndelijck
uyt ordere van den Staet , weder van
daer vertrocken , hy wierdt door den
Raeds-Heer Schrader en den Syndicus
Fabricius uytgeleydt , en verfocht een
ontbijt op de Schants Wijxelmunde
voor lief te nemen , het welcke hem
zijnde o verdrongen , voer in een overdeckte Stadts Chaloupe derwaerts , en
aldaer heerlijck onthaelc wefende, weder naer boort j en quam op den 1 3.
October achter den Draker op ancker
en vorders van daer in Hollandt weder
gekomen, dede fijn rapport ter Verga- Sijn rap-.
deringe van haer Hoogh Mog. op den port.
17. November , roemende infonderheyt de beleefcheden foo in PruyiTen als
in Deenmarcken 3 by hem ontfangen.

Die van Dantzick hadden hem vereert
een fïlveren Lampet en Becken van fes
hondert Rijckdaelders, en de Koninck
otJam
van Deen mareken met deRidderlijcke Ridder
van aen
Ordere van den Olyfant.
Olyfant.
daer
Koninck
van
Wanneer
nae de
Sweden tegen die van Deenmarcken
fijn Wapenen wende, en foo ongeval- sweedfch<
lijck voor de Deenfche Kroon voort en Deen
ci
noor
1'ette, van het welcke medebreedt ge[
noegh by de voornoemde gelegentheyt
gehandelt is) istutrchendeleMajelteyt
en defen Staet gemaeckt een Alliantie,
zijnde te Gen Aytzema 4. Deel-,t>ag. 100.
Uyt kracht van dit Verbond j en ter
oorfaeck van de wonderlijcken voortginck der Sweedfche waepenen , hebben haer Hoogh Mog. eyndelijck tot
een merckelijck onderitand voor de benaude Deenfche Kroon beflooten , en
aen den Heer lA Admirael Obdam defe
Inilrudlie gegeven

^

De

van

Jacob

van

i.

DE

voornoemde Luytenant Admirael

voor eerlt en voor al tot narichtinge dienen , dat de intentie en 't ooghmerck vanden Staet in de bovengheroerde
expeditie is , de goede Inghefetenen ende
Onderdanen van defe Vereenighde Nederlandfche Provintien , ende voornamentlijck
die geene die op de Ooit -Zee zijn trafiquerende , van alle overlait te bevrijden , niitsgaeders oock den Koninck van Denemarcken by te fpringen , ende te affifterentegens
't geweld t van den Koninck van Sweden ,
fal

Koninck , ende
Denemarcken onlanghsgantfch onverwacht overvallen , ende den Oorlog aengedaen heeft , in flikker voegen ende met
ïoodacnigen vigeur , als onder Godes zeeghen , tot volkomen afweeringh dervoorichreveoppreffie fal van nooden wefen.

die de hooghfighcmelden
'c

Rijck

IL
Ende

hy Luytenant Admirael ten dien
fine fich met de Vloot van de.n Staet , befcheydenop het rendevous onder 't Eylandt
van der Schellingh , in alle diligentie begeven naden Orifont, ende derwaerts efeoteren het fecours uyt de Militie van delen
Staet , tot affiftentie van den Koninck ende
de Kroone van Denemarcken als boven, enfal

de fpeciahjck tot ontfet van Coppenhaghen
ende Croonenburgh gedeftineert.

,

III.

Omtrent het Cafteel van Croonenburgh
gekomen wefende , fal hy 't voorfchreve fecours met de macht van fijn onderhebbende
Vloot foodaenigh ftijven ende appuyeren
dat aldaer een gedeelte van 't fel ve moge landen, ende in'tvoorfz. Cafteel geraecken,
ingevalle fulcks, ende in voegen als 't felve
met communicatie ende advijs van den
Gouverneur of Commandeur der voorfz.
plaetfe goedgevonden fal worden.

IV.
Sal voorts het refterende ghedeelte

van

't

met het geene daer toe behoort , in gelijcker voegen trachten te doen
komen binnen Coppenhagen.

voorfz. fecours

,

V.
ende vigeur

, nae Soldaet-ende Zeemanfchap aenwenden , omme uyt handen van de Swedenjte libereren

Sal alle vlijt

,

ernft

Wassenaer.
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de Schepen , goederen ende perfoonen van
de Ingefetenen defer Vereenighde Nederlandfche Provintien , die door de Vloot of
Schepen van Oorloge van de hoogitgemelte Koninck aengehaclt zijn , ende opgehou-

den worden.

VI.
Sal ten fine in devoorgacndeArtijckelen

uytgedruckt, de Sweedfche Vloot , of eenigh gedeelte van dien , konnende r.cntreffen

, de felve vigoureufelijck aengrijpen, ende veroveren ofte vermeefferen is 't doenlijck j daer inne plegende foodanige couragie , vooi fichtigheyt ende Soldaetfchap , als
naer geleghcnthcyt van faecken fal konnen
gefchieden , ende hem Luytenant Admirael
toevertrouwt wordt.

VII.
genen die
uytvoennge van de voorfz lafl ,
ecnige tegenftandt, hinder ofte empefcheSal voorts gencralijck alleden

hem

in de

ment foude willen toebrengen
genen

in

tijckel

breeder uytgedruckt

manieren

als in

't

,

mede beje-

voorgaende ArItaet.

VIII.
Sal het fecours fuccederende

ende da
,
vooren gelandt zijnde, met fijn
onderhebbende Vloot in , ende omtrent den
Orifont fich blijven onthouden , ende by
Militie als

occurrentien vigüeren om te contribueren en by te brenghen , al 't geen tot verder
alle

afweeringe van de voorgeroerde oppreffie
konnen dienen , oock voornaementhjek
met alle vlijt ende vigeur trachten te bevrijden foodaenige Schepen van de Ingefetenen
van defen Staet, alsbyde Sweden vermeefiert fouden moghen zijn, en voorts naer
vermogen beletten dat geen verder onghemacken aende trafiquerende Inghefetenen
defer Landen toegebracht werden 3 fullende
oock ten dien fine vermogen , op ontfangen
kondfehappen , ende de gelegentbeyt fulcks
vereyfehende , eenighe Schepen te detacheren , om allegedreyghde onheylen te helpen prevenieren.
fal

IX.
Ende ingevalle , ( 'rgeen Godt verhoede)
voorde aenkomfte van de gemelde luytenant Admirael , de Stadt van Coppenhagen
ende 't Slot Kroonenburgh door de Wapenen van Sweden mochten wefen vetmee-

Rrr

Itcrt,

:

,
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ende geincorporeert, fal liy Luytenant
Admirael in fulcken cas fich met fijne onderhebbende Vloot omtrent deRijckenvan
Denemarcken ende Noorweghen onthouden op foodanige plaetfe als hy met ghenoeghfame feeckerheyt van de felve Vloot
Tal oordeelen tot bereyekinge van den Staet
wat in de voo'rgaende achtlte Artijckel de
bequaemite te welen , ende vorders afwachten de naerdere ordres van haer Ho. Mog.
X.
De gemelde Luytenant Admirael fal fich
na 'tgeene voorfz. itaet , reguleren ende gedragen , fonder nochtans fich naer de letter
te binden aendeordere, ende het beleydt
hem daer by gepreicribeert , maer fich dienaengaende , naer ontfangene kontfehappen
ende naer occurrentien van faecken foodanigh ageren, als hy tot uytwerekinge van
de boven ge-expreffeerde haer Hoogh Mog.
intentie fal oordeelen meefè dienftigh te weien , voornamentlijck oock daer omtrent in
behoorhjeke achtinge nemende de confideratien ende't goedvinden van de hooghgemelde Koninck van Denemarcken , die hy
foo haeft doenlijck , van fijne aenkomlte
omtrent des felfs Rijcken , ende van de oorfaecken van dien, op de bequaemfte wijfe
fal adverteren , ende voorts van tijd tot tijd
ftert

,

,

met

fijne

Miniiters

,

Majefteyt, ofte des felfs hooghe
ten beften correfponderen.

XL
Den meergemelde Luytenant

Admirael,
geduerende defe reyfe , forge hebben te
diagen , dat de Schepen onder fijn Vlagghe
gehoorende, in conformité vanderefpective Tradaten , behoudens het refped van
defen Staet, oock met alle refped, vriendfchap endecourtoifie bejegenende Opperhoofden ende Commandanten van andere
Armades of Efquadrons > toebehoorende
aen Koningen , Republiquen , Princen, ofte
Potentaten , met defe Staet in Alliantie, Vrede ofte Vricndtfchap zijnde , fonder nochtans aen de felve yetwes te defcreren , 't geen
contrarie defe Intlrudie mochte wc(èn,veel
min eenighe Commandcmenten te ontfangen, of de Schepen van de Vloot te laten
rifiteren , ofte volck daer uy t te lichten, ofte
hun te laten affchricken van 't geen tot haer
ievoir ende plicht is behoorende,, maer die
fal

en

.

Daden

fouden willen verghen ofte afdwingen , foo redenen geen plaets hebben , afwijfen , ende bejegenen met foodaenighe
macht ende middelen, alsghereetlt , ende

fulcks

voorhanden lullen zijn, beladende een yder
behooren , volgens Soldaet
ende Zeemanfchap , te qm jten.
fich daer in naer

XII.

Of

geduerende defe rey(ê yemantv.inde
Opperhoofden (des Godt verhoede) in Militaire adie , ofte door natuerhjeke (leekte
quame te overlijden, fal de nacftvolghende
provifionelijck in de plaetfe fuccederen, ende de Luytenants óp de refpedive Schepen
by aflijvigheyt van hare C.ipiteynen, by den
meergemelde Luytenant Admirael werden
ghequalificeert , ten ware hy merekehjeke
redenen ter contrarie hadde , het welcke
oock plaetfe hebben fal , in cas eenige Capiteynen ofte andere Officieren , overquade
comportementen , door den Krijghs-Raed
mochten werden gecafleert , ofte van hare
dienft vervallen.

XIII.

Den meergemelte Luytenant Admirael
fal van alle voorvallende faecken pertinent
Journael houden , ende by alle occafien advertentien geven aen haer Ho. Mog. ende de
refpedive Collegien ter Admiralitey t , om te
dienen naer behooren.

XIV.
Eyndelijck

fal

den meerghemclte Luyte-

nant Admirael op alle andere faecken » daer
van defe Inftrudie niet meldt, ende nochtans fouden konnen voorvallen , met fijnen
Krijghsraedt delibereren , ende refol veren
fulcks als de fèlve ten meeden dienfte van

den Lande , naer Soldaet- ende Zeemanfchap bevinden fullen te behooren.
Aldus gedaen ende gcrefolveert ter Vergaederinghe vande hooghgcmelte Heeren
Staten Generael in den Hage, den veertienden September feihen hondert achten vijftigh.

De

Scheepen van

fijn

Vloot waeren

defe:
Schepen uyt de Mafe

HEer

Lieut Admir. van Obd^HoU
dam op 't Schip de Een- Ma. So. St. an dfchè'.
drachtjgemonteert met 150 75 71 Vloot.
.

|

I'

Schout

van J a c o b van
80 20 51
Capit. de Liefde,op Dordrecht, 130 30 40
Capit. van Nes, op Rotterdam, 130 30 40

van Amfterdam.

r^ Ommandeur

Evert Anto-

de Lantman.
130 30 40
Dirck Kryne Verveen,de Son, Idem
Jan van Campen, Halve Maen, Idem
Paulus Sonck, Duyvenvoorde, Idem
Dirck Bogaert, Weftvriefland, 104
18
Joris Colery, Stavoren,
40
151
nifz.

Waerdenburg ,

't

Fregat

Deu-

tecom
Stads Schepen van
de

14

Amfierdam.

Waegh ,

140

40

ofte't

Noorder

Quartier.

©Lord,

deCaleb,
Het Jong Hoen, de Jonge
Prins,

De Groot,

Alckmaer,
Medenblick,

Houttuyn,
De Boer,

Jupiter,

GerritFemfz. d'Eendracht,
Backer,
Hollandia,

Rens

,

12$

40

110
lao

30
26

no
no

37

iïo
12$

Vergulde Leeuw, Idem
deMonick,
105

Schepen van Weft-Vriefla?idt,

32
3r

38

z6

&c.

\J Ice-Admirael, PieterFlorifz.
Jofua
't

,

150

Fregat Hoorn, 100

Pomp,

EnchuyferMaeght, 115
Sampfon,
Monickedam ,
105
Hes of Valenhen , 't Kafteel
Medenblick,

P5

50
28
32
31

28

Uyt de Mafe.
"V7IceAdm.de Wit, Brederode 220 50 59
Boshuyfen,Princeflë Louifa,no
31
Haeckfwant, Hollandia,
100
DeHaes,
Gelderlandt,
120
V-

Van Bancken ,
Wijnbergen,
Geelekamp,
Bruynfvelt,
Stellingwerf,

de Briel
Delf,
Groeningen,
Breda,
Albertina,

AdriaenBanckaeit.
Jan Duym.
Jan Krijnfz.
Beneffens defe Onrlogh Schepen zijnder
noch ge weeft fes F'uyt-Schepen met Soldaten, Vivres en Ammunitie, te weten, de
Parel

,

Medea, Fruytboom

t

Haen, Judith

,

en de Liefde.
Item, noch vier Branders en

fes

Galioten.

Ende ncch boven dien waren by de vloot
acht en twintigh foo Galiots alsFluyten , gelaeden met Flaringh Wijnen , Uyenof Ajuyn, Wortelen, en allerhande Vivres.

Met defe Inftruótie en tot defe Vloot
begaf iich de L Admirael uyt den Haege naer Amfteldam , en komt op den
neghen en twintighften van November , onder de Vyer-boet van Schagen ; hadt wel eenighe maelen getracht
c

het Cattegat te pafïèeren

Claes Arenfz.

Claes Allertfz.

Ornelis Evertzoon.

.

Willem Jan Stoffelfz de Boge,Idem
Uyt Weft-Vriejlandt ,

r^

,

74

CYbrandMol,

131

Schepe?i uyt Zeelandt.

Schout by nacht Verhaef/tFregat Rotterdam

Schepen

Wassenaer.

130

40

Idem
120
pj
130

28
36

j

maer konde

vermits de ilercke uytgaende ftroom
niet vorderen. Ten laetften komt hy
in hetgeiicht van Kroonenbuigh , datAenkomfl
nu albereeds door de Sweedfche wape- in Deen -

Hy

nen vermeeitert was.

lagh aldaer

matc en "

eenige daegen op ancker , wachtende
naer een bequaeme wind j die des Vrydaeghs den achtften van November,
Nieuwenitijl, uyt den noorden waeijende, hem dede befluyten onder zeyl
te gaen , en de Sweedfche Vloot te gaen
vinden , gelijck fy malkander eerlangh Zeeflag ia
ontmpeten. Van dit gevecht hebben de Zond.
wy oock elders gefproocken, echter ftellen wy de byfondere berichten hier by
die van den Koninck aen lijn Bedienaers
luydt aldus

Carel Guftaef, &c. &c. <&c.

ONfegunfte

affectie met
Ver rchey„
Getrouwe Man- d e ne be-

en genadige

Godt Almachtigh

,

nenen Afgefanten, ghelijckwy U te richten
vooren te kennen gegeven hebben , hoe dat daei vaa.
een machtige vyandtlijcke Vlootehier aengekomen was , ende in 't gelicht van defe

Rtr

x

Veltin-

,

,,

Ancker hadde geworpen ;
Soo is'c zeden gebeurt dat gemelde Vloote
bergilteren, zijnde geweeit den negen en
twintighftcn defes ouden ftijl , fonder de
minlte aenmeldinge te doen van fijne aenkomfte, of ons op onfeloofc met eenigh
antwoordc te honoreren, fijn Ancker gheJicht , ende fonder falucatie of ecnighrefpect
te toonen aen die acn wedeizyden leggende

de andere die by hem geordineert Waeren
foo haeft niet konden volghen , is de Heer
Bielckenflern met fijn Schip daergheavanceert: op hem is den Hoitandtfchen ViceAdmiracl aengekomen, ende heefc Bielckenftern hem d.m fboontfingen , datfe datelijck alle beyde aen een zijde raeckten , alwaer fy foodanigh difpoteerden, datBielckenftern, Witte Wittenfz. overmachtigde,
maer daer by oock felfs foo befchooten 3 dat
oock fijn Schip reparatie van nooden hadde
en konde niet verders in de Combat treden.
Van ghehjeken is oock den Admirael Gerdtfon , foo wel felfs als mede fijn Schip, ftracks
in den beginne foodanigh getra&eert , dat
hy vangelijckengenootfaecktwas hem wederom te repareren. Door defe accidenten
ende ongelucken is 't gebeurt, dat defe drie

133
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fe'fs

fijn

defleyn voortgefet heeft

ftellende fijnen cours direfte

op onfe Vloo-

acn , die fich van gehjeken in poftuyr ftelde , de andere foodanigh t'exaperen a's de
noodcdruft ende gelegentheyt fcheenen te
vereyifchen. Dat de Hollanders effen dien
dagh refolutie glienomen hebben op onfe
Vloote aen te gaen , ende haer door de
Sondt te dringen , zjn Cy voornamentlnck
daer door g a perfuadeert, om dat Ie dan een
fonderlinge advintagie bequamen van weer
en windt , die fich gantfeh en geheelijck tot
haer faveur voeghde , foo datfe daer mede
foo veel te beter konden hare Efquadres in
goede ordreaen voeren , ende haer aen de
zyden keeren om te fchieten , ais oock elckand-rbehoorlijckfecunderen. Tegens defé
hare advantagie heeft onfe Vloot een contrarie windt ghehadt , foo dat de Efquadres
hebben noch in foodanighe ordre konnen
gaen , als Cy geordineert waeren, nochte
oock clckander foo bequimelijck ende met
die ordere fecunderen , als fy ordere hadden
te doen, hebbende tegens den vyand moeten op laveren. "Waer door gefchied is , dat
de Rijcks-Admirael in de rencontre , die hy
met groote refolutie ondernam , fijn dappere intentie niet en konde bereyeken , vermits dat wanneer hy op de Vyandt avanceerde, foohaeften tijdighniet konde gefuccurreert ende gevol^ht worden van die
geene die in de felve Efquadre waren , ende
te

daer toe waeren gheordineert , dewijle fy
haer , met laveren tegens de contrarie wind,
maften behelpen ; Alfoo dat hy , werdende
ranveele te gehjek befchooten , reddeloos

ende lam

is

geworden, ende alfoo genood-

£ieckt fich aen de kant te begeven,

om

fijn

Schip te repareren, 'twelck hem evenwel
foo veel op houde , dat hy niet meer totte
Combat komen konde. Bydit desRijcks-

AdmiracJs avanceren op den Vyandt, en dat

Daden

cn

Capitale Schepen niet en hebben konnen ,
volghens hare dappere intentie ende refolutie , 't ghevecht tot den eynde toe by woonen met haer een weynigh nae den aenvang van de Combat aen kant moetende begeven en fich te repareren.
Alhoewel nu
onfe Vloote defe onghelucke-n datelijck in
den beginne hadde , ende den Vyandt foodanigeadvantagies genoot alsgefeyd is , foo
hebben niettemin de andere Schepen die de
Bataille konden by woonen , van gelijcken
haer devoir foo dapperlijck waer genomen ,
ende een yegelijck foo mannelijck ende met
foo groote ende beftandige couragie ghevochten , dat allein'tghemeen , ende een
yeder in 't by (onder hebben een fonderlinge
roem behaelt ende verworven. Ende hoewel men judiceren kan , dat een foo refolute en fcherp gevecht , niet cn heeft konnen
fonder fchaede afloopen, foo hebben wy
evenwel Godt te dancken , die ons en onfe
Vloote foodanige byftandt heeft ghedaen .
dat de fchaede niet te groot gheworden is ,
maer die, na alle vermoeden, den vyand felfs
laten overkomen, die de vafte refolutie fiervdevan onfe manfehap, niet alleen gedeclineert ende ghevreeflr heeft met ons te enteren , maer oock van de plaets moeten wijeken , ende lijden dat onfe Vloot hem dapper
vervolght ende befchooten heeft.
had,

Wy

den hem oock verder konnen laeten vervolghen , by aldien wy met de Hollandtfebe Vloot alleen ïe doen hadden gehadt;

Maer

van

Jacob

alfoo

vyandts zyde noch vier 3 ten deele gcfoncken, ten dcelc verbrandt; foo dattenminftcnvijf, foo niet na vermoeden meer , van
devyands zyde zijn geruineeitende verlooren , ende andere merckelijckbefchaedight.
Het Adrniraels Schip van Obdam heeft men
oock konnen fien dat foodanigh toegericht
was, dat het door deonfë vervolght wordende , verders geen fchooten konde doen ,
maer heeft de Stuck-poorten laten toe vallen. Dacr teghens defireren of miffen wy
van onfe Vloote alleen twee, als deMorgen-frerre , die men meynt datfè gefoncken
is , en 'c andere den Pcllicaen , 't welck wy
meynen dat door de Vyand mede genomen
is , doch hebben daer van al noch geen fèckerheydt, maer mocht wel zijn dat het anders vergaenis, of, ge'ijck eenige fuftineren verbrandt , zijnde tweemael van den
vyandt genomen geweeft , en door de onfe

De overige Schepen, hebbende een hart gevecht uytgeftaen , foo en
kan anders niet zijn, of fy moeten hier en
daer eenigfints zijn befchadight , maer evenwel foo , dat het met den eerften wort verhoopt gerepareert te konnen werden , dewijle gemelte onfe Vloote, vermits Godes
affiftentie , ende de dapperhey t en mannelijckheyt van onfe Zee-luyden, ende daer
by gevoeghde Soldaten onder de advantagie die de Vyandcdaer op hadde, foo wel
bewaertendegedefendeert is,datfe devyant
uytde p'.aets heeft konnen Irooten , ende
hem vervolgen ; was gedateert Kronenburg

weder genomen.

,

denlaetften

October/Ouden

Wassenaer*

van

wy

kondtfchap hadden da: negen a thicn verfche Schepen van Coppenhagen quamen de Hollanders tor liulpe , hebben wy goede gevonden oniiè Vloote te revoceren. Het verlies aen wederzyden acngaende , fooisdielbodanigh, datbehalven
dat Bielckentterrj overmachtighdc ende veroverde den Vice Admirael de Witte, die datelijck dacrna van fijne quctlurengeitorvcn
is, nevens fijn Schip Brederode, voerende
in de tfefiigh Stucken , loo zijn van des

Maer

ftijl.

j

',

'

3
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quarncn de Hollanders tm-c
haer \7 loote omtrent Krul aen , alfoo oe
felve wegens concrarie windt, niet wyder konden komen , ende leyde fich
achter tLand by Zeelandtten ancker,
alwaermenfe oock aenftondtsin 't ghelichre kreegh. De volgende dagh ginghen weder een mijle voort, ende bleven aldaer de vijf, les, {even ende acht
en twintighir.cn ftille leggen maer den
negen en twintighften lichtedenfy haer
ancker , ende gingen 's morgens vrcegh
met een noordiijeke windt in de Zond >
ende vermeynden meteen doorftaende
windt door, ende liet Slot Kronenburg
voor by te zeylen doch als fy omtrent
ten acht ueren wilden voor by gaen,
wierden fy van 't felve Slot met gefchut
tamelijck gegroet, ende daer nae oock
van onfe Vloote. Wanneer fy wat begonden aen te naerderen, is onfe RijcksAdmirael, HeerGraef Wrangel, datelijck op haer los gegaen , ende eerftelijckmetde Hollandfche Admirael Obdam trefte, heeft oock den felve willen
enteren; die fich nochtans feer daer voor
heeft ibecken te wachten , ende van dertien Schepen gefecondeert wierde , foodat hy fich weder eenighfints te rugh
heeft moeten fetten , deden hem geen
byfondere fchade , als werde fijn Cajuyt
feer doorfchooten , ende fijn zeylen allenthalvcn doorboordt , ende dewijl de
windt haer feer favorabel was , foo gingen fymet alle macht ende y ver voort,
ende de onfe te ghelijck met haer , als
doen het dan oock tot een hart en fcherp
gevecht is gekomen, ende van wederzijdts foo heftigh ende onophoudelijck
gefchooten geworden dat 'et niet te feggen is j de Hollanders wachten fich feer
voor 't enteren , ende lieten haer noyt fo
na komen doen raeckte het eyndelijck
de Vice Admirael Wittens, opwelcke
de Vice Admirael Bielckenfterre los
ginge , ende nae feer hart fchieten hem
aen boort geleydt, ende alfoo vermee-

ouden

ftijl,

:

:

:

:

Een ander S weed ts

bericht was van

defèn inhoudt.

Den

drie

en twintighften Oclobcr

Rrr

3

ftert

Ueeven

J54<
ftert heeft,

den felsen hadde vijf Com-

pagnien Hollantfche geworvene knechten op, die meerendeels neder gemaeckt
ende gevangen wierden , nevens de gemelde Vice-Admirael , de welene doodelijck vervvondet zijnde , noch den Ielven dagh is overleden: dit foofeergefchooten Schip hadde men geern nae
Kronenburgh gehadt , maer is ondergelijck oock noch
,
ende gheraeckten vier in
brand van de onfe wierden gelijckmatigh verfcheyden befchadight , en quam
een geheel Schip in brand wat eygentlijck is gebleven , kan men alnoch niet
weten dit gevecht duyrde vier geheele

wegen gefoncken

drie andere,
:

:

:

uren.

Van onfe zijde wierdt

het op defe wij-

fe verhaelt

en

Daden

brandt voor inde boegh, tuflehen detachtigh en tnegentigh dooden endegequetften
mijn Luytenam met een deel van mijn volk
in een Schip van acht en veertig h ftucken ,
meelt metale , die daer na met noch een ander, die oockaenons boordt was, gefoncken is, en alle onfe Scheepen aen Ly van
ons, foo wijdt als men met tweGootelings
fchooten foude konnen befchieten; en foo
leggende quamen de aldergrootfle , die ons
met hacr (effen of acht Schepen feffens foude hebben konnen aen boort leggen , had-

den fi/gedorft, vantijdt tottijdt opons af,
en gaven ons dehegh, daer wyhaer oock

fooweynigh in fchuldigh bleven als mogelijck was , tot dat Godt alleen ons daer af
hielp , ende weder onder onfe Schepen feer
defolaet geitelt quamen , ende bleven doen

deSweden

ten loefwaert van ons legghen
't oock op zy , flopten foo veel
:

Wy wierpen

was onfe fchooten onder water
ende fiende dat fy bleven leggen, ende niet
op ons af quamen , foo liepen wy voort nae
de Deenfche Scheepen, daerwy in 't vallen
vandenavondt, even aen defe zyde van'c
Eyland Ween by quamen, ende liepen met
defelve tot by heteynde van 'tBofch,daer
wy 't ancker lieten vallen , ende over nacht
ende dagh arbeyden om weder klaer te maken.
hebben de Vice-Admirael Witte
met fijn Schip verlooren , het welck ick leer
regreteert , ende is buyten twijffel van de
fijne verlaten geweeft , gelijck ick oock was.
Doen het gevecht begofl , waren wy geen
worp weeghs vaneen, ende fochten yder
een van de groot Ae aen boordt te legghen,
maeronrleyden'tons. De leftetijdingedie
wy daer van hebben , is geweeft , dat fy hem
met twee van de grootfteaen boort lagen
en tuflehen haer beyde hadden , dat hy aen
de grond van de kant van Zeeland geraeckte , en 't eene weer van hem af quam, en dat
men fagh dat fijn Vlagge wierdt afgehaelt;
en wordt ghefêydt, dat hy daer nae met de
Sweedt die by hem lagh, gefoncken is, of
hv nu doodt is weet ick niet, wil hoopen
neen Hy was een braef Soldaet, ende hadden de andere altcmael het fesde pare willen uytftaendat wy uytgcflaen hebben, hou
voorfeecker dat niet een van deSweeden ,
daer af foude gekomen zijn
Wie nu fijn
doenlijck

Hoogb Mogende Heeren,

MYne Heeren

,,

;,

:

ick

,

hoopeu Ho. Mog.

fullen mijn fchrijven

van den acht en

twintighiten Oftober , leggende ten
Ancker, ten vier-boedt van Schagen omtrent zuydt van ons

,

ontfanghen hebben

legSedert hebben wy tot den achtilen defer
gen martelen , aleer wy de windt goed heb-

ben gekregen, om den Onzone te konnen
paflèeren, als wanneer dewintnoordelijck
waeyende, wy met het lumieren vanden
dagh onder tzeyl zijn gegaen Soo haeft de
Svveden ons in 't gelicht kregen, gmgenfe
mede onder zeyl ende fochtenonsde Loef
af te krijgen , 't welckhaerin't begin mi (re ;
De Kafteeleil fchooten van wederzijden
doch deden geenquaed, de Vice Admirael
:

de Witte hadde met fijn Efquadre de Avantguarde, ickde Baraille , ende d.n Vice Admirael Pieter Florifz. de Arrierguarde. Tuffchen negen ende tien uren raecktert wy in'c
gevecht, endt duerde mijns oordeels, vijt
afcs uren; maer vry wat fcherp, infonderhcyt voor ons , die omtrent twee uren moederlijck alleen onder de Sweedtfc Capitaelwant
fte Schepen lagen , en hadden al ons
in ftucken,onfezeylcn aen flarden, tuflehen
de vijf en fes voeten water in ons Schip , de

Wy

:

:

devoir

van J

ac o e van

devoir gedaen heeft falick nader examineren ; rnaer naer de dooden en gequctden
die fornmige opgegeven hebben datfe hebben , lbo kan ick met ooudeelen datfe heel

de beerebijt gheweecf.

feer in

moeten geluckiger zijn

zijn

,

ofte fy

wynietgeweeil
en dertigh dioden
hebben laten aen land brengen, ende volgens het feggen van onfen Chirurgijn Generael, noch wei hondertgequedten
eer
meer als min hebben , vvaer onder veele die
armenen beenen afzijn, daervan veel zijn
fonder apparentie van leven Sijn Majelteyt
heeft laten fegghen, dat de gequetlten aen
landt fouden gebracht werden , datmenfe
wel foude verforgen , ende de dooden laten
zijn,

als

die alrcedts feven

,

:

begraeven.

DeViceAdmirael

Pieter Flo-

oock gebleven met fijn Capiteyn, en
hebbe Capiteyn Gerrit Ferrife , als de oudite
Capiteyn van 't Collegie van Weft-Vrieflandt , en 't Noorder-quarticr, op fijn Schip
rifz.. is

ghefet

,

alfoo't Capitaellte naeit het onfe

van haer

Hoogh Mog. Vloot is. Capiteyn
Eruynsvelt is mede doodt , en genoe^faem
al fijn

volck

,

dien de

Sweden geen

quartier

wouden geven, doch 'c Schip is by ons
,
maer hebbe noch memandt van fijn overgebleven volck gefproocken , falder
morghen
fenden wy leggen dicht onder de Stad.
Van de Sweedfche Schepen zijnder drie ge-

om

:

nomen

daer onder een, daer een van SchaNoorder-quarticr Capiteyn op was.
Vijf heeft men der fien fincken
, en dat met

gen in

,

't

d:n ViceAdmiraelde Wit foude het fesde
, een ifier verbrand.
Dit is 't dat wy wel
weten hoe 't met de andere geftelt is , weten wy noch niet: 't Ware te wenfehen
geweeft dat wyfe alle hadden konnen vernielen , 't weick met Godts wille
, fonder
eenige fwarigheden foude gefchied hebben
,
indien yder als hier vooren gefeyd
hebbe,
zijn

:

,

fijn

devoir gedaen hadde.

Waer mede ick

Godt Almachtigh bidde U Ed. Mog. PerfoonenenRegeeringe met alle heylte willen overftorten. En verblijf foo lang ick
leve, &c. Geteeckent ].van
Wajfenaer, in
's Lands Schip leggende
voor anker ten eynde van 't Bofch , den 9. November
1658.
't Geene wel het
moderaetfte geacht
wierdt , was van defen inhoudt

Wassenaer.
De Vice Admirael
met

de Wit , voor uyt
Efquadre, de Heer van
Luytenant Admirael met

heteerffce

Wajfenaer >
het tweede in

't

midden, endeden Vi-

ce- Admirael Pieter Florifz. met het achterfte, 's morgens omtrent acht uren het

Ancker lichtende , raeckten tuflehén
negen ende thien uren, tulïchenKronenburgh ende Elfenbofch , in 't ghevecht. DeGraef Wrangel, Sweedfche
Rijcks-Admirael , gaf lich aen den Heer

van Wajfenaer , die hem foo bejegende,
dat hy iich moeite wenden , ende uyt

De Sweedtfche
Vice Admirael Bielkenftern ende de Vice Admirael de Wit raeckten aen een
het gevecht begeven.

:

Bielkenftern wierdt beter gefecundeeit
als de Wir , des felfs Schip foo
doorboorende dat het endlick fonck , en de Wit

met veel andere doodt bleef, behalven die gevangen wierden. De Heer
vanWaflènaer (waer op het de Sweed-

felf

meeftghemunt hadden) raeckten
onder verfcheyden Sweedtfche Scheepen , daer van de Morgen-fterre , de
Jonas, ende noch een de principaelfte
waeren ; Hy was gantfeh onpaflelijck
vandeGicht: des onaenghdien hieldt
fich opeen ftoel voordegroote
Maft,
omtrent elf ueren was het heetfteghevecht; ondertuffchen dreef de ftroom
endede windt de Nederlandfche Vloot
fche

feer voort. Des Heeren van
Wajfenaer
Schip was het meeft befchadighfte van

alle.
De Sweedfche Schepen , genaemt
de Rijcks-appel , de Pelicaen ende de
Fortuyn, wierden verovert, ende tot

Coppenhagen opgebracht. Hetfecours
van volck ende anderfints

wierdt al,
daer ontfeheept tot groote blijdtfehap
van fijn Majelteyt van Denemarcken.

De

Sweedtfche hebben haer daer nae
de Haeven van Landtskroon , zijnde een diepte daer in eenighe hondert Schepen veyligh konden
leggen, ron torn bewaert door drooghgeretireerc nae

ten; hadde

maer een

gat j

om

'twelck
te

,,,

,

ï

Heeven
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ende voor altijd de Sweedfche daer in te befluyten , of wel lbo fy
daer noch niet in waren, de fel ve achter Ween omloopende , de wegh af te
fnijden , verfochten de Deenlche lbo
veel van de Nederlandtfche Vloot als
bequaem waren. Thien atwaelfvande
gereedtile wierden gecommandeert te
gaen met de Deenlche , onder den
Rijcks-Admirael Bielke. De Heer van
Wajjènaer volghde met de reft. Maer
de Sweedfche waeren aireede meeft in
Landskroon , uytghenomen drie, die
voor Croonenburgh lagen , vijf wierden
de wegh afgefneden , daer van haer de
drie onder Elfenburgh retireerden , de
twee liepen tegen de drooghte ; 's nachts
wierden weder vlot, en liepen na LandsAen den Noord-hoeck van
kroon.
Ween , lagh een groot Sweedts Schip
mafteloos aen landt , 't welck de Heer

te

ftoppen

van

,

IVaJfenaer

liet

in brandt fteecken,

verfeeckerende , alfoo dat de Sweedfche
hadden verlooren thien Schepen ; foo
genomen als ghebrandt en gelbncken
hoewel fy mier van twee wilden bekennen. Zijnde aldaerweynigh apparentie
om yets meer uyt te rechten , keerde

weder nae Coppenhagen , ketende de
Deenfche Admirael met de Deenfche
en Hollandfche Vloot tuffchen Ween
cnde Cronenburg. Weder op fijn fchip
voor Coppenhagen komende , bevond
dat fijn Volck hadde ghenomen een
Sweedts Schip gemonteert met in de
twinrighftucken, gelaeden met Planckcn , Teer , Yfer \ welck Schip meende
dat de Swccdtfche daer noch meefter
waren. Sy hadden oock aengehouden

komende van Riga , onder anderen inhebbende een Gelante van den Hartogh van Churlandt
aen den Koninck van Sweden. Woensdagh den twaelfden gingh den Heer van
feecker Fluyt-fchip,

Wajfenaer aen landt. Donderdagh den
derthienden wierdt eerit belbcht door
den Relident van Engelunt , in het felve

Dade

en

M

huys met hem gelogeert, daer nae va^
de Keyferlicke ende Spaenfche Ambafladeurs.

De

Heer van IVaJfenaer advifeerde
Ho. Mog. den feventienden uyt
de Lijfte der dooden ende gequetften
haer

opgaven , te geblijcken , datter veel waren die haer devoir
niet hadden gedaen , ja hy verfeeckerde
dat 'er geen tien, jaegeen acht waren,
die feggen konden met waerhcyt datfe
gevochten hadden. Ickfalhet (fchreef
hy ) fcherp laten examineren ; maer
weet niet hoeick dan fuyvere genoegh
fal vinden om een Krijghs-Raed te formeren , ende die qualick ghedaen hebben , te ftraffen. Voorts fchreef dat een,
die by de Sweden gevanghen geweeft,
en van Elfeneur was gekomen , wilde
lbo veel Eeden fweeren als hy hayren op
het hooft hadde , dat de Sweden vier en
vijftigh Oorlogh Schepen , foo groot
als kleyn , fterck waeren geweeft.
Verfeeckerde oock datter van de Sweedfche
over de duyfent dooden uyt de fcheepen
aen landt waren gebracht.

die elck Capiteyn

De Collonel Puchler aen landt zijnde , wierd verfocht van wegen den Koninck dat fijne Troupen aen hem een
Eedt van getrouwigheyt föuden doen
foo langhfy daer waren, fulcks heeft hy
beleefdelick ge-cxcufeert, feyde fulcks

tegens

Daer nae
Koninck fijn genadighfte wil-

fijn inftruc~tie te zijn.

fchreef de

hy den Generael LuytenantSchach löude pareren , lulcks dacht
Puchler oock tot prejuditie van haer
Ho. Mog. te lullen itrecken ; doch wiert
verdragen datle communicacijf fouden
gaen , tot nader ordre van haer Hoogh
le te zijn, dat

Mog.
Aengaende den Eedt hebben

korts

daer na de Heer Prins Maurits foo wel
als den Heer van Beverwaert verftaen
dat fy wel den Eedt van getrouwigheyt

konden doen aen Denemarcken , onfy aen haer Ho. Mog. ghe-

derkort dien

daen

Wassenaer.

van Jacob van
De Koninck dede aen

daen hadden.
den Heer van Waffenaer de genade van
hem te komen befoecken in iïjn Logement , hoewel hy om fijn indifpotirie

den Koninck noch

niet haddegheiien.
|

pen ende goederen de Heeren Deenfche hadden

ghenomen

tot haer

noot-

met belofte van betaelingh , fonde efFed. Maer de noot breeckt wetten
ende beloften. Detijdtfeer naderende

j

!

I

druft,

verfocht permiffie

om

te

j

i

mogen te huys
j

komen.
De Koninck liet den Heer van Waffenaer Sondagh den vier en twintighften ,

!

|

avonts omtrent half feflen , door een
van fijn Edelluyden , met een van fijn
Koetfen boven haelen , ende hielt hem
's avonts ter maeltijd , alwaer hy na den
eeten langh die ghenadehadt van baer
Majefteyt deKoninginneteonderhou-

's

I

j

den, diemetgrootegetuygenisvanreffentiment , foo wel als den Koninck,
feer exalteerden de genereusheyt , met
de welcke haer Ho. Mog. foo notablen
fecours voor fijn Majefteyt ende desfelts
Rijcken herwaerts gheibnden hadden,
met hooge proteftatien dat hetfelve by
haer Majefteyten , noch des felfs Konincklijcke naefaten in der eeuwigheyt
niet foude vergeten worden , maer het
felve altijdt tegens haer

Ho. Mog. ende

gat van

:

Hy

wierdt dagelijcksaengeloopendoor
Hollandtfche Schippers, wekker Sche-
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Landskroon aen de grond gerockt, ende van de Sweden in brandt
geileeckcn doch het vclck isgefalveerti
Ende in die occaiie zijn twee van de

't

j
'

I

|

i

!

Hollandtfche Branders aen brandt gheraeckt , fonder datfe yets anders uytgerecht hebber.
Het vervolg van defe Deenfchefaecken , is in het hier boven aengeroerde
Prael-Tconeei der Doorluchtige Mannen wijdtloopigh genoegh verhandelt,
en aldaer te nen.
Deie Deenichen Oorlogh dan liep E n *e!geluckigh voor dien Koninck, tegen- fchen oordeeligh voor den Sweedt , en roemval- lo S^. e J*
ligh voordele Staet af, maerdeuyrge- kenvau
laete twift duyvel berockende ons Va- dien.
derlandtwel haeftweer een andere onluft met de Engelfchen.
De oorfaeck
hier van wasten deelen verborgen , ten
deelen openbaer, de verborgene mach
men den afgunft van deiè twiftgierige
nageburen wel noemen, deopenbaere
worden hier na in de bedrijven vanden
Heer de Ruyrer eenighfints verhandelt
als die tot vindicatie en herftellingh van
de eerfteen voornaemfte befigh is geweeft , beftaende , als daer gefeght wort,

inde onverwachte invafieenaentaftingheder Engelfchen, van Guinea , en
Nieu-Nederlant, en vervolgens het aentaften en aenflaen van de Nederlandtfche Scheepen.

De Conteften over de-

Landen erkennen. Sijn Ko- fe gevallen , en de plichten van onfentnincklijcke Hoogheyt liet hem daerna, weghen , tot een gewenfehte bylaege
na dathy audiëntie hadde laten verfoec- aengewend , iullen ons een weynigh beken, oock door een Edelman ende een figh houden , beneffens eenighe incides

felfs

j

j

van

fijn

Caroffèn ophaelen

,

die

hem

denten

,

die de verwyderinge voort be-

met alle civiliteyt ende goede gratie ont- vordert hebben , raeckende behalven
fingh , ende met complimenten , fiaen- deWeft- oock de Ooft-Indifche Maetde op 't fecours , die van een Prins van
vijf en twintig Jaren , hoewel defe noch
geen twaelf haelde, niet beter foude konnen gedaen worden.
Een van de Hollandtfche Branders is
door 't harde weer, niet wel van Anckers en Touwen verfien wefende , by

Wy

fullen , om niet van hec
onfe te feggen , de klachten van d'cen
en d'andere partye , van woordt tot

fchappy.

woordt uyt Aytzema

, gelijck die het
uyt de verroogen heeft , hier voor haelen , Hy feght dan de eerfte aengaen-

de aldus

S(f
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,
,

,
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wat pomften die van de Weft-In-

Compagnie

in defen tiidt fton-

den , hebben iy den een en twintighlten
January te kennen gegeven , als dat haer
van den Directeur Generael ende Raden in Nieu-Nederlandt van den derden November leftleden ghefchreven
wierdt, hoe dat fy getracht hadden de
queftien aldaer gereten , inder minne
by te leggen , ende dat ten fel ven eynde
den Directeur Generael Stuyvefant in
perfoon naer Ballon was vertrocken

cm

aldaer ter Vergaderinge van de vier
Geünieerde Colonien van Nieuw-Engeland , waer het mogelijck, in der minne de Engelfche te bewegen tot furfeancie van hare onvvettighe proceduyren
alwaer den voorfchreve Stuyvefant gekomen zijnde , naer veele debatten door
de drie Colonien , te weten Bafton
Nieu-Pleymout, ende Nieu-Hagen , de
vierde ( te weten Hertfort) in'tregart
van haer proceduyren tegensde Compagnie opentlijck in'tongelijck wierde
gheftelt ; welcke laetfte evenwel haer
felven het oordeel van de voorfchreve
drie Colonien niet wilde onderwerpen,
fuftinerende dat de voorfchreve queftien op de Vergaderinge van haer particuliere Colonie , ende niet by de Geünieerde moeite afgedaen werden , om
dat de felve geen macht ibude hebben
de Limiten van haer patent van den
Koninck van Engeland geobtineert , te
arcteren ; Soo zijn in de Maent van October laetftleden , naer de voorfchreve
particuliere Vergaderinge van Hertfort ,

Daden

en

onfe Nieu-Nederland noemden, door
fijn Konincklijcke Majefteyt aen haer

waeren gegeven, ende dienvoigende,
fchoon genomen by ons gepoffideert
aen haer moeften werden ingeruymt,
hoewel fijn Konincklijcke Majefteyt
wel expreilelijck in 't gegeven Patent
protefteerde , dat die van Hertfort geen
andere Princen , Potentaten, ofte Staten, foude mogen beledighen; dat de
Compagnie noch patent van den Koningh van Groot Brittannien loude konnen toonen , en fy dienvoigende alles
wilden en fouden onder hare Juridictie
goedt of quaetwillig reduceren ; 't Dorp
Ooftdorp, ende noch vijf andere Dorpen op 't Lange Eyland gelegen , diefe
airede voorde derdemael hadden geintimeert , om onder hare Jurifdictie te
komen mainteneren , en de limiten van
haer patent ten eynde toe uytbreyden >
en dienvoigende gheheel Nieu-Nederlandt de Compagnie af handigh te maken en te invaderen , pretexerende niet
langer onder het gebiedt van haer Ho,
Mog. ende directie van de Compagnie
wilden blijven, ende fy de felve alomme fouden en wilden mainteneren , ende dreygende , is cas des Compagnies
Minifters haertegens foodanige proce-

duren oppofeerde , de felve met vuyr
en fwaerde te fullen vervolgen , refuferende veele billicke prelentatien tot accommodement gedaen ; ende daer op
aenftonts weder hare proceduren by der
handt nemende, lbo heeft men in ge-

Nieu-Nederland een generale verende de faecke
,
foodanigh bevonden , dat londer haer
heel

wederom Commifftrillen toegefonden, gaderinghe gehouden
die na alle devoiren tot ruite

,

vrede en-

de eenigheyt aenge wendt, rapporteerden, dat de voorichreve Colonie van
Hertfort , abfoluyt verklaerde datle geen

Nieu-Nederlandt en kenden , weygerende den Directeur Generael ende Raden oock dien tijtel, door haer Hoogh
Mog. Commiffie , nu omtrent veertigh
Jaren gebruyekt, dat de plaetien die de

Hoog Mog. fpoedige affiftentie , alles
foude verlooren zijn
de lèlve hadde
daerom herwaerts , twee van de meefte
geintereffeerdens gecommitteert , om
aen de Bewindhebberen,ende des nood,
aen haer Hoogh Mog. den bedroefden
:

ftaet

,

waer

in

Nieu-Nederland , door

foodanighe onwettelijcke procedures
vei-

van
verviel

te

,

Jacob

remonftreren

moedigh te verfoecken

Mog.

ende oot-

,

dat haer

niet

verleent, ende bypublijcque noodiginghe, met approbatie van

Compagnie

Hoogh Mog. gedlen, hareFami-

lien aldaer

hadde neder gefet, wierden

geruineert, ende haer moeten bedroeven veertigh, dertigh, twintigh, min

en meer Jaren daer te Lande
gheleeft

,

te

hebben

haer gelegentheden gheftabi-

ende nu foo onrechtvaerdigh verfloten te werden , gelijck haer Hoogh
Mog. uyt de voorgaende redenen ghenoeghfaem konden afnemen , op wat
fondament de Engelfche hare pretenlieert

,

fien fochten vaft te

maecken

,

waerom-

mede

Supplianten nu ginder te lande,
alles in minnelijckheyt hebbende ghefocht te effenen , edoch fbnder eenige vrucht , geen anderen uytvlucht Tiende , als haer in de armen van haer Ho.
Mog. te begeven, ende de fëlve als ha-

Heeren aen te iïen, iich wederom ghenootfaeckt vonden aen haer
Ho. Mog. te addrefferen , ende nochre beicherm

maels te verfoecken , dat der felver goede geliefte zy , eyndelijck haere oogen
eens re flaen op de proceduren door de
Engelfche nu jaren langh in Nieu-Nederlant gepleeght, ende jaeren langh
aen haer Hoogh Mog. geklaeght , verfekerende dat de felve ioude bevinden
dat defe conqueflen door haer Hoogh
Mog. aen de Compagnie foo menighmael gerecommandeert, foo veele jaeren by de Compagnie met exceffive
onkoften ghepofCdeert , door de Engelfche, fiende dat haer Hoogh Mog.
haer over der felver proceduren nieten

bewogen , van defen Staet foude af geruckt weiden waer door de Compagnie niet alleen van de voordeden van
:

dien

,

wierden verfteecken

,

i

Hoogh

en geliefden toe te laten dat
duyfenden van menfchen , die haer verlatende op de belofte van maintien by
den Octroye aen de Weit - Indiiche

haer

Wassenaer.

van

ende ver-

j

j

!

;

j

de onkoften op haer

lieièn
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Hoog Mog.

recommandatien fb veel jaren in NieuNederlandt ghedaen , maer lbo veele
duyfenden Ingefetenen , naeckt ende
bloot , krijtende ende jammerende,
gelijck voor defen in Bralii door de Portugefen, alibo nu hier door deEngelfchen op den dijck gelet zijnde, weder
hier te Lande lóude moeten komen
ten waere haer Hoogh Mog. alle het
voorfchreve rijpelijck coniiderende , de
klachten van hare fchreyende endeverongelijckte Onderdanen ter herten namen, ende na haer Ho. Mog. wijsheyt
de faeck , het zy omtrent Ac Koning van

Engelandt ofte elders, foodanigh dirigeerden , dat haer getrouwe Onderdanen van deie onrechtvaerdighe onderdruckinge wierden bevrijd , om 't welck
te obrineren , de voornoemde Bewindhebberen ende haren Directeur Generael ende Raden , als voor defen is geremonflreert , voor het feeckcrfte middel ( onder correctie) hadde gecordeelt
het vaftftellen van een Limyticheydin-

ge

,

alhier in

zijdts

Natiën

Europa tuffchen wederte arrefteren,

endedaer-

omme

met alle ootmoedigheydt haer
Ho. Mog. verfochten , dat het der felver
goede geliefte zy , als noch de faeke daer
heenen te dirigeren, dat de voorfchreve Limytfcheydinghe met den eerften
door foodanige wegen , als haer Hoogh
Mog. nae haregewoonlijcke wijsheydt
dienitigh foudcn oordeelen , mocht
werden gemaeckt , ende dewijle dat het
in de voorfchreve Provintie van NieuNederland ibodaenigh door deonghebondenheyt der Engelfche fich liet aenfien , dat terwijle de voorfchreve Limytfcheydinge alhier in Europa wierde
bevordert, de Engelfche evenwel niet
en fouden fuperfederen ondertuffchen
met hare procedure voort te gaen, waer
door foude konnen ghebeuren dat de
Compagnie lichter alles afghenomen
foude zijn , eer men de LimytfcheydinS ff 2
ge

:

14.0
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ge konde arrefreren, ende dienvolgende
byprovifie medeeenige middelen, om
die proceduren te ftuyten , mochten
werden beraemt , die de voorfchreve
Engelfche haer deffeynen beletten, ende

Ho. Mog. Onderdanen

haer

in haer de-

voyr houden j fo wierden de voorfchreve B^windthebberen mede genoodtfaeckt te verfoecken , eerftelijck
der
fel ver ad vijs ,
of de Compagnie de
voorfchreve proceduren aldaer feytelijck foude hebben tegens te gaen ofte
niet; ende ingevalle van ja, datdefelve met noodighe affiftentie daer toe
mocht werden verforght
ende ten
:

-,

tweeden

:

dat haer

refpecle van haer

Hoogh Mog.

,

ten

Onderdaenen, ende

om de felve

ondertuffchen onder degehoorfaemheyt van defen Staet te behouden, aende Compagnie een Acte onder het Groote Zegel geliefde te verleenen , v/aer by haer Ho. Mog. de Limy •
ten van Nieu-Nederlandt geliefden te
ilellen naer de oude calculatie , te weten , van feven en dertigh graden ende
een half af, langhsde Kuftc tot een en
veertigh graden en een half toe, ende
voort landwaert in lbo verre als komen
kon ; ende voorts diftinite Mifïïvens

aen alle de Plaetfen ende Dorpen die onder degehoorfaemheyt van haer Hoog
Mog. hebbende gheftaen , haer airede
onder het ghebiedt van de Engelfche
hadden begeven , ende aen die geene
die daer toe door de Engelfche waren
geintimeert , ten eynde de eerfte iich
wederom onder het gebiedt van haer
Hoogh Mog. fbuden hebben te begeven y ende de tweede onder het felve
'

l

Hoogh Mog.
met de macht van 't Landt, de voor-

te blijven-, ofte dat haer

fchreve Miffivens fouden executeren,
ende dienvolgende haer tot haereghe-

hoorfaemheyt dwingen , houden ende
Ten derden
ftraffen naer behooren.
dat haer Hoog Mog-, aen fijn Koninck]i[cke Majeileyt

van Groot Brittannicn

,

:

en

Dadek

dcfe proceduren gheliefden bekent te
maecken , ten eynde fijn Majefteyt in
America foodanige ordre gave, dat de
gein vadeerde Plaetfen aenftonts mochten werden gereftitueert , en gedueren-

de het f raderen overeen Limytfcheydinghe van alie ufurpatien gefupperfedeert.

Dit wierdt wel byfondere Gemachtighden in handen geftelt, maer bleef

hangen , tot dat de Engelfchen meefter van Nieu-Nederland, betrotteren en

neffens

Nieu-Amfterdam gheworden*

waren.
Vorders aengaende de Ooil-Indifche

Maetfchappy , ièght hy aldus
Soo veel aengingh het Schip Hopewel, fyvan de waretoedracht van die
faecke geen andere kenniffe of befcheyd
tot noch toe uyt Indien hadden bekomen , als wat fy haer Ho. Mog. voor
defen hadden bekent gemaeckt , invoegen dat fy niet voor de komfte van de
Retour- Vloote in de naeftkomende So-

om

mer , bequaem foude konnen zijn ,
daer op naer eyfch van laecken te berichten, als zijnde gewoon mette lel ve
alie befcheyden van'tgepaffèerde in Indien Jaerlijcks te ontfangen ;
even-

Om

wel voor af

feggen , hoedanigh die
faecke uytte voorichreve jonghft geexhibeerde befcheyden begrepen , was wel
waer , dat daer uyt fcheen te blijcken
dat het voorfchreve Schip niet en was
te

gedeftineert geweeffc na

Couchin , ge-

nochtans de Brieven van Suratte,
over landt gefchreven , wel duydelijck
feyden r maer naer Porca , gelegen omtrent thien Engelfche mijlen beneden
Couchin. , en fulcks in 't gefichte van de
Vloot, verre 'm de twiniïgh Scheepen
van Oorloge , behal ven de kleyne Schepen ende Vaertuygen , beftaen hebbende, die de onlèn ten felven tijde voor
Couchin hadden leggen , en waer van
met twee Schepen, als de Roode Leeuw
en May- boom , Porca mede gefloten

lijck

van
en belegert
Cranganor
gelegen
len

,

,
,

Jacob

van

foo oock de Revier van

weynigh boven Couchin

mede met een Schip ,Tertho-

genaemt

,

neffens een battery aen

ftrantopgerechr, belet hadden , zijnde
( dat te noteren is ) den Radia van Porca
die geene gheweeft , die als een fubject

van Couchin , de zijde van lijn Koninck
en der Portugefen altijdt gehouden, en
ons , foo gcduerende de eerile als de
tweede belegeringh van Couchin , vry
veel fchaede en ongemack hadt aengedaen , en met den welcken de onfe, niet
fonder verlies van volclc, oock in een
hevigh gevecht gheweeff. waeren ; En
daerom wiert in ieeckere acte , by Heer

Downingh

geproduceert

,

die voorge-

geven wierdt by Jacob Huftaert, Admirael over onfe macht, geteyekentte
zijn, wel duydelijck gefeyt, dat hy die
van de Hoopewel hadde belet nae Porca
te gaen , uyt oorfaecke den Radia of Koningh onfen Vyandt was , en wy die
gantfche Kuil van Porca, tot Cranganor
toe, te water en te lande hadden befet
en dat hy dienvolgende , nae het recht
der Volckeren , niet en ibude konnen
toeftaen , dat fy in eenige van die Havenen fouden komen in te loopen.

Evenwel , om alle beleef theyt aen die
Natie te toonen, alfo fy voorgaven eenige Peper tot Porca gekocht te hebben
wiert wyders inde voorfz. a&egefeydt
dat hy de voorfz. Peper met een van oniè Schepen foude laten afhalen, ja dat het
voorfz. Schip feifs derwaerts foude mogen gaen , by aldien fy hem quaemen.
over te geven de Portugefche Brieven,
die fy van Goa voor den Gouverneur
van Couchin waren medebrengende,
hy haer , buytendes, van water,
brandthout, en vyvres tot haer Retour
hadde doen voor hen; hier op wiert by de
voorfchreve Stucken gefeyd^dat die van
de Hoopewel fouden hebben gheantwoort , en haer beklaeght , dat men haer
vijf dagen, tot haer groote prejuditie,

gelijck

Wassenaer

I^I

daer hadde opgehouden , haer niet toeftaende met haer Schip of Chaloupnae

Porca te gaen , felfs geen Brieven aen
haere Facteurs aldaer te mogen fenden
nochte oock met haer Schip na Su ratte
te retourneren, tertijt toe, den Generael, die men was verwachtende, daer
foude welen aengekomen, niet tegenitaende den Generael die daer was, te
weten Huflaert , confent tot haer vertreck gegeven hadde. Volgens de fclve
bdcheyden foude den voornoemde Huftaert hier op fijn ongenoege getoont,
en fulcks gerepliceert hebben , dat hy
fagh , dat hy voor , en in plaetfe van de
civiliteyt, die hyhaer hadde ghetoont
haer met waeter en brandt voorfiende

onder aenbiedmge van haer Peper van
Porca te doen afhaelen, van haer mee
een antwoort in forma van Proteftatie
bejegent wierdt

:

dat fy

felfs

albereydts

hadden toegeftaen , dat men een plaetfe,
te water ende te lande belegert , niet gewoon noch gehouden was door andere
te laten vifiteren j ontkennende vorders
dat hy haer met gewelt daer foude hebben opgehouden , ter contrarie dat hy
haer den eerften dagh van haer aenkorafte , verlof om weder te vertrecken hadde gegeven , maer dat fy felfs excufen en
dilayen hadden gefocht, haer dan dit,
dan dat manquerende j dat hy haer alleen tot haer eygen voordeel daeghs te
vooren hadde geraeden , te wachten tot
de komfte van den voorfchreve tweeden Generael , te weten van Goews,
om te hen of den Radia van Porca vrede met ons foude willen maecken , daer
groote apparentie toe was , en dat hy
haer dan niet foude beletten na Porca te
gaen, maerdewijle fydaer nae niet en.
wilden wachten , dat fy konden doen
dat fy wilden , protefterende dat fy felfs
oorfaeck van hare fchaede waeren , als
refuferende de prefentatie die men haer
was doende. Hier op wierdt by forme
van Duplijck by haer gefeyd , dat in de

Sff

}

voor-

,,
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voorfchreve Replijck verfcheyde frivo-

en verfoeyelijcke leugenen waren gebracht dat wel waer was
dat den voornoemden IJuilaert de
voorfchreve aenbiedinge haddegedaen
van de Peper met een van de Scheepen
van de Nederlandtfche Compagnie te
doen afhalen, en dat fy fulcks oock fouden hebben geaccepreert , ten ware den
Vicc-Admirael daeghs daernae was gekomen, en gefeyc hadde, dat dieprefentatie weder was inghetrocken. Uyt
welcke aóten van Proreftatie en contra
Proteftatie dan , foo de felve deughdelijck zijn , eeniger maten is blijckende
wat van de toedracht van de faecke is,
en dat de Nederlandtfche Compagnie
ten voorfchreven tijde Couchin en Porca formelijcken belegert ende befloten
hebbende , met intentie om de felve ,
'tzymet gewelde, 't zy by capitulatie te

le preteniien,

:

vermeefteren , gelijck als met Couchin
gedaen was , en waer op Porca fich meodeert heeft j hoewel, gede geacco
lijck hierna fal werden gefeyt, daerna
weder te rugge getreden , naer het volckeren recht, foo alshethuydenfdaeghs
hierin Europa wort gepractifeert, feer
wèl vermocht heeft 't voorfchreve Schip

mm

van daer af te wijfen , en

dat het

noch

een overgroote civiliteyt en courtoitie
van de voornoemde Huftaert is gheweeft, dat hy foodanige aenbiedinge,
als gefeydt is, heeft gedaen, infonderheyt daer, voor haer vertreckvan Suratte, van de hervatte belegeringh van
Couchin , ende den Oorlogh die de Nederlantfche

Compagnie tegens dat Rijck

en onderhoorige

plaetfen

was voerende

ten vollen bekent was, en waerom fy
haer noch te min over de voorfchreve

afwijunge te beklagen hadden.
Ende hoewel in de voorfchreve papieren , by de Heer Downingh als vooren overgelevert, eygentlijck niet van
de Lupaert, maer alleen van de Hoopwel, wiertgefproocken, hebben even-

Daden

cn

wel , boven 's geene , in 't reguarde van
deLupaert, was gededuceert , niet willen onderlaten,

ren,

mede

te

communice-

gene die faecke raeckende, zedert de voorfchreve ghehouden conferentie , by brieven over land ontfangen,
naerder verilaen hadden,
't Was dan
fulcks , dat , wanneer na de verovering
van Couchin , onfe macht op de Kufte
van Malabar voornemens was, om redenen hier vooren verhaelt , Porca mede met gewelt aen te tallen , en 't welck
door het verfoecken van de vreede door
den Radia van die plaets , gheftuyt of
voorgekomen wiert, invoegen dat de
voorlchreve macht fich daer op na Cananor quam te wenden , foo is , mits des
felfs eerfelen of te rugge treden , federt
by den felven van Goews en des felfs
Krijghsraedt gerefolveert, na de vero't

vering

vanCananor,

gelijck het zedert

bemachtight is , hem infgelijcks by te
komen , en tot gehoorfaemheyt te brengen. Tot dien eynde is aen de Engelfche , haer refidentie en factorye daer
hebbende , geinfinueert , dat haer, voor
de aenkomfte van onfe macht , van daer
fouden hebben te retireren , met aenbiedinge nochtans, hare middelen in een
van onfe Schepen over te nemen, ende
't welck fy lieden
hebben ghelieven te
verwerpen, te v/eten, die geene, die,
van haer tot Couchin refiderende, onder den Prefident van Suratte forteerden , en van de welcke nu dek klachten
fcheenen voor te komen , daer de andere , die onder den Prefident van Bengala
behoorden , haer hadden laeten gefeggen , en aen de reden gedefereerr. En
nademael voort nae het overgaen van
Couchin , uyt vrefe van onfe wapenen
meeir. alles uyt Porca landwaert in was
gevlucht, alwaerde Leveranciers hare
middelen en gelegencheden hadden verfeeckert , lbo is daer door veroorfaeckt
dat de Engelfche daer fonder Peper hebben geièten , in voegen dat , indien de

Lu-

van J a c o b van
Lupaert daer al ware aengeweeft >
ledigh van daer foude hebben moeten
vertrecken , en daer en boven wellicht
daer door lbo veel tijc verfuy mt, dat haer
reyfe nae Europa , door 't verloop van \
faifoen , niet foude hebben kunnen voltrecken foo en getijde dit alles in dier
voegen by de voorfchreve brieven wiert
verhaelt, met verdere toefegginge dat
den uytflagh van faecken injunio, als
doen eerft komende te lande, fouden
overfchrijven , om door fpoedige advertentie tegens de Engelfche proreften
gewaepent te konnen zijn;, Ondertuffchen meenden datter geen ftof of materie ontbreecken foude , om foo uyt
het voorfchreve fchrij vens , als daer neffens ontfangen befcheyden , alle in authentijeke Copyen te wederlegghen de
argumenten , by den ghemeken Heer
Downingh in de voorfchreve conferentie jongftbygebracht, als namentlijck
dat Porca een Land foude zijn , niet onechter

:

der Couchin

,

maer neffens Couchin

,

beyde onder den Sammoryn forterende Dat de Nederlantfche Compagnie
met den Sammoryn in vreede zijnde,
niet vermocht heeft de voorfchreve
Scheepen uyt Porca te houden , dan ,
fchoon genomen Porca al onder Couchin behoorde, dat fulcks alleen foude
wefen onder den Konincken'tRijck,
en niet onder de Stadt van Couchin,
dat de Nederlandtfche Compagnie den
Oorlogh alleen gevoerthadde tegens de
Portugefen , voor foo veel die eygenaers
van de Stadt waren , en niet tegens den
Koninck of 't Rijck , dat , genomen de
gemelte Compagnie al mede in oorlogh
teghens den Koningh van Couchin , ende by gevolge mede teghens Porca , waren geweeft , dat met of door de belegeringh van Couchin, de felve gheen
iints bevoeght was aen de Enghelfche de
Commercie op Porca, als lbo veel mijlen daer van daen gheleghen , te beletten, voornaraendijck niet, de wijle fy
:
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daer ghefeten waeren

, en een factoyre
hadden Want voor eerft , wiert wel cxpreiïèlijck ontkent , dat Couchin en
Porca onder den Sammoryn onderhoorigh fouden wefen , ter contrarie, dat
Couchin altijdt een lbuverain Rijck v% as
gheweeft , en jurisdictie mede over Porca gehadt , en geexcerceert hadde, en
fonder dat den Sammoryn oyt eenigh
het minfte ghefach üch of over Couchin
of over Porca aenghemachticht hadde,
zijnde in teghendeel den Radia van Porca van alle oude tijden verobligeert gheweeft , alle de Peper , by of ontrent Porca vallende, of uyt het Landt daeraenghebracht wordende , na Couchin te
doen voeren , om aldaer ghewogen , aen
de Portughefen ghelevert, en door de
.

werden , ende waer
van den Coninck van Couchin als dan
fijn tollen en geregtigheden was tree.
kende j Het foude wel kunnen zijn, dat
eenighe jaren herwaerts wat in-drachc
daer in was gelchiet, veroorfaeckt door
den Oorlogh , die wy mette Portugefen ,
en de felve met den Sammorijn hebben
gevoert, waer door fyonmachtighzijn
geweeft haer recht te mainteneren , die
oock alle Commercie op Couchin ten
principalen belet of haer benomen hadde, foo verre dat fy felfs onvermogens
zijn geweeft nu veele jaeren aen den anderen een eenigh Schip met Peper voor

felve vervoert te

Portegael in Couchin af te laden;
dat en deed ter faecke niet

:

maer

gelijck ge-

waren die van Porca verplicht
haer Peper tot Couchin te brengen die
Stadt nu aen ons overghegaen zijnde,
ièydt is,

:

hadden wy daer doordat recht verkregen , om die van Porca daer toe te houden , en fonder dat fy eenige de minfte
Peper in Porca vermochten te verkopen ofte leveren , en 't welck voor Porca geen kleyne fubjedlie , en voor ons
een groot rechtwas; dat voor foo veel
als de Nederlandtfche Compagnie belanght , de felve den oorlogh niet alleen
had-

;,
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hadde gevoert tegens de Portugelen of
de Stade van Couchin , tnaèr fulcks mede moeten doen teghens den Koninck
en 't Rijck, alibo den felven , als byde
Portugelèn geftek der felver zyde bleef
houden , ende de Nederlandiche Com,

pagnie alle mogelijcke afbrenck focht
aen te doen , waer door fy oock genootiaeckt isgeweeit, met haer macht voor
Couchin komende , eerit ende alvooren des felfs gefomiiceert Hof aen te
tallen , en met gewck te vermeefteren

den ghedachten Koninck oock
't leven is geraeckt , en in wiens
plaets bydeNederlantfche Compagnie
eenen Moetadavile is getïelt , nae dat

alvvaer
felfs

om

den

felven het geheele Rijde alvooren

aen de ghemeke Gompagnie hadde op
gedragen, om uyt hare handen 't felve
weder aen of op te nemen en te ontfangen, gelijck den voornoemden Moetadavile Jedert mede overleden zijnde,
by de opgemelte Compagnie weder een

ander , die de naefïe daer toe was, rnette
felve naem van Moetadavile tot Koninck geftek is foo verre was het daer
vandaen, dat de felve Compagnie over
het Rijck van Couchin niette feggen,
of op Porca niet te pretenderen ioude
hebben j Eo ipfo dat den Radia alle
vyandtfehap teghens de meergemelte
Compagnie hadt gepleeght , en ter oorfaecke van 't welcke den felve aen den
:

voornoemde Radia mede
lijcke af breuck ghefocht te

moghedoen , foo

alle

quam daer door in geene de minfte con,. of en hoe verreden Koninck
of 't Rijck van Couchin over Porca te
feggen of te gebieden hadt , gepofeert
dat den Radia van Porca t'eenemae! op
fijn felven hadde geftaen , of niemand
onderdanigh was geweeft , foo was de
Compagnie door de voorfchreve ge-

hderatie

pleeghde vyar.tfchap gerechtig geweett
hem den Oorlogh aen te doen , behalven dat het oordeel daer over de Engelfche geenlints en compeceerde.

,,

Daden

en

om den gefeyden Radia
,
reden en gehooriaemheyt te
brenghen , foo heeft de voorgeroerde
Compagnie de Stadr, als foo dicht onder of by Couchin gelegen , te gclijck
mede befet en belegert gehadt , en , ten
ware de felve haer hadde geaccommodeert, hoewel naderhandt daer weder
uytgefprongen , foude na de verovering
van Couchin de gantfche macht op haer
hals gekregen hebben , gelijck ais noch
te verwachten heeft ; en dat is de reden
dat de Nederlandtle Compagnie 3 geduerende devoorfz. beiegeringh, verilaen heeft de Engelfche en alle andere
Derhalven

mede

tot

Natiën daer uyt te houden , en waer in
de felve haer,, alsgefeytis, na hetvolckeren recht heeft gedraegen. Dat men
wyders voor gaf dat fy daer gefeten waren en een fa&orye hadden , kan haer
in 't minfte niet helpen noch patrocineren , want dat een faótorye niemandt

noch Jurifdiilie gaf, fy fitten daer
Koopluyden om te handelen en negotieren , en dat foo langh als het den
Radia welgevalt. In Couchin hadden
fy inlgelijcks haer factorye gehad, maer
recht

als

dat hadde niet belet , waerom men haer
geduerende de beiegeringh , van daer
niet fouden hebben moghen afwijfen
gelijck op dat fondament den Lupaert
onder anderen mede had gedaemen fonder dat fy eenige de minlte klachten daer
over hadden derven voortbrenghen.
Staende mede te noteren dat de Engelfche , geduerende de eerfte beiegeringh
van Couchin, zijnde geweeft een jaer
voor de veroveringh , met een Schip
daer binnen wefende > haer , 't zy met of
tegens haer wil, by het Canon der Portugelèn mede hadden laten gebruyeken
en die van de Compagnie daer mede
befchooten , behalven alle de vordere
afïïftentie die fy aen die Natie tegens de
Compagnie gedaen hadden , en dat foude men by der felver inlatinge in Porca
mede te verwachten ghehadc hebben

beh^>

van

Jacob

van

behalven dat den Radia by die gelegentheyt niet foude hebben naegelaten iich
van der felver gefchut , buskruy ts en andere ammonitie vanOorlogh, tot des
felfs meerder defenlie en veriterckinge
tegens de

Compagnie te dienen.

De Engeliche van hun

zyde brachten

defe klachten bylbnderlijck daer tegens
in.
I

De

.

De klachte zijn van

Compagnie, de
welcketen hooghften infifteren opeen
depredatie en ongelijcken haer- lieden
gedaen federt Anno feftienhondertfes
en vijfcigh , ter waerdye van hondert
acht en veertigh duyfent ponden Sterlinghs, wegens Scheepen ende goederen haerlicden afgenomen door de Nederlanders, en feven en tachtig duyfent
Ooft-Indifche

ponden aen fchadeop'tredelijckftegereeckent, wegens hare fadtorien die by
de felve zijn verbrandt en bedorven
't meefte is gefchiet federt fijn Majefteyts
geluckige reftauratie.
Sy klaegen oockdat Pouleron nu al
twee en veertigh jaeren door de Nederlanders belèten is geweefl , en dat fbo

en reden , dat de
Staten felver geen ty tel daer van preten-
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ponden Sterlinghs.
Defe Compagnie klaeght oock verfcheyde andere wegen en middelen., die
de Nederlanders in Indien practiferen
tot verhinderinge van onfe Negotie , fy

pretenderen een Oorlogh teghens alle
plaetfen, alwaer de Engelfchen factoryen voor de Negotie aenftellen , en

dan declareren fy Oorlogh tegen de Ko-

Op

2.

't

pretext

vaneen accoort ge-

maeckt met de Koningen van die Landen , wegens die principaelfte Waeren
foo verhinderen fy de Engelfchevan alle
handel, en fchieten naer onfe booten die
aen landt gaen, voorgevende dat fy alle
de Waeren hebben opgekocht, hoewel
fulcks in der daet niet waer is.
3. Als defe kunften haer failleren
foo faiferen en houden fy foo wel de
groote als de kleyne Schepen van de En-

gelfche op een vyandelijcke manier.
4. Sy proclameren haer felven te

weZuyder
Zee, en tot verfmadinge fchieten fy na
en (gebruyekende meer andere cmvaerdigheden) tegens onfeKonincks Vlagfen Heei en en Meefters van de

ge, afmonterende daer door
fteyt en dele Natie.
2.

lijn

Maje-

De Turckfche Compagnie klaegbt

Dat de Nederlanders

feer tegens alle recht

deren, maer hebben in onfe Tractaten
de wederleveringen van dien geconfenteert > en niet te min , foo hebben fy het
felve by force
De onkoften van twee
Scheepen die in 't voorleden jaer derwaerts zijn gefonden , om weer poffefïie
van 't voorïchreve Eylandt te nemen
monteren op drie entwintigh duyfent

14,5"

ningen van die Plaetfen , en fenden eenige Scheepen om voor de felve te blijven leggen , ende de Engelfchen haer
Negotie aldaer te vei hinderen , foo dat
den Oorlogh die fy aenvangen , is maer
in fchijn tegens de Landeryen , maer in
der daet tegens de Engelfchen.

federt fijne

Ma-

van haer-lieden
hebben ghenomen twee Scheepen ,
onder pretext van brieven van reprefalien van de Koninck van Spangien, naer dat den Koninck alle foodanige patenten haddegeclameert, ende
de vrientfehap met fijn Majefteyt geproclameert , dit Nederlands Oorloghfchip
wasgebouwt, en gemant in Holland.

jefteyts

3

.

reftauratie

,

De Koninckl'ijcke Compagnie klaeght

Dat de Nederlanders haer devoir
hebben gedaen om hunlieden te verdrijven van de Kuft van Africa , ende trachten oock om hunlieden te beroven van
haren geheelen handel, door het vervolgen van hare Schepen van Have tot
Have, omme met geweld te interrumTtt
peren

,

,

\\6
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peren alle Negotie tuflchen hunlieden
en de Negros.
2. Sy hebben de Negros geperfuadeert om hare Slaven en Forren te ver-

en
l

1

,

Daden

ghekomen, twee van de

felve hebben
Holland vivavoce, enterprefentie van die gene de welcke haer verongelijckt hebben , getuyght.

fulcks in

deftrueren.
%

.

Sy hebben onlanghs het Fort van

Cabo Cors inghenomen

en befetten
't fel ve noch , niet tegenftaende het de
Engelfchen rechtvaerdigh toekomt.
4. Sy hebben heurlieder goederen en
booten gefaifeert en aengehouden.
5. Sy hebben naer (ijne Majefteyts
Vlagge ghefchooten als men maer aen
landt naer oniè eygen factoryen wilden
gaen.
6. Sy hebben twee proteften aen de
Engelfchen gelbnden , haerlieden verfoeckende, datfe wilden ophouden met
hare manufacturen op die Kuft te verkoopen j en foo fy fulcks refuferen, datfe dan violentie fullen gebruycken , en
de Engelfchen als een oorfaeck van de

Oorlogh declareren.

4 De Portugefcbe Koopluyden klagen
Dat een Neerlandts Oorlogh-fchip
genaemt de Sluys van VliflGngen , heeft
aenghetaft en behouden het Brafïlifche
Fregat dat haerlieden toequam, en waerdigh was hondert feitigh duyfent ponden.
4.

De Handelaars
poratie

van de

Voor

alle

welcke injurien en verongelïjckingen

,

in Afrïca over de incor-

Konincklijcke

Com-

pagnie klagen

Datfe door de Nederlanders hebben
gheleden ten miniten drie hondert en
derrigh duyfent ponden Sterlinghs aen
fchade,fommige van hare Schepen zijn
in de grondt gefchooten , en in de brant
gefteecken, en na 't nemen van eenige
Schepen haer volck om hals gebracht
en vergeven , fommighe oock uytgeftroopt ende aen landt gejaeght in de
Barbarifche Landen, vier van de welcke naderhandt door Godts groote vooriïchrigheyt , weder in Engelandc zijn

Hebben

fy lieden

noch genede min-

gedaen , niet tegenftaende
alles deughdelijck is aengewefen, en met
eeden beveftight voor de Admiraliteyt
en oock fatisfaótie geëyfcht is door fijne
Majeiteyts extraordinaris Envoye.
Alle welcke fchade gheleden by de
Ooit-Indifche Compagnie
Wegens haer fchepen en goederen
monteert ter fomme van 258000 pont
Byde Turckfche Compagnie
1 16500 pont
By de Portugefche Koopluyden
1 60000 pont
By de particuliere Handelaers op de Kuft van
Africa
; 30000 pont
Behalven de fchaede van Pouleron , de
welcke volgens een rechtveerdige reeckeninge beloopt meer
als
4000000 pont
Dit rapport is op huyden gedaen aen
't Hoogerhuys , 't welck naer eenige debatten , mefet Lagerhuys t'eenemael is
over een ghekomen , en hebben twee
Rechtsgeleerden naer 't felve gehouden
om haer-lieden te verfoecken , darter
yemandt aen fijne Majefteyt foude mogen werden ghefonden , om re weten
wat tijd dat hy fbude gelieven teappointeren , op de welcke beyde de Huyfen
hem fouden konnen komen begroeten >
om hem bekent te maecken haere ootmoedige Refolutie defen aengaende genomen ; maer juylt als de Rechters quarnen aen de trappen van het Lagerhuys
fbo was 't felve al ghefcheyden of geadjourneert tot toekomende Dinghsdagh
toe , 't welcke het Hoogerhuys verftaen
fte fatisfactie

hebbende, heeft fulcks oock gedaen.
Hier

van

Jacob

van

Hier by quam noch een verouderde
klacht des Konincks over het aenplackcnin Zeelandt, van een Obligatie tot
laile van den Hartogh vanjorck. Op
het veribeck van haer Hoog i\log. hebben de Heeren van Hollandtaengenoraen, daer vorders in te voorlien , gelijck de felve de ftucken daer toe dienende , in handen van het Hof hebben doen
ftellen , op het welcke door het ielve dit
gevolght is:
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DE

landt

,

Raeden over Hol-

Zeeland en Vrieflandt

,

Allen

den genen die defen fullen fien ofce
hooien lefen,Saluyt. Doen te weten, alfoo

gekomen is, dateenigen
geleden , alhier aengeplackt zijneenige
gedruckte biliietten, luydende als voJght:
Een Obligatie of Adie, ende pretenfievan
fes honden les en tnegentigh pont fterhngs ,
ten laffe van fijn Konincklijcke Hooghcydt
tot onferkennifle

tijdt

den Hertoge vanjorck, Hoogh-Admirael
van Engelandt ende Yerlandt , te koop tot
Middelburgh in Zeelandt; EndeWy verifaen , dat hetfelve een gantfeh onbedachte,
onbehoorlijcke , ende desrefpecbueufè acle
is , daer in den naem van foo hoogh Illuff re
Perfonagic word t'onrechte overal ten toon
geffelt.
IST, dat
by defen de
ielve a£te voor foodanigli verklaren; ende
op de Rolle door den Procureur Generael
van delen Hove publijcquelijcken hebben
doen 'aceren. Interdicerende wel fcherpelijck alle Ingefetenen onderhet diftntt van
de Jurifdicfie van defen Hove gehoorende,
van fulcks ofte diergelijke oyt te onderffaen ,
ofte te doen , op peyne dat
jeghens de

SOO

Wy

Wy

felve als quaedtwillighe Ingefetenen fulcks

fullen procederen

,

ende de

exemplaerlijck doen ftrafFen

felve
,

als

foodanigh

Wy na exi-

gentievan faecken in goede Juflitie bevinden tebehooren. En op dat niemandt hier
van eenige ignorantie pretendere , So lallen
dat defèn op de Rolle , en door een van
de twee eer He Deurwaerders vandePeuye
vanden Sradthuyfè alhier afgekondiget, en-

Wy

de alomme gheaffigeert werde , daer men
fulcks gewoon is te doen.
Gedaen inden
Rade den ceriten Aprillis, Anno fefthien

en

tfeffigh.
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was hier noch ai niet mede vergenoeght.

Waer

over by het
is gedaen ,
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Hof een
als

naeider pu-

volght

Prefident ende Raeden over Hol-

landt

,

Zeelandt en Vneflandt: Al-

len den genen die defen fullen fien
ofte

Prefident ende

vier

hooien

Iefen

,

Saluyt.

Doen

te

weten

:

Aliooroionfekenniflc gekomen is, dateenigen tijdt geleden, alhier aengeplackt zijn
eeijighe gedruckte biliietten, luydende als
volght: Een Obligatie of Adic, endepreteniievanfeshondert fesen tnegentig pond
fterhnghs, ten lalle vanSijne Konincklijcke Hocgheyt den Hertoge van Jorck,HcogAdmirael van Engelandt ende Yerlandt, te
koop tot Middel'burgh in Zeelandt , &c.
fonder byvocginghe, ofte exprefHe van de
oorfaeke , daer uy t de voorfchieve actie ofte
pretenfie was fpruytende , ofte waer inne
de felve was belfaende , in allen fchijn ofte
het fèlve was een Obligatie, actie ofte pretenfie ter voorfz. fomme tot latte van hooggemelte Heere Hertoge, daer nochtans den
voorfz. Hove uyt de ffucken, den fel ven Hove geexbibeert , is gebleecken , dat het met
deiaecke dienaengaende foodanigh is gelegen, dat op den feftienden December des
Jaers feftien hondeneen en feftig, binnen
ofte op de Reede van Jamaica ghearriveert
zijnde Leenden Jan fz. , met den Schepegenaemt Maenen van Roffen , van Middelburg
in Zeelandt , wcfende foo ten reguarde van
een groot leek in fijn voornoemde Schip, als
gebreck V3n Victualie , 't overlijden van den

Koopman , blindtheyt van den Schipper,
ende andere van het Schceps volckvandcn
voornoemden Scheepefèerjammerhjck gefielt, den felven Leenden Janfz., den Gouverneur van

't

Eylandt Jamaica voornoemt,

ende den Commandeur Generael van des
Konincks van Engelandts Forten aldaer te
Lande ende te Water, by Requeff e ve: focht
heeft, ommetot foulagemcnt in de voorfz.
fijne noodt eenige Negros aldacr te moghen
verkoopen , ende daer op verkregen hebbenTtt z
de

,,
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de permiffie tot verkoopinge , eerft van dertigli , ende dier nae van me:r andere Negros , ten eynde 't vo!ck , aen wien de Matrofèn lchuldigh waren , daer door mochten
\verd:n klachreloósgeftelt, ende Palpoort
van den voorfchreven Gouverneur verkreghen hebbende , om te vertrecken van de
voorts. Reede met fijn regerende Negros
die hem den felven Gouverneur geweygcrt
hadde daer te lacten verkoopen ofce over te

nemen,

om

beneficeren

,

volgens fijn verfoeckaldaer te
ende daer op den achtiendcn

February des Jaers (ècfien honden twee en
van de voorfz. Rede tzeyl ghegaen,
dan twee dagen daer nie , vermits eenighe

feitigh

, wederom gekecrt zijnde, dagcabbordecrt van eenige Bootsgefellen ofce Matroofen van hooghftgemelte
Heere Konincks Fregat , genaemt den Diamant, gccommandeert door Capiteyn Richard Whicingh , en door des felfs ordcre
onder pretext van een Inftrufhe van Sijn
Koninckl: Hoogheydt voornoemt , dat de
voornoemde Gouverneur , na dat hem door
gedaene vilïtatie wasghebleecken, dat de
voorfz. Leendert Janfz. niet een Neger meer
hadde verkocht , als hem was geconfenteert
gheweeft, en dat noch aen 't boort van 't
voorfz. fijn Schip was gevonden de fomme
van twee hondert feftig ende ectelijcke ponden , ( waer van twee hondert ende achtien
aen hem Heere Gouverneur , beneffens vijftigh Negros waren gebracht) de welcke beneffens de voorfchreve twee hondert ende
achtien ponden , volgens gedaene pryfatie
beliepen tfamen ter fomme van (es hondert
enfés en tnegentigh ponden fterlings , daer

ongemackcn

delijck

is

op tot fijn eygen fecuriteyt, ende ten befte
van de Reeders van den voornoemde Schepe, foo 't felve geldt als Negros onder fich
heeft behouden , omme aen Syne hooghgemeltc Konincklijcke Hoogheyt te werden
betaelt ,op foodanige ontfl iginge als in fulc-

SOO

IST, dat
ke faecken is gerequireert.
wy in gevolge ende tot voldocninge van de
Refohitie ende ordere van de Edele Groot
Mogende Heeren Staten van Hollandtende
Weft-Vrie (landt, in date den veertienden
Martii leftleden , de voorfz. faecke hebbende geexamineert , bevonden hebben, dat de
voornoemde Leendert Janfz. atmftis , ey-

,

;

Daden

en

gentlijck niet en heeft

gehadt een Obigatie
van hooggemel-

actie cfte pretenfie tot laite

te Konincklijcke Hoogheydt, maer alleen
een acï.e op de voorfz penningen , die noch
moefte werden vervolgt ende geju!t;ficeert,
daer en fo hetgehoort , ende dat over fulcks
dennaem van foo hoog Illultrc Perfbnagie
t'onrechte door de voorfz. Billietten ofte
Aften ten toon gefte't is ende
dienvolgende in confideratievan dien, de voorfz.
Bi'Iietten ende ACten hebben verklaert ende
gedecriteert voor onbedacht, onbehoorhjck
ende desrefpetueux, gelijck
de felve verklaren by defen als (oodanigh, endebuyten
de waerheydc als vooren ghe-extendeert te
zijn; en tot een evident teecken van dien ,
de felve op de Rolle door den Procureur Generael van defen Hove publijckeüjck doen
:

Wy

Wy

Interdicerende wel fcherpelijck

lacereren.

Inghefètenen onder het diftrid van de
Jurisdictie van defèn Hove gehoorende, van
fulcks ofte dierghelijcke oyt teondcrftaen,
ofte te doen, op peyne dat Wyjeghens de
felve als quaedtwiüighe Ingefetenen fulcks
fullen procederen , ende de felve foodanigh
exemplaerlijck doen ftraffen , als wy naer
exigentie van faecken in goede Juftitie fullen bevinden ttbehooren. Ende op dat hier
van niemant eenige ignorantie en pretendere, Soo laften
dat defen op de Rolle
van den voorfz. Hove, ende door een van
de twee eerfte Deurwaerders van den Peuye
van 't Stadthuvs alhier afgekondight , ende
alle

Wy

werde daer men fulcks
doen , ende van nooden ghcwerden te gefchieden. Gedaen

alomme
gewoon

geaffigeert

oordjelt

fal

te

is

indenRaededen vierentwintighften
feftien

van

hondert

vier

en

tfeftigh.

April

In kenniiè

my
Adr: Pots.

Hier over verklaerde de Heer Downingb des anderen daeghs by Memorie,
aen haer Hoogh Mogende , fijn vergenoegingh te nemen. Maer wilde oock
weten hoe men in Zeelandt tegen dg
foodanighe procedeerde; waer op van

wegen die Provincie
gevolght

defe verklaeringe

is

Ds

van
T^\

Verltlaxine.h

van

Jacob

Lande ende Graef-

E

Staten van den

tic

delibererende op her affigeren ende

II JijckHeyt van Zeeland:,

tie v ln
'

van

by continua-

Bilhetten,r,bufivelijk
daarover. aen p' JC " en van bekere
gemtituleert eene Obligatie , actie or pretcn'

van fijn Koninkl. Hoogheyt den
Heerc Hartoa van jork, Hoog Admirael van
Engeland ende Yeriand verklaren h ler van
herten leet te wefen , dar aen iij'i Koninckl.
Majclteytvan Groot Crittannien , endefpecialijck aenhooghgedachte HeereHartog
fijn Majefteytseenighlte Broeder, dooreenige van hare Onderdaenen , met het aenfie, tot lafte

,

placken van de voorfz. bilüetten , foo fenfibelen ofFenfie was gegeven , als begerende
dat niet alleen fbdanige hooge Perfonagien
in haere Provincie met alle behoorhjekerefpeft Tullen werden bejeghent, maer oock
fpecialijck den hooghged. Koninck en Her-

togh,

als voor wiens dien ft ende intereile,
mitsgaeders voor die van het gantfche Ko-

ning!.

Huys, haerEd- Mog.vanoverlange,

en felfs in de difficylfte tijden , een byfondere genegenthcytende affectie hebben ghehadt eneffectivelijckgetoont , ghelijckdan
defelve daer by onveranderhjekgedencken
te verblijven, ende oock in dit fpeciael voorval aen de meer hooghftged. Koningh ende

Wassenaer.

I45)

de meeite eerc ende fatisfadne
van Sijne Koninckl. Hoogheyt den Heere
Hartogh van Jorck , fal moghelijck wefen.
Suilende Extract van defe Refolutie werden
gcfoiuien aen de Heeren o-d:naris Gedepufaecke, tot

teerden ter Generaliteyt , om aldaer tot antwoorde van hare Ho. Mog. jonghfte Mifïï-

veen
te

Refolutie, hetcasfuhjrct raeckende,

weiden ingebracht.
Aldus gedaen

ter

Vergaderinghe van de

Mog. Heeren Staten van Zeelandt , in'c
Hof aldaer tot Middelburg!) , den negen en
Ed.

twintighften April feftien hondert vier

en

Onderftont, Ter Ordonnantie van
hare Ed. Mog. ende getceckent
feftigh.

PlETER

HUYBERT.

de

Hier en boven wierd oock in feer betermen , van wegen de Staet, aen

leefde
fijn

Majefteyt gefchreven, daer

ningh vorder

lijn

Dow-

genoegen over toon-

de.

Vorders wierd in hetlaetfle van April
1

664 , beflooten den Heer Michiel van

Goch naer Engeland tefenden, om aldaer als Ordinaer Gefant van
len Staet te reiideren

,

wegen de-

om op het voor-

Hertogh willen doen erlangen

allcredelijckomen van alle onluften te letten, en
ke fatisfa&ie. Hebben dienvolgende na ry- de fwevende gefchillen , uy t den wege te
pe examinatie van faecken goedrgevonden
helpen.
ende verftaen , gelijck baer Ed. Mog. goedtMaer de Koninck onderdies fchreef
vindenende verftaen by delen, dat alle de
den twaelfden May weder aen de
van
ftucken en befcheden tot defe faecke eenighalende het gefchil van de Schefintsgehoorende, fullen werden geftelt in Staet,
pen laBonneEfperance, en de Henry
handen van den Baillu van Middclburgh
met laft endeordre, omnaergelegentheyt Bonaventure weder op, en eyfehende
fullen hier
ende bevindt van faecken , tegens de origi- daer voldoeningh over.
nele houders van de voorfz. abufive Obliga- liever lijn eygen woorden in het Franfch
tie , actie ofte pretenfie , mitfgaeders die de
by voegen.
felve alhier hebben doen aenplacken , te
procederen als na behooren , om vervolgens
puijjants Seigneurs.
Kos
by die van den Gerechte van Middelburgh ,
bons amii allïés
Confcedcres Vos
op fijne aenklachte, foodanigh te worden
AmbaJJadeurs qui ont dernierement
gefcntentieert , als de meriten van de faecke
Traiéte
conelu la paix 71 ont peu vous

Nieuwe
q«eö«n.

Wy

HAuts &

fullen

komen te reguireren

5

authorifcrende

voortsdeHeerenonfe Gecommitteerde Raden , omme de voorfz. billietten , by publicatie en arhxtie in alle de Steden ende Plaetfen van ons ghebiedt te doen decrieren , in
foodanige termen , als naer de nature van de

&

&

cekr

les infiances

qui nous leur avons faites

en faveur des intereffes dar.s Ie deux navires la

Boune Efperance <£r

Ie

Henry Bona-

faifant jpecificr dans lefdits
artictes ducht traite avec qui on leur fift

venture

y

Ie

Ttt

3

prompt?

'sKoninks
Briefacn
" c icaet -

,

ifo

L

't

,

:

e e y e

n

prompte ér entiere juftce , &plus particuUerement que la decifiöh de leur proces

MiniftrealaHayè, fimskrenvoyer alaju-

ent conclufionpaf Tentremlfe detioftre
flice ordinare

comme

veritable fentiment

il efloit

ér

a

lors7iojïre

int ent ion ce que

Nos Commffaires depuise'nt explique , ér
ledits interejfes noM ayant reprcjèntc de
nouveau Ie peti de fatisfaciion quils o?it eu
jufques a cet heure de nos precedentcs accommandations > Nous out fort prié de vous
en faire encore la prejente , ér de vous la
recommander par Ventremife du Chevalier
Dow?ting j noflre Envoye Extraordin. aupres de vous de qui vous [}aur es plus particulier ement Ie detail

de cette affaire afin

que kjdite interejfes ayent la fatisfaciion
que la Jufiice de leur cauje requïert ér
Vexecution de Vos promejfes [ifolemiellement
fait es dans Ie dernier traitté , de laquelle
nous ne doutons pas. Surquoy nous vous
recowma?idons , Hauts ér Puijfants Seinsurs a la Sanóïe proteéiion de Dieu. Efcrit
aNo/ire Cour a Whitehal ce 12. jour de

May

1664..

Voftre bon

Amy

Signé

Charles

R.

Downingh bracht oock klacht op
klacht by, nu over de traege expeditien
in de rechtlaecken , de En geitenen belandende, dan over de Injurienenöutragendes Konincks Onderdanen aengedaen , foo dat lijn mond of penne van
klaegen noyt ft il ftond. Daer tegen deden die van de Weft-Indiiche Compagnie defehun klachten, over den handel in Guinea.

Klachten
van de
Weft-Indifche

Compagnie over

den Engelfchen
handel in
Guinea.

Hoogh Mogende Heeren

WY

hebben mecrmaelsbefpeurt, dat
wanneer de Engelfche Natie ecwaren
nige defTcynen onderhanden

als

hebbende , om de Weft-Indifche CompagStaet,
nie ende anderelngefetenen van defen
ordinaris wate beledigen , fy van te vooren
ren voortbrengende wonderhjeke klachten

en

Daden

om alfo hare actiën alfle
d.'ii fijn

gekomen

,

aen den dach foucenighfïnrste rechtveer-

digen: Datdithaie maxime is, blijkt als nu
aen hare trouloofe Procedurcn , ghepleeght

vyandhjck conquefteren van 't Eyland
ende het vevmeefteren van
,
drie a vier van des Compagnies Schepen ,

in

't

Cabo Verde

door dien /elven Capitcyngbenaemt Holmes, welckeindcn Iaezijnde geeffe&ueert

Seitienhonderteen en llftigh in Marrio,
aldaeris geweeit , endeKabo
Verde, uyt den naem van de Koningh van
Engheland heeft opgheeyfcht , met dreygementen aendeonfe vandieplaetfealdaerte
vcrlaetcn, en haer defclvein teruymen, ten
langhftcn binnen den tijdt van fes maenden,
ende als wanneer over foodamghe onlydelijckeproceduren u Hoogh Mog: als dan aen

re

opdieKufte

deghemelte Koningh klachtigh waren valwy dat u Ho. Mog.
noch wel fal gedencken , dat fijn Majcfteyt
verklaerde daer van te wefen ignorant, beloovende dienvolgens op det'huys komfte
vanden felven Holmes, hem hiervan ghevoeligh tefullen toonen , ende felveexemIn dier voeghen
plaerlijck te doen ftraffen.
heeft men U Hoogh Mogimisleyd ende de
Compagnie in flaep ghewieght , om foo
trouweloofè deficynen des te bequaemer

lende, foo vertrouwen

uyt te voeren
hier niet by

,

fa!

zijnde ghewiflèlijck

,

dat het

werden ghelaten, maerdat

hun ooghwit verder is ftreckende,naementlijck, op de Kuft van Guinea , omme de
Compagnie oock ,wacr 't mogelijck ,aldaer
te depoflTideren , ende alfoo te benemen het
middel dat de felve genoeghfaem alleen doet
fiibfi Meren èndeftaende blijven. Hiermede
datfe wordt
is 't dan Hoogh Mog. Heeren
,

gedreyghtj, nietfonder perieul van hiervan
ontfet te werden ten zy u Hoogh Mog. foo
trouweloofc endevvandtlijcke procedueren
ven foodanige Geallieerde nabueren, tydelijck tcgens gae , ende vervolgens de Compagnie by haer verkregen recht , mainteneren. Waer toe dan maer twee 's Lands oor!ogh fcheepenbehoorlickgemonteert ende
,

gemant , werden gerequireert, foo tot Convoy van de Scheepen, foo altans veerdigh
leggende, om naer Guinea te gaen, als
van de gemelte Kuft voor een
kleyne tijd , waeromme wy dan onfe plicht
geoor-

zijn

tot defenfïe

van

Jacoe

geoordeelt hebben u Ho. Mog. by defen
cotmoedeüjck ce verfoecken,defe (aecke van
foo gevaerhjeke confequentie daer naer te
willen

dmgheren

,

dat de verfochte

Schepen ten vooi fchreve eynde

,

tot

Wassenaer.

van

twee

mam-

tenue van de Compagnie wettig? ende deugdelijcke conqneften ende Poiïeifie, aldaer
mogen werden geconfenteert en toegeHier
ilaen, 'c welk dan iyn vertrouwende.

|

<

Vorders, opdat deOorlogs gefinde
Engeland defaeken daer heen mochCliffoit
ten ilueren , leverde eenen
fijn petitie in het Parlement in, in de
welcke hy vertoonde , dat de buytenlandfche Koophandel van daege tot daege, meeren meer quam te vervallen,
ter oorlaeck dat de Nederlanders , lbo
in

M

in Indien als elders

mede
Ho. Mog. Hccren

,

&c.

Amfkrdam den

May feihen hondert vier
en feltigi ; Onderftont u Ho. Mog. ootmoedige Dienaers de Bewinchebberen van
de Geoclroyeerde Weft-Indifche Compagnie ter C imere van Amfterdam , geteeckem
'David van Baerle , A. Bontemantel.
drie en twintiglten,

I)"I

,

l'.

defelve leer

bekom-

merde, jagenoeghiaem opentlijck vernietighde, gelijck oock lelt de Koninckwaerdigheyt aldaer in haer rechten
wierdt verkort en beledight : veribec- Verfoeck
kende vorders, datmenfulcksden Ko- V3 ?^ Ear>
ninck wilde bekent maecken , op dat de g en hct
ielve mocht herftellinghe van lijn eer, Parleen de Kooplieden van hun fchaede ver- ment
krijgen.
Dit verfoeck fchrift geviel het
Parlement feer wel , dat daer over verklaerde, den Koninck metlijf en goed
lijcke

-.

Daer ontftond oock noch een gefchü
over een woord , luydende in het Latijn

:

Latent ijtceptam profequi, dat in het

Wanneer

Tracbaet tufTchen den Koninck en den

te willen behulpelijck zijn.

vanden 14.. September , desjaers
1662, was ingeyloeyt.
En allbode Heer Downingh in het
begin vanjuny de Staten notificeerde,
dat hyordere hadt een keer naer Engeland te doen , en klaeghde dat men noch
nietgereedt was, met deLijfte van de

den Koninck dit verfoeck in handen
kreegh , antwoorde hy fchriftelijck dat
hy beyde de Huyfen, voor de lorghe
die fy voor hem en lijn onderdaenen
droeghen, dede bedancken ; hy foude

Staet

geledene fchaeden , hier te lande, om
die tegens deingefteldederEngelfchen
te verwiiTelen, met verfoeck dat de felve ten fpoedrghften mocht worden vervaerdighr; hebben hem haer Hoog Mogende eenige verklaringen mede gegeven , de eene raeckende dat woordgefchilj d'andere raeckende.de faecken in
Guinea, en de Scheepen Charles, Jaques en Maria en de darde de Schepen
:

de Hoopwel en deLupaert,

gelijck: te

Aytzefna 5 Deel, pag. 74.
Op het verfoeck van haer Ho. Mog.
is oock van wegen de Heeren Bewindhebberen der Ooft-Indifche Compagnie , door hun Advocaet , tot naerder
bericht, een naerder Deductie overgelevert, zijnde te üen Aytzema 5 Deel,
fien

is

pag. 78.

vorders

fijn

Bedienaers in Hollandtalles

kennen geven , en voldoeningh doen
eylchen. Het Parlement bedanckte fijn
Majefteyt weder voor dek genaedige
antwoordt, en aldus wiert hetvyervan

te

afgunft aen

alle

kanten ontileecken.

Men

was in Hollandt onderiuffchen ,
iiende waer heen fich de faecken ftreckten , wel op fijn hoede ; men land ftraks
Scheepen en Galioots uyt naer de Weft,
om de aenkomende Koopvaerders te Waerwaerfchouwen , en te belaften achter khouwin*
om te gaen. Die van Zeelandt fchick- ^o" landt
ten oock twee wel bezeylde Scheepen aen de
naer Hyfandt, om de aennaerderende Scheepen
Scheepen te verhinderen eenige Engel- se
fche Haevens aen te doen.
Men fchreef oock een Bededagh uyt ,

om de

Beden»

naerderende onheylen , by den da & h
Almogenden te verbidden , en de vrede
en haer beftendigheyt met de nagebueren,

>

,

't

^2

I

L

E E V E

N

Engeland,

ren, af te fmeecken ; maer
wierdc het uytvoeren van Salpeter verboden, alibo men het aldaer op den oorlogh aenleyde ; waer toe oock een vloot
in

nier de Ooft-Zee wierdc geichickc ^

om

van Touwerck , Mailen , Peck en
Teer ibodanigh te voorlïen , dat Hollandt daer van mocht ontbloot blijven.
Hier te lande maecktemen aileCollegien ter Admiraliteyt, als oock de Bewuidthebberen van beyde de Indifche
Maetfchappyen bekent , dat de rijdt, die
dciche
tot het uytwiffelen van wederzij
fich

pretenfien, volgens hetjonghftgeilooten Tractaet met Engelandt , op vier

weecken , nae dek notificatie beraemt
was, binnen welcken tijd een ieder het
brengen , alibo naer expifijne had
nieratie enheteyndigen vandefelve,
in te

mandt meer fou worden aengenomen.
keer naer Engelandt

rownings

Downingh een

vextteck.

doende , fcheyde oock niet, fonder noch
weder fijn klachten over de Scheepen
de Bon Efperance, en de Henry Bonaventure te doen , en voldoeningh daer
voor te eyfehen } maer de Staeten kreaen van hun Gemachtighden tot de Ende
|ellche faecken bericht , dat
Schegemelde
boven
twee
itucken,defe
pen aengaende , wel hadden overhen ,
maer niets gevonden, het geen met de
antwoordt en onderrechtingh hier voor
aen den Koninck van Engeland gedaem
ïtrijdighwacre: men beiloot dan by de
voorgaende intentien te volharden, en
denGefant Goch, met fulcke redenen
Majefteyt van
te verlbrgen , dat hy iijn
Groot Bntannie, daer door krachtelijck
fy al

moclr overtuyghen.

Daden

en
i

ïMaer onderdies

Equipagie
kreecrh men van de fpoedige
ter Zee,
en roeruiringe van Engelandt

dusdanigh bericht:

Scheepen op dcfe Rivier wcfen befichtigen
ca ordte gegeven, om op het fpoedighite
alle die in de by-lage ofte hier onder volgende Lij ite vervat , gereet te maken Tot
welcken eyndc datchjek memchte van
Bootsvolck , Watcrluyden , Vii'lchers en
Timmerlieden gepielt zijn, en na beneden
gefonden , al waer het werek met foodanigen y/er by de hand gevat is, dat men gelood in het laecite van de naeitkomendc
weeck , de mee Ite part van de voornoemde
Scheepen zeylreede te fullen hebben , zijnde de Magazijnen van alles voorden , en
menighte van handen aen het werek Tot
Portlmout gaen de Equipagien oock ftcrek
voort, en lullen mede voor de meeftepart
omtrent die ::idt klaer weien
Men heeft
:

:

:

v\in

de

Waeckoock begonnen BecÜen

ilachten

,

en Volck te preilen

:

't

Sedert

,

den

i.

,

te

daer wey-

nigh moeyte mede hebben dewijl de Zeeluyden van felfsfcer gewilhgh zijn , en by
menighte haer dienli ofTereren, foo dat het
getal van ioooo. daer order toe gegeven is,
,

compleet zijn Men heeft oock
nieuwe Capueynen gemaeckt , meeft
van de geene die voordelen op de Vlooten
onder Cromwel gedient hebben , fonder
onderfcheyt van Religie , wefende veel van
Daer
die Anabaptitlen en Presbytrianen
in kort fullen

:

15.

:

wertgefeyt dat de eerlte Vloot beftaen fal
in omtrent dartigh kapitale Scheepen , dar
dj relt voor een tweede, op alle oceanen

Men
werden
Hertogh van
,
Aibemarlc en den Graeve van Sandwich ,

ghereet

ghehouden

fullen

:

fpreeckt dat Prins Robbert

voorgeflagen zijn tot Gcneralen
't Schip
dat gedeftineert was , om den Graeve van
CarlilTevan Stockholm te halen, isgecontramandeert , trn legbt nevens een ander
Fregat in Tilburihope , om de Hollanders
op te houden , en het belle Volck tot's Koninghs dientt daer v^n te lichten
Beneffens de 6 Scheepen die ick u Ed. in mijn
laetftegefchrevcn hc-bbe, dat by de Royale
Conpngnie ghecquipeert werden , leght
noch een van 's Konincks Scheepen van
:

:

omtrent 36. ftuck

> * Yn Heer

Juny heefc
i\/| men hier met allen ernft beginnen
*ende hebben den Kote e U ip cre n
q
wemftianingnendcnHartog h in Peifoon , alle de

Bericht
van de £n«
gelfche

,

,

tot

Portfmout zeylreet,

ommetdeeerile goede windt derwaerts te
gaen , en wort noch een ander verdubbelt
dat

men gelooft

neerttezijn

:

ten fclven eynde ghedeüiis gefeght dat het Advijs

My

Jacht

b van

van J a c

verneur van die Plaets mede gebracht foude
hébben , en dat men hem hier in Engelandt
ergens hcymelijck bewaert.

omgingen maerfijn Maeerden op de faecken van
de Öolt-en Weft-Indifche Compagnie,

toegerusl voerden.

:

4.Rangh ,
Royale Jimcs> hebbende meer Sruckenop
gekregen idem , de Prince Royal , de Royale Charles, Londen, Henry, Matthias ,

Wef-lndïfche Compagnie , met eentge -weynige Sterckten , en een Schip dry of vier ,

,

Ehfa-

,
Dreadnaugt , Revengie ,
beth , Hampshire , Dy-tmand , Ruben ,
d'A vonture: Defe capitale Schepen, meeft
van 3. Lagen Schuts , zijn alle ghcordonneert in aller haeft ghereedt te maecken , en
men heeft by mancquement van Volck vele
Viflchers van de Revier genomen , ende
veel Bootfvolck ghepreft om de Schepen toe
ce takelen, ende met aller haeft te Equipe-

Tot Wolcdge van de derde Rang de
Schepen, Duynkercken Henrietta, Pleymuyen, de Kroon, Anna, d'Allcurancie
ren:

,

,

op 't alderfpoedighfte gereet te
maecken en in Zee te brengen Tot Deptford vande 4. en
Rangh , de Convertine,
de Paerl de HecTor , en de Dolphijn fommigc van defe hebben al reede de zeylen aen
de Reen , en nemen haer Gelchut in , op alle de relt is veel Volck aen het werek.
alle gelaft

:

<;.

;

Downing tot Londen gekomen 2.ijnde , en weder op lijn vertreck naer Nederlandtftaende, hadt met de Bewindhebberen van de Ooft-Indifche Compagnie

verfcheydene

Conferentien

:

hy aennam in Hollandt, in aller ernft waer te nemen, gelijck de Koninck oock hadt belooft, de
faecken van de Ooft-Indifche Compagnieën den Koophandel voor te ftaen.

wekkers belangen

,

De Heer vanGochginghopden
Vertreck

Gerant"

Goch

naer

Engeland.

J un y 11564,

17.

voor Schevelingen , in het
van Capiteyn Jan Banckaert
tfcheep , en quam op den 22. der felver
JVlaend tot Londen aen , en wiert door
Schip

Koninck,

waer over hy onder andere redenen feyHet vjaere onver araeghlïjck dat de
de

van de eerfte, tweede, 3 en
onder de eerfte mede zijnde de
,

,

,

jeiteyt viel ten

op betfpoedighfle in Engelandt

,

,

beleefdheden

Lijf e van de Oorlogh Schepen die

Poortlandt

n

Ceremonie-meefter
feer vriendelijck verwellekomt en ontfangen. Hy had dien fel ven avond noch sijn aen»
heymelijcke aenfpraeck by den Konink, komfl en
daer vooreerft niet als alle loorten van ien! P raek
j
Charles Cofferel

Jachr dat de tydinge van het over-gaen van
Caho Verde hier gebracht heeft, den Gou-

Te Chattam

Wassenaer.

[onder vorder eenigh landt te beft ten , de
geheele Africaenfhe Kufi , met der felver
Rivieren en Stroomen^ onvryen, en anderen

den handel aldaer beletten en incommoderen fiu. De Heer van Goch gaf daer op
totantwoort: Alle ongelegentheden dien'
aengaende , vjaren by het loet e Traétaet
geregukert , en alfoo mofen alle de faecken
daer na gericht nvorden. Hy vervolghde

f

voorts met fijn beklaghoverdevyandlijcken handel van den Capiteyn Hol-

mes in Guinea ( waer van
gefproocken wordt

)

te

hier

doen.

na breder

Klacht
over Hol-

Waerop ™ es

en

^

,

de Koninck verklaringh dedegeen ken- <je"
niflè daer van te hebben; maerdefelve Guinee
bekomende , fou als dan , naer vereyfeh
van faecken doen. Hy bracht vorders
by , van de fware toeruitingh ter Zee
die men in Hollandt dede, het welcke
deGefantmet defwaere Convoyendie
men aldaer te doen hadt , verfchoonde
metverfoeck, dat fijn Majefteyt geliefde ordere te ftellen , gelijck by hare Ho.
Mog. mede foude gefchieden , dar geen
onlullen door wederzijdfche Vlooten
d'een tegen den ander , mochten komen
re ontftaen.
Het welcke de Koninck
beloofde , die noch in het nemen van
affcheydt f dewijl hetavondt begoft te
worden ) feyde Laet ons te [amen vrienden blijven. De Gefant had des anderen
daeghs de aenfpraeck van den Hartogh
van Jorck , en dien avond by den Cancelier , alwaer mede niet anders , als van
de Scheeps toeruftingh , en de beyde Indifche
V vv
•

:

,

ïfi

't

L

e e v e

n

Compagnien gehandelt wierdc.
Haer Hoogh Mogende hebben oock
overdefe faeckenaen den Koninckgefchrevcn, vanwelck fchrijven den inhoudt is , ghelijck wy van woordt toe
woordt hier by brengen.
difcbe

Schrijven

„Datalrijdt itaet hadt gemaeckt van

e

» ö oec^ e vriendfehap en correfpondentie
„ van de Heeren Scaeten Generael , en
„ als noch daer blijvende , met meenin„ge in goede vriendfehap metdefelve
„ te leven doch dat niet hadde gedacht

Staet.

,

jjop eenighe extraordinaris Equipagie
„ als by de felve wierdt aengeftelt , dat
} , delen niet anders alsvreemt bedenc„ ken geven kan ; dat wel waer was dat
„ eenige Scheepen daer wierden toegeals ordi naris,
3 , ruft, doch geen andere
„ ende nae Jaerlijcks gewoonte te efcor-

„ teren, ende dat daerom, fiendebyde
,,Nabueren extraordinaris Equipagie
„ wierdt aengheftelt , mede wel in be„dencken hadt genomen om noch ee«nige weynige het ordinare getal byte

.

en

Daden

„ te blijven > daer op by de Ambafladeur
„ verklaeringe is ghedaen , dat by haer
„ Ho. Mog. geenfints daer aen wierdc
,,getwijfrelt, en oock aen dezydevan
,, de felve nunochoyt eenigh manque„ ment van oprechte goede vriendfehap
3 , en correfpondentie fou weien , of in
„ eeniger manieren defen contrarie wer„ den getoont waer mede dan verders
:

„occaiie zijnde

genomen

om fijn Ma-

„ jeftey t voor te dragen , en te repeteren
j, de aótie van Capiteyn Holmes, aen
*, Cabo Verde gepleeght , met het ne» men van Schepen , en overweldigen
de Kuft van Africa
*, van Forten op
j, heeft daer op gelieft te leggen als t'anj, deren tijden, dat over die ghelegentj,heyt niet en was geinformeert, maer

» fulcks werdende bevonden

,

niet

en

foude onderlaeten behoorlijck redres
3, daer over te doen , feifs met ftrafïè van
j, den voornoemden Holmes , na eyfch
j, en bevind van faecken , doch dat den
» inhout van haer Hoogh Mog. miffive
„wilde examineren, en binnen driea
„vierdaghen daer op antwoort te laten
j,

„voegen, fonder nochtans eenigh be„dencken te hebben op hoftiliteyt of
„ yets fulcks. Verders mede dat wel waer >, toekomen , echter niet konde laeten
„ was dat daer te lande eenige geruchten 3,by defen teverklaeren, dat niet rcde„ van opghenomen mifnoegen wierden „lijck konde oordeelendat fijnRijcks„Ingefetenen desfelfs fubje&en daghe,, gehoort , weghens fchaden en offen„ lien by den volcken geleden , die daer „ lijeks , in en omtrent het bedrijf van
„over hare klachten aen 't Parlement „ haren handel op de kuft , aldaer gefta„ diglijck door de Nederlandfche Weft,, hadden ghedaen , ende van 't felve
^Parlement aen lijn Majefteyt waren „ Indifche Compagnie werden ghetur„ toeghebracht , doch dat daer over geen „ beert ende befchadight , ende dat daer
„reden behoorden te worden gheno- „ teghens geen ordre of expeditie over
„ men by de Staten ofte oock fulcks fo- „ klachten dien aengaendc gedaen , kon
„danig gheapprehendeert , datopfulck ,, worden geobtineert , waer in mede
„fubject eenige extraordinaris Equipa- „ behoorde te worden voorfien welc„gie foude opnemen, omdeNabuere „ ken alle na dat by de Ambafiadeur met
„reden op datfubject paffende was bei, daer door ombragie te geven, waer
„op by de Ambafiadeur met reden als „ antwoordt , en daer over ghetracht
„ contentement te doen , repliceerde
,, volght , om den teneur van miffive als
„anders zijnde getracht contentement „ lijn Majefteyt dat immers juftitie
„te doen, heeft hooghftgedachte fijne „ moeft werden ghedaen , ende felfs ex„ Majefteyt verklaert dat tot vrede was ,, peditie beitelt , en voorts alles na bedaer by vermeynt „ hooien ontrent het vrye bedrijf van
33 genegen ende oock
:

Gom-

van
Commercie

Jacob

van

welck de
j, Ambafladeur niet heeft goergevonden
,, tegen tefpreecken, nemaerteverkla„ ren dat haer Ho. Mog. tot alle goede
,, ordre en expeditie van juftirie genegen
„zijnde , hier ontrent niet en fouden

y,

gereguleert

:

't

,, manqueren , maer daer toe lig altijt
„ promt en veerdig houden , waer mede

„dan na

repetitie van betuygde genegentheyt tot vrede en goede corref» pondentie van fijn Majefteyt ( terwyle
,, het gantfch in den avont wierdt ) gedi5 , mitteert, fijn Majefteyt mederepete,, rende , dat binnen drie a vier dagen
,, gelijck te voorens verhaelt hadde , ant„ woort op de ontfangen Miffive foude
„laten toekomen.
Hier op heeft fijn Majefteyt niet naer
gelaten fijn antwoordt aen haerHoogh
Mog. te vergunnen in defer manieren.
>y

„ Op den tweeden July, is S. Hen» riek Bennet , Secretaris van Staet , by
,, de Ambafladeur gekomen , verklae53

rende na afgeleydt compliment, van
Majefteyt te zijn gefonden , met

33 fijn

antwoorde op hare Ho. Mog. miflive
33 van den vier en twintighften Juny de33 fes Jaers, met de mondelinge Dedu33clie daer benevens ter overleveringe
33 van de fel ve by de Ambafladeur ghe33 daen , 't welck was als volgt
te weten
„ Dat fijn Majefteyt van goede ghene33 gentheyt was , om volle vriendtfehap

33

:

33ende correfpondentie metdeHeeren
Staten der Vereenighde Nederlanden
„te houden , londer dat men eenigh
3> naerdencken desweghen behoefde te
33

hebben 3 ghelijck oock vertrouwde
hooghgemelde Heeren Staten van ge33lijcke ghenegentheyt tewefen, doch
33 dat niet en konde naerlaten tefeggen
33

33

dat dagelijcks veele klachten van veel
„fubjeóten wierden toegebracht, over
„fchadenen oftenfien, doordelngefè„ tenen der Vereenighde Nederlanden
33 aen de felve gedaen , daer over door
33

r>

den Heere Downing , Extraordinaris

Wassenaer.
Envoye

1^

hadde doen verioecken , met expeditie van ƒ uftitie
doch dat de felve niet volgende^ gelijck
als tot noch toe niet gevoight was, wilde vertrouwen dat voor het toekomende daer in foude werden geremedieert, en mitsdien contentement gedaen, foo wanneer gemelde Envoye
Downingh aldaer foude komen, gelijck de felve binnen weynigh daegen
,

reparatie

,

>

ten dien fine ,
de vertrecken

als

anders derwaerts fou-

en wat belangende was
over 't geremonftreerde der toeruftin>ghe van Scheepen aen diezyde, dat
>noyt voornemens geweeft was eenige
ichaede daer mede aen fijne Bondgenooten en der felver fubjeclen te laten
werden gedaen , zijnde alleenlijck een
ordi naris Equipagie tot conyoy en be>vrydinge der fubjecten en Scheepen
tegens de Roovers ter Zee , gelijck gewent was jaerlijcks fulcks te doen, uyt.gefondert eenige weynige Booten ex,traordinarisna prefènten eyfehengelegentheyt ; doch dat buy ten vermoe,den hadde gefien dat by den Staet der
Vereenighde Nederlanden fwaere Equipagie was aengeftelt , die vry al eenige ombragie hadden veroorfaeckt
echter vertrouwen wilde, ghelijck als
by haer Hoogh Mog. wierdt verklaert
daer mede niets quaedts voor te hebben , en dat al defe koften wel hadde
konnen en noch konde werden voorgekomen , wanneer men goede ordre
op de Juftitie en expeditie van dien
begeerde te ftellen , en voorts een goet
reglement op het bedrijf van de Commercie , 't welck vertrouwde in 't toekomende foude gefchieden, waer op
dan fich foude verlaten.
,, Wat aenging het geremonftreerde
foo fchriftelijck by miffive, als oock
mondeling by de Heeren Staten Ambaffadeur gedaen , raeckende de aótie
door Capiteyn Holmes op Cabo Verde 3 als anders op de K uite van Africa
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Vvv

2

„ge-

,

'üLeeven

Jf6

Majefteyt daerop
j, niet en was geinformeert , dat aennam
o y te doen , ende als dan wilde redreflè3, ren , felfs met flrafte van den voorst noemden Holmes , indien bevonden
Waer op
»a werde fulcks te behooren.
aen den voornoemden Heer Secreta»3 ris na réciproque compliment wegens
3, haer Ho. Mog. gedaen, isgefeght, dat
?.gepleeght, dat

fijn

t>,

hadde vertrouwt de goede geliefte van
7, fijn Majefteyt fbude zijn gheweeft,

:

,

Daden

en

minne fou konnen termineren en
bed echten , en dat hy fich voor Godt en
de menlchen , van alle onghemacken,
die daer uyt fouden konnen volghen,

aller

onfchuldigh kende. De voorftellingen
vorder van Downingh waeren niet als
het

oude weder op te haelen , gelijck uyt
antwoord van haer Ho. Mog. aen

dele

hem,

teiienis.

>>

33

haer Ho.

Mog. met

fcbriftelijckeant-

E Staeten Generael der Vereenighde Antwoord
Nederlanden , doorgeiien , geexami- aen hein
jJaen
neert ende overwogen hebbende het 8
Memoriael byden Heere Downingh, Extraordinaris Énvoye vanden Koninck van
Grooc Brittannien , den fesden defes aen
i

•>>

woordt over defen te hebben laten be-

A mbaffadeur
3, hadde verfocht , ende als noch was
verfoeckende , doch in gevalle als nu
J} niet hadde konnen ghefchieden , dat
y, hier of haer Ho. Mog. per miflive by
5, hem Ambaffadeur foude werden be-

>,

dienen, gelijck der fel ver

•>,

„ richt gedaen,

infifterendeniettemin
3, op 't voorfchreve verfoeck > tot meer5 j dèr verfeeckeringe en contentement
Waer op de ge3, van haer Ho. Mog.

„ melde Heer
3}

feggen

,

dat

Secretaris heeft gelieft te
fijn

Majefteyt liem hadde

Hoog Mog. Ambafladeur
melden ? dat meerghemelden
j, Heer Downing eerftdaeghs weder na
55 den Staet der Vereenighde Nederlan„ den foude worden afgefonden , op alles
33

gelaft haer

55

aen

y,

geinftrueert foo en ghelijck behoort

te

waer mede vertrouwde haer Hoogh
7, Mog. contentement foude komen te
?,

>,

nemen.
Daer nae

in de openbare aenfpraeck

weder verhandelt, met
betuyginge van vriendfehap te foecken
Eyndelijck komt
van weder-zijden,
Sowning Downingh weder in den Haegh, brenzijn die faecken

ger"
cn

1

atg
'

*.

haer

Hoog Mog. geprefenteert , houdende

onder anderen dat fijn Majefteyt ordregheftelt hebbende om te examineren de klachten hier bevorens iterativehjek gedaen, rae-

kende 'c gepaflèerde op de Kuft van Guinea,
daer in nae ghenomen informatie van wederzijden , foodanigh foude difponeren , als
goede Juftitie,ende naer reden bevonden
werden te behooren edoch in cas haer
Hoog Mog. niet afwachtende 'tgeenedaer
inne by fijn Majefteyt fal werden ghedaen 9
haer toevlucht fouden willen nemen tot de
wapenen, dat fijn Majefteyt in fulcken gevalle fich genootiaeckt fal vinden, geweldt
tegehs geweldt te oppoferen ; hebben goedt
ghevonden den ghemcltcn Heere Envoye
in

fal

:

Downingh

,

op de voorfchreve des felfs me-

morie , naer voorgaende rijpe deliberatie
ende proteftatie van oprechte gencgentheyt,
om met fijne Majefteyt in alle vertrouwde
vriendfehap en confidentie te blijven leven
micsdefen tot antwoordt toe te voegen
Dat haer Hoi Mog. geene geruftheyt ter
wercldt konnen vinden , in de generaliteyt
van woorden uyt voorgeroerde Memoriael

gCn(^ een Brief vanden Koninck mede , inhoudende weder een verfoeck
van voldoeninge , in welcken gevalle
deStaet alle vriendfehap van fijn Majefteyt fou te wachten hebben , maer in-

dat namentlijck fijn Majefteyt,,
,
naer dat de felve van wederzyden wel geinformeert fal zijn , daer omtrent ial procederen naer Juftitie ende reden, nademae! in
casfubjeeïbyde Onderdaenen van fijn Majefteyt gcpleeght zijnde , eene direfthoftt-

dien anderfints , fbu de felve ten minften
dat genoegen hebben, van niets te hebben naergelaten, het geea de faeck in

fèecker geweft van de wereld,

voorgellelt

litey t

,

jae niet

wefende

min

tegliens

als

openbaer Oorlogh in

aengeaomen
den Staet door tebefchiesen»

van J a c o b van
ten , forceren , ende vyandthjck innemen
van Forten en Sterckten op 't va (te Landt,
door toedoen van een formele Vloote ten

oorlogh uytgerult , enie verfien met krijgsknechten ende andere behoefte , om te lan
de ende te water hoitiliieyt te plegen, mitsgaders eene onverantwoordelijke feytelijkheyt tegens de Onderdanen ende Ingefetenen defer Vcrecnigb.de Nedcrlandtfche Provintien , door het nemen van bare Schepen
ende het rooven van hare goederen , foo te
water als te lande, niet anders als in Oorlogen gewoon is te gefchieden , met vervolginge van defelvcvyandfcbap van het eene
cjuartier op de Kult van Africa tot het an•

der ; alle zijnde (aceken die noch met eenighenfchijn van reden gejuftificeert , noch
oock eenighilnts gbcignoreert of ontkent
konnen werden ; dat haer Ho. Mog derhalven van de Juititie en rechtvaerdigheyt van
fijne Majefteyt daer op niet anders konnen

verwachten , dan voor eerft en voor al eene
vafteen feeckerc belofte van devoorfz. genomen Forten en Scheepen te fullen doen
reltitueren , mitfgaders oock door de handdadigen te fullen doen repareren de febaden
by defen Staet , ende de goede Ingefetenea
van dien daer door geleden , foo als naer aller vofekeren recht , ende in gevolghc van
het jonghitgemaeckte Tra&aet behoort te
gefchieden, ende dat vervolgens oock t'fijner tijdt de eflfective reftitutie en voldoeninge daer op moge komen te volgen.
Dat haer Ho. Mog. nu ter contrarie op de
srnftighe doleantien ende klare informatien
door haer Minifler aen den hooghgemelten
Koninck gegeven , niet alleenlijck foodaenighe verwachte toeiegginghe by provifie
noch niet hebben bekomen , maer dat de felve in plaetiè van dien > vernemen dat noch
meerdere macht uyt Enghelandt naer de
voorfchreve gheweften afghefonden wert,
die haer Ho. Mog. met reden beducht fijn
dat aen defen Staet, ende de goede Ingefetenen van dien , noch wel meerder ende
fwaerder ongemacken fouden mogen trachten toe te brengen, ende des te meer , alfo
volgens de rapporten aen haer Ho. Mog. gedaen , dooroculaircghetuygen vande voorfchreve ghepleeghdehoftilfteyten, de plegers vande felve haer hebben laten veiluyden

Wassenaer.

ï)7

tot vervolginghe van haer deffèyn

gbe-

,

worden van (odanigh ghetal

fterekt te fullen

vanfchcpenals tegenwoordigh in Engel.int
om tegaen na de Kuit van Africa , foude

werden geequipeert , fondcr
Mog. oock felfs daer teghens

dat haer
tot

Ho.

noch toe

,

de iterative verfoecken ,
en de voorfchreve remonftrantien by baren
Minifter aen fijn Majefteyt gedaen , eenige
de minde geruitheyt ofte verfeeckeringhe is
gegeven, ende dienvolgende oock van de
zyde van Engelant tot noch toe in dien deele niets gecontnbueert van'tgenein fodanigegelegenthcyt van fijne Majeiteyt,tot verhoedinge en voorkomingevan alle verdere
feytehckheydt ende hoitiliteyt met reden
weit verwachtende tegemoet geilen.
niet tegenftaende

Uyt al

defe voorftellingen

,

fchriften

en antwoorden , valt de ftandt der faecken , en wederzijdfche billijckheyt genoegh. te tien , weshalven wy laetende
delen woorden-ftrijd varen , tot de daet
komen. De Engelfchen fterek onder- EngelCche
tuflehen toeruftende , hadden al defe Equipe
gie
Scheepen klaer gekregen , beftaende in
'

fes

Rangen

,

gelijck als volgrht

DeeerftebeftondtinvijffwareSchepen, ophebbende 2550 man, en 120
fchepen, 4280

man

,

en 796 ftucken Canon.
De derde in i5fcheepen, 3650
en 7 1 5 ftucken Canon.

man

,

1 3

De vierde in 4.5 fcheepen, 5845 marr>
en 696 ftucken Canon.
De vijfde in 32 fcheepen, 3 170 man
en 660 ftucken Canon.
De fefte in 23 fcheepen , 1200 man *
en 214 ftucken Canon.
Maeckt te famen 133 fchepen, 20495^
man , en 321 1 ftucken Canon.
Van defe Vloot waeren 22 fcheepen
onder Prins Robbert naeGuineagededineert.

De Nederlandtlche Vloot die onder
L AdmiraelO^w, om de
,

den Heer

e
,

fene vloot.

ftucken Canon,

De tweede in

van
Engel-

Lijrte
<*

c.

Weft-Indifche Scheepen naer Guinea,

1664.

i

't

ft

L

e e v

<e

n

te convoyeren , vaerdigh was/cn meeft
in de Maes lagh , was defe Vloot
Die van Rotterdam , of de Mie;;, ru-

Van de
BollandIche vloot.

ophebbende 2039
man , en 360 ftucken Canon.
Zeeland ió fcheepen, 3550 man ,en
844 ftucken Canon.

ften uyt 7 Scheepen,

Het Noofder-quartier

fes

fcheepen

ftucken Canon.
, en 33
Harlingen of V liefland, 9 fcheepen ,
1930 man , en 4.16 ftucken Canon.
Na Guinea wierden 16. fcheepen gedeftineert, ophebbende 3 120 man , en

1550 man

.'.

óio ftucken Canon.
14 Convoyers en Advys-J achten
verfien met 656 man, en 175 ftucken
Canon.
Maeckttefamen 68 Scheepen,i284.5
man , en 2745 ftucken Canon.
Het Efquadre van de Vice Admirael
de Ruyter, was in de Middellandtfche
Zee.

Van defe Equipagie en toeruftinghe
hebben haer Hoogh Mogende fijn Majefteyt van Groot Britatinien oockdefe
aenfchrjjvingh gedaen.

DE
ctrer.

haren Ambajfadeur aldaer advjjs ontfanghen hebbende dat den Koningh van Groot
"Britanjen , den Hertoogh van Jonk en
zijn Majeft.hooge Minifiers eenighonbenoegen getoont hadden over ende terfake
vande extraord. Equipagie alhier aenge-

werdende , van Schepen gedeftineert
na de Kuft van Guinea Hebben na voorgaendc deliberatie goet ghevonacn hoog-ged.
Koningh tot weghneminghe van alle ftniimpreflien mits defen vrunt Nabuer-

ftelt

:

ftre

en
|

Daden

der mede eenige fub'jeéïen

van zijn Majeft.
onaengefien desjelfs defadveu en iterative

{

van datfa geenftns laft of
eommijfte .ghegheven hebben ) haer Je der t

vèrklaringhen

ecnigeu tijdt herwaarts niet ontfien en hebben de goede lnghefetenen van defen Staet,

van de Geoclroyeerde
Wefl-lndifche Compagnie defer Landen , in
de Ge-we ft en van Africa , en fpecialijck op
de voorjz. Kufle va?t Guinea , te beledigen^
en fpecialijck die

ende haer
te

van haere Schepen en Goederen
, ja felfs den Staet defer Lan-

berooven

den vyandtlijck aen te taften met 'V weghnemen van Forten en Sterckten : van haere fchuldighe plicht gheacht hebben den
Staet e?i de goede Ingefetenen

van

de felve

in de voor-ghenoemde gheweften , Joo veel
in haer was? te befchermen , en voor dierghelijcke

onghemacken itt't toekomende ten

beften te verjèeckeren

,

hebbe?ide ten dien

fine gheordonneert , dat uyt defe Landen
na de voorfz. gheweften fal vierde ghefon-

den de notnbre van 10. Oorlogh-Schepen
te meer alfoo die vande gemelte gheolïroyeerde Weft-lndifche Compagnie , weder
om ftaen derwaerts tefenden een goet Cargejoen

Staten Generael der Vereenïghde
Nederlanden met de jonghfie brieven uyt Engeldndt ingekomen , door

Staet daer

,

,

:

,

gheladen in

4 bcquanie Koopvaerwas

dy-Scheepen , die het gheenjins geraden

jbnder eenige efcorge mede te exponeren de
periculen en onghemacken , die anderen van
gel'tjcke conditie

diegeene, die

(

wareji over ghekomen, door
al-hoe-weljy in de voorjz.

Geweften noch machts ghenoegb hadden
om de voorfz. 4 Schepen aldaer komende te
arriveren j fonder eenigh gcleyde ) medefoo

wel als de voorgaende wegh te nemen , echter oock daer

e?i boven ?ioch onlanghs een
nieuw renford derwaerts gejbnde7i hadden:
Ende op dat hooghjl-gedachte fijne Majefteyt volkomelïjck moghe verfekert wêjhi
van haer Ho. Mo. inner lijcke intentie in

ende oor- dejen 3 mitfgaders van hare oprechte en
lïjck bekent te maecken de reden
doen ernftigc genegentheyt tot co?ifervatie van
faecke die haer Hoog : Moog : tot het
van de voorfa. extraord. Equipagie heeft de Vrede , en alle goede intelligentie metfijbewoghen, daer innc beflaende , dat haer ne Majefteyt : Soo hebben haer Ho. Mo.de
Hoog Moog : tot haer leetwefen bejpeurt felve fijne Majefteyt , wel willen verfekehebbende dat eenige Natiën > ende daer on- ren , dat haer Ho. Mo. al bereyts gerefolveert
:

van
«veert

hebben

,

dat

Jacob

Se

gene die over de

voorfz. 10 Oorlogh Schepen het

ment aen bevolen

is

>

van

commande-

in ghavalle hy op de

voorfz. Kufte ofelders inftjne Reyfe , /oude rnoghen vinden ofontmoeten eenige Sche-

pen of Subjeclen van fijne Majefteyt

van

eenige andere Geallieerde

van

,

of

defen

Staet , hy deJ'elve geenfinsfal hebben te be-

fchadigen, ofin humieTraficque aldaerte
beletten of incommoderen , voorfoo veelende foo lange de felve geene jchade of ongeaen defen Staet of de goede Ingefetenen

lijck

van

defelve , hebben toegebracht , mach
verlaten
Ende nademacl hare Ho. Mo.
.

vanfpi

Majeftcyts vjijtberoemJe Juftitie

ende befcheydentheydt zijn ver<wacbte?2de,
dat hooghft-gbemelte fijne Majefteyt des
felfs fubjeëïen in hare onrechtmatige occupatie n , ende vyantlijcke proceduren , buyten fijn Landt ende adveu ondernomen ,
ende in 't iverck gheftelt , niet en fal gheheven teftïjven ofte patrocinerc?i , ende dat
de felve oock aen den Commandeur overfijne Vloot en albereyts na de voorfz. Gevjeften
ghefonden , of?ioch derivaerdt te feizden ,
mede gelijcke ordre ende lnftrufliefalghelieven tegheven , foo houden haer Ho. Mo.
haer volkomelïjck verfekert , dat door 't afJenden van de voorfz. Schepen egeene de alderrmnfte fniftre rencontre tujfchen beyde
de Natienftaet te bevrefèn , behalven dat
fijn Majefteyt alle

s

bekommer niffen dien

aengaende t'eenemaelkan doen verdrijven,
door eenfpoedighe , genereufe , ende rechtveerdige Refoluiie , voaet hy haer Ho. Mog.
geruft geftclt , end? verfekert mogen vierden

van

de kofteloofe en Jchaedeloofe reftitutie

der Forten en Scheepen , by fijne fub)eEien
defen Staet en de ghemelte Weft-hidifche

Compagnie defer Landen, als voren,vyantlijck afgenomen : 't We lek haer Ho. Mog.

vanfpie Majefteyt nochmaels

op 'talder-

ferieufte ga?itfch vriendt-nabuerlijck zijn

verfoeckende.

Aldus gedaen ende ge ar re-

fteert in de Vergaderinghe

van

de hooghge-

melte Heeren Staet en Generael, den 29.
September 1664»

W ASSEN AER.

+

59

De

Gefant hadt over de felve faeck
den Koninck, daer fijn Majefteyt verkher
de Staet van de Vereenighde NederL.nden in der daed te beminnen, maer dat
hy ter oorfaeck van hun ftereke toeruftingh naer Guinea oock een Vloot had
korts daer nae aenfpraeck by

:'

,

v"
.

^

r

Dn .ï*s.

j,

moeten
teyn

men

toeruften.

DedaedtvanCapi-

Holmes was maer een
wift in Engelandt wel

fchijn
,

tot

^

en
wat

eynde de Scheepen uyt Hollandc naer
Guinea gingen , en de Commiilïe van
die Schepen ftreden met het veertiende
Artijckel van het voornoemde Tractaet,en fou allöolichtelijck begintfel tot een
ruptureen bondbreucke geven, en by
gevo'ghe oorfaeck van veel jammers
zijn.

OndertufTchen kreeghde HeerVice R »y^rs
1
Admirael de Ruyter oock heymelijck
ordere, om fich met fijn by hebbende
Vloot, naer Guinea te begeven ; van
fijn verrichtinge aldaer worde hier nae in
fijn leven gehandelt. In Engeland iloeg Beflagh
men vaft al de Nederhndtiche Schepen d "i?rcha "'
aen. En wanneer de tJeJienden van de scheepen
Staet, na de redenen vraeghden, kre- »" Enger
gen fy voor alle reden defe bedreyginge lan
dat fijn Majefteyt van .Groot Bntannie

q^™

,

nu foo licht niet tot ontflaen foute bewegen zijlij dewijl men de Engelfche
klachten in Hollandt als met de voet
ltiet , en met de felve fpotte.
De Koninck was tot daer en toe altoos wel tot
vrede geneyght geweeft , maer dewijl
nu de fware onkoften tot defe toeruftingen gedragen waren , verftond fijn Majefteyt tot den oorlogh genootfaeckt te
zijn.
In een aenfpraeck van den Heer
Goch deed fijn Majefteyt by nae de felve verklaringe. Hier op volghden Brie-

ven van Reprefalie, die men in Engelandt verleende , maer defe Commiftien
wierden , om het volck by der hand te
houden , en om voor de wereldt geen
eerfte aggrefïèurs te fchijnen ( hoewel
Guinea daer genoeghlaem van getuygh*ds)

,!

I'üO

't

L

e

even

en

de ) weder ingetrocken. Men oordeelde oock dat her. beter wacre deOorlogs
Scheepen ais Capers tot den Roof te gebruycken , lbo om het geprefte volck
daer door moedt te geven , en de Vloot
te eerder te bemannen , als oock om alle
Nederlandfche Schepen , die noch veyligh het Canael doorvoeren , in dat vaerwater op te vatten , dewijl men oock in
Hollandt al de Franich en Straetsvaerders verwachte , ibcht men daer een

!

wacker te maecken. En dit gekickte hen
foo wel, dat de Nederlandtfche Vloot
uytde Franiche bocht loopende (hoewel andere gewaerfchouwt zijnde weer
Holland- te rugge liepen) het Canael door quam
fche Sche- ft rev en , en alloo hun vyanden als dulle
H
En getfche lieden in den mondt liepen, die daer
genomen, van een goedt getal Scheepen opbrachten.

Maer alfoo eenige Scheepen van defe
genomene gereclameert en voor vreemdelingen bekent wierden , heeft men
eenige daer van weder ontflagen } maer
de Koninck om defen handel goedt te
maecken , heeft daer van defe Declara-

en verklaringh uytgegeven.

SYN

fijn

Onderdanen uyt-

Majefteyts

werckeiïde tot haer droevighe fcliaede , en
vermeerde nnghe tot groote Sommen, niet
regen (bende verfchcyde en mcenigvuldige
eyiïchcn die fijn Majefteyt heeft gcdaen acn
dj Staten der Geünieerde Provintien

,

tot

vergoedinge en verfoeninge , doch
geen konnen verkrijger, Derhalven heeft
('met Advijsvan zijn Secreten Raet) goet gedacht en ordre gegeven dat in 't generael
.Brieven van Repretalie werden vergunt reheelt

:

gens de Schepen

,

,

.

Daden

, fo dat niet alleen fijn Majefteyts Vloot
en Schepen , maer oock alle andere Schepen die toe- gelaten fullen fijn by Brieven
van Reprefalic , of anderfiiits by fijn Konihcklijcke Hoog'ieyt den Hertog van jorek,
Hoog-Adn.iraei van Engelant , &c. fullen
en vermoglien wettelijck aen-grijpen en nemen alle Schepenen Goederen ,toe bchoorendc de Sraten der Geünieerde Provinciën,
en ftellen de felve te recht in 'c Admiraliteyts
Hof, en dat de voorfz. Admiraliteyts Hof
is', en wort hier by geauthorifeert daer mede te procederen , volgens Admiraliteyts
Couftume en Wetten van Natiën, te rechten en condemneren de felve als 't behoort:
En voiders, dat voor foo veel by order en
directie van fijn Majefteyt veel van de Schepen en Goederen , toe-behoorende de Staten der Geünieerde Provinciën , Onderdaenen of Inwoonderen van dien hebben , en
fijn alreets genomen en acn-gegrepen , en
blijven nu onder fijn Majefteyts bewaringhe
[ met advijsvan fijn Secreten Raet ] ordonneert en verklaert , dat alle en elck van de
voorfz.Schepen en goederen,fo genomen als
gearrcfteertjWelcke toe-behooren de Staten
der Geünieerde Provinciën , of eenighcha-

tien

Onderdanen oflnwoonders, fullen fijn
onderworpen aen de voorfz. Generale Re-

rer

prefaljes

,

en

fal

tegen

worden by de voorfz

Maje ft. hebbende in Confideratie
Declaratie
de Injurien , Affronten en
genomen
van den
Koninck
Schade gcdaenby de Ooft en Weit-Incaer over. difche Compagnie en andere Onderdanen
van de Staten der Geünieerde Provinciën
aen en op de Schepen , Goederen en Perfo-

nen van

,

,

nen van de Staten der Geünieerde Provin-

1

braeve flagh mede te ilaen , liever als
door te vroege kaepery, de Üaepende

tie

»

hem geprocedeert
Admiraliteyts Hof,

volgens Admiraliteyts Coftuymenen Wetten der Natiën , tot finale oordeel en condemnatie, en dit fal fijn aen 't voorfz. Hof,
een ghenoeghfjeme verfekeringhe foo te
Withal den itf. December 1664.
doen.

Ondertekent

Zün Hoogheyt

Prins

Robbert,
Heer Tezaurier
Herto. van Albemarie,

Hertog van Ormont
Marq.v3n Dorchefier,
Heer Cliamberlain ,
Graef van Rerclvfhire.
Graefvan Ang'efey.
Graefvan Bathe»
Graefvan LaudecJail.

Graefvan Calbery
Heer Wen. wort
Heer Berckeley,
Heer Afheley

>

Mr. Trefaurier,

Mr»

Vice-Chamber*

lain

,

Mr. Secretar. Morice»
Mr. Secretaris Bennet
Sir

,

Eduard Nicolaes.

Robbert Southwel, Cler. Concil.

Goederen en Onderda-

Hol-

van

Jacob

van

Wassenaer.
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Hollandt aldus wacker ghemaeckt, per van Zeelandt , als mede omtrent dertig
Koopvaerdy Scheepen, foo groot als kleyn y
ftelde ordere toe haer verfeeckeringh
foo te waeter als te lande , penningen van voor Malga afgezeylt, om onfe reyfe
wierden vereyfcht , en metgrooten yver te vervorderen na Cadix. Als wy omtrent
opgebracht. De Zeeuwen kregen brie- Caep Moly gekomen ivoren , quanten noch
ven van reprefalie , en brachten binnen drie Koopvaerdy Scheepen by ons : te
korten

tijd

dertig Engeifche Prijfen op.

Men

fchreef tegen den 2i.January des
Jaers 1665, fandt acn alle Vorften en
haer Bedienaers in alle Hoven , nettelijck

Veikla de:! itaer.

ghededuceerde verklaringen uyt

om te

bewijfen dat de Engeifche de eerfte
'U-'airen j dat haer Hoogh Mog.
de Jaecke en bet gefcbil gaerne acn den Alder-Chriftelijckften Kpninck wilden verbijden, maer datEngelandt , onder 'voorgeven va?t de altefwaere boften lot de toeru fl h/ge te hebbe?i gedaen , fulcks bleef'weygeren , ?naer eerder defaeck wilde uytvech-

aiSreJ!eU!rs

oock de Hartogh van Jorck
met den Ambafïadeur van Goch , hem met een fier ge-

ten. Gelijck

in een aenfpraeck

•

laethadtte gemoetgevoert: Hy meende
nu felf mede in Zee te gaen , en dat om des
Konincks eer en de gerechtigbeyt van bet
volde te handthaven en bcfc bermen , zijnde tevergeefs, al dat dien Heer, wegen
hetonnoofel bloedvergieten, defchaeden en het algemeen verderf konde by
brengen.
De Ridders- van Malta , fbeckende
mede in dit troebel waeter te viiTchen
verfochten tot vergoedinghvanhunS*.
Jans goederen , die hier te lande befeten
wierden , mede brieven van reprefalie
maer wierden afgewefen De Franfchen
moften mede hun fchaede dragen , de.

tueten een Nederlander , en noch twee
vreemde Schepen , zeylende met malkanderen na 't Nauw van Gibralter , en foo
voorts.

Nauw gepajfeert

zijnde

,

is

op

mandeur Fieter van Erakei om by tefteken : Tegens den dagh maeckten ivf wederom zeyl , en miften eenigbe Koopvaerdy

Den 29. 's morgens refcontreerden ons acht a negen Engeifche Kojiincks
Schepen , <waer op den Commajideur Brakel
't Opper hooft van de voorfz. Engelfe die
de Vlagh voerde , vereerde met vijf boo-

Schepen:

f

ten

edoch den andere?i wachtende dat

,

by onfe Commandeur op zijde was , beeft
vyandlijck de geheele Laegh gegeven
;
vjy fulcks fende , hebben defelve alfoo betaelt als fy ons hebben gedaen : Edoch alfoo verfebeyde Koopvaerdy Scheepen, volghens de Flaccaten van haer Ho. Mog. de
Heer en Staeten Generael , hunne Eer en
Eed niet hebben betracht met malkanderen te wachten en tefconderen , maer ter
contrarie na de Reede zijn gczeylt , foude

hem

ongetwijfelt

,

met de hulpe Godts , geheel

fecht mette voorfz.

brachtj en eerfe vry gepleyt wierden,
meelt veronkoft waren. OndertufTchen

Engelfe hebben afgedaer nu tot ons aller leedtwejen
den Commandeur Brakel is door ge booten,
en noch een of twee man en eenige gequet-

quam van Capiteyn Jacob van Meeuwen van den 30. December des Jaers

ften , als mede ee?iige booten onder 1 'at er
in fijn Schip , foo datfy tegenwoerdig doen-

wijl veel van

hunne Scheepen opghe-

1664, ditfchrijvenaendeScaet.

loopen

y~x En

2f>. defer

,

zijn

wy

nevens den

X^ Heer Commandeur Pieter van Erakei,

Jan Roetering, en Cornelts Kuy

,

f

f

de zijn met krengen

van
an
Briefvan
Capitey n
van Mceu
wen.

't

den 2,8 defer Capiteyn Cornclis Kuyper vayi
Zeeland, nevens eenige Koopvaerdy Schepen -,;idcr desfetfs Convoy en befcherminge
behoor ende , van ons afgezeylt : op den [elfden dito 's nachts , omtre?it 3 mijlen buyte?i
de Eay van Cadix zijnde , zeynde den Com-

,

en

wat

repareren

gelijcken op Capiteyn Roeteringh

twee

dooden en eenigbe gequetften : Doch ick >
( Godt zy danck ) hebbe geen fchaede acn
Volcknoch Schip dati alleen eenige feboo-,

Xxx

ten

,,,

,

Ueeven

i6z

ten door de Zeylen , en <wat kopende Wand
aen gieken. Mede is by de Engelfe ghe?iovien

ee?i

Schipper

of twee kleyne Scheepjens.

fan

Roelofjz. 'voerende

V

Den
Schip

de Koninck Salomon

,
diefich felven defendeerde als een eer lij ck foldaet y is in de grond
gefchooten } en 't Schip de Sl Marie , daer
.

Schipper op is geweefl Luc/rs Pruys falg
zijnde by die Scbepen die wy 's morgeiis verr.

mijten, en ?ia de Reede zeylden,

is

genomeii ,

aleer wy E?igelfe hebben vernomen j voorts
zijn

wy 's avonts na

Sonnen ondergangh op

De Engelfe üouden de Bay gefloten j lek wenfehte wel dat
ickUEd.Mog. ordere hadde eenige Scheepen te ontloffen , en in dienjl te nemen-, [oude , met den Zegen des Alderhooghflen , de
de Ree gekomen

felve in korten wel hier
vertrecken.
Getekent
J

a c o b van

j

de Staet
gedaen.

s

Meeuwen.

en

Ericufelijck gedelibereert

iJ genomen

in achting

zijnde, de voorfz. vyantlijc-

kcaggreffie van de Engelfe , als mede
andere menighvuldige holtilitcytenby den
Koningh van Groot Brittangien of des felfs
fubje&en , defen Staet en goede Ingefêtenen
van dien , nu eenigen tijdt aengedaen , door
't weghnemen van Landen , Steden , Forten en Schepen , eerftopde KuttevanGuinea , en vervolgens mede in Nieuw-Ncder-

landt, oock eyndelijck door 't nemen van
veele Schepen, felfs binnen Europe Isver:

fhen en gercfolveert Dat alle Engelfe Schepen, foo ten Oorloge als ter Coopvaerdye
:

geequipeerten uytgeruit , felfs mede binnen
Europa , door de maght van Oorlogh- Scheden van de Staet , infgelijcks aengetaft en
vermeefiert, en hier te Lrmde opgebraght
lullen werden ; ter tijdt en wijlen toe, den
gemeicen Coningh van Groet Brittangien de
voorfz. gepleeghde hoftiliteyten fal hebben
doen repareren , of dat daer over eenaccom-

znodement fal wefen getroffen En fal noch:

maels aen de

refpec~tive

sa.lkeytgefchïevcn

t

tenin Zee willen zenden, en de boven geexpreffeerde ernftige intentie

vanhaerHo.
Mo. door de hoogc Officieren , Capiteynen
en Schepen van Oorloge onder hun reforte-

rende en Je gehorende , op 't alder-efficatieuftein'twerck te ftellen, en doen ftellen.

Vorders wierden al de Collegien ter
Admiraliteyt gelaft de Equipagie en toeruftingh ter Zee j teghen het voorjaer

met alle mooghlijcke ipoet en
te fettcn

,

vlijt

gelijcke ghefchiede.

voort

De Ko-

ninck bleef oock niet lange met fijn verklaringh te rugge , maer heeftfe in defen
iin laten

uytgaen.

van de Bay doen

Hier op volghde defe verklaringh van
den Staet > van den 24.. January 1 665.

rinsh%an

Daden

en

dien fine aenftonts, voor foo veel heen;
en foude zijn gefchiet eenige iighte Fre°at-

Collcgien

worden,

ter

Admi-

dar haer E. ten

AL

foo op de klachten van diverfêlnju- Dedaratïe
rien, affronten en beroovinghen ,ge- van En&e-

daen by de Ooft-en-Weft-Indifche landt «
, en andere Onderdanen der
Geünieerde Provintien , aen en op de Schepen , Goederen en Perfoonen van onfe Onderdanen , tot hare befwaerhjeke fchade,
en belopinge van hooge fommen , in plaets
van reparatie offatisfaftie , diegeduurigverbevinden dat aen de
focht isgeweeft
Ruyterordreis gegeven , niet alleen om te
abandonneren de Maetfchappye regens de
Rovers van de MiddelandtfèZee, waer toe
de Staten Generael ons hadden genoot
maer oock om te uferen alle AcTen van berovinghen en vyandtfèhap teghens onfe Onderdanen in Africa:
daer opgaven 01dre , om aen te houden de Schepen behoorende d'Onderdanen en d'Inwoondersvan
de Staten van de Geünieerde Provintien,
evenwel wy gaven noyt eenige Commiffien
tot Brieven van Reprcfaüen , noch deden
procederen tegens de aengehaelde Schepen ,
tot dat wy hadden een klare en om wijffel bare ken mfle , dat de Ruyterdc voorfz. ordre
in executie hadde geftelr , door 't verfeeckeren van diverfe onfer Onderdanen , Schepen
en Goederen: Maer nu bevinden doordefe
veiffe Injuricnen Attien vanhaer, en d'intelligentie die wy kregen van hare preparatien ten Oorlogh , en haer uytdechnge van

Compagnien

:

Wy

Wy

Brie-

van

Jacob

van

Brieven van Reprefalien tegen ons Vo!ck

,

dat beyde onfegeduldigheyt en de andere

remedien die wy gebrpyekt hebben , om
haer tot vnendtfehap met ons te brengen ,
y del zijn geweclt, en dat fygcfïntzijn ,'t gene Cy metgewelt hebben gedaen , door de
rapenen te maintineren regens ons Soo
:

wy

met advijs van
onfe Secreten Raet , te verklaren en declareren aen alle de wertlt, dat de gefeyde Heeren Staten zijn de Aggrefleurs, en dat fy in
Rechtvaerdigheyi moeten alfoo aengefien
werden by alle menfehen , foo dat onfe
Vlooten en Schepen , oock mede alle andehebben

re

dienftich geacht

Schepen en Vaertuygen

,

,

die Brieven van

Marque lullen krijghen van onfen lieven
Broedenden Hartog van Jorck,Heer HoogAdmirael van Engelandt , fal en mach wettelijck daer mede vechten, overwinnen, ver-

nemen

Schepen , Vaertuygen en Goederen , died'Onderdanenof Inwoonders der Geünieerde Provintien , of
yemandt binnen hare Lande zijn toebehoorende Wy doen hier by gebieden alle onfe
cygen Onderuiten, ghelijck wy adverteren
alle andere Pcrfoonen , van wat Natiën fy
zijn
te brengen of over te voeren eenige
Soldaten , AVapenen , Poeder, Amonitie.or
cenige Contrabande Goederen , nae eenige

feeckeren en

alle

:

,

Landen , Plantagien of Con,
treyen van de gefeyde Staten der Geünieerde Provintien verklaeresde dat wat Schip
Territorien

:

of Vacrtuygh daer mede bevonden werd

,

te

tranfporteren of te brengen eenige Soldaten,

Wapenen , Poeder Amonitie

, of andere
na eenige Territorien , Landen , Plantagien , of Geweften
der voorfz. Stacten der Geünieerde Provintien, de felve genomen zijnde, gecondemneert fullen werden voor goeden prijfe. En
wy verklaeren vorders, dat wat voor Schip
of Vaertuygh , van wat Natie die zijn , (lil

Wassenaer,

goeden pnjfe , uytgefèydt 't voorfz. Schip of
Vaertuygh , daer van ons , of onfen lieven
Broeder verleent hebben Brieven van vry
gelcyde: En ten eyndedatbchoorlijckeintipublicatie van onfe Declaratie gefchiede, en publijcke kennis daer van wett

matiecn

genomen

,

bevonden werden in te hebben eenige Goederen , Koopmanfchappen , of ecnigh getal
Pcrfoonen binnen haer behoorende aen de
,

foo

,

is 't

onfen wil en behagen dat

defe onfè prefente Declaratie behoorlijckcn

nagebruyek gepubliceert werde.

RlCHARD BROUWNE.
Prefent

,

De Alder-Excel'.entfte Konink-

Hoogheyt den Hertog
vanjorek, Sijn Hoogheydt Prins Robbert,
De Heer Aerts-bifTchop van Kantelbergh ,
Hertogh van Buckingam , Hertogh van Albemarie , Marquis van Dorchefter , Lord
Groot Chamberlain , Lorcf Chamberlain ,
Graef van Berckshire , van Anglefey , Graef
van Bathe , Graef van CarliiTe, Graef van
Lauderdail , Graef van Carbery , Lord

IijckeMajefteyt, S;jn

Wenthword, Lord

Bcrckley,

Lord Afchley,

Mr. Traufèrir, Mr. Vice-Chamber!ain,Mr.
Secretaris

Mofice,

Secretaris

Bennet

,

M.

Cancelier van de Dutchy.

In V Hof tot Withal den 4. Maert

De

,

Contrabande Goederen
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zy of ons cygen , of oock vremde , die in
eenigh Schip of Vaertuyg , behoorende aen
de Staten der Geünieerde Provintien, eenige
harer Onderdanen, of yemant by haer woonende, lullen geladen hebben , en genomen
zijnde , ftgeheele werden geoordcelt voor

't

van

,

1 66<).

publicatie en verkondigingh hier
wierd tot Londen op de vereyfeh-

te plaetfen,

enmetdegewoone plechEn tien dagen daer

tigheden gedaen.

na dede de Koninck verbieden , dat eenige Scheepen , fbnder verlof , uyt eenige van fijne havens fouden mogen tzeyl
gaen , op verbeurte van fchip en goet
tot dat daer in anders fou

worden geor-

Een Engels Oorlogh Schip
Londen genoemt , met feventigh ftucSthfp
ken voorfien , en met vier hondert man Lo n den
verbrand.
gewapent, quamdoor een onbekende
oorfaeck , op te vliegen het welcke veel

donneert.

't

ghefeyde Staten van de Geünieerde Provintien , of aen eenige van hare Onderdanen of
Inwoonders , 't geheel zijnde genomen , fal
geoordeelt werden als goederen vanwetteïijeke prijfe: Oock infgelijcks alle Goederen,
Koopmanfchappen , van wat Natie die zijn,

.

,

een voorteyeken van de verfchrickelijcke brandt van Londen hebben wiltot
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de plaerfe van dit Schip
Londen , hebben die van de Regeringh
dier Stadt den Koninck een ander Schip
ghebouwt , het weicke fy de Loyael
Londen noemden, maer dit iidaer na
in het Jaer 1 66j, met de reft in Chattam
len eluyden

mede

:

in

verbrandt.

DeFranfchecnNederlandtfche Gefanten deden noch ondertuiTchen aen
het Engelfche Hof, hun uyterfte beft

om

der

minne by

te legghen
van die by laege , liep
de Engelfche Vloot op den i. May in
Zee, en komt voor Texel, om op de
aenkomft van de Vice-Admirael de
alles in

maer inde

plaets

Ruyter te paffen , maer wierdt op den
Fngelfche achtften dier Maend foodanigh van een
V.'oot in

fwaere ftorm beloopen , dat veel van
Zee, maer
dcot ftorin de felve ontheyftert en verftroy t zijnde,
beloopen elck fich weder naer Harwits en de
keert weTeems begaf. Terwijl fich de Engelder naer
Engeland- fchen weder toemaeckten , verfamelde
de Hollandtfche en Zeeuiche Vlooten
oock by een , en liep op den 2 1 Mey
Neder- met fchoon weder ten deelen in Zee
landtfche zijnde des morgens daer aen van de reft
Vloot in
gevolght. DeCe fchoonder Vloot, als
Zee.
oyt Zee-man gefien hadt , beftondt in
103 Oorlogh Scheepen, 7 Jachten, 11
Branders, 12 Galioten, 4869 ftucken
Gelchuts, en 23221 Eeters, en was aldus in acht Efquadres rerdeek

,

Daden

cn

onder de Heer Cornelis
voerende de Hoornfc Vleugel,
in 17 fcheepen , 3 34.0 man, en 774. ftucken kanon.
'tSefde onder de Heer Cornelis Evertfz. in 18 fcheepen, 2420 man, en
520 ftucken kanon.
'tSevende onder de Heer Wouter
Schram , in 16 fcheepen, 3Ó00 man, en
778 ftucken kanon.
't Achtfte beftond in 9 fcheepen ,856
man en 158 ftucken kanon.
Dit Efquadre is den 1 1 Juny uyt Teffel tzeyl gegaen , doch niet by de VJoot
geweeft zijnde , is weder binnen ghe'c

Vijfde

Tromp

,

.

keerr.

Defe Vloot was nauwelijcks in Zee
nam metter haeft by de twee en
twintigh Engelfche Scheepen , beneffens een Convoyer met vier en dertigh
ftucken wegh , van hst weicke de Heer
Obdam dit bericht aen den Stact gefchreven heeft,

of

.

Lijftedaer
van,

hoope U Ed. fullen mijn fchrijvens Brief
ICk
van den
Mey doof de?i Schipper den Ad-

v-sti

29.
,
Sivan viel ontfangen hebben , en de mirael
nevens gaende voort gejonden. Op den 30.

Mey by de windt , ende ivas heel (lil en
midigh , foo dat vjy het lieten drijven , tegen denavont klierden' t op , enbegoflecn
koeltje te vjayen , fagen eenige Scheepen in

Het eerfte Efquadre onder de Heer ly van ons , dat wy meendc7i d'Engelfche
Admirael Obdom , voerende de Wim- Vloot tevjejèn, maer foo haefi als tvy daer
pel van de groote Stengh , beftondt in quamen , vjos 't een Engels Konhighs Oor15 fcheepen, 3510 man, en 772 ftuc- loghs Schip met 34. ftucken , komende van
d'Elve , met 9 Hamburgers , zijnde gelaken kanon.
'tTweede onder de Heer Jan Evertfz. den met veelderhande Ware» 3 als Piek ,
in 16 fchepen , 28+9 man , en 580 ftuc- Heunip , Teer , Cabels , Cabel-gaere»
Scbeepsplancken , Tfer , Coper Coperdraet ,
ken kanon.
Lijnwaet, en andere V/aeren-, ivaerdigh
't Derde onder de Heer Egbert Meeuwenfz. Cortenaer, voerende de Wim- zijnde 40. Ton?ien-gouts , die vuy nevens
pel van de Befaens Maft , in 1 5 fchee- den Convoyer alt erna el namen , en [et ten
pen , 3665 man , en 794 ftucken kanon. onfe cours na de V/ah omby 5 van defelve te kome?i , waer van 4 by de Scheepen
't Vierde onder de Heer Stellingwerf,
van 't Collegie ter Admiraliteyt van Am~
de Geeie Vleugel , in 1 5 fcheepen, 298
fitrdam, en een byeen Caper van't Noorman, en 680 ftucken kanon»
de*

°h

van

Jacob

van

der qu ar tier genomen zijn , fullen defehe
in Texel oefenden, d'Engel/è Vloot legio

voor Koninghs Diep,

De

boven maren

ontftelt

,

en

brachten klachten op klachten voort,
waeropde Engelfche Zec-macht oock
in aller yl in Zee gepreft wierd , en beftond in defe Vloot, zijnde onder de-

Vlaggen verdeelt.
Onder de Hartoghvan Jorck, voede Engel- rende de Roode Vlagh
, beftaende in
fcheyioot.
3 g Oorlogh Scheepen, 7575 Man, en
1 528 ftucken Canon, nevens 7 Branders
en Kitien.
Onder Prins Robbert , voerende de
Witte Vlagh , beftaende in ; 5 Oorlogh
Schepen , 66} 5 Man , en 1 3 10 ftucken
Canon , nevens 7 Branders en Kitfen.
Onder de Graef van Sandwich, voerende de Blaeuwe Vlagh , beftaende in
3 6 Oorlogh Scheepen, 6796 Man, en
1 3 54 ftucken Canon, nevens 7 Branders
en Kitzen , met noch 7 Advys-Jachten.
Maeckende tfamen 't getal van 109
Oorlogh Scheepen , 2 100 5 Man, en
4192 ftucken Canon , nevens 28 Branders en Kitfen.
Sy vertrock op den 8 Juny uyt de Baye
van Gunfleet by Harwitz naer SauldBay , om aldaer op de Hollandtfche
Vloot te paffen , die men eerlangh op
de Engeliche Kuft te gemoet fagh. Zijnde de wind meeft ooftelijck , hielden fy
het des nachts voor Aalborrou , omtrent vijf mijlen van landj wanneer de
Hartogh van Jorck te middernacht bericht kreegh , dat de Hollandfche vloot
uyt hetzuydooften recht voor de wind
op hem afquam, ennualreedts tot op
fes mijlen genaerdert was , dede hy terie

Lijftc

van

ftondt alle voorraedt fcheepen naer land
toe zeylen, terwijl de Hollanderen om

den Loef arbeyden.
de windt ooft zijnde

16$

1

Engelfche Kooplieden wierden

hier over

Wassenaer.

Engelfchen , en beyde de Vlooten voor
Leltof , acht mijlen van de Engelfche Wijdfoo.
"""
kuft. Dien avont verbrande onder de
j^f y
Engelfchen een Brander door fijn eygen de" Zeevye;, dat, alfoo de Commandeur een flaghvan
Hollander was, vooreen goedteecken ^°„ , ^*
Juny 16ÓJ
genomen wierd. De Admirael Obdam
niet tegenftaendedc Engelfche de Loef
van hem hadden , en altoos behielden
De
lette het recht op den vyandt aen.
Prins Robbert hadt by hen de voortocht, geftut door den Vice Admirael
Mings , de Hartogh van Jorck was in
het midden, en Sandwigh hadt de achterhoede. Het ghevecht nam des morgens ten dry ueren fijn aenvangh. De
s
La Admirael Obdam , de Vice Admirael
Cortenaende L Admirael Jan Evertfz.

Op den
,

12.

bevonden

juny
fich

deiè vijf mijlen, zuydooftelijck van de

I

l

.

Cornelis Tromp, Stellingwerf, Baftiaen
Centen , beneffens eenighe anderen,
floeghen recht door het Efquadre van
Prins Robbert heen , en zijnde aldus
beyde de Vlooten , niet halvemaen, gewijfe,

maer

recht in een linie malkan-

der gepaffëert, waffer eenigen tijdftilte eer men weder tot het gevecht quam,

de wind weft , en de Engellchen noordweftvande Hollanders, en defe zuyd
ooft van de Engelfche zijnde , liepen de
Vlooten ten fes ueren voor de tweede
mael door malkander , maer alfoo de
Hartogh van Jorck , fbnder te vechten ,
geduerighlijck boven windt bleef leggen , konden de Hollanders de loef niet
van hem krijghen, doch boven Prins
Robbert waren fy al heen j zijnde dwars
door de Engelfche Vloot gepaffeert, en
alles tot

noch toe maer in Canon fchoo-

ten beftaende , heeft Sandwigh, omtrent ten een ueren naer den middagh

de Hollandfche Vloot in tween van een
gefneden , wanneer het fchutgevaert tot
de kloeke dry ueren duerde.
De L*. Admirael Obdam , geraeckte
de Royaele Charles op de zyde, begroetende malkander treffelijck met geheele
laegen , neffens de zijde van den Har-

Xxx

3

tog,h

,
;
,

Ueeven

i66

togh van Jorck bleven dood de Graeve
v.-.n Salainta, de Heer Meskery , en de
Heer Bouiile , wiens afgefchooten Beckeneel den Hartogh van Jorck op de
Handt vloogh en de felve quetfte , en
het geheele lichaem bloedigh maeckte.
Vericheyden van fijn Hoogheyts dienaren, wierden oock om verre geichooten. Maer terwijl de braeve Obdam aldus dapper in de weer was, geraeckte
door Hechte toeverlïcht, onder het opgeven van deCardoefen, de brand in
De Admi- lijn kruydt-kamer , enaleermentwinrfec' Obtigh hadt konnen tellen , fprongh het
etam
geheele Schip op, fonder datter meer
fpringht
nwt lijn als vijf mannen van konden gheberght
Schip.
worden. Het overige van het Schip is
naderhand tot aenhet Vlie komen drijven Dit veroorfaeckte de grootïle verflagentheyt ter wereldt onder de Hollandtiche Vloot, wanneer een tweede
ongeval, de twijfelachtige zegen naer
de Engelfchen (ich dede wenden.
Dry Hollandfche Schepen , Maerffeveen, onder Capiteyn Reus, Tergoes
onder Kruyningen , en Swanenburgh
onder Kuyper , geraeckten aen malkanderen vallen in een verwart, drijvende
ibnder beftuer of befay, over de twee
hondert man , fochten de felve met houwen en kappen te redderen , maer eer
.

fy daer toe

konden komen , komt hen

een Brander aen boort , waer door Tergoes en Swanenburgh , als nieuwelijcks
geteert zijnde , teritont aengefteecken
wierden , en defe peft Maerffeveen mede toebracht, foo datfe terftondt daer
nae alle in de lucht fprongen, maereenige weynige geraeckten daer af.
Cornelis Tromp, TjerckHiddesen
Capiteyn Svvart, hadden het Engelfch
Schip de Cbarite ibo wel felf in den aen-

vang gehaeveht

,

dat Capiteyn de

Haen

het felfÜê gemackelijck konde vermeefteren , tnegentigh Engelfchen begaven
fich daer af

met de boot

in

Zee en qua,

men daer na met een Kits te Harwich.

en
De

Daden

Hartogh van Jorck , Mende dat
eenige Hollandfche Schepen geen weer

om op

te komen deden, fandt Laufon
met eenige andere, de voorfte op het

daer feer dapper gevochten wierdt
en Laufon den hals in fchoot ; zijnde fijn
knie aen ftucken gefchooten , en hy aen

lijf,

landt geftor ven. Sebaftiaen Centen op
het Schip Orangie, en alleen onder de
vyanden zijnde , deedt wonderiijeke

proeven van dapperheydt , legghende
Santwich , anders de Heer Montagu aen
boort , die hy genoegfaem vermeeftert
en daer hy , gelijck ooghgetuygen feggen , wel èen uer langh de P; ince Vlagge op doenwaeyen, en de Blaeuweafghehaelt hadt; tot dat Montagu weder
door de Royale James ontfet wierd ; ten
koften evenwel van verfcheyde Grooten , en onder anderen van den Graef
van Marlebourgh en die van Poortland,
die daer op doot bleven ; maer ten laetft en is dit Schip Orangien , ftrijdende
tegen Capiteyn Smithop de Mary, in
den brandt gheraeckt en gefpronghen.
Baft iaën Centen is aen fijn wonden geHorven.
De Vice Admirael Jan Evertfz. was
hevigh aen het werek , regen de Spreecker en de Charles, beyde fecunden van
den Hartogh van Jorck , en het fcheelde
feer weynigh of een Brander was den
Hartogh aen boort geraeckt , maer viel
door het draeyen mis ; Stellinghwerf,
wierdt door een koegel , naer een dapper ghevecht , dwars doorgefchooten
lbo wierdt oock Cortenaer uyt de Royal
Catrijn , in fijn boven been gefchooten
waer aen hy aenftonts ftierf.Jan Evertfz.
daer op nam als Admirael de Vlagge,
maer allöo verfcheyde Bloodtaerts en
fnoode Capiteynen niet wel hun plicht
deden , en daer door de Engellchen
rnerckelijck voordeel kreghen , begaf
fich defe omtrent ten (even ueren naer
de Maes. Tromp niet beter wetende,
of Jan Evertfz. was mede doodt, hadt

oock

TxruJe leel

fol-.

tóB

•

TxttM Jee! fal ,SS

van J a c o b van
oock de Vlagge opgefteecken , en fich
naer lijn gKewoonte gedraegen , maer
moft fien dan fes en dcrtigh brave Schepen , in de plaets van hem by te ftaen
naer Texel affackten , latende meenigh
eerlijck man in den peeckel.
Andere
fchelm-ftucken vandtmen oock onder
het volck , gelijck dat van de Scheepen
den Nagelboom en Hilverfum , niet

meer willende vechten , met fchande
verovert wierden. Dat van het Schip
Carolus Quintus muytende , dwongh
haer Capiteyn fich over te geven.

De

vyandt ondertuffchen

,

met het

aenkomen van den nacht de vluchtende

'1665.

Capiteynen vervolgende, wierden geduerighlijck door Tromp, die de fijne
als een Harder fijn Schapen bewaerde,
geftuyt en wederhouden , dat Montagu
op ilijn fchip en volck dapper aen quam
en hem niet minder , zijnde fijn zeylen
en want alles in flarfen. Hy in Texel
komende , liet niet naer defen Brief aen

den Staet

te fchrijven

Hoogh Mog. Hecren
Brief van
ornelis

\

Wassenaer.
dat

wy do.'n

komen

,
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noch boven den Vyandt konde
S. IV. kopende,

maer de windt

maften fchutghevaertoe branden., eneyndelijck den Heer Admiraelvan Wajfenaer

met fijn Schip opfpringhende van eyghen
kruydt

,

raeckte de Vloot infulcke Conjufie

datfe altemael voor de wint

,

van den Vyant

wegh liepen

, en daer door eenige Schepen
aen malkanderen vaft raeckten , en van
d' Engelfe ghenomen ofverbrandt wierden,
foo tot den donckeren avont met haerfchutghcvaer ghehouden hebbende , waren door
die difordre 's nachts confufelijck va?t den
anderen gheraeckt
daeghs
's Anderen
.

wy den Hartogh vaft
Jorck en Graef Santwich achter ons ghewaer , en bevonden omtrent 10. a 12. Zeymorgens wierden

's

len by ons te hebben

,

en terwijl by ons

a?i-

dere Schepen niet konden kome?iy wierden
va?i haer ghejaeght

,

tot voor

's

Landt

Diep van Texel , alwaer de meeft e van ons
andere Schepen by ons quamen , doch weten
't ghetal wy noch zijn-,
vertrouwende noch veel van onfe Schepeit
vermift fullen werden, hoe't afloopenfal,
falden t'ijdt leeren , wy mijfe?i oock mede de

niet hoe veel in

Luy tenant- Adifiirael fan Evertfz. Den
Ji

Tn Heeren

:

Mijnen

j\jl va* den 9-Juny

van

laetften

was

Ooft ten zuyden en ooft zuyd ooft , 18. mijlen
Texel ; den 1 1 dito quamen wy de
,

Engelfe Vloot in't gbeficht , Weft van ons,
en terwijl wy dien dagh door de ftilte by

haer niet konden komen , en de tuint N. O.
zijnde } wenden'f aen de zij de om de O. S.
O. fio veel mogelijck was , de windt van
haer te houden , doch 't wiert 's nachtsft ille , 's ander endaeghs noch ftil zijnde , en
niet koyinende verrichten door deftilte , en
datje ons fochte?i te locken in de

daer

Bancken ,

wy dicht

voor -waren , hebben gerefolveert niette Steven om de Ooft te wenden j den 12 dito was 't ftilletjes-, laghen

met 't hooft om de O. N. O. den Vyandt N.
W. verfpreydt , quamen een weynigh tegen
den avont nae molkander en toe drijven ,
V jiachts de windt Suydelijck en S. S. IV Joo

Luytenant-Admirael Cortenaer en

Stel-

linghwerj zijn doodt , en van "Particuliere
Capiteynen weet niet anders , Capiteyn de
Haen heeft een Engels Schip met ^.óftucken
verovert , wy hebben ghefen dat 't Schip
Marjfeveen , ter Goes , en noch een Am~
fterdams Fregat malkander ac?i Boort zeyl-

den , en oock eenighe andere Schepen die
verbrant zijn : a" Engelfe hebbe?i oock mede verfcheyde Schepen , na wy konne?iften >

maft en fchadeloos
meerwefende. Wacr
mede Ed. Ho. Mo. Heer en , &( > Aftum in
's Lants Schip de Liefde , in Teffel , den I 5
verbrafidt

,

als oock

niets [onders ajiders

Juny , 1665

gheteke?it.

C.

Tromp.

Eenighe van defe fchclmen wierden
gevangen ghefet , en naer verdien ften

,
:

ïóS

't

L

e e v e

n

en

Capiteyn de Haen daer en tegen kreegh tien duyfent guldens tot een
vereeringh voor het veroveren van het
Engels Schip de Charite. Maer de goede Jan Everriz. 3 komende op den 15.
aen de Maes , en over Hellevoetlluys
in denBriel, wierd van het rapaille van
de wal in de Marne in het water gefmeten , doch weder uytgeholpcn , in het

geftrafr.

midden van veel fcheld woorden ieyde
Dat hy iïch wel verantwoorden fou^
maer de Commandeur Beaumont begaf en berghde lich in het naefte huys
doch wierden beyde door de fbidaeten

by

geilaen.

Tot Londen wierden de kloeken
over defe overwinningh geluydt , en
daer haddenfe reden toe , gelijck men
in Hollandt had , (ich over de ongeluckige begintielen van delen tweeden Engelfchen Oorlogh te beklagen.
Maer of yemand met dit verhael fich
niet konde vergenoeghen , fiethier de
omftandigheden die de Engelfchen daer
van voortbrengen.

Engelands Journael.
Engelfch

"V"] A dat

zijne

Konmckhjcke Hoogheyt

van de HollandtfcheKuft was weder
van defen
gekcert, waer hy voor Texel geleZee-fiagh.
den, en twintig Koopvaerdy Schepen uyt

verhael

JNJ

Vranckrijck als anders

aenkomende verovert

foeckende de Nederlanders tot den
f]a°uyctelocken, foo heeft zijne Koninckgekregen , dat fy
lijcke Hoogheyt bericht
maer
niet alleen waren in Zee gefteken ,
voorgaven de Engelfe Vloot te willen opfoeckèn. Hier opdeed zijne Konincklijcke

had

,

Hoo°heytde Anckers lichten (denckende,
of fy eenige bravades voor d' Engelfe Kult
mogten poogen te doen) enden eerften Junyten fes uuren 's morgens quamen wy in
Sowld Bay ten Ahckcr, ontrent 5 Engelfe
mijlen van Je wal.
Dt'fcn dagh ontrent de middagh

quam

'er

tyding , dat men eengroote Vloot zuydooft ten ooften , by de 6 mijlen van onsontdeckte, 't welck die van de Staten Generael

Daden

geoordeelt wordende, belafte zijne Koninkhjeke Hoogheyt de gantfche Vloot verder
v.-n de wal
Zee ce (teken , 's morgens den

m

wy haer meer als 5 mijlen
zuyd-oolt van ons af. Ten 8 uuren 's avonds
hadden wy Leftoffen noord weft, ontrent
8. mijlen van ons, en den Vyand niet boven 3.
Van defen eygen avond raeckte een van
des Vyands achter ligghende Schepen in
brand , ons Volck fich inbeeldende dat een
van hare Admiraels te wefen.
Den gantlchen nacht bleven wy den Vyandt in 'c geficht houden , en den wind
zuyd welt loopende , bevonden wy ons
's morgens tuilchen 2 en 3 uuren , den derden Juny boven wind van des Vyands
Vloot , d ies fy naer ons toe wenden , doch
konden den Loef niet halen , zijnde Leftoffen ontrent ^mijlen zuyd-oolt ten zuy den
van ons. Ten half vieren 's morgens is de
flag aengegaen , het Efquader van Prins
Robbert de voortocht hebbende ; het Efquader van zijne Konincklijke Hoogheyt was in
het Corpus , en dat van den Admirael Sandwigh volgde daer aen , wederzijds Vlooten
paileerden malkander in form van een linie. Ontrent ten 6. uuren zijn wy gewend ,
fettende Cours weft noord weft , en Cy
zuyd ten zuyd ooften ; wanneer weder malkander pafteerden. In dit wenden meenden
de Vyanden ons de Loef af te fien , maer zijne Konincklijcke Hoogheyt bleef foo na
aen de wind , dat fy om niet tuftchen twee
linien van onfe Vloot te vervallen, liever
aen ly van Prins Robbert liepen. Hierop
deed zijne Konincklijcke Hoogheyt eerft
het achterfte Efquader van SijncMajefteyts
Vloot wenden , om te beter en fpoediger
de voorfte van den Vyand te bereyeken.
Het gevecht viel vry hard , en de Vyand
weerde fich dapper; dan wierd gemerekt,
dat als wy'c hen nader toefetteden , fy van
Cours veranderden , metinplaetsvanzuydzuyd ooft het op ooft zuyd ooft aen te leggen.
De gcduurigc damp en roock, "maeckte
dat wy niet wyd van ons konden fien wat
de Vyand verrichte , foo dat wy fchicr in
eenmifïïagh vervielen, die ter ftond verbetert zijnde , quam het Schip van Obdam by
1

Juny

fagen-

na

van
me

Jacob

in de linie teghens over dat van zijne

Konincklijcke Hoogheyc
die tot

de

,

van

felfs

te ligghen

hem belaüende te naderen,

lek

moet

felfs

,

leggen-

den den Heer van Ob-

dam begroeten,

de gantfche Konincklijcke
Vloot iich fchickte naer het bedryf van zijne Konincklijcke Hoogheyts Schip, en de
Jagen alom van foo na bygaf, dat de Vyand dapper deynfde. Daer op is het Schip
van d' Admirael ObJam gefprongen , 'c welk
aen d' Engelfche vreughd verweckte , en
den moed aen de Vyanden deed facken
die niet langh ftandt hielden , maer aen
't Ioopen tegen, en wy aen 't vervolgen ,
hare Schepen nemende en verbrandende,
tot in der Nacht toe, haergeduungh jagen-

de, foo dat \vy 's morgens noch verfcheyde. Schepen tot in de Mond van Texel namen. Doch de wind ons uyt Zee recht
op de lager wal aendry vende , en niet eenen Brander meer overigh hebbende , om
haertebefchadigen, moeiten wy de Vyanden verlaten.
In 't begin van 't gevecht zijn twee van
onfe Schepen , den Loef verhelende , onder den Vyand vervallen , het een The
Charity (een oudt Schip , in den voorgaenden Oorloogh met Holland door de
onlê verovert) wierdt genomen. Het ander heeft fich noch roemruchtigh uyt de

De St. Joris fprongh
ongcluck van een weynigh Kruyds , maer is noch doorgaens in
't gevecht ghcbleven , en met de Vloot inVyanden
fijn

geredder.

Kajuyt door

't

Vyanden is ; eerft het
Schip van d' Admirael O bdam de Eendracht,
verlies der

voerende

ló

Hoogheyt foo veel volck als mogelijck was
doen viffchen.
De by ons genomen Prijfên en in Enge-

heeft

land binnen gebraght, zijn de volghende.

Carolus Quintus , gemonteert met 54
Smeken, en 230 Man.
Hilverfum , met 60 Stucken, waer onder 4 metalen, enipo Man.
Delft, met 32 Stucken, en n.oMan.
Het jacht de Rnyter met 18 Stucken,

en 80 Man.
Jonge Prins, met 36 Stucken, daer onder van Metael, en 160 Man.
't Schip de Mars , met 50 Stucken, en
200 Man.
2.

De Nagelboom , met 54 Stucken , daer
onder 6 Metale, 2 Baflèn, en 225 Man.
't Wapen van Zeelandt, met 44 Stucken,
waer onder iö Metale, 2 Ballen, en 1S0
Man.

De Bul , met 35 Stucken ,

en

50 Man.

t

Noch twee

a drie andere notable Schepen by de onfe verovert , doch te fwaer

ontraniponeert

genomen

,

weten waer

,

heeft

men

fy belendt zijn.

daer uyt
fonder te
Een feer be-

alles

en die gequiteert

,

fchadight Schip hebben wy fïen te gronde
gaen ontrent 2 mijlen van ons , fonder te
weten wat het was.
De Gevangene heeft men ontrent 2 ^oo
getelt

:

boven welcke noch meer uyt ver-

fcheyde Schepen toe Ipfwits aen

Land zijn

gefer.

Wy

gekomen
Het

Wassenaer.

84 doorgaens Metale ftucken

500 Man. 't Schip d'Orange , van 7j
itucken , 400 Man. Vier van des Vyands
Schepen aen malkander by ongeluck vaft
geraeckt, zijn 't famen inden brand gefteken ; als het Schip Coeverden , met 60
itucken, 250 Man; het Schip Prins Maurits , ^o ftucken, 230 Man; het Schip Utrecht, 44 ftucken , 200 Man 5 met noch
een van ontrent 40. ftucken. Kort daer
aen zijn de Schepen Maerfeveen, Tergoes,
en Swanenburgh , malkander in de boegh
loopende , door een van onfe Branders
verbrand , waer van zijne Konincklijcke

verftaen dat , behalven den Heer
van Obdam Baron van Waffetiaer , twee
harcrLieutenants Admiralen zijn docd gebleven , Cortenaer en Stellinghwerf , met
den Capiteyn Banken van Zeelandt, en de
Lt. Admirael Schram gequetft.
Aen onfe zijde zijn doodt gebleven 4
Commandeurs, de Schout by Nacht Sanfum , de Graef van Marie Borugh , Cap.
Ablefton , en Kirby.
Onder de doode
Vokintayren zijn de Graef van Poortlandt,
de Graef van Falniouth, de Beren Muske>y, enden Heer Boy Ie. In alles hebben
wy verloten twee hondert en vijftigh Man
en diiehondert en veertighzijn gequetfle;
foo dat wy een groote Victory teghen de
Nederlanders bevoghten hebben.
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Zijne Konincklijcke Hoogheyt met Prins
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cours ziiyd-zuyd-ooft , en fomrijrs zuydooft na dat de wind fcharpte , en waren ge-

Robbert, en de Hertogh van Monmouth
quamen voorleden vrydagh 's morghens duurigh by onfen Admirael Oi«fc»i volgens
vroegh ontrent 1 a 3 uuren met goede ge- onlê Rang, doende ons devovr met fchiefontheyt hier binnen, hebbende de Vloot ten. Den Admirael met de Biaeuwe , den
Vice-Admirael van de Roods , en den
onder Harwigh gelaten.
De Regenten van de Stadt Londen , en Schout by Nacht vandefelve Vlagh , hadde Publijcke Minifters van Koningen en den wy ftacgh op onfe zijde wat achterVorften, quamen den Koninck met defe waerts, diegeduürigh op onsfehooten geoverwinningh geluck wenfehen , en daer lijck wy haer niet borghden. Onfen Adover wierdtin Engelandt allerhande vreug- mirael hadden wy dight by ons, enalswy
de bedreven. Twee Capiteynen die fich naer hem faghen , waren wy foo dight
wel gedraghen hadden wierden Ridders achter hem , dat wy ons Marszeyl op""de
ghemaeckt: en voorleden Dinghsdagh is 'er Maft moeften braden, om malkander niet
uytlaft van Sijne Majefteyt gehouden een in de wegh te wefen: doch eer wy om fadagh van algemeene Danckfeggingh tot ghen fprongh hy tot gruys in de lught , foo
Londen en Weftmunfter , en den vierden dat de fpaenders met honderden in ons
July wierd geordonneert tot een dagh van Schip vielen ; ja daer heen zeylende kon
algemeene Danckfeggingh over geheel de Man te Roer voelen dat ons Schip daer
door ongemaniert was, eneengronteflinEngeland en walles.
Gefchreven uyt Londen , den 13 Juny ger gaf , dies wy onfe Fock moeften intrecken , om wat te vallen ; want wy witten
166$. Oudeftijl.
niet hoe wy 't hadden , om dat het geen dag
\V. Coventry.
gaf.
Hy fprongh ontrent drie uuren in
den Namiddagh ; doch wy waren daer
van onfe zijde mede eenig meer- door niet
verflouwt , maer fchoten noch
der licht te hebben dient dit tegenwoor- even
fterek.
De Engelfche fiende dat ondighe Journael.
fen Admirael wegh fprongh , fchoten fonder ophouden noch heviger op ons , neNederlands Journael.
vens eenighe fchepen ontrent ons , en wy
waren oock wel de dichtdeby deVyand;
NederOp Donderdag den 1 1 Juny, met heel de doch in 't kort faghen wy dat onfe Vloot
jandsver- vloot
gezeylt hebbende, hielden den 10 dito begon te verflouwen , en die in ly , en
in de daghwagt de wind uyt den ooft zuyd- voor ons , en achter ons waren,begonnen af
Tan
ooften , onfe Cours meeft noord-noord- te facken , ja felfs eenighe Hooft- Officieren
weft aen en toen de Koek gefchafc had liep ginghen voor de wind van ons , haer zeyl
dewind na 't zuyd-zuyd-ooften. Ontrent 10 vermeerderende , en wy fchooten niet te
uuren hebben wy 't gewendt, en hadden min noch even fterek op de Vyand: maer
op des Vyands gedrangh , die op ons af
de Engelfche Vloot noord-welt van ons
wy hebben 'c weer ghe wendt , leyden quam , moeften wy 't oock wat lichter afhouden, en dat al fchietende, foo datwy
't meeft zuyd-weftaen, en hielden 't op de
d'achterfte van de Vloot waren , alwaer
Engelfche toe.
Den 13 dito , op Saterdagh , ontrent wy oock onfën Vice-Admirael vander
Huift faghen , die pas voor ons was , en
's morgens ten 2 uuren begon Tromp op
de Engelfche te fchieten , en viel heftigh wy op zijde quamen. Onfe Capiteyn die
op haer aen ; doch fy hadden de Loef van hem preyde , vraegde wat hem van 't werek
ons, enCapiteyn de Hacn veroverde aeri- docht ? Hy antwoordc , dat het nu was,
ftonds een Engelfch Fregat met 46 Stucelck fijn beft , en wy fagen rontom , fiende
ken, dat hy uyt de Vloot braght, 't welck verfcheyde van onfe Opperhoofden voor
ons noch aenmoedigde. Wy hebben 't ge- ons uyt , die al hadden by ftaen wat goet
wende , de wind zuyd-weltelijck , en de doen kon. De Heer Tromp was oock een
van
,

Om

:

van

Jacob

van

van de achterfte, nevens ons, enCapiteyn
Treslongh aen backboordt van ons zijnde:

maer dewijl onfe zeylen foo fchaloos gefchooten waren , liepen alle onfe Schepen
ons handt vsor handt voorby ; en een van
onfe Branders fiende dat hy 't niet kon ontkomen , door dien de Engelfche ons foo
inliepen, vielen met alle man in de floep,
ftaken den Brander in brandt , en lieten
hem alfoo onder de Engelfche Vloot dryven.
vermeerderden noch geen zeylen , maer verminderden die , waer over ons
volck begon te morren, en vraeghden, of
wy onfe Hoofden niet moghten volgen ?
Onfe Schepen liepen foo dicht in malkander , dat Marfèveen , en noch twee andere
t'famenvaft raeckten, wordende defe drie
Schepen door d' Engelfche in brandt gefteken.
Den nacht door de duyfterheyt ons
fcheydende , fielden wy onfe cours door
ordre vantwee Admiraels , Cornelis Evertfz.
en Tromp , aen ons Backboordt, noordooft ten ooften aen , gelijck wy aen onfe
Schepen , aen Stuurboord van ons, dat mede bekent maecktenj dus zeylden wy voort
fonder vieren op te fetten tot dat het begon te dagen. Toen waren wy maer \6
Schepen , en wy de achterfte , naeft by de
Engelfche over de vijftigh Schepen fterek.
Den Admirael van de Blaeuwe Vlagh was
tot voor Texel ons op Stuurboords zy: de
Herderin, aen Backboordt van ons, fïende
datfy foo dicht by ons quamen, fteldehaer
cours naer onfe andere Schepen , die in Iy
van ons oock door de Engelfche vervolght
wierden.
Als 't nu lichter wierd, oordeelden wy het Landt by na voor uyt te moeten fien , fonden derhalven een man na boren , die riep, dat hy Landt voor uyt aen
Backboordt fagh , doch onbekent , lieten
't dan noch wat aenloopen tot dat wy den

Wy

Tooren van Egmond

,

en Kamperdnyn

aen Stuurboordt voor uyt faghen, en hielden 't doen recht bot in de wal tot op teven vademen water , zijnde de Engelfche
Vloot meeft aen Stuurboordt binnen fchoots
van ons. Vier van de fclve meenden ons
te befètten , op welcke wy heftigh fchooten
fy ons niet borgende ; en dit duurde tot wv
voor Texel quamen , krijgende als doende
gehcele Vloot op ons lijf , en de 4 Sche-

Wassenaer.

I7 1

pen die by ons waren fiende dat wy noch
foo van ons beten , verlieten ons , en gingen op de Herderin aen , die
niet kon
ontzeylen , om dat de Voorftengh quyt
was maer als wy dit fagen , ftaken wy
weer by , en om te beter te raken fchooten
gheduurigh met heele laghen van onfe
Backboords zijde fy voelende dat foo wat
in de bockfen kregen , ftaken by , dorften
niet afkomen , en verlieten alfoo de Her-'t

:

:

derin, die terftondt naer ons toe quam , en
oock op haer fchoot , maer wy konden

met ons fwaer gefchut haer wat beter raken, daer wydoorgaens met dubbel febarp
fchooten , flaende alfoo van 's morgens
vroegh tot ontrent een uur op de middagh,
wanneer fy ons verlieten , en wy na 't gat
liepen ,byleyden , en een Loots aen boord
kreghen.
wachten toen nae de Vloet
om binnen te loopen , zijnde de laefte die
binnen, en ontrent 4 uuren ten ancker quamen.
hebben onfè zey len, touwerek,
maften, Stengen , Reen, en het hart van ons
Schip feer befchadigt , doch bevinden alleen
fes dooden en 1 8 gequetftcn , en zijn foo
doorfchooten , dat het te verwonderen is ,
dat wy geen hondert dooden of gequetften hebben, maer Godt heeft ons bewaerr,
ons Schip is oud en fplintert niet, dat 'er
oock veel toe deed. Negen duyfcnt pondt
kruydt is by ons verfchooten terwijl wy
met haer doende geweeft zijn.
De fchade die de Engelfche geleden hebben iseerft
De hertogh van Jorck, Admirael van Engelandt gequetft aen fijn een handt door
het Beckeneel van Mr. Boulie en niet het
bloedt over fijn aengefïcht befprenght van
den Grave van Falmouth Lord Muskery
en diver/che dienaers , welcke op die tijdt
fèer na by fijn Hoogheydt ftaende , doot
gefchooten wierden, uyt 't Schip van d'Ad-

Wy

Wy

miraelObdam.

Den Grave van Portlandt doodt.
Den Grave van Marlcbourgh doodt.
Den Schout by Nacht Moncagu , Samfon
doodt.
Vice- Admirael jan Laufon, voelende fich felfs gequetft, liet aen Duc de Jorck

Den

weten

,dat

hy geen

dienft

meer konde doen,
ordon-

die in fijn plaets Capitcyn Jordaen

Yyy

a

neerde,

,

l
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neerde , en Laufon gaf de geeft
aen de Teems.

te

en

Green-

\vits

, op de Ginny doodt.
CapiteynKirby , op 't Schip Breda, doodt.
't Schip de Charity , voerende 46 ftucken , gonomen door Capiteyn Jan de Haen,
alvoorens veel Volck daer af vluchtende en
doodt gefchooten 3 en is in Teflcl opghe-

Capiteyn Ablefton

bracht.

Daden

Sec.

Schip de Jan en Mary genomen.
Op d'Engelfe Vloot waren over de 800
dooden , en veel gequeften.
't

De gevolghen van defen Oorlogh
die vry voorfpoediger uyt gevallen zijn>
wy hier nae , onder den Naein
van den braeven Heer de Ruycer vin-

fullen

den.

't
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Admirael van Holland &c.

INHOUD.
GEboorte van deRuyter.

Sijn

Houwelij eken

en kinderen.

Gevaer door hem uytge/laen.
Groote dapperheyt van de
Ruyter. 'Deught by de Barbaren felfs geacht. Vordere dienften van de Ruyter. De Ruyter gelaft naer de CMiddeUandtfche Zee te gaen. Vloot van de Ruyter. Scheepen der Turcken by de Ruyter verovert.
Overla/l der Franfchen aen de
Hollanderen» Traflaet van Saié. Noordjche Oorlogh. De
Ruyter Vice Admirael. Sijn bericht aengaende het verovec
ren van Nyburgh. De Ruyter Edel gemaeckt. DeKoninck
een Erf-Koninck gemaeckt. Herftellingh van Koninck Carel
de tweede. Traflaet met i_Algiers. Traïlaet met Tunis. Nieuwe verwijder ingh met die van Algiers. De Ruyter te huys
ontboden. Sijn bericht. Twee Turckfche Rovers van Tromp
genomen. Nieuwe Equipagie naer de tMiddellandtfche Zee.
De Ruyter voor Algiers. Verfmaedtheyt den Engelfchen ConJul aengedaen. Oorlogh die van Algiers verklaert. Aenvang
van den Engelfchen Oorlogh. Handel der Engelfchen in GuiSijn opvoedinge.

Sijn dienften te lande en te water.
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nea. Brief van den Generael Valckenburgh.

Nieti Nederlandt

van de Engelfchen verovert. Aenvangh van den Qorlogh.
Macht van de Ruyter in de Middellandtfche Zee. Tocht
van den Heer de Ruyter naer Guinea. Sijn weder aen komfl
tot T) elfzijl. Brief van de Ruyter aen den Staet. Staetfche
De Ruyter wordt IJ. Admirael. Order e op
vloot gereedt.
Oofl-lndifche en andere Vlooten hopen tot
Bergen en Noorwegen in. Verhael van het treffen in Bergen

's

La-fidts Vloot.

en Noorwegen,
omtrent Bergen.

Vervolghvande te huys reyfe. De Ruyter
Komfl by de Oorloghs vloot. De Vloot door

Een deel geraeckt de Engelfche vloot in de
ftorm beloopen.
mondt. Twee Ooft-lndifihe Retour Scheepen genomen. Scha-'
de der Hollandtfche Oorloghs vloot.
Brief van tJMontagu
's Lands vloot weder in Zee.
Verklaringh van
aen Monck.
in
Engelandt.
Gefanten te huys ontboden Franfchen Gefant
den. Verklaringh van de Staeten aen Engelandt. Rapport
van den Gefant Goch. Antwoordt van den Koninck op der

Staeten Verklaringe.

Affcheydt van Hollis uyt Vranckrijck,

van Engelandt tegen Vranckrijck. Munfterfihen
Koningin van Engelandt foeckt de Vrede te bewercken. Verbondt met Brandenburgh en Deenmarcken. Verbodt
der Viffcherye. Kaperyen. Franfche vloot in het Canael. De
Ruyter in Zee. Lijfte van de Hollandtfche Vloot. Van de
Overwinningh van de Ruyter op de EnEngelfche vloot.
berichten daer van.
de
verfcheydene
en
Engelfch
gelfchen ,
de
den
Heer
e
van
Ruyter.
Dapperverhael. Groot e order
heyt van Tromp. Byfon derheden. Brief van Aifcu aen den
Koninck. Uytfchrijvingh van een danck- en vyer-dagh. Algemeene vreughd over defe overwinninge, Franfchen op St.
Engelfchen uyt
Chriftoffel verbranden Engelfche goederen.
het Ey landt geflagen. Brief van den Staet wegen het lichaem
van Barclay aen den Koninck. Antwoordt des Konincks.
V Lands vloot onder de Heer de Ruyter in Zee. Jan Evertfz.
weder aen genomen. Schaede door ftorm onder de Engelfchen.
Tweede gevecht tuffchende Engelfchen en Nederlanders. 'De
'Declaratie

Oorlogh.

Blauwe

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter.

ïfj

Blauwe Vlagge der EngelIe hen vlucht. Verlegentheydt en
Brief van de Ruyter de Jlagh
dapperheyt van de Ruyter.
Engeljchen veraengaende- Verhael van de Engelfchen.
De Ruyter wordt Ridbranden Koopvaerders in V Vlie.
Sijn gefchil met Tromp.
der van S f Michiel.
Brief van
ontjlaegen
van fijn dienfl.
Tromp tegen de Ruyter. Wordt
Engelfche Jcheepen op de Elve verbrandt. Gevecht door har.

De Ruyter voor Tiuynkercken. Word
de windt gefcheyden.
Barckleys lichaem
naer
fieckelijck
Amfterdam ghebracht.
den Koninck toeghefonden , met een Brief. Antwoordt des
Konincks* Brief der Staten. Breda tot een handel plaetsverVrede handel
kooren. Brief van den Koninck aen de Staet*
aengevanghen. Veruolgh van de Oorloghs faecken. 't Fort
Serinamen den Engelfchen ontnomen. Zeeufche Conquejlen
in Weft Indien.

Gent*

Vergeeffchen toelegh vanden Admirael van
in Zee.
*De vloot voor de Teems,

De Ruyter weder

Beflellingen tot vordere aenflagen.

van

Bericht van het verove-

Buyt op Charnejfe gevonden. *Dat verwoejl werdt.
Opzeylen van de Rivier van Rochefler. Be richt van het branden der Scheepen.
Vordere daeden van de
Hollandtfche Vloot. ^De inwoonders van Schapey willen te gen den Koninck aen. Tocht de Rivier op. Aenflagh op Har~
wits mijluckt. Gevecht op de Revier van Londen. Van Gent
ren

Charnejfe.

brenght de Zeeufche Adventuriers binnen. Oofl-Indifch Vaerders komen binnen. *De Vrede met Engelandtge[looten. Staet

van Neder landt.

Nieuwe

onlujlen.

Triple Alliantie,

^ar-

de Engelfchen Oorlogh.
Ambajfade naer Engelandt. Beraemde ordere onder de Hollandfche vloot. Oorloghs Verklaringe van Vranckrijck. Indaegingh des Konincks van Engelandt. Gefanten te huys.
Staet van het Sweedtfche Hof.
Goede intentie van de Staeten* Gevolgh van den Koninck
daer op.
Engelfche enFranfche Zeemacht. *D e Nederlandfche vloot. Verhael van het e erfte Zee gevecht tuffchen de
Ruyter , Engelfche en Franfchen. T)e Engelfche vloot door
eenflorm beloopen. Staet van 't landt. Aenkomfl der Indifche

.
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fche vloot. Engelfche Oofi-Indie Vaerder genomen. St Helena by de Hollandser en vermeeftert. De Ruyter loopt in Zee.
Brief van fijn HoogLjjfte van de Nederlandtfche Vloot.
heyt. Brief van den Heer de Ruyter aengaende het tweede
Zee-gevecht. Beforgingh te Lande tegen den vyand ter Zee.
Verhael van het darde Zee -gevecht.
Brief van 'Prins RobHollanbertLijfte van de dooden engequetften onder ons.
ders voor de Teames. Met de gantfche vloot. Goede tijdingh
van Oo/len en Weflen. Engelfche vloot in Zee en by de Staetfche. Beloften van den Ridder Spragh. Nieuwe ontmoetinge
der Engel]chen met de Hollanders.
Voorfichtigheyt van de
Ruyter. fVonderwerck van Godt. Alarm op de Hollandtfche
Noodighe bejlellingh over al De Ruyter gelaft den
Kuft.
Ooft-Indifch Vaerder van de Engelfchen
vya?idt te foecken.
genomen. Bede (tonden' Wijdloopigh verhael van het gevecht
S*. Helen a door de Engelfchen herwonnen. Daeden van Cor~
.

nelis Evertfz,,

Koftelijcke 1* rij(en tot Pliffïnge opgebracht.

'De Staetfche voor de Rivier van Londen. Verlies der Eranfchen door Jiorm. De Ruyter en Tromp met hun fche epen op
Oorlogh tuffchen Vranckrijck en Spdngien verklaert. Vrede handelmgh. Naerftige Mediatie vanden MarVrede met Engelandt geflooten. Zee Equiquis del Frefno.
Bericht van den Heer de Ruyter.
pagie ttgen Vranckrijck.
Tocht van de Ruyter naer Sicider
IVederfpalt
Meffinefen.
lbi(o
door de Spaenfchen bemach~
Si/n aenkomfl aldaer.
lië.
Ontdeckingh van de Franfche vloot.
Gevecht van
tivht.
de Ruycer tegen de Eranfche vloot , by Stromboli. Briefvan
Vertreck van de Ruyter. Hongarifche
den Heer de Ruyter.
c
De Ruyter voor AuguPredicante?iverloft. Hun Brieven.
het
gevecht
van
de Ruyter by CAuvin
Verhael
laetfte
fta.
gufla. Den Heer de Ruyter fijn ft'erven. Sijn doodt. Algemeene rouw en rouw-beklagh. Jonckheer Engel de Ruyter
door Spangien groot e ftaet aenge boden.
order e binnen.

W

tweede

Uecljol xyg

van

Michiel Adriaensz.

Indies vergaen

alleen over.

,

Maer

Schipper zijn Schip
koopende voor Salee een wrack, datdaerlagh, hetwelcke hy toegemaeckt , en te huys gebracht
heeft , maeckende zijn reys goet , en
zijn Reders een goet Capitael winft
toebrengende. Aengaende zijn gevaer
van vyanden , eens heeft hy met een
Schip , alleen met 17 Mannen bemant,
een Duynkercker met 20 ftucken en
120 Mannen fel ver aenghetaft , een
eens heeft hy

moeten

als

verlaeten

,

de

Ru y ter.
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bende de laegh ontfangen , geraeckte
mef een van de andere Turcken onklaer j alioo van hem afwendende , facktenfe nae de Vice Ad mirael toe, maer
defe kreegh de andere laegh van de Ruyter , en fackte mede af, waer op hy door
de anderemede heen floegh, en alibo
op de Reede voor Salee , aio toen in
Vrede met denStaet zijnde, gekomen
is.
Dit dapper gevecht, in het gelicht
van de Sradt gelchiedt zijnde, wierdt
by de Mooren felve feerhoogh geacht, Deught
van dewelcke hy, met alle teeckenen by de Bac-.
van groote en hooge achtinge is ont- ar en
f gC
fangen , doende die hem te Paerde bin^.hc
nen rijden, en de Capiteynen van de

en die geIn
de VVeft-Indies kreegh hy eens een
groot Spaenfch Schip op zy , die hem
met volle laegen indegront meende te Roof-fcheepen , als verachte fiaeven
moffelen , maer dit viel de Spangiaert in het midden van duyfent verfmaedtvan hem , met zijn Koopvaerdy Schip, heden , hem te voet achter aen volte beurt , maer de Capiteyn met het gen.
Hy heeft noch verfcheydene ontvolck wierdt gevifcht , en gevraeght
indien fy hem vermeeftert hadden , wat- moetingen van minder beiangh gehad ,
en veel Prijfen opgebracht , die wy kortie met hen fouden gedaen , en of fy wel
foo barmhartich met hen fouden ge- heyts halven voorbygaen. Hy nu een
handelt hebben. Die antwoorden , dat- valt befiuyt ghenomen hebbende de
Zee-vaert te ltaecken, en het overige
ie hen altefaemen de voeten gefpoelt,
van fijn rijdt in ruft en ftilte door te
of laeten verdrincken fouden hebben
indien fy in de gront gefchooten wae- brengen , ontftond de eerfte Engelfche
ren geweeft. De Ruyter hier op maeck- Oorlogh, by welcke gelegentheyt, hy
van wegen de Provincie van Zeelandt
te zijn toeftel , om hen , die hun eygen
vonnis hadden gevelt , het felve te wierdt verfocht , om voor een tocht
eenEfquadre Scheepen te commandedoen j maer als de Spaenfche hopman
met zijn trotfe Spanjaerden , fulcks fien- ren , en daer over den naem van Comde , daerop ootmoedigh om ghenaede mandeur te voeren ; dewijl in die Probaden , konde hen , dit Edel en Chri- vincie , als toen geen ordinare Vlaggen
vacant en open waeren , tot het welcke
ftelijck gemoedt fulcks niet ontfeggen.
Voor Salee laegen de Admirael, Vice hy niet als met de grootfte moeyte van
Admirael, en noch dry andere Turck- de wereldt bewoo^en is geworden , defche Roovers van Algiers , op hem te wijl hy in dit werek vry veel fwarigheyt
wachten ; Hy op het Schip deSalman- van buyten en van binnen te vooren
der zijnde , quam des avondts in hun fagh , gelijck de ondervindingh oock
gelicht, maer des anderen daeghs 3 met genoeghfaem geleert heeft. Hy deed in vordere
hetkriecken vandendagh, indeplaets defen dienfl: fijn eerfte proeve in het dienftea
Gioote dat hem deTurcken fouden aendoen, Jaeri.652, wanneer hy, voerende het v ™ £*
"y
dapper"
Schip de Neptunis , alleen met acht en
taft hy de Barbaren felveraen, den Adheyt van
twintigh ftucken en hondert vieren derte 7^ïér. mirael leyde hy het eerfte aen boort,
maer defe deynfdete rugghe, en heb- tigh koppen voorfien , een vloot van
dry
Zzz 2
koftelijcke Prijs ontjaeght

,

luckiglijck tot Vliffingen ingebracht.
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dry en dertigh lichte Scheepen van Oorlogh, vandewelcke de meefte niet boven de dertigh ftucken voerden , en
doorgaens flecht bemant waren , commanderen de m et de fel ve een Vloot van
in de tfeftigh Koopvaerders door het
Canaelgdeyde, en een harde ontmoetinghe met den Ridder George Aifcue
en lijn veertigh Oorloghs-fcheepen had,
daer hy tot tweemael toe dwars dooriloegh, en dapper mede doende was,
tot

datdeEngellchen tulTchen fevenof

acht ueren de vlucht

van

is

namen

elders ghefproocken

van het gevecht beneffens
tenfz.

,

daer

hem

al fijn

•-,

maer hier

Daden

en

Gcduerende dcfe reyfe heeft hy de
Turcken feer groote af breuck gedaen j
veel van hun Rooflcheepen genomen ,
geruineert en Prijfen hernomen , brengende de Scheepen der Barbaren , en
deiè fëlrs tot Cadix of Malaga op , daer
,

hy ie verkocht , en in de plaets van ver, den vermaerden verloochende Amande Dias, vanSeuta van ghe-

koopen

meer als duyiènt Chriftegemaeckt , en het felfeygen Vader en bloedvrienden ge-

boorte

nen
fijn

,

die

tot ilaeven

dreyght hadt , tot groote vreught van

al

mede de Inwoonders heeft doen ophanghen.
Witte Wit- Onder de ghenomene en verwoefte
:

als

ftaendeen loo-

pende want , leer befchadight wierdt,
en fijn Schip vier fchooten onderwater

Turckfche fcheepen was de Admirael scheepen
van Algiers , en vier andere van de d « Turcgrootfte fcheepen, de Dadelboom met e " b dl
^ J
36 ftucken , 300 man en 50 Chriftenen; veioveit.
een van 30 ftucken , met 300 man, had
hy voor Orzilla aen ftrandt gejaeght en
geruineert ; de Harderin van Algiers,
met 3 1 ftucken en 300 man* heeft hy toe
Cadix opgebracht. Onder het gefchut
vanArzilla veroverde hy naer harde tegenftandt den Vergulden Arendt mee
28 ftucken en 200 man , en brocht het
tot Malaga op , en het Schip de Catrijn ,.
met 2Q ftucken en 200 man , fchoot hy
op de fel ve rijdt en plaets in de grondt,
en veiiofte eenighe Chriften flaeven;
Meer ander minder vaertuygh heeft hy ,
benefFens veel Prijfen , den Tnrcken
t

Van de volgende Zee-llagen is
voor mede gehandelt , en hier niet

kreegh.
hier
^hefft*""
naei^de
Middellandtfche
"Zee te

gacn.

we derteherhandelen. Inhetjaer 1655,
^ en i8July, is hy met een Vloot naer
de MiddellandtfcheZeegefchickt, met
bevel van wegen die van Amfterdam -,
om fich mede te vertoonen op de Kuft
voor Salee, en aldaer te vernemen hoe
verre de Conful de Vries de onderhandelingh met den Cide aldaer hadt konnen brengen , en het afdoen van de felve te bevorderen. Hy hadt vorders laft
de Scheepen vandefen Staet, vooralle
rovers te befchermen j oock het uytlichten der goederen door de Engelfchen gepleeght, te weren, maer met
de Generael Blake daer over fijn expoflulatie en beklagh te doen. Sijn Vloot
beftondt uyt dele Bevelhebbers.
ftu.

Vloot van
**

Ku

'j

ter *

Hyfelve met fijn Tijdverdrijf
Commandeur de Wilde
Verreen
Vander Zaen
A. vanden Bos
VanSalingea
IfaacSwecrs

52
50

man.
215

22

185
165
165
95
95

32

12 5

44
46
22

Commandeur Adelaer
go 125
Twee Branders, de Parel en de Fortuyn.

ontnomen.

Hy zeylde weder uyt Texel naer ds
Straetop den 14. Decembris 1650. Sijn
Vloot beftondt uyt twaelf Scheepen,
dry gewaepent met 50 ftucken en 200
man, dry met 40 ftucken en methondert en tfeftigh

koppen voorfien. Dry

Fregatten met dertigh ftucken en hondert en twintigh man , met dry Jachten
voorfien met achtien ftucken en vijf en
tachtentigh mannen.

De Franfchen gingen oock noch al Oirerlafl
voort met de Staet door het onhebbe- ^hen^e
lijck viikeeren en onderfoecken der de HoiSchee- landencn^

van

Mi

hi el

Adriaensz.

Scheepen , moey ten aen te doen , volghens den aengenomen Regeld Robbe
cfennemy-) covfijque

cel/e

cPamy.

De Ruy-

de

Ruyter.
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onder ghefchreven Gedeputeerden Traftase
van weghen haerHo.Mog.de Hte- vaa Salec.
ren Staten Gcnerael der Vereenighde Nederlanden , ende van fijn Excellentie

de
Sid Abddla Ben Sid Mohamcd IJembucar*
Franichen in fulck een geval vyandlijck
Heerevande Steden en Landen van Sa!é
aentaften
laft,
te
fullen
volghens lijn
om verfcheyde mifverft.mden ende difFerengelijck hyoock de gelegentheyt vant ,
t.n, dieaen beydc zydenzijn ontitaenenvan twee Franfche Konincks Scheepen deopgherefen zedert het opgerechteTracte veroveren , en eenighe te befetten. uet van vrede ende vriendfch.ip op den neHet welcke de felve Franfchen foodae- genden February feithien hondert een en
nigh vergramde , dat Mazarijn in des vijftigh tuflehen de Heeren GhedeputeerKonincks Raedt hadt willen voorftel- den van weghen hoogh -gemelde haer Ho.
len , men behoorde fulcks voor een rup- Mog.. ter eenre , ende de Heeren Gedeputurete nemen ; maer men koos, voor teerde van de Heeren Gouverneurs ende
de fachtfte middel , voor eerft alleen- Superieuren der Steden, ende Alcalava van
Salc ter andere zyde, op de ReedevoorSalijck al de Nederlandtlche fcheepen en
lé gemaeckt ende gheflooten , in toekogoederen , in de Franfche havens te armende voor te komen tot meerder feeckerrefteeren en aen te flaen. WatConteheydt ende vaftigheydt van vrede en vrientften over en weder dit heeft veroorfchap , ende toe dien eynde weder-zydts
faeckt , hoe dat de Fhou hier , en dé met behoorlijcke Procuratie laft ende
autAmbaffadeur Boreel van defe Staet in horitey tverfien zijnde , hebben na verfcheyVranckrijck , elck van wegen fijn Mee- den gehoudene Conferentien met gemeyne
fters daer over gedoleerten geexpoftu- bewilliginghe beraemt , gemaeckt en gearter hier teghen fielde iich in ftaet

,

leert

hebben , vindt men elders wijdtals by Aytzema en andere te

refteert defe

navolgende Artijckclen..

loopigh ,
fien

ia.

De aenfpraeck van d'Ambaffadeur
Boreel by den Koninck van Vranckrijck, gefchiede in de teghenwoordigheyt des Cardinaels, die niet naer liet,
nu en dan , den Gefant , onhebbelijck
genoegh in fijn redenen te vallen, en
oorfaeck was dat hy flechtelijck genoeg
by den Koninck , maer noch Hechter
by de Koninginne onthaelt wierdt.
Eyndelijck is door het weder geven der
genomene twee Scheepen , en het afdoen van het Franfche beflagh , de faeck
afgedaen, gelijck de Heer Boreel, uyt
ordere van den Staet , den Koninck
daer over heeft wcfen bedancken. Het
vordere uytwerckfel van defe Vloot,
onderden Heer Commandeur de Ruyter, was, hetTractaet met die van Salégeflooten 3 zijnde als volght;

I.

EErftelijck , dat tuflehen de hooghft-»
gemelde hare Ho. Mog. ende fijne Excellentie reciproquelijck fal werden
onderhouden en vaft gheftelt blyven het
Trafract van vrede ende vriend tfchap onderlinge gemaeckt ende geflootrn op den
negenden February de-s Jaersfèfthicn hondert een en vijftigh

uyrghcfondert her
, als noyt by fijn
Excellentie en fij n geapprobeert geweeft..
lï,
Item , dat om voor te komen en verhoeden alle foodanighe abuvfen ende mifverftanden als door non obfervantie van her
voorfz. Tratïaet zijn ontitaenen daer over
den twee en twintighflen October des Jaersfefthien hondert vijf en vijftigh is geconvenieert > tot elucidatie van dien valt gefielt fal werden, gelijck by defen vaft ghe,

vierde en vijfde Artijckel

ftelt werdt voor toekomende, dat alle fchepen ten Oorloghe op vrybuyr of ter Coopvaerdye uyt Salé varende , fullen moeten
verfign wefen met behoorlijcke Commifi»
Ciz

van zijne hoogh ft-gedach te Excellentie

Zzz
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,
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de hooghfte Rcgceringein handen fal hebben , mkfgaders
een certificatie ende acte geteeckent van de
Conful wegens haer Ho. Mog. inder tijde

Staet te vervoeren

ofte lalt hebbende,
,
welcke gefpecificeerdc aften beyde t'elckens met de reyfe ofte verloop van vier
maenden na den dagh des teeckeninghs verende na
nieuwt fullen moeten werden
het expireren van de vier maenden , Tullen de felve van geender waerden zijn ;
uytghelondert de aften die verleent werden voor Coopvaerdy- fchepen , foodanighe en fullen gheen Limitatie van tijdt
hebben , maer blyven in volle kracht ende
vigueur tot gedane heen ende wederom
Niet te min fal den Schipper ghereyfe.
houden zijn na 't eyndigen van fijn reyfe
over te leveren , de voorfchreve aden in
handen van de voornoemde Conful boven dien fal oock fufhTante borge moeten
gheftelt werden by de Commifhe-vaerders
onder 't ghebiedt van fijn Excellentie alvooren de felve in Zee gaen , dat aen de
fchepen , goederen ofte perfbonen t'huys
hoorende in de voorfz. Nederlanden in
geenderley manieren fullen befchadighen
omme des noot zijnde fulck alles in cas
van ontmoetinghe aen de O orlogh- fchepen ofte Commiffie-vaerders van haer
Ho. Mog. te verthoonen , om daer door
gediftingueert te werden van andere Barbarifche Roovers , mits dat oock diergelijcke cautie voor 't uytzeylen geprefteert
fal worden door Commiiiïe-vaerders van
de Vereenighde Provintien , ende de Coop-

veel min executabel fullen
maer fullen alle de Goederen , roerende ende onroerende , mitfgaders alle die
uytghevonden fullen konnen werden , komen ten behoeve ende profijtc van die- geene, die de fchade isaengedaen ende boven dien is wel expreifelijck geconditio-

ofte- <lic in

fijne abfentie

aldaer refiderende

,

:

konnen exhiberen.
III.

Doch indien hetquame te ghebeuren dat
cenigh Capiteyn ofte Arays in Zee zijnde tegens het gebodt , ende goede meeninghe
van haer Ho. Mog. ofte fijn Excellentie op
itonden , ofte deficit* volck hem perfuadeerde om aen te taften ende nemen, alle
de fchepen of ingheladen Goederen , die
hem , ofte haer (ouden moghen ontmoeten , omnaer andere Rijcken , Reeden ofte
Havens, buyten 't ghebiedt van een anders

dat in (bleken gevalle

ders gheprefk-ert ofte.gheftelt voor haer
borgh- tocht noch aenghedanefchade aenfpreeckelijck

zijn

,

,

:

neert endegeaccordêert

,

dat indien fooda-

nighonheyl quame te ghebeuren door eenigh Capiteyn, Areys ofte volck van een of
ander Staet, foodanige niet alleen toegelaworden in 't ghebiedt van een ofander Staet te frequenteren nochtc woonen ,
maer te ftraffen naer behooren , oock mede
in dien bevonden werdt, dat foodanighen
mifdaderof mifdaders nietgeftraften is oftenfal

te zijn

,

maer

ter contrarie in

't

ghebiedt

van een van beyde de Staten frequenterende ofte domicilium houdendej dat als dan
de borghen ghehouden fullen zijn alle de
gheledene fenaede te voldoen ende te betalen.

IV.

,

vaerdy-fchepen verfien fullen werden met
behoorlijcke Zee-brieven , omme de felve
aen die van Salé, des vereyfcht , werdendc te

,

de borgen voor foodanighe Comiffiè-vaer-

Item , dat alle fchade in cas van refcontre der fchepen van d'ecn en d'andere zydc
door onkundt ofte mifverftandt vallende ,

werden bekent ghemaeckt ter plaetdaer het fchip 't welck de fchade gedaen

fullen
fe

heeft is uytgevaren , om aldaer by wegen
van Juftitiebehoorlijck vergoedinge te verfoecken , die aen parthye reciproquelijck
nae 's Landts ordre ende ghebruyck oprechtelijck

mede

fal worden geadminiftreert , daer
d'een en d'ander fich te vreden fal

moeten houden , fonder dat ten refpe&e
van foodanighe gcledenefchaden byforme
van retorfie eenighc fchepen , goederen ofte perfbonen aengehouden of gcretardeert

mogen werden, tenfy, dat parthye
foude konnen bewyfen , dat naer 't verloop
vaneen gheheeljaer, endebehoorhjekaenghewent devoir naer dat de aftie over foodanige fchaden voor den Rechter fal wefen
gevifiteert , ende vervolght , ende daer over
oock aen den Staet fal wefen ghedoleert
geen expeditie of complement van Juftitie
fullen

geobtineert heeft konhen

werden

:

doch dat
in

van

Michiel Adriaensz.

zy hoe de faecken mochten
gebeuren , deConfuIs cfe andere pubüjc!:e
Minifters van d'een of- d'andcre Sraet , ofte
oock niemandt van hare Domeftijckerii
daer voor in haer per/bon ofte goederen:

in alle geval,

't

acnfpreeckeiijck

,

veel

min exccutabel

lul-

len wefen.

V.

Doch

eenige fchepen van d'een ende
d'ander zyde , malkanderen bejegenende
ende niet betrouwende 3 onaengefien alle
mogelijcke tekenen van vriendtfehap wor-

den gegeven

,

ende daer door komende

in

gevecht, fulcksdat eenige fchaden aen fchepen ofte volck wierde gheleden , fbo verre
dat een ofte ander fchip daer door quame
te verongelucken , dat in fulcke gevallen
yder fijn eygen fchade fal dragen fonder op
den anderen te pretenderen , ten ware meet
willighlijcke fchade aen de fchepen , perfoonen ofte goederen van d'een ofte d' ander Staet ghedaen wierde verovert , ende
verthoont daer nae ofte opghebracht zijn•

de

j

bevonden wierdt het

rolek onder

't

felve fchip

gebiedt van haer Ho.

ofte fijn Excellentie t'huyste

ende

Mog.

hooren, dat-

fonder eenige berovinge , plonderinghe ofte befchadinghe , vry ende onbekommert fal werden ontfiagen , fonder
dat daer tegens eenige pretenfiefal werden
ghemaecktten refpette van de koften , fchaden , ofte intereften in de voorghevallcne
refcontre geleden.
tet felvige

VI.
Item

,

dat de Commiffie-vaerders van Sa-

lé komende te jagen ende achterhalen eenighe fchepen de Vafallen van haer Ho. Mog.
aengaende ofte raeckende , welck door
't volck uyt onkund of vreefe van Argierfche ofte andere Roovers te wefen verlaten
waren, de felve onbefchadight fullen moeten opbrenghen , ende leveren in handen
van de voornoemde Conful , inder tijdt
om ter difpofitie van de Eyghenaers bewaert
te worden , dewelcke tot fulcken eynde
,

daer van terftont een perfecten Inventaris
(ten overftaen van twee uyt de StadtsRaedt
daer toe te committeren ) fal formeren , om
dien volghens in tyden ende wylen te verantwoorden, fonder dat op fulcke fchepen
in

't

minfte eenighe pretenfie van Pnnfen

de

Ruyter.
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Berghloon ghemaecktfal mogen werden, veel min datfe de felve fullen mogen
laten dryven, des fal aen de Officieren ende Matroofen die op de fchepen werden geftelt en de felve opbrengen , naer behoorlijcke overleveringe aen de Conful , voor
haer moeyte betaelt werden acht ten honden van de waerdye van 't fchip ende goederen , welcke vahiatie fal gedaen worden
by den voornoemde Conful , ende een pcrfoon daer toe by fijn Excellentie te committeren
dat in fulcken gevalle by deOorlogfchepen ofte Commiffie-vaerders van de
voornoemde Heeren Staten op de felve voet
nevens die van Salé was ghehandelt ende
ofte

,

geprocedeert.

VIL
Item, dat fijn hooghft-gedachte Excellentie nieten fal toelaten aen eenige rooffchepen van Argier of andere plaetfen van
Turckyen ofte Barbarien datfe komen tot

Salé om te beneficieren ofte verkoopen
eenige perfoonen, Vafallen ofte Ingefetenen
der Geünieerde Provintie, 'tzy aen Vafallen , Inwoonderen ofte Vreemdelingen die

ten foodanigen tyde haer onder

van

fijn

Excellentie bevinden

,

't

gebiedt

onder wat

oock foude mogen wefen , maer
denCoufulvan weghen haer Ho.
Mog. macht hebben om foodanige perfoonen te kopen , indien met de veroveraers in
pretext het

fal

alleen

den prijs kan accorderen , anders fullen foodanigen gevangenen ofte Slavengehouden
zijn onverkocht wederomme te imbarkeren
ende wech te voeren.

VIII.
Item , eenige Coopvaerdy-fchepen , by
de Commiffie-vaerders van Salé verovert
wordende , toebehoorende de Neutrale ofte
Geallieerde met de Vereenigde Provintien ,
ende daer op bevonden werdende Ingefetenen van de felve Staet , ende fy Ouders ofte
Huysvrouwen hebbende, ende haer Fortuyn in de Werelt foeckende , ende geen
andere vafte Domicilium hebbende ghekofen , dat foodanige perfoonen terftont naer
hun aenkomfte, in vry heydt fullen werd e»
gheftelt, ende aen den Conful voornoemt
gelevert werden, om na hare geboorte plaetfen geholpen te werden , ende dat in fulcken gevalle de Vafallen van fijn Excellentie
in

,
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In kenniffe der waerhcydt , hebben vry
onderghelchreven Gedeputeerde dit met
onseygen handt onderteyekent. A'dusgcdaen , geflooten ende gcarrefteert in Salé
den twee en twintighfien dagh Marty defes Jaers Anno felthien hondert feven en
vijftigh , was onderteeckent David de Vries,
Brahim Duque-Mohamed Benaly Aly Cordores. Lager ftond, accordeert van woorde

ghelijckervoegen fullen werden getracteertende opvrye voeten geficlt.

ir»

IX
Item , dat fijn Excellentie fal doen afkondigken endeordre Hellen dat de Onderdanen van haerHo. Mog. onder fijn Excellenwoonende of
ties ghebiedt , 't zy aldaer
komende te handelen , met onbehoorhjck

en worden bejegent of qualijck ghetracleert,
zy met woorden , werpen van fteenen
vuyligheden of dieig^lijcke, maer in fu cker voeghen als tufiehen Vrienden ende
Bonrgenoten betamelijck is , op pene van
naer behooren geftraft te worden.

woordemecfijn originele, Aclum Salé
den vijfentwintighiten Marty fefthien hondenleven en vijftigh , was geteeckera
tot

't

Ferdinando IVinants

,

Cancel'nr,

Welck Tra&aet het naefte Jaer nader geeluci deert is.
In het Jaer 1658, ontftondt de Oor- Noordlogh tuflehen de Sweedcfche en Deen- jche ooi!og
fche Kroonen. Defe Staet tot bevrijdinghvan defe, fandt daer heenen den

X.

Item , dat de Onderdanen van hacr Ho.
Mog. woonachtigh onder het gebiedt van
fijnExcellentie niet en fullen mogen werden verbonden, nochgetrockenin geemge
fchattinge, maer dat de vvoonende Onderdanen van de felveexemptende vry fullen
acn fijn
zijn ende blyven , mits betalende
Excellentie de ghewoonhjeke rechten van

Heer
dam.

L*.

Admirael den Heer van Oboverwinningh door defe op

De

de Sweden behaelt , word elders breed:

in ende uytgaende goederen.

genoegh verhandelt

XI.
Item , d.Tt alle Capiteynen ende Schipperen, Onderdanen van haerHo.Mog.de
Heeren Staten Generael , met hare fchepen
hier op de Reede ofte binnen de Revier van
Salé komende , eenige nootdruften van
Victualie van nooden' hebbende voor haer
fcheeps-volck , de felve vry fal ftaen voor
haer geit te kopen , ofte doen kopen , foo

maerwaer

te

derwerpfel belanght
treffelijcker is,

hier

,

nemen

hebben wy
onson-

het geen
,

om dat

dat foo veel te
het een befluyt

vaneen gevaerlijcken oorlogh gemaekt
heeft , dit was het befchieten van Nieuburgh, na dat de Deenfche en Hollandfche macht , de Sweden op Funen geflagen, en meeft daer binnen gedreven
veele als fy om te vi&ualieren van noode hadt. 't Schrijven hier over van den ViDe uy1 „
fullen hebben.
ce Admirael deRuyter felfs ( want defe vice Ad«
XII.
waerdigheyt was als toen op hem ghe- mitacl.
Het tegenwoordige Traftact falby haer
bracht ) was van defen inhoud
Excellentie
fijn
ghedachte Ho. Mog. ende
Dat hy het volck ontfeheept hebbengeratificeert ende ghcapprobeert werden
ende de brieven van ratificatie fullen van de, tooghvanCartemonde, en wasop
Sijn bede een ende de ander overgekvert werden de na-nacht van den tweeentwintigh<j,

,

c h t a ea '

goede ende bchoorlijckeforme in de tijdt
vanff-smaenden , een maentoftwee onbegrepen , endeby foo verre ondertuiTchen de
refpeftive Oorlog- fchepen ofte Commifhevaerders de Onderdanen van de een ofte de

van Nyburgh, van waer hy den vier en twintighiten de Bataille konde iien. Hy

r,

Nyburgh.

ander zvde komen te befchadigen , fullen
har? Ho. Mog. ende fijn Excellentie ordre
vierde Ar
flellen dat die fchade volghens het
Trattact aen
r ijckel vin dit tcghenwoordigh

Commandeerde den Commandeur
Cornelis Evertfz. , Commandeur de
Wilde , Cipiteyn vander Saen , Sweers
Jan Tyffeh ende Tuynemans , ten noorden der Stadt in te loopen , ende hy felf
zeylde met de reft van de Vloot tot

llen al

in

<le geintercfieerdc

I

worde vergoedt.
1

wederom

in

't

gelicht

dicht

aende

het vero .

veren

van

van
dicht voor

Michiel Adriaensz.

Nyburgh j

daer twee Schanf-

met twee halve Cartouwen lagen ;
de Sweden daer uyt jaegende , de Nefen

derlandtfche Vlagghen plantende , de
twee halve Cartouwen haeldenfe daer
uyt, de een aen fijn, en de ander aen
Capiteyn van Meeuwens boort brengende. In den dageraed fettent foo dicht
onder Nyburgh , datfe mette kleenfte
ftucken konden over de Stad heen fchieten j ende fchooten feer fel op de Stadt
omtrent een uur langh , tot datfe een
Trompetter aen hem fonden , biddende dat fy niet meer fouden fchieten , ende datfe befigh waren te parlementeren
en haer vrywilligh op genade en ongenade wilden overgeven daer op hy antwoorde , datfe cito fouden refolveren ,
ende binnen een uurtijdtsnaerder antwoordt brengen , ofte fouden de Stadt
onder de voet fchieten. Na datfe een
uur gewacht hadden , ende niet quaemen, begon wederom te fchieten, tot
datfe doen terftondt met een Brief van
den Generael Veldt-Marfchalck Schack
uytquamen , die hem feer bedancktedat
hy haer werek foo kort hielp afmaecken , ende dat alles op genade en ongenade was overgegeven, foo dat de Steden Nieuburgh , Cortemunde ende
Odenzee, nevens het geheele Eylandt
Funen , in vijftien dagen geheel wederom aen den Koninck van Denemarcken zijn overgegeven , nevens vier en
dertigh ftucken Canon , daer van feftien by de onfe , en achtien aen de weftzyde in de Middelfoer-Zont , nevens
alle hare Wagens en Leger-bagagie bekomen, en wel over de fes duyfent mannen gevangen waren , daer onder omtrent twee duyfent doodt gefchooten ,
-,

gekregen, uytgefondert
de Prins van Suksbach , en den O verfte
Steenbock , die tuflehen den vier en
twintigh en vijf en twintighften 's nacht
met een Boot na Zeeland zijn gevlucht
hebben mede bekomen achtentachtig
alle Officieren

de

Ruyter.
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Standaerden, en achten twintig Vaendelen. Van de onfe ( fchreef hy) waren
niet meer als omtrent twee hondert man
gebleven , waer onder eenighe hooge
Officieren , een Vries Capiteyn, ghenaemtHemmema, oock weynigh van
haer Ho. Mog. volclc , die nochtans alle
in

't

generael hier in defen ilagh haer

feer eerhjck

wierden

hadden gedraegen , ende
van haere vyanden feer

felf

hooghiijck geroemt.

Den

fes

en twin-

hy, nevens den Admirael Bielcke , aen landt ontboden by
den Veld-Marfchalck Schack , ende andere hooge Officieren , die haer feer bedanckten voor den goeden dienft, die
fy met'sLands vloot en volck hadden
gedaen , waer mede terftond weder aen
boort voeren , want het was daer foo
vol van menfehen , van Deenen, Neerlanders , Keyferfche , Poolen , Brandenburghfche , ende alle gevangene Sweden , dat men der qualijck door konde
komen , zijnde daer wel over de veertien duyfent menfehen byeen, fonder
de paerden en wagens , en ging het plunderen by veele feer gruwelijck aen omtrent het Vrouwvolck , 't geen droevigh
was om te fien , ja lieten veel menfehen
tighften wierdt

in haer

hembc

ftaen fonder kleederen,

men fagh dat d'Oorlogh alles
verflondt. Den feven en twintighften
met den dagh zeylde hy de Bay van Nydaer uyt

De Veldt-Marfchalck Ever-

burgh

uyt.

fteyn

quam aen

boort van den Admiende door het ongeituymigh weer konde den Veld-Marfchalck
Schack niet komen, doch deAdmirael
Bielcke voer 's nachts by de Ruyter met
beter weer , en nam fijn affcheyt ; alfoo
hy niet langher konde wachten , want
verfcheyden van fijne Capiteynen haer
laetfte broodt uytgegeven hadden , en
oock de vorft dagelijcks op handen was,
en boven dien niet mogelijckdaer omtrent yets te krijgen. En hebben aen de
Militie van de toeghefondene Rocken
Aaaa
en
rael Bielcke,

,
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Dade N

op verfoeck gbenade ghenegenfijn , alle ende een yegevandeHeeren Collonellen Killegryen l'ijck onfe Konincklijcke goedertierentheydt

en klederen overgegeven

,

Meteren , als volght j een duyfent feven te bewijfen , foo willen ivy het fehe nochhondert feven en tnegentigh Rocken, tans veel klaerder doen b/ijeken aen degeetwee groote packen metkouffen, zijn- ne nuelcke ons ende onfe Rijcken , Provinde bygitlinge wel over de twee duyiènt ciën ende Landen ten tijde van den nieupaer, fes vaten met fchoenen, cndaer ivelijcken bygeleyden Siveedfchen Oorlogh y
in by giffinge omtrent vier en twintigh •wanneer viy van onfe Vyanden belegert , en
duyfent paer , noch drie duyfent tachtig door bulpe van onfe Nabuyren ende Ghealhembden in acht vaeten. Defe boven- heerden , voornamenttyck door de Vloote
ftaende kleederen waren feer noodigh van de Vereenighde Nederlanden gheajfiaende foliaeten verdeelt. Den acht en ficert vlierden , fmguliere dienften hebben
twintighiiren 's middaghs zijn met de gedaen : Hebbende diefmegen , goedertieVloet vertrocken , en op den Noen rentlijck in ghefien ende gecovfi'dereer t de
Heroique ende onverderffèlïjcke deughden
's morgens Langelandtghepalfeert, en
fondt den Capiteyn Ifaac S weers met fe- ende de ghetrouvie flandtvafle dienflen ,
ven Scheepen , nevens eenige Fluyten vjelcke aenonse?ide onfe voorfchreve Rijcken Michiel de Ruyter Vice-Admirael
'en Schoeten naer Kiel in Holfteyn , om
brandhout te laeden voor de Stadt Cop- van Hollandt , met fijn onderhebbende
penhagen , en zeylden voort naer Lu- Vloote ende dappere Zee-luyden , ten tijde
beck; daer den eëriten 's morgens met van defe belegeringhe van defe onfe Kodendagh op de Reede zijn gekomen, nincklijcke Stadt , en in het veroveren van
en veritonden dat de Sweden in de het Ey landt Funen, alsmede naerdeghemaeckte Vrede tujfchenonsj e?ide de Kroon
Sondt flerck lagen fes en dertigh zeylen
om hem op te flaen } hy hoopte datfê Svjeden , in het tranfforterm van Siueedtaldaer hem fbuden verwachten , fullen- fche Militie over onfen Orizont naer Schoode alle debvoir doen om daer byte ko- nen , ende allerley andere occafien ende Bataillien ter Zee , met alle geluckigh fucces
men.
,
Veel heylfamefaeckenvolghdenhier met groote neerftigheydt ende dapperheyt,
uyt , het wel-gewenfchte en noodigh noch bloet noch macht fparende , promteVrede verdragh tufTchen de twee Kroo- l'ijck enftantvaflelïjck betoont heeft. Waer
nen^ het Nobiliteren of Edel maec- door voy bevjoghen fijnde ghevjorden , met
ken van o'nfen Zee-heldt , en het ver- voor-bedachten ghemoede , goeden raedt
klaren van het Konincklijcke Erf-recht. rechte kennijfe ende eygene inclinatie , met
Heteerfte, als elders genoegh verhan- conjent van onfe Rijcks-Raden , denfelven
aennemen in de Adelijcke ordre haren
delt » fullen wy niet breeder uytmeeten
het tweede en darde fal ons een weynigh rangh hebbende in de Tornoy-fpeelen vanI

I

ophouden ,

A&e >

die

liet

hier de Konincklijcke

hem in die ftaet beveilight.

deje onfe Rijcken ende Vorftendommen
jijne Wettelijcke Erveii ende

met
afklimmende

Kinderen , ende der felver Erven foo viel
Mannel'ijck als Vrouvielijck gheflacbte.

nuiccfr

* '

(

lijck

,

)

en uyt den name "jan onRijcks Denemarcken nakomelinghen ,

Tück uyt onfen
fes

Gloetuy& en °Pent en doen kondt aen een ycge-

totus titulus

,

dat alhoeivelviy uyt Konincklijcke goederiierentheyt ende aengeboorne goetheydt en

lijck

icy

krachte

dan

van

Ge-

ende uyt
defe opene Brieven de vooroock vietentlijck

fchreve Michiel de Ruyter met fijne Wettelijcke Erfgenamen in de neder daleiide Linievan beyde Scxen 3 het Collegie ende Societeyt van defen onfen Adeldom toevoe-

gen*

ivvseju-

D zei
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van

gen , verghefelfchappen ende gelijck (lellen
infulcker voeghen ende ver/tarnde , ghelijck
of de felve van hare Voor-Onderen , Joo

van Vader lijcke

,

als Moederlijcke zijde in

de

Ruyter.
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nighe molefiie ghenieten , ende het hier boven in dcje opene Bulle afgebeeldet Adelijck

Sch/ldt ende

Wapen moge voeren. Hef

vjelck Viy ( deje onfe opene Brief

met

eyge-

beyde de Einten Wettelïjcke EdeUuyden gebooren naaren , ende haer-luyden in alle Be-

ner handt oud rteyekent ejidc met ons Konincklïjcke Ze^cl bevejfight hebbende) aen

Privilegiën, Eerc-, Waerdighedeu,

een yegelijck hebben vullen bekendt maec-

neficie»

,

Ererogat.ven en ¥re'èmi?icntien,v)dcke onfe voornoemde EdeUuyden ghenieten, ge?iadelijck fchencken , ende hier mede confe-

Ende

reren.

tot meerder gheloofivaerdig-

heydt ende ghedachtenis
niiicklijcke

promotie

tot

e?ide verheffi:ige

enf.jne Wettelïjcke Erfge?ia-

menfijn oude Schilt ende WapenJbodanigh
vergroot , dat de felve hier namaels een
opene , vrye , ende Adelijcke gekroonde
Helm , daer een Curafjier metfijn uytgefireckte rechter

handt met een

bloot Sivaert

dreyge?ide te fiaen, tot aen fijn middel bo-

ven uytfiaet

,

moghen voeren.

Ende op

dat der Jelver Adeldom des te klaerder
magh uyt fleecken , Joo hebben ivy drfe
Wapenen ende Stammen tot haer luyden
eeuivigh ghebruyck daer toe willen voeghen,

de felve hier boven afgebeeldet
Namel'tjck een Schildt ghequartiofte in vieren verdeelt , aen de rech-

ghelijck

fiaen
leert

;

,

ter zijde in het bovenfie quartier een
rajjier ofte geharnaficht

metfijn

Cu-

Ruyter te paerdt

uytgeflreckte rechter

handt , voe-

rende een bloot Svjaerdt en dreyger.de daer
mede tefiaen, in het onderfile quartier een

Kanon bleec k-geeljvuaer onder legghen drie
Geele Kogels , boven aen deflincker handt
een Wit Kruys in een Roodt Veldt 3 ende

onder een Wit Admiraels Schip in een hemels blaewjo Veldt. Ende hebben iry al/b
den felven ende fijn Wettelïjcke Erfgena-

men

met

,

heffen

,

defe

Gegeven op ons Konir.cktyck Slot binnen Copper.hagen. Den eerfien Augujlijefiien hondert Jèfiigh.

van deje onjeKo-

den Adelijcken Staet ende ordre van onfe
Rifcken ende Vorfle'rtdommen : Soo hebben
vjy den meer-gemelden Edelman Michiel

deRuyter,

ken.

Wapenen vereeren 3 vervan onfen Adel-

ende in den rangh

dom altoos

ende eewwighlijck vüillenfielten,
ende vorder toeghefiaen dat de felve foo-

danigeEere ende vjaerdicheden fonder

ee-

Boven die kreegh hy noch een Lijfpenlïoen , of onderhoudt , ghelijck de
Overite Puchler mede een onderhoudt
mee een gouden Keten , met des Konincks Medaille, rontfom in Diamanten behanghen

, de Colonel Haerfblte
een fchoon Paerdt , en andere groote
hoop gegeven wierden.
oock den
Koninck dan het iijne te geven.
De Geeitelijekheyt ende Burgerye, DeKo«
aenmerekende wat al gevaers en fwa- ninck eeti

Om

Êrt ^°"
, fijn Majelteyt in defen Ootlogh
hadt uytgheftaen , en met welck een maecks^
ftandtvailigheyt , y ver en liefde, hy de
befcherminge van lijn volck had ondernomen, oordeelden dat fy het felfde Tonder demonftratie en betuygingh van

righeyt

"

danckbaerhey t niet behoorde voor by te
gaen, en dat de felve met geen beter en
bequaemer erkentenis konde uytghedruckt werden , als door het defereren
vandeKroone op het gedacht van fijn
Majefteyt by opvolginge, te meer dewijl men het felve in andere nabuerige
Koninckrijcken had voorgedaen en gepraótifeert , al waer het vruchtbare werckinghhadtgedaen.
Zijnde dan dit aldus beflooten , hebben de twee Stenden goedrgevonden
het felfde door eenighe Gedeputeerden
bekent te maecken, en met een van de

Heeren Pujcksraeden te communiceeren en gemeen te maecken , met verfoeck aen den felven , niet alleen
het voorfchreven gerelblveerde aen de
Aaaa 2
vor-

om

,
,
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vordere Heeren Rijcksraeden en den
Adel bekent te maeeken , raaer oock
door alle goede officien en plichten , te
coopereren en te mede wercken , ten
eynde dit by het lit van den Adel voor
aengenaem mocht opgenomen , en het
felfde lith , het welcke fy erkenden het
eer/te en aenfienlijckfte te zijn , toteenparigheyt met de twee andere gebracht
Werden.
Naer eenigh overlegh is hierop geantwoordt, dat voor foo veel de faeck
in fich fel ven belanghde , die foo nieuw
niet was, of men hadtal verfcheydene
maelen daer over redenen gehadt , echter konde het Lith van den Adel fich
niet laten te beklaegen , dat een faeck
van foodanigh een gewicht , niet alleen
heymelijck , en fonder eenige de minfte

communicatie te doen , was geèmaneert , maer oock pofitivelijck ter neder
geftelt, en tot belluytghebracht j met
by toeging van een verfoeck van narent
weghen, dat men de Rijcksraeden en
den Adel niet wilde prefferen , maer ten
minften competenten tijdt verleenen,

om daer over medeordentelijck te communiceren,' en in hun bel angh te deliDit wierdt fooaengenomen,
maer de twee leden vernemende , dat

bereren.

)

Daden

en
om hier omtrent oock haer pofitiveverklaringh te hebben, het welcke eyndemede , fonder te willen fchijnen
gedwongen te zijn, haer toeftand heeft
gedragen.
lijck

De Poorten tot Coppenhaeven wierden ondertuffchengellooten gehouden,
en de wachten verdubbelt , zijnde de
Burgery byiönderlijck mede op hun
hoede j en aen de andere zijde , ftonden
alle faecken en de Cancelarye ftil.
Die van den Adel fich dan met de
andere leden geconformeert hebbende >
zijn met de felve gefamentlijck op hec
Slot

gekomen ,

alwaerfe den

hebben aengeboden

Koninck

de
Majefteyt erffelijck en by opvolginghe was 9
onder de woorden refieóteerende al:

eerftelijck dat

Kroone aen het gedachte van

leen adprogeniem Mafculinam.
nelijcke arkomftigh

:

(

fijn

OpMan-

doch zijnde be-

fpeurt dat het felfde by fijn Majefteyt
niet aengenaem wierdt opgenomen , is
by naeder refolutie delatie gedaen, Sine
difcriminefexus , fonder onderfchey t van

mannelijck of vrouweliick oir.
Van wegen den Adelijcken ftandt,.
dede Niels Trolle, Onder-Kon inck van
Noorwegen , ter oorfaeck van de on-

vanden Rijcks-Hofmeehetwoordt, met uytdruckinge dat
de Raedten Adel wel hadtgewenfcht,
iöo fpoedigh niet te verwachten was
foo is by de voorfchreven twee Stenden dat in defe faeck, met meerder en vereen naeder refolutie ghenomen , om trouwder com municatie en beter ordere
voort te treden , en daer over het be- was geprocedeert , als zijnde dat lit noyt
flootene boven gebracht , en fijn Maje- minder als eenigh ander genegen ghefteyt overhandight hebbende , is het weeft, om fijn Majefteyt en fijn ghefiacht te begunftigen. Van wegenden
werck onveranderlijck gemaeckt.
Hooghftgemelde Majefteyt droegh Kerckelijcken ftand , dede de Biflchop
fich felvcn hier in foodanigh , als die het van Coppenhaven hetwoordt, die fijn
aen/praeck met een Amen befioot, dat
felfde noyt hadt geambieert of verfocht
noch oock als noch ambieerde , maer by al de tegenwoordige opghenomen
echter noch declineren , noch refuferen wierdt.
Zedert wierdt'er aen het oprechten
fou, by aldien hem fulcks ordentlijck,
en met fijn volkomene leden, aenge- van een Schouw-tooneel gearbeydt , op
boden wierdt. En alfoo is eyndelijck by het welcke de vereyfohte plechtigheden
het Lith vanden Adel inftantie gedaen 3 ftonden te gefchieden. Dit wierdt gemaeckt
het felfde antwoord of niet, of

immers

paflclijckheyt

fter,

van
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maecktop de plaetsvoor het Slot, aen
den opgangh van deBeurie^ engereedt
is men des Woenfdaghs, zijnde
den feven en twintighften van October

zijnde ,

de uy tvoeringe der dingen getreden
Des naermiddaghs vvierdtopdeklanck
van Trompetten en Ketel-trommen,
door de geheele Stadt , de Gemeente en
Militie gelaft , tegen des anderen daeghs
ten acht ueren in het gheweer te zijn.
Zijnde dan den volghenden dagh dry
Vaenen Ruyters opgefeeten , wierden
de felve by na ten eynden van de Kaetsbaen by het Slot gerangeert j waer by
aen de zyde van het Slot een goede menighte voetvolcks, onder feven Vaendelen geplaetft wierdt} als mede noch
vier andere Vaendelen achter het Tooneel ; feven andere Honden tegen over
het Slot byde brugge, daer over men
nae de Holnes gaet.
Omtrent ten tien ueren marcheerde
tot

deBurgery onder twaelf Vaendelen, en
wierdt geftelt van de eene en de andere
leeninge van de brugge van het Slot, tot
aen en bezijden het Tooneel, foo datter van het Slot af tot het Toneel toe
een bequame doorganck was, zijnde te
wederzyden met ghewapende Burgery
befêt. Het Schouwtooneel was in fijn
opgangh acht of tien treden of trappen
hoogh , maer hadt binnenwaerts een
andere verheventheyt van vier trappen
hooger, zijnde met een Konincklijck
Verhemelte of Dais bedeckt , en alles
met roodt laecken bekleedt en omhanghen. Op de voornoemde verheventheyt , ftonden twee purpere Fluweele
Armftoelen, de eene voor den Koninck
en de andere voor de Koninginne. Nevens die van den Koninck ftondt een
kleyn buffet oftafelken, mede met een
purper fiuweelen kleedt bedeckt. Vorder ftonden noch twee andere Stoelen
ter rechter zyde van fijn Majefteytvoor
de twee Princen, en dry andere ter flinckerzyde van de Koningin, daer tegen

de
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over, voordedryPrincefïèn. Opbeyde zijden vorders van het Theater ftonden bancken, die mede met rood laec-

ken bekleedt waeren , ter rechter zyde
voor de R.aeden , en ter flincker zyde
voor de Mevrouwen van de Koninginne.

Omtrent den middagh quam

het

Hof

af, gaende de Senaet of de Heeren
Rijcksraeden vooruyt, by vier van de
welcke de Infignia van het Rijck , de
Kroon , Scepter , de Rijcksappel en het

Swaerd gedragen wierden , die daer nae
al te faemen op het gefeyde Buffet by
een geleght wierden. Hier op volghde
de Koninck alleen , toen de Koningin
hebbende den jonghften Prins aen haer
zijde, daer aen de outfte Prins en de
dry Princeflèn , gaende alle onder een
verhemelte van Incarnaet Satijn ghemaeckt j dat van acht Vorften gedragen
wiert.

Na dat aldus de Koninck met de Koninginne en hun Konincklijck huys , op
het Theater gekomen , en in het midden
van den Raed , Adel en Hof-Jonckers
ftaende op de minder verheven plaets
van het Theater,neder gefeten was,wiert
naer het afleggen van eenige plechtigheden , het leggen op de knien en anders
tot het doen van den Eedt voort gegaen.
Defe wiert door den Rijcks-Raedt den
Heer Peter Reets voorgelefên , en behelfde een belofte van getrouwigheydt
aen den Koninck , Koninginne en het
gantfche Konincklijcke huys, als ErfKoningen van Deenmarcken , die daer
op gedaen wiert j eerft door de Rijcksraeden , daer nae by den Adel , toen by
de Hof-Jonckers , en die aen het Hof
voorts door de Ghecommitwaeren
teerde van de Geeftelijckheyt , daer na
door die van de Steden ; en eyndelijck
door de huyflieden opAmack, van de
Nederlantfcheafkomft, die vryeLuydenzijn, en alleen van en aen den Koninck dependeeren. Naer het afleggen
:
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onfenc wegen haer Ho. Mog. te prerenteren, ende a.n te bieden.

dry ueren daer mede dooi ghebracht ,
het Hof weder in gelijcke ordere als het
gekomen was, vertrocken is. Waerop
tot dry mael toe ialvo gefchooten, en
een getal van vijf of fes en twintig ftucken gefchuts , op de wallen , mede tot
drymael toe los gefchooten wierdt. Des
avonds waeren alle dry de Stenden, by
haer Majefteyten op het Slot ter Maeltijdt > daer de eerfte Prins en Princeffe

kbyn toe-behoorende aen haer Ho.
Mog. het minfte niet lullen mogen befchad:ght weiden noch aen Perfoonen noch
aen Goederen
noch aen Anckers , Tou-

,

mede waren.
Dit veranderde
HerfteU
lingh van

Koninck
Kare! de
tweede.

alhier al eenighfints

de beftellingh der beftieringh , maer
noch meerder in Engelandt. De herftellingh van den Koninck Carel de
tweede, foo gewenfehtvoordefe Staet
aengevangen , als treurighlijck ten deelen beflaeght , gelijck

Traftaet

met Algiers.

Dade N

en

deed een ieder in het
bylbnder , behalven de Huyslieden ,
fijn geluekwenfehinghe aen haer Majefteycen. Naer al het welcke , zijnde wel

van den Eedt

wy daer aenftonts

1.

Eerft:-!i;ck

,

dat alle Schepen

't

zy groot

ofte

,

,

wen ende

andere Scheeps-ghereetfchap
maer al-te-mael vry ende ongemoleftcert
fullen pailèeren ende hare reys vorderen.
II.

Dat onfe CommifTïe-vaerdcrs in Zee ontmoetende eenige Hollandtfche Koopvaerdy-fchepen , ingeladen hebbende eenighe
goederen toe-behoorende eenighe andere
Natiën, met ons in vyandfehap zijnde, allede felve Goederen fullen mogen daeruyt
loffen, mits betalende aen den Schipper de
behoorlijcke vracht, ende andere onkoften

daer op vallende.

III.
In gevalle het door ongeluck quam te
gebeuren dat eenige Schepen der Onderda-

van hebben te fpreecken, wanneer wy
de tweede verrichtinghe van den Vice
Admirael de Ruyter , met de rovende
Barbaren , fullen hebben voortgebracht.
Dit ftaet uyt dit volgende Traótaet alles

nen van haer Ho. Mog. quamen te blyven
hier op onfe Reede ofte op eenige andere
plaetfen, onderdic Rijck van Algiers hoo-

af te nemen.

alle

OP

het jegen\voo'di°lie Jaer feftien

honden twee en

feltigh

den

fes

en

twintighlten Maert is alhier op de
Reede voor Algiers ten Ancker gekomen
den Gcncrae! de B^uyter met negen Schepen
van Oorloge , latende waeyen een witte
Vlaggc, ende heeft eenige van fijn Gede-

puteerden van weghen h.-. 't Tï oogh Mog.
g'.Tmden voor onshooge Richt-huys, genae nt Douane, ende wy confidererendc als
Vafalvan den Grooten Tuvck de vrede ende vriendtfehap, die de fclve Heercn Staten met den Grooten Heer fijn hebbende,
en dewyl de Gedepmcer Jen van den Heer
Generae] van ons mede een vrede ofte voor
Jen Treves verfocht , hebben goed
gevonden ii(t(c onderltaende Artijckelen van
vied-* die wy voor dcfen met de Heercn
Engtlfchcn hebben geflooten gehad , van

rende

,

dat al foodanige overblyfzelen van

het Schip ende

fijn

toebehooren

,

als

mede

ïn-gheladen Goederen ende Perfoonen
vry endeongemolefteert fullen blyven, fonder dat eenige van onfe Onderdanen de
minfte fehade fullen mogen doen.

IV.
Soo het quam te gebeuren dat eenige
Onderdaenen van bare Ho. Mog. eenighe
difpuyten ofte ditferenten mochten krijgen
met eenighe andere vreemde Natiën , als
mede met de Turcken ofte Mooren , fal daer
over ten over/ben van den Hollandtfchen
Conful by onfe Dowane goed Rechtende
Juftitie geadmininrecrt worden , doch ingevalle eenige quefticn onderde Ingezetenen van haer Ho. Mog. onder den anderen
,

qnamen voor te vallen

, jae tot doodtflaen
toe, gehjek fulcke dingen konnen gebeuren , dat den Conful van hare Ho. Mog. daer
\\v\ de faeck fal mogen onderfoecken , ende
goede recht administreren.

Soo het quam

te

V.
gebeuren dat eenighe
Hol-

Michiel Adriaensz.

van

de

Ruyter.

i<)i

Hollandfche Koopluyden,ofte Onderdanen
van haer Ho. Mog. aen cenige andere perfonen , van wat Natie die oock fouden mogen
wefen , eenige fehulden quamen te maecken, foo fal die perfoon die de fclve ghcmaeckc heeft , die fclve betalen , ende den
Conful geenfints aenfpreekelrjck daer over

de , gevonden worden cenige Onderdanen
van haere Ho. Mog. dat de felvc geenfints
fullcn mogen worden verkocht , maerals
vrye Perfoonen in handen van den Conful
van haer Ho. Mog. werden gelevert.

•wefen.

Onderdanen van haer Ho. Mog. tegenwoovdigh indefeSradt, als mede onder
ons gantlche gebiedt gevanghen wefende,
voor den prijs , gehjek fy op 't Konings Huys
verkocht ende aengetekent zijn fullen mogen werden gerantfoeneert endegeloft

tcn , welcke oorfake tct verbreeckinge van
defe vrede foude mogen geven , dat men
voorde verbreeckinghe vandefelvc vrede,
ofte uytd.ylinge van Brieven van Repreffa-

aen den anderen Staet van het
ghepafleerde behoorhjeke kenniffè geven,
ende dat de Capiteynen die dit quaet hebben
gedaen , na haer verdiende fullen werden
,

mede veraccordeert ende

vaftgeftelr,

dat alle

VI.
Soo het quam te gebeuren d;.t van wegen
haer Ho. Mog. oftevan onfe kant defe vrede
quam verbroocken te worden, oftedatyemandt van wederzydts Capiteynen yetwes
quamen te doen , aen des anderen Onderfa-

hen

X.
Is

eerft

,

XI.

Dat oock geen andere Koopmanfchappen , aen de onderdanen van haer Ho. Mog.
toebehoorende , fullen ghehouden wefen
eenige Tollen te betalen als die gene die hier
verkocht worden , ende de reft wederom
vry ende ongemolefteert aen hare Scheepen
fullen mogen brengen.

XII.

hare voor de laetfte gemaeckte vrede heb-

Datgeenige van onfe Scheepen ofteGakyen , eenige Scheepen toebehoorende
de Onderdanen van haer Ho. Mog. , fullen
mogen in'tminfte molefteren , mits oock
wel verllaende , dat in de felv.e Schepen alle
goederen, toebehoorende eenighe andere
Natie, met ons in vyandrfcnap wefende,
fullen gehouden wefen over te geven , mits
daer voor ontfanghende de behoorlijcke

ben bedongen ende bcflooten gehadt.

vracht.

gefrraft.

VII.
Soo eenige Scheepen, Onderdanen van
haer Ho. Mog. hier op defe Reedequamrn
te handelen, datdefelvegeen meerder Tol
ofte fchattingefullen betalen als andere Natien , met ons in vrede zijnde , voornamentlijck niet meer als de Heeien Eogelfche in
.

,

VIII.

XIII.

Dat op geenighe Koopvaerdy-fcheepen ,
Onderdanen van hare Ho. Mog. fullcn eenige andere Natiën vermogen te varen als

Eyndelijck fo heeft den Generael de Bijter op ons inftantelijck verfoeck , tot verfee-

:

Nederlanders , Franfen, Engelfche en Duy tfche: daer onder de Duytfche worden verftaen S weden , Decnen ,Noorlieden; ende
voorts alle Duytfche natie; endeeenige andere Natie daer op bevonden werdende
fullen voor goeden prijs daer af gelicht worden: ende foo daer eenighe Paflagiers ofte
Kooplieden, niet zijnde Onderdanen van
hare Ho. Mog. ende geen gagie op het Schip
treckende ofte in geen dienlt van her Schip
,

zijnde

,

dat die daer

mede

fullen

moghen

uyt gelicht worden.

IX.

Soo op eenige Koopvaerdy-fchepen van
andere Natiën , met ons in vyandfehap zijn-

keringe van defe gemaeckte Trevcs van feven maenden alhierghelaeten een van fijn
Monfieurs , genacmt Andries vanden Burg ,
om als Conful voor de felve tijdt hier te refideren , ofte foo lange als het hare Ho. Mog.
fal gelieven alhier tot Conful een ander te
fenden , ofte defe voornoemde daer toe te
beveltighen , de welcke in ons Recht-huys
de Dowane is totgeftaen ende aenghenomen , ende een Copye van defe tegenwoordige in de handen gcftelt.
Vordcrs hebben deTurcken mede volkomentliick toegeftaen , dat wy op alle plaetfen rrafijequeren ende negotieren daer het
onsfoudegoedt duncken , endeopalleEyIanden te mogen laden , Koorn , Zout , en,

,

I£>2

't

de andere

Waeren

L
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die daer foude

N

moghen

vallen.

Mede is veraccoi deert ,
pers

,

Kooplieden

,

dat fy geen Schip-

ofte

andere van de

Scheeps-Oftïcieren ofte Matrofen uyt haar
Scheepen fullen mogen haelen, maer felfs
aen boordt fullen moeten komen met haer

eygen Chaloup, om de Cognofcementen
van de Schipper te ficn ende vifiteren, of
daer cenige goederen , andere Kooplieden
toebehoorende als de Onderdanen van haer
Ho. Mog. mochten in zijn , ende foo fy niet
met de Cognolfementen moghen ie vreden
zijn

,

foo fullen de felve be-eedight

worden

van den Schipperende Kooplieden, dat de
goederen zijn toe-behoorende aen de Onderdanen van hare Hoog Mog. , met wekken Eedt fy fullen moeten abfolutelijck te
vreden wéten.

Wanneer dit Tradaetaed

defe Staet

over quam , wierd het anders bevonden
als de meningh van de felve was gheweeft , en dienvolghens den Heer de
Riyter aenghefchreven , geen vifitatie
met allen toe te ftaen , en vry fchip vry
goedtte bedingen. Wanneer hy dien
laft injulykreegh, fandt hy den Fifcael
Vianen , en den Edelman Reynoud van
Coevorden daer over aen landt. Hun
aenbrengen wierd in de Douana onderfocht , en niet aennemelijck bevonden j
alfoo (y de Ëngelfchen die Artijckelen

mede niet hadden willen toeftaen;
evenwel hebben fy noch defe verlengingh van vier maenden gegeven.
Zijnde voor defen den Admiraelde

ende Meppel op defe Rcede gekomen
uyt Hollandt den tweeden Apnl fettien
honderttwee en fettigh , als wanneer met
de felve Staet voor icven Maenden Pays
maecktcn , omme geduyrende de felve tyd
geene hoftiliteytden eenen tegens de-naraderen te gebruyeken, en hebben doenmnels
in den Raedt tuffchen partyen gcflooten,
dat de Hollandrfche Schepen niet en fouden moghen befocht , noch gheen andere
Nitie , ofte oeck eenige Goederen uytge,

ende wanneer den

, en hebben nochmaels defe
Pays geconfirmeert voor vier maenden
beginnende van defen dagh af dat dit is ge-

deflèlvenj.iers

, ommegheduyrendede felve viermaenden by de Cruyffers of andere Sche-

flooten

pen van Algiers , aen de Hollandtfche Schepen gantfeh geene befoeckinge van Schepen
of uytlichtinge van Goederen te moghen
gefchieden, nochoock van de Hollanders
a.n die van Algiers, maer rr.alkanderen alle vriendtfehap bewyfèn , ende fullen de
voorfz. Admiralen onderwylen fchryven
nae haere Overigheydt , en dan wederom
komen om met malkanderen in naerdere
ondcrhandelinge te treden , als wanneer
hoopen , dat met malkanderen wel fullen
over een komen , ende een goede vatte
vrede treffen , daer toe Godt Almachtigh
verleene het geene beft is.

Was

voorfis.

geteeckjnt met het

Men\

Douane ende hoo^he
i\egeringe van Algiers.

ijan de

Hy

kreegh van wegen haer

Hoogh

Mogende hierover wel

wy

eenige naerder
kortheyts halven

aenfehrij vinge

,

voor by gaen

en den Lezer by Aytze-

,

die

ma laten naerfien.

Hy

vervoeghde

fich

vervolgens by

die van Tunis, diehy feer gevoeghlijck

en reckelijck gevonden , met de welo
ke hy dit volgende verdragh gheüooten
heeft.

t\uy-

ter

hchc werden

Daden

en

tydtvanfeven Maenden is ge-expireert geweeft , fijn de felve Admiralen wederom
op dele Recde gekomen den vijfden Julii

I.

EErfteÜjck

,

dat alle voorige accoor-

Tra&aet

den, pretenfienendevriendfehappen njecTo^
tuflchen beyde de Partyen ende Na- nis
tien fullen zijn van nul ende gheenderwaer<\zn
ende lal van nu af een vafte endebondighe vrede voor eeuwigh onderhouden
worden, ende wyder nae dato defesgeper'

,

een vrye Negotie tuffchen
d'Onderdanen van haere Ho. Mog. ter eenre
ende d'Onderdanen des Rijcks Tunis
ter andere zyde , dat de fèlve mogen komen , vry ende vrancq > ende kceren in almitteert zijn

,

van

Michiel Adriaensz.

Zeen

,

Rivieren

Ruyter.
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IV.

Havenen ende Stromen van yder een met hare Schepen ende
Koopmanfchappen over-voerende wacr het
haer fal ghelieven , fonder dat yemand:
ten wederzyden d'een d'ander fulcks lal
konnen beletten betalende allcenhjck Tol
voor 'cgheene zy fullen hebben verkocht ,

Ie

de

,

Dat foo eenige Schepen van beyde partyen per accident door Storm ofte anderlintsquamcn Schipbreuck tclyden op eenige der felver Kuifen, fu'len de perfoonen
vry fijn ende de goederen geberght, ende
de Eygenaers gclevert worden.

,

cnde Tullen allehetfi ghezette ExacT.ieni.fte Impoflen op deladinghe ende onttadmghevan de goederen cnde zyde tor Goletta werden gereduceert ende geftelt in allen
deelena ouder gewoonte, CouÜumeende
Tol.

Alle

V.
Onderdanen van hare Ho. Mog.

woonende in de Stade en 't Koninghrijck
Tunis fullen vry fijn, foo nu als hier naer

mogen vertrecken , met haere Goederen, Familie ende Kinderen, fchoon die
daer waeren gebooren, wanneer het haer
foudegelieven.
fullen

II.

Item , en fal men geene Schepen van beyderzyden vifiteren of befoecken 'tzy in Zee
of in de Havens maer yeder fijn Vlagge
toonende, fullen den anderen fonder eeni-

VI.
Item , en fullen geene der felver Natie
lyden eenige woorden van ïnjurie, maer

:

gemoleftatie ofte interruptie laten palieren.

fullen in fulcken ghevalle de offenfeerders

Ende voor foo veel de Schepen van Tripoli,
met ons in Oorlogh een ende de felve Vlag-

naemeritengeltraft worden.

VII.

Den

van Tunis fijn voerende , fullen
om alle inconvenienten te verhoeden , de
gefeyde Schepen van Tunis , hebben feeckere Certificatie geteeckent van den Conful der Vereenighde Nederlanden aldaer

Conful, ofte eenige Onderdaenen
van haer Ho. Mog. tot Tunis in verfchil zijnde, en fullen nier ghehouden zijn haer tot
eenige Recht- ban ck te begeven als voor den
Dey , onder den Koningh, van welckefy al-

refidcrende ,datfevan dieplaetfefijn,welc-

leen fententie fullen ontfangen.

ge

als die

getoont fijnde , fal men de
fclve onbefchadigbt laten pafleren : in tegendeel de Onderdanen van haer Ho. Mog.
fullen toe-laten, dat vier ofte vijf Perfoonenaen boordt komen om aen de felve te
verfekeren door hare Zee-brieven datfe fijn
Onderdanen van haer Hoogh Mog. ende
dat hare Schepen daer fijn t'huyshoorendc,
en fchoon eenige vreemde Koopluyden en-

ke

V 1 1 1.

Certificatie

Den

Conful van haer Ho. Mog. nochte
eenige der felver Onderdaenen , en fullen
niet aenfpreeckelijck zijn voorde fchuld van
eenigh particulier P^rfoon , ten ware door
Obligatie onder de handt waren verbenden,
IXItem , dat de Oorlogh fchepen van beyder
partyen fullen

de Paflagiers ofte eenige Koopmanfchappen toebehoorende eenige andere Natie
'tzy oock wat Natie het mochte fijn , foo
fal het felve Schip , Perfoonen , ende alle
't geendaerinisvryen liberzijn, endefonder eenige molefiatien mogen pafleren.

Havenen

moghen komen

in yeder des

cnde den Gouverneur advertentie gevende , haer Scheepen fchoon
maken , repareren , ende revicluailleren v
koopende alle vivres levend ofte dood , alles
tot foodanigen prijs , als dat op de Merckten
ende by delngefetenen wordt verkocht en-

felfs

de betaelt

,

fonder daer af te betalen Impoft.
X.
Wyders foo een Oorlogh Schip van Tu-

III.

Item , de Onderdanen \'an de Vereenigde Nederlanden aen haer boord ontfangende eenige Paflagiers ofte Goederen, t(.etehoorende de Ingefetenen van hetKoninghnjckTur.is, fullen voor foo veel in haer is
gehouden fijn de felve te defenderen ende
niet overleveren in de hand van hare vyan-

,

onder fijn eygen Vlagge een Schip , zijnde Onderdaenen van haer Ho. Mog. onder
een ander Vlagge , als fijn cyghen vcchrendn-handt quaemen tevermeefteren, fal in
nis

fulcken ghevalle

den.
|

,

niet tegenltaende onfe

Vrede, het gefeyde Schip, zijnde OnderBbbb
danen

't

Ijft

L

e e v e

n

danen van haer Ho. Mog. goede prinfc zijn.
XI.
Byaldien eenigen flaef in 'c Koningrijck
Tunis, 'tzy van wat Natie het oock ioude

mogen zijn , quamete

ontvluchten, ofte acn
boort fwernmen van eenigh Schip , zijnde
Onderdanen van boer Ho. Mog. , foo lal den

Conful van de felve hare Ho. Mog. niet gezijn fijn rantfoen te betalen, tenzy
hem tijdehjek advertentie wierde gegeven
van fuïekscekonnen remedieren, ende het
felve dan niet pra£tiferende , fal in dier voegen fijn rantfoen moeten betaelen aen Cijn
Patroon , foo als hy op de Merckt is gekocht
geweeft, ofte foo dat niet geweten konde
werden , ende den prijs niet was aengeteekent , fal betalen drie hondert fiucken van
achten, fondermeer.

houden

en

Daden

wijderingh tufTchen ons en die Barbaren weder ontftaen is. Van de Staec
dan, wierdt dele orderegeftelt, datter

van Rotterdam een, van Amilerdam
, uy t het Noorder-quartier en Zeelandt elck een Schip naer de Middellantfche Zeegefonden, en de Heer de Ruyter weder in het landt ontboden wier- T>t R-uyttr
den. Van het gepaffeerde heeft de Vice te uy s
m £ ° en '
Admirael deRuyter dit volgende rapport
en bericht gedaen.
dry

.

I.

VOor
voorgaende Hrieven
eerft

,

referere ick

my

aen mijn

tijde aen haer Ho. Mog. gefchreven
hebbe,die alle't gepafieerde fijn inhoudende.

XII.

II.

De Onderdanen

vanhaer Ho. Mog. fulIen niet meer van Tol betaelen van haere
Koopmanfchap diefe brengen ofteuytvoeren , als de Onderdanen van de Koning van
Engelandt doen.

Dat die van Tripoli gantfeh geene genegentheydt en hadden om van Vrede te
handelen , als met die conditie , dat onfe
Nederlandlche Schepen zijnde Onderdanen
van haer Ho. Mog. devifite foude moeten

XIII.
Soo eenige Oorlogh Schepen van Tunis

fubjeft wefen,

komen te veroveren

eenige van hare vyands
Schepen , daerop varende Onderdanen van
haer Ho. Mog. treckende eenige gagie, en
het veroverde Schip een Koopraerder is, foo
fullen de
zijn

,

boven genoemdeOnderdanen vry

nochte fy , ofte hare goederen

in

geen-

mogen

befchadight worden , maer doch foo het veroverde Schip
een Kaper of Oorlogh-fchip foude moghen
derley manieren

zijn

,

fullen in fulcken gevalle

de Onderdanen flaven

zijn.

de voornoem-

Gedaen

in

Tu-

nis den tweeden November feftien hondert
twee en tleftigh. Ende was ondertceckent

JMahomeih Bacha.
Ffadsje Aluftapha l^oningh vanTunis.
De Douane van Tunis.

III.

Dat

Tunis met goede genegentheydt de Vrede aen namen
conform de
die van

,

laftvan hare

Ho.

Mog

die feer verlbchten

dat haertwaelfaiefthien yfere Smeken van
achtien pont ylèrs met haer toe- behooren

mochte gefonden werden voor haer geit y
om op hare Caiteelente legden, dat haer
Ho. Mog. een b
eoede Conful 5
geliefde te
ftellen.

•

IV.
Dat die van Algiers de Vrede met haer
Ho. Mog. hebben aenghenomen conform
haergeteeckende Arrijckelen, en dat fyfeer
verlanghen dat de Nederlandtfclie Slaven ,
Onderdanen van haer Hoogh Mog. ten

,

mogen verloft werden, alfoo
dacrnu lêerweynigh dienlt van trecken
fullen: den een door den ander komen te
kollen ontrent drie hondert ihicken van.
achten , en verfoecken feer dat een goeden
Conful mochte gheftelt werden , en dat
doch goede ordreop de Pafpoorten en Zeebrievcn die de Onderdanen van haer Ho.
Mog.,zyn voerende , foude mogen geftelt
werden.
fpoedighilen

Cy

In hetTradtaet met Algiers is in November weder iets anders ghefiooten ,
maer alfoo het felfde van een onfeccNieuwe kere Communicatie is , gaen wy dat
verwijdevoorby^gelijck oock met defe de vriendiitigh mer
vaa
Al^.eu.

die

fchap foo heel lange nietgeftaen heeft,
maer al in het Jaer drieenrfefligh ver-

Sijn be-

die ick vantijttot ticht.

v

Dut

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter.

ip^

ten by delen Staet

DatdenBaflatot Tripoli fijn Nederlantfche Slaven zynde ontrent tachtigh in 't getal voor de lomme van twee hondert vijr en
twintigh itucken van achten yeder fal vry
laten gaen, en de Schippers en Stier-luyden
yeder voor drie hondert itucken van achten.

VI.
Dat hare Ho.

Mog

gelieven goede ordre

dat den Wiflèl-brief door mijn
laft over Livorne getrock-en tot laftevan de

te ftellen

,

Gcneraliteytdoch mochtevoldaen werden.

VII.
Ick heb den Capitcyn Ilaac Sweers, ne-

vens den HecrFilcael Vyanen meteen Brief
van complimenten acn de hooge Regennge
tot Algiers gefonden , als mede een Brief
aen den Conful van der Burgh , aldaer zynde van mijn vertrocken den achtienden
Maert , om voort den Schout by nacht
Cornelis Tromp op te foecken volgens

weder een Vloot
,
van achden Scheepen, in de Middellanddche Zee tefenden. Behalvenandere Inftruóden wierdt de Opperhoofden daer van gelaft , dat fy , met 's Lands
Vloot in de Middellanddche Zee gekomen zijnde , den Commiflaris Mortaigne fouden hebben over te nemen ;
en als dan vervolgens te 7.eylen voor Algiers, en van de Regeeringe aldaer fadsfaide, voldoeninge en reparatie van
dekhade , den ingefetenen van defen
Staet , teghens het jonghft ghemaeckt
Traclaet aengedaen , te verfoecken.
Maer naderhandt wierdt den Vice Admirael de Ruyter belaft, voor fijn perfoon en onderhebbende fchipenvolck
in te blijven , en geen Zee te kielen
tot naerder ordere, en dat hy fijne Commiffie en Inftruifde aen den ViceAdmiraelJanCornelilz..

Mog.
VIII.

d'ordre van haerHo.

Ick heb op den feventhienden Maert tot
Cadix de ordres van haer Ho. Mog. ontfangen om nevens den Commandeur de

Wilde

Heer de Ruyter te ageeren.

opiïcht-Briefs naer't Vaderlandt te

daer

Ondenuiïchen was'er tot Algiers geen

den negentienden April (Godt
danck) in 't Texel wel gearriveert.

kleyne ontfteltenis over de genomene
twee Scheepen, de Engelfche Conful,
geraeckte in het hoogfte gevaer , alfoofe

geleylt en

Geteeckcnt

Middéï
landtfehc

Zee.

Meppcl fou over-

geven , om in gevolge van dien, nevens
de andere, des Landts Oorloghs lcheepen , naer de Middellandtfche Zee geichickt, geduerende het afzijn vanden

komen , en zyn den achthienden van

Nieuwe
Equipagie

Michiel Ad. Ruyter.

metEngelandtgebroocken hadden , en
de Hollandtfche Conful vander Burgh
In het laetfte van January des Jaers verwachte niet als het felfde. Eyndelijck
is de Ruyter op den 1 9. Juny voor Algiers De \tiyui,
1 6Ó4 , veroverde Cornelis Trom p met
Twee fijnEfquadre, omtrent Mallaga , twee in perfoon en met de Vloot gekomen j v ? or A l«
Turckfche Turcldche Rovers , de eene gemonteert maer alfoo hy met de wrevelige Barba- êICrs
vanT^omp metachtien ftucken en twee bafièn , en ren , de voorgeftelde voorwaerden van
genomen, hondert acht en tfeftigh lbo Turcken als de Scheepen niet te belbecken , niet verMooren , nevens acht Chrillen flavcn effenen konde , en eyndelijck den Conde andere met tien ftucken en vijf baf- ful met lijn Huysghelïnde aen boort
v f
fen , hondert en twintigh fbo Turcken kreegh (die daer door bevrijdt wierdt, he^Vden*
als Mooren , nevens levenden Chriften
van gelijck de Engelfche Conful, ver- Engeihe "
flaeven , met vijf verloochenden. Noch fmaedelijck een itcen-karre te moeten
£
twee andere Rovers ontquamen hem trecken ) heeft hy dele Regeringe , op aengedaen
"
met zeylen.
den vierden July lchriftelijck den Oor°' °
Alfoode Barbaren hungewoonero- logh verklaert ; en fulcks by wijfe van j ic an sh
wierdt
beflooverantwoording
gerechtveerdight
yery niet konden laten ,
Het Algiers
•
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den naem vanden Hartogh vanjorek
toegeruft, hadt lich al in het Jaer 1661

naer Guinea,
geveerdight.

,

om den goudthandel afHy komende voor Cabo

Verde , belafie den Gouverneur, aidaer
van weghen defe Staet legghende , de
Sterckte voor den naell-komenden
Maend van December, aen de Engelfche Royale Ooft-Indifche Compagnie
over te geven ; op voorwaerden evenwel , dat de Ho: landers daer wel mochten komen handelen. Een ander kleyn
Fortje , daerie daer op nae toe zeylden
verboodt hen te landen , en brande op
Handel
der Enin

Gul"

jiea.

Hier op lbmmeerden fy den
Commandeur , en belaften hem lich
binnen den tijdtvan tien dagen over" te
geven ; maer als hy fulcks niet wilde
doen , trocken fy daer op aen , en de
Commandant lïch nietfterek genoegh
tot tegenftandt vindende, wierdt ghehen

Dade N

en

vordere door de Ruyter in de Middelknrfche Zee verhandelt, is te weynigh
om ons mede te belemmeren , ons ftaen
grooter dingen te verhandelen , en Major rerum mibi uafcitur ordo.
Onder dies ontftondt die droevighe
Aenvsngh verwijderinge, tuffchende Kroon van
van^ den
Engelandt en delen Staet ; defe nam fijn
fchcn oor- "Oorfpronck van dadelijckheden . gelijck
lo^h.
die lieden meeft gewoon zijn , daer van
een begin te maeken , daer men de Majefteyt vry heeft in te verichoonen.
De Capiteyn Holmes , Hoeft over
vier kloecke Engelfche Scheepen , op

los.

dwonghen fichop verdragh over te geven j iy gaven de Sterckte den naem van

der beloften

daer over te doen,"
daer nae
ftaende ghehouden , dat defe Sterckte
,

ftraffe

Maer de Engelfchen hebben

niet den Hollanderen , maer den Hartogh van Coerlandt toebehoorden, en
maeckten hetlbogoedt. In Groenland
fpeelden fy mede leer tegens de Hollanders de meefter , ( andere hebben de
fchaede die de Weft-IndiJ'chc Maatfchappy door hen is aengedaen, konnen

begrootten ) alles terwijl men befig was
eenige fwevende gefchillen tuffchen den

een en den anderen ftaet , in der minne
, daerhier voor breder van
gehandelt wordt. Maer hun vorderen
handel aen de Goudt-kuft, lullen wy
uyt defen Brief van den Generael Valcte beflechten

kenburgh

lien.

Edert dat de Engelfe op defe Cuft heb-

Brief van
ben ghetracht de Royale Compagnie den Ge~
voort tefitten , foo en hebben
fy niet V a"k cnalleen geenfitits willen onderhouden de Vre- burgh.
de te vooren gefooten y maer oock met een
ongehoorde ontrouw onderfiaen onfe Na-

Water en te lant te overvallen , en
van haer handel te berooven j 't Welck
tie te

beginfel heeft genomen mette hcrwaerts komfle van Johan Stoates , ?net
twee Oorlogh-fchepen van den Komngh
v#?z Engelandt , e?i eenighevande Royale
CompagTih , fonder dat de felveyetwes verricht heeft , en dat door de beleefde te moet

eerfl

kom'ragcen vru?itfcbap der Nederlanders^
doch hebbenfy 't daer by niet gelaten: Maer
in April laeftleden door twee Koninghs
Oorlogh-fihepen en fes Fregatten weghens-

James , naer den Hartogh van Jorck.
Sy bouwden daer na noch een Sterckte
op de Stroom Gamby> en begaeven lich
vanckernae de Goudtmijnen telande-

de Engelfe Compagnie , alle onder deVlagge van Capiteyn Holmes en ee?ien fofeph

waert

vermeerdert , haer toonende of'er langh
Ocrlogh iujfche'ti E7igela?idt en de Vereenigbde Provinciën was gheproclameert ,

in.

Wanneer de Gelanten van den Staet
hier over hun beklagh aen den Koninck
deden , verklaerde die van het felve geen
kenniffe te hebben, in tegendeel, dat
bet tegen fijnorderegeïchiedt was, on-

Cubits

,

or.v 't

voorgae?ide te hervatten

zijnde haer Vloot ht't kort tot

,

14 Schepen

vallende de Nederlantfe Plaetfenfe te WaEandt aen , vermeeferende ge-

ter als te

weldiger handt de Forten Tacorurii Cabo

Cors*

van

Michiel Adriaensz.

Adia en Ameabo , hebben oock noch
de Vaftigheyt van Chavia belegert en ons
Cors ,

.;

bier foodanigh be/looten dat wy ?iauwlijcks

de gelcge::theyt hebben om te konven fchr ijven , of 'm ruft leven, hebbende fy de Compagnie Tonnen gout's Jchade gedaen : En de
Nederlanders , voomamentlijck oen Adia-,
boven gegeven quurtier , feer tyrannig mis~
handelt, veel'v>an''t Guarnijoen met roeftige Boots-mans mejjen eerjl Neus en Ooien, endaer?ia noch levendigh behouden,
als S wijnen de Keel a/geft eken , en tegens
ontaUijcke klachten 't Hooft van den lijve
gevilt ; Oockfelfs niet de dooden in de aerde latende, die haer Godt en de natuure tot
ruft heeft verleent , maer die opgegraven
hebbenfy die jammertyek gehandelt , voere?ide de hoofden op Pieken , in teken van
vieïory , om: Sy hebben de verfagenen en
dooden, Hoofden, Armen enbeenenafge/heden , cock 't Hart uyt 't Ljjfgeruckt
e)i de gevangenen -met onmen/cbelijcke tiramiye mishandelt#m haer tegens de waerheyt te doen getuygen : Dit hebben cfE»gelfe tot noch toe gecontinueert ,enfegghen,
datfy noch fes kloecke Oorlogh -floepen verwachten , om de Nederlanders van defe
Kuft geheel uyt te roeye?i : Men heeft het
hier oock erger met ae Naturel/en , om dat
y gewoon zijn met den Overwinner te houden: en de Engelfe verfekeren dat wy geen

f

fecours /uilen bcko?nen

^

oockftroyen de

En-

al-om Billetten,belovende groote voorhunaen haer zyde begeven. Wy
in defe ongheleghentheyt zijnde fuüen de
Tlaetfe met eer e defendeer e7i , en onderwijl

gelfe

deelt ft die

Ruyter.

de

konde daer foo haeft
of men kreegh eerde

197

voorden
tijdingc, dat de
Engelfchen meteenige Oorloghsfcheepen op de Manhattans , voor de Sterckniet in

in het ghefóyde
te Nieu Amfterdam
Nieu Nederlandt leggende) gekomen
(

zijnde, de plaets totiich over te
dewijl de NV

gedwongen hadden ,

leEo..

tenders geen ontfet hadden te wachter

5

en dienvolgens hen de Engelfchen veel
te fterek waren , invoegen die Plaets op
den 27. van Auguftus ouden itijl des
1 66± , beneffens geheel Nieu Nederlandt, in handen van de Engelfchen
geraeckt is. De Voor waerden zij n defe

Jaers

WY

I.

ftaen toe dat

de Staten Genene!

Compagnie
behouden ofte erveljjckbcficde Bouweryen en Huyfen ( i:yt-

ofte de Weft-Indifche
(lillen

ten

,

alle

gefondert die in de Forten louden mogen
ïtaen ) en dat het haer vergunt wordt om
binnen fes maendenaüe foodaniglie Wapenen en Ammonitie van oorlogh haer toebehoorende, te vervoeren, ofte voor de felve betaelt te worden.
II.
Alle publijcque

Huyfen,

ghebruyck daer toe
worden.
tot dat

fullen blijven,
fy

nu gebruyeke

III.

Yeder een fil zijn een Vry-Borger» en
behouden hare Landerycn , Kuvfen , Goederen, Schepen , waer die oock'fonden mogen zijn in dele Contreyen , ende na fijn
welgevallen daer over dilponeren.

op een goet fecours uyt de Nederlanden af-

IV.

welck wy hebbende verkrege?i,
/uilen hoope hebben om in 't kert alles te her-

Indien eenigh Inwoonder voornemens
waer om felfs te vertrecken , hy ftl genieten een jaer en (es weken , om hem felve ,
vrouw, kinderen, dienaers en goederen te

wachten ,

ft ellen

,

't

&c.

Nieu Nederlandt moft oock onder
de Engelfche moedtwil buygen , waer
over de Bewindthebberen van de Nederlandtfche Weft-Indifche Maetfchappy, aende Ho. Mog. Heeren Staeten
Geaerael klachrigh vielen , maer men

tranfporteren

,

en hier van

fijne

Landcrye

te difponeren.

V.
Indien dat eenighe Hooge ofce publijcke
Minifters van fints foude mogen zijn, om
naer Engelandt te vertrecken , fy fullera
Vracht-vry oyergevoert werden in fijn Ma.
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ip8
jefteyts Fregatten

,

alsdcfelve derwaerts Tul-

len varen.

VI.
Oock werdt een yegclijck toegeftaen,

men

,

om

herwaercs te ko-

vryelijck uyt Nederlandt

om in defe gewcften te planten, ende

dat de Duytfche Schepen vry hier mogheji
komen , ende de Duytfcn vry weder keeren,
ofte met haer eygcn Schepen alderley koopmanfchap nacr huys fenden.

VII.
Alle Schepen uyt Hollandt ofte elders ko-

mende

,

fullen

met haer byhebbende goede-

ren hier ontfangen worden, en van hier verfonden worden, als voor defen voor onfe

aenkomfte, en dat voor
gende Maenden.

fes

behouden, en

IX.
fal

gepreft

,

ofte

Duytfchmans

hier in eenigegelegentheyt

mogen

worden ten Oorloge , teghens hoe-

danige Natie het oock foude zijn.
X.

enbetalingedoor
haer Officiers daer voor gedaen wordt, en
,

by aldien

in het

Fort alle de Soldaeten niet konnen logeren
foo fullen de Burgermee fters gehouden zijn,
door haer Officieren eenige Huyfen tot dien

cynde

landt

Koopmanschap

nige van

te drijven, ofte in ee-

Majefteyts Plaetlen

iijn

,

ofte

met

de Indiaenen , foo fal hem op (ijn ghedacn
Requcft acn de Gouverneur een Briefje verleent worden , dat hy is een vry Burger van
defèPlaets, als oock vryheyt gegeven worden om te negotieren.

XV.
indien

,

't

Ma-

haer gelieft con-

tinueren in hare plaetfe>tot dengewoonehjeken tijdt , in welcke de Nieuwe Elcfrie

gedaen wordt , als dan fullender nieuwe gekooren werden door haer felven met defe
conditie , dat de nieuwe gekooren Magiftraten fullen moeten doen den Eed van getrouwigheyt aen fijn Majefteyt van Enge-

XVI.

fatisfaftie

dat indffe gelegcntheyt

den.

landt, eer dat fy hare Officie aenvaerden.

Geen Manathans Man ofte Inwoonderfal
eenige inquartieringe opgeleyt worden , ten
zy behoorhjeke

gefupponeerde ongelijck te verantwoorX I V.
Soo eenigh Duytfchman hier woonachtig
t'eeniger tijdt begeert te zijn, ofte in Enge*
't

giftraten fullen

alhierfullen

Geen Duytfchman

, maer indien yemant vermeent dat hem geen recht gefchiedtis, foo
hy hem vervoeght tot de Staeten Generael
de andere partye fal ghehouden zijn hem

Alle fubalterne Borgers, Officiers en

genieten vryheyt van confcicntie in Godtsdienft ende Kerckelijcke Difcipline.

Schip,

trocken worden

achter een vol-

VIII.
DeDuytfen

Daden

en

te befchicken.

XI.
( aengaende haer erffcnifTe ) behouden haer eygen gewoonten.
XII.
Alle publijque Gefchriften en bewijfen ,
Evffeniffe van yemand, ofte
( betreffende de
Kerckelijcke Regeringhe , Diaconye ofte

De Dnytfen fullen

Wees-kamer ) fullen forghvuldighhjck bewaert worden, van de gene, onder welcke
fyberuftende zijn, en fulcke Gefchriften, die
de Staten Generael zijn competcrende , fullen t'eeni°ertijd haer toegefonden worden.

XIII.

Geen oordeel hier voor de Rechtbanck
gepafTcert, fal weder in recht mogen ghe-

By

aldien het

fal

büjcken datter eenighe

en een
,
onkoften te betalen , het is geaccordeert dat dit middel fal
ftandt grijpen , ter tijdt toe dat defe onkoften
fullen voldaenzijn.

publijcke onkoften zijn gedaen

middel beraemt

,

om defe

XVII.
Alle voor- gemaeckte Contracten , Schulden en weer-fchulden , binnen defe Pro-

yemandt rakende, fullen volghens
de Duytfche wijfe , ghevordert worden.
vintien

XVIII.
Indifche

WeftCompagnie van Amfterdam aen

yemandt

hier eenighe

By aldien

het kan blijeken dat de

fomme

geldts fchul-

geaccordeert, dat de recognitie van de Schepen en andere fchuldighe
inkomftcn der Schepen na Nederlandt va-

digh

js,

rende

,

het

is

fullen Ces

Maenden

langer continu-

eeren.

XIX.
De

en Soldaten fulgeweer, vliegenen flaendc Trommel , ende indien

Militaire Officieren

len uyttrecken

de Vaendel

,

met

volle

Michiel Adriaensz.

van

ycmandt der

foude willen blijven om te planten , haer fal vergunren aenge wefen werden , vijfugh Ackers lands ; en
indien ycmandt van haer foudc willen dienen als een Dienaer, Cy fullen vryelijckge-

éJien

concinueert

Borgcrs

fclver

worden

>

ende daer nae

vr) e

zijn.

XX.
Soo wanneer de Koningh van GrootBrittannien , ende de Staten der Vereenighde Nederlanden accorderen , dat defe Plaets
en Provintie , weder in handen van de Heeren Staten ialgelevert werden, wanneer fijn
Majefteyt fulcks lal beveelen , het fal op
ft jende voet gelevert werden.

XXI.
de Manathans lal vermogen
haer Gedeputeerdens te verkiefen, ende defe
Gedeputeerden , lullen hare vrye ftemmen
hebben in alle publijque befoignes , foo wel
a's andere Gedeputeerden.

Ruyter.

len toegeftaen en verfegelt fullen

gel.

Was
N.

onderteeckent

Robbert Carr.

Decker.

Verlet.

\

Sara. Megapoienjis,
Cornelis Steenrvijck^
O.Stevenfa.Cortl.
lacqite Coufeau.

Ick

Welckeeenige Huyfen mochten hebben
Orangie , fullen vermogen
lbo ly willen , de Fortificatien Hechten , en
behouden ofce befitten hare Huyfen, gelijck

Ita

de Wcft-Indilche Compagnie van Amfterdam , ofteeenige privé Perfoon alhier haer
felven foude willen tranfporteren , foo fullen
fy krijghen een vrye Palpoort van Colonel
Richard Nicolls , gedeputeerde Gouverneur
onder fijn Koninckl. Hoogheyt , en van andere Gecommitteerdens, om die Scheepen
te befchermen die foodanige Soldaten overvoeren, de goederen daer in zijnde voor weg
genomen te worden , ofte tegens eenige
vyantlijcke actie , welcke fouden mogen van
fijn Majefteyts Schepen ofte Onderdanen,
aengedaen werden.

Sam.

Willes.

Tho.Clarcks.
luhn. Pincbon.

JEngetekent,

logh

Indiender yemant van de Soldaten fouden
willen vertrecken na Hollandt , ende indien

j

George Carttvrighp.
John W'mthrop.

Richard Nicolls.
De

is.

\

defe Artijckelcn toe.

in de Fortrelïe

XXIII.

worden

door ColonelNicolls Vice-Gouverneur van
fijn Hoogheyt, en dat dan twee uuren daer
na het Fort en de Stadt genaemt Nieuw
Am ft er dam , op 't Eylandt Manathans, fal
overgegeven worden , in handen van den
voor-gemelden Colonel Richard Nicolls,
door den dienft van foodanige, als hy daer
toe fal deputeren, onderzijn handt en Ze-

XXII.

een yegehjck doet daer geen Fort en

i_pp

Stuy vefand

de tegenwoordige Gouverneur, op Maendagh toekomende, 's morgens ten achten,
byde oude Molen, als oockdat de Artike-

I. de

De Stadt op

de

worden aen de ecrwaerdige Mr.

,

darde oorlaeck van delen Oor-

mach men het aenhaelen en van;

houden der Nederlandtfche KoopvaerSy toonden v/el dat fy
ders noemen.
mede wat hadden in te brenghen, als
hier voor gelien is , maer m der daet
het was niet als enckele afgunft op de
welvaert der Nederlantfchen Koophandel die hen fchorte.

De wederzij dtfche

Conteften en betuygingen hier over ge- Aenvangh
v n de ™
vallen , gaen wy voor by , als hier voor *
tefien; lel f oock de bedeckte toeftel ten
oorlogh in Engelandt, endegedwongene openbare hier te landt, omonlen
Zee-held in het fpel te houden , die vaft
elders 's Lands belangen bewaeckte , en
XXIV.
wel blijde mocht zijn , geen deel aen
Dat de Copyevandes Coninghs Patent
het verlies van het eerfte bittere Zee-geaen fijn Konincklijcke Hoogheyt , en de
vecht, tuffchen defe twee vyandtlijcke
Copye van fijn Koninghlijcke Hoogheyts
vrienden te hebben , daer benefièns al
CommiiTie aen Colonel Nicolls ( ondervoorgaende en bewegende dingen
teyekenten ghetuyghtdoor noch twee Ge- dele
committeerden en Mr. Jan Wintfchrop dat hier voor van gehandelt wordt.
Hyhadt nu al een geruymen tijde iw
het ware Copiumzijn) fullen overgeleverr
.
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deMiddellandfche Zee op de Barbaren

hebbende by
,
hebberen en Scheepen

gekruyfr.

Macht van
dcRuyter

De Vice Admirael

fich dele Bevel-

de Ruyter

ftu.

66
hy felf't Schip de Spiegel
in dïMid- Cornmand.de Wilde- Utrecht 56
Willem vander Saen/t Geloof 50
f-hc'zce
36
IfaackSweers, Middeldurgh
Hend van Stavoren , Damiaten 30
van Amtterdam,Edam 30
J. Swart

ma.

400
250
225
150
130
1 30

Defe waren van 't Collegic van Amfteldam , en defe volgende van die van
de andere Collegien.

De Vice Admirael

Jan Cornelifz.

Mep-

pel.

AertvanNes, Vice Admirael.
Leonart Haeckswandc.

Govert 't Hoen.
Dirck Pomp.
Jan van Nes.
Hier by waeren noch twee Fluyten

met lijftocht en voorraedt.

Wanneer

haer

Hoogh Mog. deEn-

ondernemingen op de Kuft van
Guinea hadden vernomen , fonden fy
in het heymelijck ordere aenden Heer

gelfche

de Ruyter ,

dathy fichvoor eenigentijd

van voorraedt fou hebben te voorfien ,
en alsdan, de Commiffiediehemtoegefond en wierdt , te volgen. De Ruyter
onder i.h;i n van naer Zalé te varen, fetfullen ons
te fijn loop' naer Guinea.
omtrent defe tocht aen dit volghende
verhael refereren en gedraegen , alfoo
wy geen naerder onderrechtinghe kon-

Wy

nen vinden.
Mijn

HEER)

en kan
Tocht van \ 7 Olgensmijnfchuldisenplight:
den Heer
ickniêt na laten U E. bekent te maken,
deRuyier
j e principaellte voorvallen , die ons
naer Gaibejegent zijn , op defe volbrachte Guinefe
aCi '
heeft
reys j dewelcke fiin begin genomen
den ecrilen Oftcber lóC+zls mijn Heer de

V

en

Daden

Ruyter een Brief ter handt geftelt vviert,
van haer Ho Mog. waer op terftont alle Capiteynen aen fijn boordt ontboden wierden,
en belalt , haer te veriïen met lijftocht en
andere nootfakehjekhcydt , voor haer volck,
het wclck gedaen zijnde, foo hebben wy
den 5 October al te famen ( namentlijck
met ons twaelf Oorlog- Schepen , fes van
Amilerdam , daer mijn Heer de Rjïjter hec
commando overhadde, enfesar.dere , onder 't commando van den Vice-Admirael
van Meppelen , ) ons Ancker gelicht , en
zijn van-Cadix in Spangien t'zeyl gegaen ,
paflerende het Efquadre van de Engelfe, leggende voor een Stedeken , genaemt Rotta
ten ancker , daer 't commando over hadde
den Vice- Admirael Laufon ,gepaffeert zijnde, zeyldenwy byde Wint om de "Weit,
en tegens den avontfetten wy onfe kours
met een welte Windt S. S W.aen. Den icT
dito Pitfiaerden (dat is Krijghsraet houden)
den Heer Admirael de Ruyter , en na de
pitfiaringh wierden op alle de Schepen
twee Storm-ladders ree gemaeckt, endoen
wierdt ons bekent ghemaeckt , waer wy
nae toe ginghen, naementlijck , nae een
Evlandt ghenaemt Gocde-rec , het welcke de Engelfe ecnige Macnden te voren van
de Hollanders met verraffingh ghenomen
hadden waer toe wy al te famen heel wel
gerefolveert waren, en het beliefde Godt dat
wy daer voor quanten den 1 1 dito , en vonden daer leggen negen Engelfche Schepen ,
namentlijck , feven Koopvaerdy Schepen ,
een Konmcks Fregat , en een kleyn Jachtje ,
datgebruyekt wierd,om V3n den eenen Kuft
tot den anderen de Goederen te baelen en te
brenghen; wy vonden van het Fort en Cafteel een Engelfe Compagnies Vlag waeyen:
Die van de Scheepen bemerekende dat het
haer gelden foude, gaven haervan ftonden
aen , aen ons over op genade, en het Engels
Koninghs Fregat wierdt geboden van (tonden aen te vertrecken , het welcke hy dede
en doen verklaerden de andere Schippers dat
fy cehuert waeren van de Engelfche WeftIndifche Compagnie, het geen fvbe-eedigden ; doen wierden alle de Goederen aengetaft , en in onfe Scheepen gebracht , die
leer veel waren, foo van alderhande Stoffen,
Mufcjueten , Staven -Yfers, Meflen, Lakens
:

ver-

van

Michiel Adriaensz.

verfcheyde packen met Cattocn,en de Schepen vry ghegeven , maer de Goederen ( om
datfe de Compagnie aen gingen) Mierden
prijs verklaerr. Alsdic van'i Cafteel en Fort
dit lagen, foo fonden ly een Sloep net een
witte V' lag aen boort van mijn Heer t/e K. yter, engaeven haer oock van ftonden aen
over , met verfchooningh aen lijf en goedt
waer op datclijck allede Soidaeten win ons
Efquadre aen landt ghefiert wierden met
vliegende Vaendeis, enruymdeherC -Heel
en lort , en daer op plantende de Prince
Vlagh , en de Engcllche Gouverneur met
fijn volckwierdtin een van de Schepen gebracht, en geboden te vertrecken waer het

hem

geliefde.

wy het Cafteel

Wy verwonderden

ons

als

vonden met neghen
ftucken en vier ballen , en het Fort met een
en twinrigh ftucken , waer onder halve Cartouwen waren en bemant met 140 man ,
en Co wel voorden met Ammonkie van oorlogh, en vicluaienae advenant, datfy het
(onder flagh of ftoot over gaven ; doch het
verlien

,

fchijnt dat het hcite datelijck

gheheel ver-

flaut, foo drae als het det lijn rechtvaerdige

Vyanden aen komen.
Na dat nu de Engclfche vertrocken

en
,
van yeder Schip thicn Soldaeicn en twee
Bootsgefei en aen lant gefonden waeren ,
hetgeen in't geheel, foo met Officieren als
andere , maeckte 36 man , hebben wy onfe Anckers ghclicht, en zijn weder in Zee
gefteken, enquamen den 4 December aen
het landt van Serra Liona , lagen daer in de
lucht een vreeilclijcke Star met een Staert ,
de Srar ftont in 'c O.S Ooiten, de ftaei t ftreckende nae den N.N. Weiten, alwaer wy
verftor.dendatde Engclfche een Lofy hadden , daer twee Mctaele , ende drieyfere
Scucken op laegen , diewy daerafhaelden ,
en dv Lofy omver wierpen, en bequaeme
daer ettelijckehondertOlyphants Tanden en
yfcre Sraven , en meer andere Goederen ,
als oock mede een Duyts-man met twee
kinderen , die fy gevangen hadden ;. en verlagen ons doen van Water en Lamoenen,
en lichten doen (op het zcyn van den Heer
Vice-Admirael de I{ityttr ) ons Anckers,
en gingen t'zcyl met een Oofte Wint, zeylende Zuyd-weft aen , en quamen den vijfden January \66^ voor Tacorari en het Ca!

1

Witfen

fteel

de
,

Ruyter.
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het welcke de Engelfemede

de Hollanders ontnomen hadden^en eyfchten bet op door een Brief, maer fy wilden
den Brief niet accepteren, waeropeenighe
van onfe Schepen datelijck gheheel dicht
daer onder ten ancker gingen , enfehooten
daer dapper op , doch die van 'c Kafteel
fchooten geweldigh weder , wy landen alle onlè Soldaten van de Vloot, die in het
eerlte groote teghenftandt vonden van de
Negers, die verfcheyde doodt fchooten en
qüctiten , doch foo dra Cy te landt waeren
,
foo tegen de Negers cp de vlucht, en wy fta-

ken datelijck de brandt

in de Negery :de Enftakeq een witte \'lagh op,
en vei fochcen quartier , waer op fy ons volck
het Cafieel inruymden, en wy vonden 't be-

gelfe dat fiende

,

mant met vier en t wintigh man , en gemonmet feven ftucken Canon wy (aghen
kort daer nae een Engels Schip in Zee , 'daer
teert

:

wy na toe gefonden wierden , en veroverde het binnen een uur, was bemant met
50
man, enghemonreertmét 33 flucken, foo
kopere a!syfere,en genaernt Vklona: Daegs
daer aen lieten wy het Cafteel Witfen fpringen , en gingen onder zeyl , paflèerden het
Kafteel Samma, onfeWcft Indifche Compagnie loebehoorende, waer van de Vice-«.
Admiraels met verfcheyde fchooten vcrwel-

lekomt wierden , en quamen den fevenden
January \66\-> op de middagh ten ancker
met onle Efquadres , op Ces vadem waters ,
voor het Cafteel del Mina , waer op commandeert den Heer Valckenburgh.en wierden verwellekomt met verfcheyde Eer-fchoten, en loften daer alle onfe Goederen, die
wy aen het Eylandt Gocde-ree bekomen

hadden,
Cy in

die 'er (eer

welkom waren

,

want

lang geen Goederen gekregen hadden

noch

licht krijgen fonden; vernamen oock
den 9. january een Schip in Zee ; daer wy
na toe gingen, en brachten het dien fclven
dagh noch by onfe Vloot, was een Engels-

man bemant met 40 man en 10 ftucken,
genaemt St. Martha daer wy de Goederen
uyt loften, endoen een Brander af maeckte, om by cenigh geval gebruyekt te werden; brachten hier foo een igedacgen door
met het lollen van onfe Goederen ,' en met
,

,

water te haclen. Den 10 January ,
Bi ie ven van haer Ho. Mog. met laft

Cccc

quamen
,

om alle
En-

,

2Ö2

't

L

e e v e

n

en

Engelfche Schepen,op de kuften van Guinea
en Weft-Indien , aen te taften en te veroveren. Den feftcn February lichten wy onfe
anckers , en gingen onder zeyl , zeylendena
een hooftplacts genaemt Cormantijn, die de
Engelfe in hadden, leggende eenige mijlen
van het Cafteel del Mina, paffeerden naer de
middagh een Engelfe plaets genaemt Capo
Corfo , als mede een Deens Cafteel , tot
voor een plaets genaemt Morea ( alias ) Naffouw , het welcke de Hollanders in befit
hebben Als mijn Heer de ({ttyter daer een
Brief aen landt gheftuert hadde , vertrocken
\vy weder, enpafièerdenkort daer nae het
Fort Anamabo , enquamen tegens den avont ten ancker tuffchen Adiaen Corman-

pitfiaerde,

:

Engelfe plaetfen , vonden daer
leggen een Engels Schip , dat het terftont
tegens Strantaen fette, en het Volck begaf
haer naer het Cafteel , 's anderen daeghs

Daden

voor dien dagh uytgeftelt , doch de Negers
hielden wy dien nacht by ons , want wy
feyden , dat wy 't hervatten fouden , gelijck
oock daeghs daer aengefehiede, doch met
meerder voordeel , want 's nachts quamender eenige Negers van de principaelfte aen
boort, van mijn Heer de I^uyter , met belofte , dat fy ons fouden laten landen , waer
voor fy genooten een Vat Brandewijn , als
mede eenige Negers kleedjes , en vertrocken
doen voort ; waer op mijn Heer de ^ttyter

endoen wierd'erbehft

dat

men

methetgementioneerde volck terftont foude na landt varen , het geen van ftonden aen
gedaen wierdt: de blancke koppen beftondenfoohoogealsleege,in 750 man, en omtrent de 00 Negers: onder wegezijnde,lieten de omgekofte Negers een Prince Vlagh

I

'

!

tijn, fijnde

<>

!

waeyen van

het gefprongen kaftcel

Anama-

bojwaer op wy fonder eenige tegenftant van
de Negers ( doch met groote moeyren en
's morgens tegens den dag quamender wel
perijckel van 't branden van de Zee ) lan5 20 Negers, foo van het Cafteel del Mina
den , tegen den middach begonnen wy te
als van Morea met haer Canoos , verfien
met Houwers en Schiet-geweer en Indife marcheren na het Cafteel Cormantijn, en
Vaendels, aen boort van mijn Hecrde^jty- doen zeylden eenige van onfe lichte Scheter , en doen wierden alle de Sloepen en
pen dicht onder het Cafteel
en fchooten
Boten vol Soldaten en Matroofen gedaen, daer dapper op, dat'er de ftucken af vlogen,
oockStorm-ladders en andere nootfakelijk- onderwijlen marcheerden wy dapper aen,
heyt ; den Commandeur over de Matrofen en kreghen de Negers op de vlucht , die
was Cipiteyn van derSaen en over de Sol- by haer Commandeur vluchten , ghedaten den Heer Graef van Hoorn, en fijn naemt Jan Gabes , de welcke boven op
doe gefamentlijck na Landt gevaren , om een Bergh drie ftucken hadde geplant, daer
hy geweldigh mede onder ons fchoot en
het Cafteel Cormantijn te bemachtighen:
Als wy nu onder het Lande quamen , lie- vericheyde quetften, doch ons volck drong
ten de Engelfe het Fort Anamabo fpringen, foo hart op haer aen
dat fy gedwongen
waer doorwy volcouragie wierden, maer waren te retireren en marcheerden foo met
ronden ons haeft bedroogen , want als wy kracht tot onder het Cafteel , fonder haer
dicht onder Adia quamen , wiert ons het fchieten te achten de Negers van ons deden
landen belet, eenfdecls door de harde bran- mede haer beft , ftaken de Negerye in de
ding , en anderdeels door de Engelfe Ne- brant, enfloeghen al die Negers die fy kregers , die met duyfenden op Strandt ftonghen, de kop af, lieten hetlichaem leggen,
den, en in loopgraven lagen, als mede in en namen de hoofden mede want haer was
haer Hutjes die op ons wacker flanqueer- voor yeder kop een vereering belooft doch
de, (b met kleyne Stuckjes als met Mufqnet- wierden oock cenighc van d'onfe gequetft
ten , en die van 't Cafteel fchooren oock ende doodt gefchooten: Als d:e van 't Kageweldig na ons, foodatterverfchcydeCa- ftecl vernamen dat wy foo na waren ftrenoos in de gront gefchooten wierden, en ken fy (na weynigh wederftanr) de Vlagh
wy kreghen verfcheyde fchooren over ons en verfochtenquartier , fodat wy met weyheen
nigh verlies van volck , het Cafteel Cor(bod.it wy met onverrichte faken
tn met wcynig fchade , als eenige gequet- mantijn vermeefterden, het welck bemant
ften , weder na boort keerden > en wiert was met 52. man , en gemonteert met jt
!
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ftucken

van

Michiel Adri AENSZ.
De

Overfte van de Negers
( hier voren genoemt ) verfcheyde maelen
den Gouverneur laftigh gevallen zijnde, om
het Cafteel te laten fpnnglien , waer toe hy
niet wilde refoiveren , wierdt lbo quact. dat
hytwee van iijn Kinderen , alsmede twee
Neven , den ftrot afftack, en fneed doen fijn
felven eenighe (heden in den hals en (teken
in 't lijf, (prong van de muur, en kroop achftucken Canon.

tereen klip, alwaerhydaer na dood gevonden is. De Engelfe gaven wyquartier, en
onfe Officiers ftelden goede wacht, en alle
fiereken dranck wierdt loopen gelaten , om
hetvolck in toom te houden , maer als de
Boots den daghdaeraen , quamen om het
volde daer van daen te halen , foo warender
duyfenden van Negers van alle de omleggende plaetfen by een gekomen , en begaven haer onder het Calteel, en wie daer buyten quam , wierdt van haer aengegrepen
en al ontnomen wat hy hadde, en wie fich
daer teghen Helde, hieuwen fy de kop af
foo datter doen meer om den hals gebracht
wierden , als 'er in 't ftormen gefneuvelt waren , doch wy begonnen daer onder te fchieten van het Caiteel , foo datter eenige Negers doodt bleven , en verfcheyde gequetft
wierden , ende de relt op de vlucht , en doen
quamen kort daer nae de Overiten van de
Negers met een wit Vaentje aen 't Calteel
vei fochten Vrede en vrye handelinghe , het
welck haer toegeftaen wierdt, en daer op
fy , en doe quam al het volck
aen boordt , en voor Commandeur quam
daer binnen , een Opper- Koopman van
Morea met eenigh volck , genaemt Samuel
Smit, een Hollander van geboorte; doen
wierden alle deftuckenrontom losgebrant,
en falvo gefchooten , foo mede van de Schepen, enwy zeylden daer den n.February
weder van daen, en quaemen den 13 dito
weder voor het Cafteel del Mina , alwaer
wyfeer verwellekomt wierden; en nae dat
wy daer alles befchickt , en de Goud-kuften
in hadden , en van waeter verfien waren

vertrocken

lichten

wy gefamcntlijck onfe anckers

,

zijn-

de doen den 27. d.igh van February Anno
1665, en fetten doen onfe koursby de wind
omdeZuyd, en paffèerden den 8.Maert,
de Linie ^Equinoftialis , als mede den 3. Apnl 's morgens met een friffe koelt , itaken

RUYTER.

de

20^

daer weder door de Linia ^Equinodlia'is , en
den letten dito , ftierfden Capiteyn reforn è
CornelisByl.mdt, en wierdt den fevenfien
buyten boordt gefêt, op de hoogte van een
graed , vier minaten.

Den 30. April, quaemen wytegens den
middagh , voor het Eyiandt Barbidos dier
inde veertigh Engellicbe Scheepen waren ,
die wy al t: fair.cn tegen de Strandt aei joegen , en verfcheyde uuren tegen floeghen j
oock mede hielden wy fchut-ghevécht regens de Calteels daer wy foo gewtldigh
op Ichcoten , datter de mueren arftoven,
en de Engel fche by troepen uyt liepen , doch
die van de Scheepen , fchooten oock ghewe'digh in 't eerit , waer van wy verfcheyde dooden en ghequetften-kreghcn 5 maer
als wy haer meenden aen boort te klampen, Jtietenwy aen de grond , f00 d;U wy
gedwongen waren te rugge re kceren, en
iètcen het doen ten ancker , en deden als
doen ons bert , met haer te befchieten , foo
datiy feer fchadeloos raeckten , en wy t wijfreien niet , of het fal ijaer wel heugen , en
itaeken daer doen van daen na Martenico
,
daerwy onle dooden begroeven; dat ghedaen zijnde gingen weder rzeyl , en kréghen doen verfcheyde Prijfen , onder de
Eylanden Monferatte Nives en Gardeloupe, die wy tuiTchende Cafteels van daen
hadden , waer van wy'er eenige verbranden , en eenighe aen het Eyiandt Statius
en ChriirofTel verkochten , de relt namen
wy mede die wat bezeylt waren, en quamen daer mede den vijfrhienden July voor
het Landt van Terra Nova, alwaer wy noch
.

,

,

,

,

acht Prijfen

bequ3men

,

daer

wydegoede-

ren uyt loften , en in de brandt (taken kreghen daer oock veel foute Bakeljauw , en
(choon Engels Broodt > dat ons heel wel te
,

pas

quam: wy

lichten Anckers, en gingen

daer van daen.

Den 9. July, paffeerden foo dicht langhs
de Eylanden van Fero , en quamen denz}.
dito, dicht onder het Lande van Bergen in
Noorwegen , alwaer wy verftonden , door
een Galjoot dat op de Ooft Indifchvacrdcrs
quam

kruyiïen, het ellendigh fpringen van
den Heer van Obdam , en het vluchten van
verfcheyde fchelmen , waer op mijn Heer de
Bjtyter pitfiaerde, en doen belafle , dat yder

Cc c c
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foude doen , om voort te raken
want hy na huys wilde , waer op wy alle
Zeylen by maeckten, diegoedt doen kon-

Daden

en

men

daer door de aenkomende
Vlooten bequaemelijck van verre fou
konnen waerfchouwen , flaecken weden , maer hadden veel ftilte en contrarie der de Noord-Zee in , en verfpreyden
"Windt , kregen altemets een Scheepje te fich aldaer , om den een of den ander >
.(preken , die ons berichte , dat de Engellche
of alle beyde te ontmoetten. Maer als
met 8d Zeylen voor de Wal waren, maer hen de Ruyter ontfnapte , en
op de WeGodt zy ghedanckt die ons bewaert heeft
fler Eems voor Delfzijl aenquam ,
voor haer, wantwydaer wacker voor oemocht men defe toeleggers fien ftamfeten fouden hebben, hoewel wy alle onfe
penenbaerenvanfpijt, nietkonnende
beft genoegh fouden gedaen hebben.
Wy zijn den 8 Augulti 1665 ghekomen, bedencken , hoe hy hen kon voor by
door contrarie wint, op de Wefter-Eems, gekomen zijn, hoe 't was of niet, feecvoor Delfzijl , alwaerwy nu altefamen be- kere ƒ ode tot Amfterdam, vvift fulcks
fchey t zijn verwagrende, hoc het verder met thien daegen voorTijn aenkomftwel te
ons fal gaen. Ick blijf onderwijle mijn Heers voorichrijven , uyt wat bericht , weet hy
verplichte Dienaer.
beft. Hy bracht beneffèns OlyphantsN.N.
Tanden, Suycker, Toeback en andere

lijn beft

alfoo

sijn
er a

we»

"

£
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DdfzijL.

Koopmanfchap , 682 Marck
Goudts met fich, hebbende fijnvolck
mede niet weynighin graesduynen gegaen , dat hen aldaer tot Delfzijl wel te
pas quam , om moy weder tefpeelen.

koftelijcke
Lijfte der Schepen

,

verovert door de Vloot

van den Heer Lt. Admiraelde Ruyter,
op de Kttfi van Guinea en elders.
Drie Schepen met, Suycker.

Twee

De Ruyter

ieedigh.

Vijftien in de Wcft-Indies

,

en meeften-

dcel verbrandt.

Seven in de Terrancuf , daer van drie verbrandt, en drie weder gegeven , en 3 5 o
St.

hier volght

Jans Bay verovert, met

18 ftucken.

De HeerFrancois Schevattijn , Generael
van Cormsntijn , gevangen.
Twee Cafteelen in Guinca laten fpringen.
Benevens noch veel Goederen en Koopmanfehappen , op Cabo Verde en andere

Ho. Mog. Heeren , mijn Heeren ,
~7 Jl generale groeteniffe
, foo dient de'v feit: als dat ick , ?ievens uvjeHoog
Mog Vloot , die met my defe lange
Reyfe gedaen heeft , altfamen op denfeften

N

defer ?iaemiddagh

voel binnen de IVefler-

met twee leedige goede Schepen, voaer
van ivy d'een tot een Brander by onfe onderhebbende Landts Vloot gereedt hebben
gehouden , -noch is by ons een Koopvaerder
van Rotterdam , ?net ons in Compagnie kozïjv

wetende van de ver-

richtingh van de Ruyter, en wat fchoonder buyt hy mede bracht , maeckten

hem op fijn wederkom ft aen te
doen , en foo hem als de Ooft-Indifche
ftaet

Retour-Vloot, die venvacht wierd , te
onderfcheppen fy quamen op den 17.
July 1665 ,mettnegentigh Zeylen voor
Texel bravceren , maer oordeelende
dat tot hun voorgenomen werek, daer
langer te kruyeen , ondienftigh lbu zijn ,
:

,

Eerns gearriveert zijn , nevens vijfEngelJè
Rrijfen , daer van drie mee vol Suycker

f

plaetfen verovert.

De Engelfchcn

:

man

vry.

Een Fregat uyt

fchreef terflondt naer üjn

aenkomfl aen de Staet , en maeckte den
fel ven fijn aenkomft bekent , ghelijck

,

ynende uyt de Carïbifche

Ey landen > &c.

Den

\<y.July vjaeren by o" E)'landen vaji
Fero , om kondtfehap der Engelfche te be-

komen , maer en konden nierhant fpreken.
Den 2 1 dito pajfeerden beoofen Hit landt.

Den 22

dito

namiddags,

is

ner Galjoot by ons gekomen

,

een Huyfduydevielcke rap-

por-

Brief vs»
e

^

\ uJ

s taet .

'

tet

van

Michiel Adriaensz.

fort eer de 't groot ongeluck , wegens de refDe?i
coutre van beyde de Vloot en , &t.
23 dito waren wy voor Bergen, en daer

boven ver[iaën , en z'ij7ifoo langs Noor) met flilte en contrarie wint de?i
5 Augufli by 't H. Landt gekomen , en den

als

wegen

6

dito in de

Wefer-Eems

,

door dien

wy

voor vafi verft onden , dat d'Engelfè macht
op de Hollandtfe Ku(i was , enwy ons tegens hacr niet fufjifmt genocgh enkenden-)
boven die» en hadden wy geen 10 dagen
ViEiualie , ja Jbmmige geen 5 dagenden gants
waterloos , en onfe Landts Schepen de
mee e part [eer ghedevalifeert , als Capiteyn Sweers Jij n Fockemafl en Boegfpriet
over boort , en de Capiteyns , Romp en
't Hoen feer leek , foo dat
fy door noot Gallioen en Boegh-fpriev hebben moeten afzagen , den Capiteyn e7i Schout by Nacht
Haekjwant Jijn Schip is niet veel beter : In
fijne, God de Heer zy lof en danck , dat

f

wy tiytter "Zee in falvo ghekomeu zijn >
mede brenghende den ghewefene Generacl
van 't Kajieel Cormantijn
vin ,

als gevangen,

en ordre teJlellen,

Francois Stille-

UHo. Mo. gelieve lafl

waerna ickmymet (jjn

Wy

perfoon fal te reguleren hebben :
hebben 1 5 Schepen in We[t-lndie?t genotnen
e?i

daer

van

de meejte part verbrandt

wy hebben maer 7 Schepe?t

:

Nova,
op de?z i6e?zij Juny gevonden , waer van
3 verbrant , en 3 zijn haer , met 350 mannen wederom vry gegeven , om haerfehen
daer mede na Engelant of Nicu-Engelant
te begeven, en zijn op den 19 Juni uytS.
JansBay , van Terra Novagejeylt > ?nede
in Terra

nemende een Engels Fregat met
ken

,

aldaer door mijn verovert

1
.

3 Jtuc-

Mijn

Heeren , ickjal tot nader ordre , hier by
's Lants Vloot blijven,vcr hope?ide i?i 't korte ordre van hare Ho. Mo. te ontfangen
waer na wy ojis altejamen te regulerenJuilen hebben. Waer mede Ho. Mo. Heeren
ejre. Atlumin 's Landts Schip de Spiegel,
in de Wejier-Ee?ns , ter Reede voor Delfzijl,

dendAugv.fi, 1665. Getekent.
M. Ad. de Ruyter.

de

Ruyter.
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De Engelfchen onder de AdmiraeJeti
Pen, Moncagu en Allen,

Tiende

hun

toeleghop de Ruyter miiluckt , meenden defelve op de Oofc-fndie Vaerders
feeckerder re nemen , mer de Noord te
zeylen , en omtrent Hirlandt, Fairhil
en Noorwegen defelve teonderfcheppen. Maer de Staet nu haer Oorloghs Staetfche
v Io c ge "
Vloot weder vaerdigh hebbende, bevorr
derde oock foo veel als hen mooghlijck
was, defelve in Zee te brengen. DeCe
Vloot beitont in drie Efquaders; het eerfte , onder den Heer Cornelis Tromp
van 30 Oorloghs-fchepen , voerende in
alles i 570 ftucken, en 7400 man; het
tweede , onder den Heer Cornelis Evertfz. , van 3 3 Oorloghs-fchepen, voerende 1416 ftucken , en 6278 man ; het
derde, onder den Heer Tjerck Hiddes
van 29 Oorloghs-fcheepen , voerende
1 348 ilucken , en 5864 man ; en by defe Vloot waren 1 3 Branders , en 1 1 Ad(

vijs-Jachten.

Men had
Heer

voor deaenkomftvanden
, ghelijck de

de Ruyter bcflootcn

Lijft oock voorftelt, het opperfce bewindt van defe Zee-macht , den Heer
Tromp aen te beveelen ; maer wanneer

defelve Heer de Ruyter aldus geluckighhet Vaderland was aengekomen,
wiert dit befluyt verandert , en hy ah; L r

lijck in

.

Admiraeldaer over

geftelt;

meLwelc-i *
1

Ruyter

ke laft-brieven eenige Gecommitteerde Y° _ Lt *
Admirael.
Heeren , op den 1 1 Augufti tot Delfzyl
quamen, en hem van daernaer Texel
t cl

t;

:

op 's Landts Vloot brachten.
De Heer Tromp toonde

hier over
en verfocht voor defe reyfe van 's Landts dienftontflaegen
te mogen zijn, willende in alle andere
gelegentheden, het Vaderland fijn plicht
nietontfegghen, maer als hem vorder
onderrecht wierdt , hoe het nu anders,
met 's Lands Vloot , als voor defen gheftek was , nademael beflooten was, datter eenige Gemachtighden,uyt de hoogde Collegien fouden mede gacn , liet hy

groot misnoegen

,

Cc cc

3
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door defe en andere redenen gefeg-

Defe Gemachtighden waren de Heeren Rurger Huygens, een bedaegt Gel-

Heer, de HeerRaed-Peniionaris
de Wit , en de Heer Johan Boreel, Oud
ders

ne de minfte tekenen van foodanige droevighe tuevallcn , of eenighe de minfte ver»
anderjnge in de fake worde befpeurt , maer

gehouden , ommeby verwiifèhnge van cours de refpeenve Vlooten , of
diergelijckc .bequame occalie daer van notificatie te worden gedaen , aen de fuccederende Hooft-Officieren , ten eynde als vooren ghemelt. En fal defe hare Ho. Mo. Refoiutieghefonden worden aendegemelden
Luyt. Ad. de t\uyter , met ordre om zich

alles in itate

Burgermeefter van Middelburgh. Aleer
de Vloot tzeyl gingh , is defe volgende
ordereaendenKnjghsraedt bekent gemaeckt.
Ordere op
's

L.indts

Vloot.

zijnde

goet ge-

geleyt
INvonden en veritaendat
onder dcSur-indeliberatie

,

is

aenltonts, naer's Landts Vloote in Tefl'el
en by de Heeren hare Ho. Mo. gefamcntlijc-

tendentie, directie, beleydt en conduite van de Meeren Huygens, Raedt Pensionaris de

Wit en Iohan Boreel

,

hare

ke Gedeputeerden en gevolmachtighde al-

Ho:

en Gevolmachtighden
op'sLants Vloote , als eerfte Perfoon en
Opperhooft over de felve Vloot , geducrende d'aenftaende expeditie commanderen
fdden Perfoon van Micbid sidriaenfo. de
,

Lt.Ad. van Holland en Weft-Vfiefdewelcke gehouden wort tot dien
eyndeden Eed, vervat in haer Ho. Mo. Refolutie van den z defer , af te leggen ; en

P\iiyter,
,

voorts als Hooft-Officieren Cornelis Evertfz.

Luytenant Admirael van Zeelant , den
Luytenant Admirael Cornelis Tromp, Luytenant Admirael Meppel , Tjerck Hiddes
Luytenant Admirael van Vric(lind;de Vice-

AdmiralenvanNesvander Huilt, Banckert
en Koenders ; en de Schouten by Nacht , de
Liefde , Cornelis Evertfz. de jonge , en
Bruynfvelt Doch of 't gebeurde dat den gemelten Luytenant AdmiraeUe Hpyter yets
menfchelijcks mochte overkomen, ofwel
by fieckte ofandre ongelegentheythet commando over de voorfz. Vloote nieten foude konnen exerceren fal by defièlfs aflrervcn , des Godt verhoede , of in cus van voorde
gefeyde ongelegentheyt ofte abfentie
:

,

,

voorn. Vloote, als eerite Perfoon ofte Opperhooft onder de Sur-intcndentie, en directie als vooren , commanderen den voorn
Luytenant Admirael Cornelis Trnmp, des
fal den meergefeyden Luyt. Ad. de Kjtjter,
en d'andere Hooft-Officieren rel pi ctivelijck,
füodanige ordre ftcllen by haer onderhebbende Scheeps-Officieren , dat in cas van

foodanige voorkomende gclegentheyt van

, oock met zich nemen
den Luyt. Ad. Meppel, en den Vice Admirael van Nes, mufgaders foodanige andere
Officieren , en bequame Perfoonen , als hy
(al oordeeten op d'aen ftaende Expeditie,
dienft te konnen doen, mus dat fulcksghefchiedemet foo weynigh ondienft van fijn
onderhebbende Vloote, jegenwoordigh in
de Wefter-Eems leggende, als eenighlints
doenhjek fal zijn. met dien verftande , dat
den Luyt. Ad- de Hjyter, mitigaeders de
voorfz. Luyt. Ad. Meppel, Vice Admirael
van Nes, en andere Officieren en Periboncn
foodanighe ordre fullen hebben tevolgen,
als hun refpeftivehjck by de HeereTi Gedeputeerde en Gevolmachtigden gegeven fullen worden, fullende tot dien eynde haere
Ho. Mog Rcfo'utie aen de felve Heeren Gedeputeerden gefonden worden , tot hare Ed.
nanchtinge , als oock om aen ycder der boven geroerde Hooft Officieren een Extract
te be'handigen , en werden dclêlve Heeren
Gedeputeerden en Gevolmachtighden mids

daer te vervoeghen

Mo .-Gedeputeerde

landt

, ftaende het gevecht en gemewefende onder's Vyands Vloote, ge-

af fterven
ileett

gen.

Daden

en

J

om de felve Refolutie
deelen ter executie te ftellen, voor
foo veel als daer door het uytloopen van
's Landrs Vloote, en d'aenftaende Expeditie, nictverachtert fal werden , en fullende
delen geauthonfeerr,
in alle fijn

depelèhes hier uytrefulterende

,

afgaen fon-

Jer rcfumtie.

Aldus fhek 's Lands Vloot langhs de
Schotfe kuil , vaft noordelijck aen , fonder eenige Engelfche Schepen te verne-

men

j

echter vervielen vier Sweedfche

met

van

Michiel Adria ENSZ.

met goederen van Contrabande , die
naer Duynkercken feyden te willen , en
noch een naer Havre de Gracegedeffineertj defelve in handen. Noch twee
Engelfche Kitièn veroverdenfe met vier
en vijfcigh man , uy t de welcke fy vernamen dat de Engelfche Vloot wel naer

by , maer vol fiecken was.
Ondertufïchen , terwijl de Engelfche
Vloot het om de Noord hieldt, gingh
hen een tweede buyt den neus voor by
loopende een Vloot van omtrent tfeOoft-In- ventigh koftelijck gelaedene Scheepen >
difchcen onder de welcke tien Ooft-Indifche Reandere
tour-fcheepen waeren , tot Bergen in
Vlooten
loopen tot Noorwegen , en noch twee van defelve
Bergen in tot Drontheym in , zijnde alle door afNoorwegefondene Galioots voor de Engelfchen
gen in.
gewaerfchouwt.
Dit was een tweede wonde in het hart
der roofgierighe vyanden ; fy hielden
hier over Krijghsraedt , en beflooten,
met of teghen wil van den Deenfchen
Stadtvooght tot Bergen , van defe koilelijcke proye of kuyt of haeringh te hebben, alsmenfeght; ten miniten die te
vernielen, was het mooghlijck. Sy fchreven een hooghmoedighen en trotfen
Brief aen den Gouverneur of Commandant Alefeh , en wierden weder alfoo
hooghmoedighlijck beantwoord ; maer
hetgevolgh van dit merekwaerdig treffen , fullen wy den Lezer uyt een ooghgetuyge aldus kortelijck voorft ellen , be-

;

i

Vethael
van het
treffen

-

!

in

Bergen en
Nooiure8 en

ginnende 's morgens ten fes uren op volgende manier;
Den Vyandr een Canon- fchoot
„
„ tot een feyn , of teecken om aen te
„ vallen , van los Kruyt hebbende ge„ daen , lbo quam daer op aenffconts
„ een volle chargie van alle haer Grof
>,

„
„
„
„
,,

Canon aen Backboorts
,

gen,

zijde ghele-

volgen, loffende nu van alle
haer Oorloghs-Schepen al het Grof
Gelchut , 't welck op de zijde naer ons
was toe-gelegen , en dat met fulcfc een
ylTelijck gedruys , als of Hemel en
te

de

Ru Y TER.

20/

„ Aerde vergingh want over de 400
v Srucken Grof Canon wierden in de„ fe chargie ( foo wy geloofden ) te ge„lijckopons losgebrande, die alle m.c
:

„fchroot, of yferc kneppelen, bouts,
„ en groote koegels waren geladen , die
„ nu ontelbaer door onfe Schepen vloo„ gen, en rontom ons henen ihorden ;
,, dies by na alles kraeckten en fcheur„ den wat aen de Schepen was , ja felfs
„ het water fcheen te koocken en te bor„ reien, door de groote menightevan
v koegels die rontom ons neder vielen;
,, evenwel koften defe verfchrickelijc„ ke chargie, tot een yders verwoade„ ringh , weynigh Menfchen van d'on„ fe het leven , en wierden op ons Schip
„ daer door niet meer dan twee Per„ foonenter neder gevelt, waer van de
„ eene iijn Lichaem door een loutere
„yfere kneppel het oppcr-li)f van het
„ onder-deel ontrent de middel vonden
„ gefcheurt , en meeft van malkande„ ren afgefcheyden j en den anderen
„ het Hooft aen flarden gefchooten.
„ Defe furie by ons uytgeftaen zijnde,
„ gaven de moed door fulcks geeniins
„ verlooren , gelijck de Engelfche gif„ lïngh hadden gemaeckt , want defe
„ hagel- buy van bouts en koegelcnwas
,, noch nauwelijcks op ons neder-ge„ ftort, of gaven oock ftracks daer op
,, vuur , en branden met al ons Grof

„ Canon > ja felfs uyt eenige heele en
„ halve Cartouwen van onie vaerdigh„ leggende Schepen heel ordentlijd;,
,, en te gelijck op d'Oorloghs-Schepen
„ der Engelfchen los, foo dat door het
„ fchrickelijck gedruys Lucht , Hemel

,,

en Aerde fcheen

te

kraken

:

en had-

„ den wy naeuwelijcks dus met alle man
of

was al het
en oock des
„ Vyandrs insgelijcks , invoeghen dat
„ hier nu malkander foo vinnigh qua3, men aen te tallen , als ooyt een Gegebonft

„

los

3,

Canon weer

,,

,

ilracks

geladen

,

veght te Witter kon gefchien: deyfere

;

,
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kneppelsen koegelen onfer Vyan„ den vlogen en morden in groote me,, nighte rontom ons henen , en yife„ lijck door en over onfe Schepen, doch
,j en bczwcecken wydaeromrnet, loJ„ fende ftacghal cnszwanger Gefchut
„ ibo vaerdigh en ras als 't was geladen,
„ gevende t'elckens haer de gantfche
het
j, Lacgh , en menighre van koegels ,
„ weick den Vyandt oock delgelijcks
hetbloedigh,j doende, faghmen hier
„ fte Geveght dat ooyt met Schepen

doodt en ter neder velden
wy daer
en tegen konden fien , en planten
ltaegh aen ons Grof Canon ibo wel

„ konde

groeten

3,

,,

re

gefchieden.

Doch was

yder van ons met geen

„ kleyne verwonderingh ingenomen
„ als wy fagen dat de Denen van het
3,

Kafteel/inplaetfe van onfer indelen

„ hooghd ringend en noot ( volgens hare

„

bfte ftaen , nu in tegendeel
de witte Vlagh opiiaken , en haer ifrl
houdende , ons dus te famen lieten
vechten, fonder een fchoot op de Engeliche re fchieten , en meenden wy
nu genoeghfaem door die van Bergen
aen den Vyant verkocht texijn maer
naderhant quam fichden Heer Commandantover fulcks dusdanighteexcufeeren , dat men de witte Vredevlagh opgeftoocken hadt , om de Engeliche tot ophoudingh van fchieten
aen te manen: doch evenwel ons belangende, meenden wy nu by naieec

,,

kerlijck dat verraden

,,
,,

„
„
„
„
„
„
„
„
5,

„
,,

3f

belofte

)

:

waren , dan gaven noch daerom geen koop , flanc-

keerende fonder ophouden lbo vinU nigh en'nevighop maikanderen, dat

,,

pnsgeduurigh in vlam en roock behadden als noch de wint
dat onfe mee,, aaer wenfeh , invoegen
„ lte roock in des Vyandts Oorioghs„ Schepen quam ghcvlogen , 't weick

,-,

„ vonden

-,

,,

„

:

haer vry al v/at het gelicht benam
ibo dat nu haer meelie koegels over
ons henen vlogen , die in de Stadt

„ geen kleyn

getal

Huyfen

befcfaadigh-

Waegh-hallèn
„ die niet gevlucht en waren, al eenige

„ de, en van

dfi.ftoutfte

:

op onie Befpringers , dat wy t'elckens, enda: menighmael metgeheele Lagen t'effens in hare Schepen,
die van

wegens de veelheyt des Volcks

, quamen te flanckeeren
wantwy hadden Stuckcn die 48, 36,

cryoelden
30, en

24 ponden yfer fchootcn , waer

mede wy

itaeg de Engellè in het hart-

jen van hare

Schepen quamen te been dele Kaetsballen vielen
al vry wat onfacht neder
doch bleven iy ons oeck met haer zware Smeken , en groote koegelen geenlïnts
fchuldigh j forama, dit was geen ilaen,
.;

:

gelijck ordinaer in

wel een

Zee gefchiet , maer
moorden van foo

afgrijfielijck

Menfchen. Alles fcheen door het
geduurighlos-branden in lichte vlam
te flaen , en de fchoone Koop-Stadc
Bergen van het Geberght een fchrickelijck fchouw-toneel van de Hel te
veel

doch begonden wy nu re mereken dat de Engelfchen eenighfints,
en kort daer aen meer en meer begonden te verflaeuwen ; dies onie
moedt foodanigh aenwies , dat wel
wenfehten vorder fonder hulp van
die van Landt in dit Gevecht te hebben gecontinueert
doch als wy nu
al ontrent een groot uur dus teghens
de Engelfche hadden geflagen , foo
wiert door het geiladigh aendringen
der Nederlanders, die van de Koopvaerdy-Schepcn te Lande waren gefchickt, den Heer Commandant met
lijn Raet bewogen om ons te alfifteeren
flracks wiert dan op fijn bevel
de witte Vlagh in , en de roode Bloetvlagh wederom daerentcgen opgeftoocken , en desgeiijeks van het
Deenfe Kafteel , de Srerckte Noordenes, op de Engelfche los-gebrant,
het weick haer foo men geloofden ) al
vry wat dede altereren; evenwel gingh

zijn

:

:

:

dit

Michiel Adriaensz.

van

„ dit fchieten van Landt foo gezwint
by defe gele,, enhevigh niet, als wel
„ gentheyt wierde vereyicht, want het
„ ontbrack hen aldaer aen vele nootfa„ kelijckbeden die by het Gefchut, en
„om tegens een Vyandt te flaen , be„ hoorde, endaerom fchootmen noch
„ vry wat vaerdiger uy t onfe fchepen, alv daer wy nu meer en meer door coura„ gie voortgedreven , noch even y verig
,,' wierden bevonden , om onfe Beiprin„ gers van hier te doen verhuyicn , krij# gende nergens na foo veel fchooten
„ wederom (brama de Engellche die
„ noch in defen morgen-ftont lbo veel
„ teeckenen van haer glorie en hoogh„ moedigheyt hadden getoont, geraeck„ ten alhier niet weynigh in de klem
,, en wierden nu vele van haer door on,, fe koegels gequetft of doodt-gefchoo3} ten, en over ons bleeckde bewarin„ ge Godcs wonderlijck , dies loerden
5, wy onfen genadigen Godt , fc booten
,j noch hevigh op de Engelfchen , krijj, gende eyndelijck weynigh fchooten
:

„ wederom , dewijl
M confufiequamente

fy t'eenemael in
geraken,

Wy

hadden nu ruym drie uuren
„ dushevigh tegens elkander geüagen,
„ wanneer de Engellche afgemat, met
3 , Dooden en Gequetften over-laden ,
,, haer haeftigh en leer confufelijck op
3 , de vlucht begaven , omdestevaerdi„ ger (naer het icheen ) de menighte van
j,

onfe gi oote koegelen te ontwijeken
gefchiedende haer vertreck uyt de Bay
„ met fulcken yver, datfy hun Cabel„ touwen af-kappende, alhaerAnckers
„ daer voorfy vertuyt en vaft gelegen
„ hadden , verlieten een Engelfe Boot,
„ twee Sloepen , en drie gevangens qua-

„
„

:

„ men in onfe handen te
kon men nu

ii

alhier

,j

met wat

vervallen.

En

klarelijck lien^

fchrick dat defe ftoute

En-

„ gelfche waren beladen , fommighe
j, van haer Schepen krenghden in'tre»,

tireren

,

om niet

te lincken

>

geheel

op zy ,
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onder en boven water niet weynig door onfe koegels bedewijl die

ichaedight fcheenen te zijn

, andere
vluchten foo-

quamen door 't haeftig

danigh tegens een , en met hun Rhaleylen , Touw-werck en VVandt in

malkanderen te verwarren , dat daer
door noch meerder entramponcett,
en door ons flanckeeren feer befchaed;gt wierden , doch de wind, die haer
in dele furieufeBataille niet en hadde
>gedient, was haer nu voordeeligh en
gunftigh om te vluchten, en verder
heen af te (keken , tot dat fy omtrent
een halve mijl beneden de Stadt, in
het Liedt van Bergen , in een delblate
i

.

,

,

,

,

>

,

geftaltenis ten

Wy onfe

,
,

,

,

,

Ancker quamen.

ftoute Befpringers in

Schepen

,

koftclijcke

>

lingen nae te jagen.

,

>

,
,

,

,

,
,
,

,
,

't

vluchten nochluftigh defooyghegeven hebbende^ hielden onstoen,wanneer hun niet meerder en konden bereyeken , vorder ftil , want waeren te

om

defevluchte-

Wy

hadden op

onlè Schepen , waer mede wy tegens
den vyant geüagen hadden, niet meer

omtrent dertigh dooden , en tfeventigh gequetften , behalven die op
de ftil-leggende Koopvaerdy Scheepen , en voorts te Lande binnen de
Stadt gefneuvelt waeren , die mede,
tenaenfien het groot geweldt der Engelfche , weynigh waeren , daer het
nochtans in het begin altemael met
een vervarelijck verderf, en droevige
ruine wierde gedreyght.
waeren
op onfe Schepen niet fterek van volck
geweeft, foo dat veel koegels en kneppclsdoor de felve quamen gevlogen ,
als

Wy

iöndereen menfeh

te

befchaedighen.

De lieve Godt bewaerde ons wonderen mijn onder-Chirurgijn
hadden ons , om de gequetlten te verbinden , in de ConftapeJs Kamer ge-

lijck, ick,

,

daer ons , als elders, des vyanrs

koegels

dickmaelsom deoorenihor-

plaetft

den

:

eens kreegh ick een fplinter , of
ddd
groot

D

,

,,
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groot ftuck houts , door een yfere
kneppel die over my henen vloogh
ende wy kort daer aen vonden , afgebroocken zijnde, teghen het hooft,
doch vondt my (Godt lof) gantfch
niet befchadight. Als d'Oorlogs fchepen flaeghs zijn, wordende Chirurgijns , om de gequetften te verbinden,

beneden in het Ruym geplaetftj maer
en kon hiergeenfints gefchieden,
om dat wy tot bovene toemetkoftelijcke Waeren uyt India waren gelaeden onfe gequetften , waer van de
eerfte de geheele vleesachtige partye
des Bils en Dye meeft wegh gefchooten , ende geen kleyn gedeelte van fijn
rechter arm in de loop geraecktwas,
hadden wy noch in defe bloedige furie
meteengrooteonfeekerheyt verbonden.
vonden al onfe weerbaere
Scheepen , daer mede wy tegens den
vyandt hadden geflagen , aen Maften,
Stengen , Touw-werck en VVandt,
mitfgaders onder en boven waeter,
dit

:

Wy

uytnemende befchadight , ontreddert
en door-nagelt. Den braven Schipper
Ruth Maximiliaen , alhier uyt de
Straet , en van Liffèbon aenghelandt
zijnde , als een dapper Oorloghs man
beneffens de onfe tegen den vyandt
geflaeghen hebbende, was oock fijn
Schip dervoegen ontramponeert, dat,
foo wanneer in Zee ge weeft hadde,
lichtelijck Joude gefbncken hebben y
doch hielpen de onfe hem vaerdigh
weer re recht.En opmerckelijk fcheen
het te zijn,dat,ibo lang

r>

als

dele Bataille

hadtgeduurt, een feer donckere lucht
en' mot-reghen wierde befpeurt , en
naeuwelijcks was het gevecht geeyndight , wanneer de lucht opklarende
weder een heldere Sonnefchijn , gelijck des morgens vroeg te voorfchijn
quam , waer door het fcheen als of
den Hemel fèlfs af keerig was geweeft
om dit Oiichriftelijck gevecht , tuffchen Chi iftenen , oude Bondgenoo-

en

D

A D E N

ten, eneensgefindeinde gefuyverde
Godtsdienft, aentefchouwen. Onfe

dooden , waer onder oock was den

Koopman Pieter van Santvliet, wierden behoorelijck begraven , en al de
gequetften by malkanderen in de Stad
gebracht , daer wy de felve na vermogen tracfbeerden j en wierden oock die
geneeffèlijck waren , door Gods hulp
en zegen, wederom haeft in een beter ftandt gebracht.

Uyt de gevangens die wy van den
vyandt bekomen hadden , als oock
uyt andere , felfs uyt fchrijvens der
Engelfche, quam ons terooren, dat
onfe befpringers een van haere voornaemfte Overfte , dien ick geloof dat
de jonge Graef van Sandwich gheweeft fal zijn , met vier a vijf van hun
valjantfte Capiteynen , mitfgaeders
omtrent 500 mannen, foo van Officieren

,

foldaten als bootsgefellen in

gevecht verlooren hadden haere
gequetften wierden oock tot op eenige honderden begroot , die nu in haer
geweldighe pijn en elenden (geloof
ick ) nacht en dagh , dees bloedigen
aenflag komen te vervloecken. Haer
Scheepen waeren oockaltemael feer
doornageltendegeteiitert: men dienden ons aen dat alreets drie a vier daer
dit

:

van ghefoncken waeren ^ doch dit is
naderhandt anders bevonden , alfoo
door het krengen, en vordere middelen , harefchooten beneden , of onder
water noch door hen wierden gerepareert : doch vonden haer evenwel föo
begroet, dat voor eerft niet wei verder
heen konden afdrijven, en foo vervult
van dooden en gequetften , dat fy genootfaeckt waren een goedt getal der
doode Lijeken over boorr. te werpen
daer van eenige tegens de wal gefpoelc
zijnde, door de Noormannen wierden gheplondert maer als de nacht
aenquam , foo brochten fy de reft met
hun fchuyten en boots telande,alwaer
:

fy

van
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fy die in groote kuylen, en hier en daer
„achter klippen en fteenrotfen op mal,, kanderen ftapelden , gelijck als die ee3, nige dagen daer nae , toen de Engel9) fchen verder afweecken , aldaer in een
,, groote menighte gevonden wierden.
„ Sulcks dan was nu alhier de buyt,
3 , die dele verwaendebefpringersopons
,, in de Noordfe Bergen kregen , wefen,, de geen kleyne victorie voor de Ne„ derlanders , waer over alle vroome Patriotten, als deelgenooten, genoodtt,

waren den goeden Godt te looven ende te dancken , dat lbo rijcken
55 fchat niet in de handen van onfe vyanen over groot , ja
jj den en was geraeckt
3 , bynaonuytfpreeckelijck was nu oniè
,, vreughde , loovende onfen genadigen
„ Godt met vollen monde , en opgetoo3, gene zielen, over dees onverwachte
3 ) victorie, die wy foowonderbaer, als
;, geluckigh , door fijne Vaderlijcke hulp
,, en byftand , op defe glorieulè oorlogs
,, macht der Engelfche bevochten hadhem vorder biddende om die
3, den
3 , genaden , dat wy foo grooten weldaet
j,

faeckt

3,

:

:

„nooytinons leven mochte komen te
vergeten , als oock om de vorder be„ichermingh over ons, en onfekofte,, lijcke Schepen , op dat wy na foo veel
,,

eenmael tot binnen de
„gewenfchte Haevens van ons lief en
3, langh gewenfchi Vaderland behouden
3, mochten komen.
eyndigen hier , met den fchrijver
onfen vrient Meefter Schouten , het verhael van defen aenval , maer willen ech,,

fuckelinghs

,

Wy

ter niet naer laeten

hem in

het Vader-

Vervolgh landt te brengen. Sy kregen nueyndevan de te lijck bericht , datter voor de wal een
huys reyg roote Vloot Schepen gelien wierdt.

Waer nae, op den 30 van Auguftus dry
T>e Rttyter
1

Bergen.

Oorloghs- Schepen van defe Vloot, des
morgens voor dagh het Ancker voor
Bergen lieten vallen , en den Commandant met eenige Canon fchooten begroeten , het welcke geen kleyne ontftel-

de

Ru y ter.
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tenisin deStadt veroorfaeckte , dewijl, dat de Engelfchen weder

men meende

met hun gantfche macht voorde Stadt
waeren , maeralfmen bevandt, dat niet
de Engelfche maer wel de Nederlantfche Vloot voor het Landt was, verkeerde defefchrickinblijtfchap.
De Retour Vloot en de andere Schepen vertrocken eyndelijck van uyt de
Haven van Bergen, komende totjeltefoert ten A ncker , latt hebbende van den
Heer de Ruyter datfe geen Haevens fouden ontüen , om fpoedigh in Zee by de
Oorloghs Vloot te komen , die hen,
met over en weder te kruyflen vaft inwachte. Sy op den vierden September
een beeter vaer-weer bekomen hebbende , meenden weder in Zee te fteecken,
maer wierden, allbode wint om keerde , gedrongen , weder met alle man
binnen Landts door naer 't Kruys voert
te verzeylen.

Van daer geraeckten

fy

buyten gaetsen in volle Zee, maer aldaer noch de Oorloghs Vloot niet vernemende, fandt de Heer de Bitter Commandeur van de Ooit- Indifche Vloot,
een wel bezeylt Galioot Noort-waert
aen , om 's Lants Zee macht op te foeo
ken , daer fy op den fesden van Sep- Komft by
tember by geraeckten. Sy verftonden -e°oi!o£s
Vloou
hier dat fes Schepen van de Oorloghs
Vloot , naer Dronthem waeren gezeylt,
om de andere twee Ooft-Indifche Schepen af te haelen , en by de Vloot te brenl

gen.

Het

ilot

Honingen was oock

al

Bakefondt gekomen , envanmeningh noch dien nacht by hem te zijn.
Defe aengenaeme by een komft wiert
toegelacchen door een feer loeten lieflijck weder , en een bevailijck aen fchouwen van een vriendelijcke Zee vol
Schepen.
Maer al eer fy noch een
vaften aenloop hadden genomen , komt
hen eendonckere nacht metdickemift
en nevel op. De wint Noort-wefte- n e vloot
lijck fchietende , ontftack handt over door
"
handt, waer door on al de Scheren de rto mbc
tot in

'
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lichten

,;
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op geftoocken wierden ; poogcnde foo veel als doenlijck was , by
malkanderte blijven. Maer dewijl de

lichten

harde wint tot een florm uyt brack,

quam defe ichoone Vloot , wel haeft van

Daden

en

en faegen de Zee wel met over de
hondertkloecke Scheepen bedeckt; die
nu met volle zeylen op hen quaemen
aen gelet, en hen deden gclooven , dat
fy onder de Engelfchen waeren. Twee
fcheepjes die den vyandt ontkomen waren , ftaecken nevens hen over. Door Een deeS
defe veritonden fy ter deeghen watter geiaeckt
e E
el
gaens was, dat lijn andere mackers meeft
fc lc "f I
al ghenomen waeren , alfoofymet een n de
kleyn getal verftroyde Schepen op dien mondt,
naermiddagh in des vyands vloot, door
bedroch van Vlaggen waren vervallen
dat de Vice Admirael en Schout by
nacht der Ooft-Indie vaerders , de PhoeTwee
nixen het Slot Honingen, by de En-??^" 1 !?"^
gelfchen verovert waren, na datfe fich ó'ur rc he!
dapper geweert hadden , waer uyt dat pen genofchieten ontftond. On dertuffchen focht men

non

,

malkander te verilroyen , waer over een
yeder f kh iel ven op het alder befte focht
te redderen. De dagh aenbreeckende
verminderde het onweder niet, en toen
faghmen van al het groote getal Schepen , maer weynige by malkander , andere hadden het voor de wint recht naer
het Vaderlandt heten door ftaen , andere om by een te blijven , het by de
wint gehouden. Op den elfden nam
het onweder eerft af.
Wanneer ikh
fefthien Schepen , en daer onder dry
Ooft-Indifche by een vonden. De reft
waren Galioots , kleyne Koopvaerders,
en vijf of fes Oorloghs-Schepen. D<:Ca lich elck te bergen foohykondej maer
bellooten te faemen den Cours naer het een donckeren nacht opkomende gheVaderlandt te ftellen , en komende op raeckteeen ieder fijns weeghs, en naer
de hooghte van 60 graden 50 minuten, veel fuckelens , foo langh voor ons , als
vernaemen noch feven andere Schepen, verdrietigh voor hem , onfen Schrijver
dielê te vergeefs in wachten , dewijl de op den achtflen van Oclober voor het
andere niet derfden by hen komen.
Vlie, en vervolgens behouden binnen.
Defe paffeerden vorders het doggers Ten eynden van September, bevandt
fandt, maer vernamen Oorloghs noch üch 's Landrs Vloot voor Goeree , tufKoopvaerdy Schepen. Sy vonden des fchen de 80 en 90 Zeylcn fterek jalwaer
geraeden den reysnaer het Vaderlandt men bevandt, dat het Schip het Huys
voort te fetten , maer komende dicht te Z wieten , beyde de St. Pauli, de Gel- Schade
by landt, kregen defe weder ftilte, en derfche Ruyrer, Welt-Vrieflandt , Se- " r
fa d c hê
den volgenden dagh een heldere lucht, ven wolden en twee Voorraed-fcheepen ooriogs
genomen waeren. Daer tegen bracht vloot.
fonnefchijn , en een zuydelijcke windt
foo datfe laveeren moftcn, wendende Capiteyn Adriaen van Kmyningen het
het zuyd-weftwaert over , alles fonder Schip S*. Michiel, onder Schipper Taybekommernis voor de Engelfchen , die, hals, dat van de Engelfchen genomen
men vaftelijckgheloofde, inSoltsbay, was geweeft, weder by hem hernomen
om lich te herftellen, ingeloopen te zijn. in Texel op. Twee Branders, de Schrik
Maer terwijl fy midden in die gedach- en de Abrahams OHFerhande , waren geten waren , verneemt men een grooten ibneken.
/er defe faeck heeft Monhoop Scheepen in Zee, die men uyt de tagu aldus aen den Generael Monck gevoorgefchepte hoop , meende de Hol- le h re ven:
landfche Vloot te zijn j hierop een milt
Ck hoopt dat man Ia?tjle vanden 5 defer Brief van
ontftaende, ontduylterden iïch die fcheivclin u handen is geraeckt , vjaer in Monragu
pen , maer fy het ketende doorflaen
aen
on ^
ick advijeerdc V nemen van de Vice- Adhoorden ten laetften gefchiet met Ca|

j

t

*

,.

O

wïraei%
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van

Nagt van

en Schout by

rnirael-,

de Ooflbare Schepen van

, 4. van
en^a^. andere Koopvacrdy Sche-

hidife Vloot

Oorloge y

pen. Sedert die fijn op Saturdag nagt den

19

defer ons ontmoet 18 zeylen

viende
ee?i

,

,

en nae-

dacr van , ivaer van
Oorlogh Schip van joftucken ,

weeft" e part

is ee?i

van 40 opvjaerts? eenighe van
van Weft-lndien met Amoiüt;e
enProvife voorde Floot; tnaer van defe
de andere

dandere

kan ick u genade geeft volkomen befcheyt geven : alfodie nagt'tvjeer begonde
Jaejle

te vierden duyfler en buyig

dert gefepareert

,

tnaer

,

en heeft onsf?-

God'zy gelooft , dat

ick de voorgangen nagt hier ten anker ben
gekomen met 1 8 zeylen , en hebbe defbuverain met 2 Oofl-bidije Schepen by my , en
verfiheyde andere van de genome Hollantfè

Oorlogsschepen

en vjy fien Schepen rontom ons in Zee , traghtende herviaerts te
komen , fo dat niet en tvj'ijffèl, ofmet Gods
gtmfle al onfe Schepenfuflen hier behouden
,

aenkomen; doghickmtffe onder andere alle
de vlugge van de ivitte en blauwe Efyua-

Nagt vanben van voornemen , om de
grootfle Schepen met de pryfen te brengen
in de Revier van Chattarn , mette eerflegedrons

,

uytgenomen- de Schout by

de blanvje

:

ick

legentheytj enlaetende ?neeflend?elvande

Fregatte in Hartly Bay en Harivig,ahvaer
Jy geordonneert mogen vierden inde havenen of verblijfplaetfen : Wy hebben hier

1000. geva?igens by de laefte Schepen bekomen, k Be vele U genade in de Protectie

Van God Almacht igh

.

Solts

Bay den 22.

September 1665.

U E. Genade Ootmoedigfte Dienaer ,

Sandwich.
Maerof al dievoorgaende onheylen
niet genoegh waren geweeft.

De

Hol-

landiche Vloot voor Goeree leggende,
als hier voorgefegbt is, wierdt op het

van de felve Maent al weder door
eenftorm beloopen, waer door eenige
hun anckers moften kappen , en naer
de Wielingen loopen , andere ipüden
laetfte

de
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van hun anckers af, maerquamen fbnderveel fchaede weder te recht j invoegen 's Landts Vloot op den fesden van
Oitober , weder in Zee Hack, firérCk
zijnde over detachencighkloecke Oorlogh Scheepen ; en met de Voorraedt
Scheepen , Galioots en Ad vijs-J achten
over de hondert Zeylen uyt maeckende.
Sy hadden fich in dry Éfquaders ver-

's

landts

Vlooi vedel 111 zee.

deelt, en gingen om deNoordr, om
eenige veritrooyelingen op te inteken
en de Spaenfche , Straetfche en Levantfche Vlooten , die mede verwacht wierden, te ontmoetten. In het voorby varen hielpen fydeEngelfchekuftenover
eynde , fchooten eenige huyfen en menfchen onder de voet.

OnderrufTchen was de Heer van

Goch met den Koninck van Engeland
in eenige onderhandelingh

,

beitaende

maer in woorden en klachten fonder
meer , maer de Franfche Gefant, op den Verkfiringh vaa
15. van Wijnmaendt tot Oxfort met
den Franden Koninck van Groot Britanien in ge- i'cfien Gc«
fpreck zijnde, verklaerde, dat de

Ko- fant in

Meefter , liende dat al lijn
aenbiedinge tot benuddelingeder ghefchillen , by den ielven Koninck van
Groot Britanie verworpen wierden , beiloocen hadt , de Nederlanders by te
ipringen , volghens het verdragh en de
voorftelling, d:ïer albereeds van gedaen
waer op dele Majefteyt antwoorde , De
Franfche Koninck wift fijneygen Intereft en belangh , en foo wilt de Koninck
van Groot Britanie de fijne.
De Koninck van Vranckrijck deedt

ninck

fijn

op defe verklaringe..

daer

By den

KONINGH,

verftaende
eenigh
SYn
mifverftant, tuflehen Engelanten Ho!Majeft.

lanc
naris

doen

datter

was gekomen

Ambaiiadeurs
,

om uyt

,

heefc aenfijnordi-

gelaft

fijnen

,

alle ofticien te

Naem defe tweedracht

geboorte tefmooren: En met ongeneugte verftaen hebbende dat de faken foa
verre ^Yaren ghekomen dattec itonde om
in haer
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Afticnvan vyantfchap te bedrijven Sohad
fijn Majeft. aen den Koning van Groot Bretange fijne Extraordinaris Ambafladeurs ge:

fonden

,

om door Nieuwe

Officien te ten-

en om defe differenten by te leggen door Verdra? Maer fijne Mediatieen heeft dat effeft niet gehad ,
daer op men wel hoopte De Hetren Staten
Generael der Vercenighde Ncderl. Provinciën met aendringingby fijn Majeft. volhardende om te executeren 'c Tra&aet van de
Ligue Dcfenfive, die hy methaer geflooten heeft den 7 April iööi.en fijn Majeft.
fïch geobligeei t vindende om te voldoen zijn
Koninckl. Woort, enaendeengagemensin
dewelcke hy door een wettelijck Trattaet
was getreden , op een tijt als Engelant en
Hollant noch in goede correfpondentie waren, enbuyteneenigeapparentievan rupture Soo heeft fijn Majeft. verklaertgelijck hy
doet door defe jegenwoordigen , getekent
met fijn Handt , te hebben vaft geftelt en
gerefolveert omme de gefeyde H. Staten Generael van de Vcreeni°dc Nederlantfe Provintien te fecoureren , in gevolge van tgefeyde Traftaet van Defenfive Ligue , ente
voegen alle fijne machten met die vandc gefeyde H. Staten Generael , om te ageeren

teren

,

't

felve te iiutten

,

:

:

:

Dad E N

en

foo in fijn Provinciën als Legers , VeltMarfchalckcn, Colonels , Veldt-Heeren,
Capiteyncn , Hoofden en Geieyders van
Knjghsvolck , foo te voet aL> te paert , Francoifen of Vremdelingen , en alle andre Ofaengaet , den Inhoudt des teg<*nwoordigen t\x cuteren , yderin fijn dii-rift

ficiers die't

en binnen haer bevvint en Jurifdictien

Want dat

isdèri wille fijncs Majeft. die ver-

ftaet, dat

men

defe pubheere en affigerc in
Steden, (ooarn de Zee als elders, en
in a.lc fijne R.-en , Havens, en andre plaetfenvan fijn Koninckri'ck- daer 't noodig is,
teneynde niemant omverenheyt pretendere : £n dat aen de Copyen behoorlick gecollationeert, foo veel geloof werde gegeven, als aen 't Orgineel. Ged 'en te St. Ger-

alle

main in Laye, den 16 Janmry i6o*6\
Getekent
Louys.

En veel

:

lager

,

Le Tellier.
De Konihck

van Vranckrijck hier
Geiant te huys ontbiedende , gaf
„ GePinten
daer van notificatie aen den Staet, die te *"*»
j„ a „
l. .
daer
op hun r\~r.
Gefant van rmede op
Goch
ontboden , de welcke , zh hy tot Oxfort
van den Koninck, Koningin , Hartogh
tegensd'Engelfen , foo te Water als te Lanen Hartogin van Jorck lijn affcheydt
de En tot dien eynde beveelt fijne Majeft.
wel expreffelick alle fijn Onderdamn , Sche- nam , defe Verklaringh , van wegen de
pen , en Dienacrs te loopen op de gefeyde Heeren Staten Generael, fijn Meelters »^
Engelfen
haer verbiedende , van hier na aen fijn Majefteyt van Groot Britarnj
met defelve eenige communicatie te hou- overgaf.
den , noch Koophandel , noch intelligenSIRE.
Ten dien eynde
tie , op pcene van 't leven.
Minalle fchijntc doenblijckerionfe Verklaheeft fijn Majeft. van nu af aen gerevoceert
difpofitietot de Vreedc, hebben wy ringh van
en revoceert alle permiffien , paflepoorts
tot nu toe lieten continueren 't ver- de Staten
fauvegardes , ofvry geleyden , die toegeilaen mogen z'jn , door haer of door fijne blijfvan onfen Ambaffadeur aen u Hof fe- aen Engelandt.
Want hoewel wy volLieut. Generaels, en andre Officiers, con- dert de Rupture
daen of door onverwinnelijcke Redenen
trarie die tegenwoordige, en verklaertdeof door redelijckende billijckeprefentatien,
felve voor nul , en van gene waerde , verbiedende aen yder wie 't zy , daer op cenig op alle de klachten die de Heer Downingh
regard te nemen: Sijn Majeft. gebiet en or- alhier heeft willen doen, als wy noch niet
en kollen ghetooven noch apprehenderen
donneert aen den Hartoge van Beaufort
Pair van Vranckrijck ,Grootmeefter Hooft 't geene wy altans fien ; wy hebben wat
en Sur intendant Generael van de Zeevaert meer gedaen als wy onfen Ambafiadeur in
en Koophandel van dit Konincknjck, aen de Eng :Iant hebben gclaeten , hoevvel men
Marfchalken van Vranckrijck , aen de Gou- vanden Staet in d'eene ende d'andere weverneurs en Lieut. Gcneraels van fijncMaj. reltv.rfcheyde Plaetfen endc heele Landen

op

fijn

,

1

:

'

,

O

:

,

ghe-
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van

ghenomen hadt, endeverfcheydc Schepen
van d'Inwoonders haerer Provinciën genomen ende geconfifqueert had tin 't geiighte
vandc gehcele Chriftcnheyt , Tonder eenige voorgaende declaratie ; \vy hebben felfs
onfen Ambafiadeur niet gerevoceert , nac
datu Majeft. fijn Minilter van ons had doen
vertrecken , inde hoope die \vy hadden
van dat fy eyndelijck foude geraeckt fijn van
de plaegen die d'eenc ende d'andere Natie
bedroeven , ende van de Calamiteyten daer
geheel Europa haer van gcdreyght fiet.
willen geen ander getuygen alsu Majefteyt
felfs vande voorflaeghen die wy haer ghedaen hebben, of door ons ghedaen fijn , op
dewelcke men een goede en redelijckc

Wy

Vreede konde maecken

;

wy hebben hem

geprefenteert defelve te maecken nae fijn
believen , of op Conditie dat men alles fou-

de reftitueren wat van beyder fyden genomen was geweeft , ofwel , indien Engelant haer reeckeninge daer by niet meenende te vinden dat men beyderfijts foude
houden , al het geen genomen was , ende
dat felfs aleer men hierkoft weeten wat by
ons inde verafgeleeghen Qyartieren koft ge-

nomen

foo dat men oock niet koft
onfê avantage wiften niet
door de compenfatie van de on-

fijn

feggen dat

meer

als

,

wy

koften endefchaeden , die fondcr comparacie wel veel grooter aen onfe fijde fijn als
aen d'andere 't welck niet teghenftaende
Jieefr u Majefteyt alleen niet willen aggreerjen defelve Prefèntatien , ende voorflaegen,
:

dewelcke hem niet konnen toelaetcn te
twijffelen aen onfe gencgentheyt tot de
Vreede, endeen heeft figh felfs niet voldaen bevonden door de voorflaeghen die

Ruyter.
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konnen gebracht werden om
Mediateurs tefeggenop
wat Conditien fy defelve begeerde te maecheeft noyt

aen

hem of aen de
,

ken vvygelooven van a'.le Chriltcn Princen datfy altoos d'aengenaemheyt van een
goede Vrede Rillen prefereren aen d'onghelucken van een Oorlogh hoe rechtvaerdigh
de felveoock foude moghen wcfen , ende
wy hebben infondeiheyt die opinie van u
Majefteyt die metonsProfeffie maeckt van
een en de felve Religie , maer volgens de
maniere die 't haer belieft heeftte gebruycken , felfs niet aggreerende de foo voordeelige propofitien aen Engelant ende foo naedeehgh aen defen Staet , die de Mediateurs
hebben voorgeflaegen , ende niet de minfte
propofitie doende, wacrop wy alleenlijck
in onderhandelingh fouden konnen treeden , hebben wy gemeynt dat onfen Ambafiadeur niet langer in Engelandt koftverbly ven , fonder groot naedeel te doen aende
reputatie van defen Staet , ende hebben noo;

digh geoordeelt defelve wederom te doen
komen 5 alfoooocku Majefteyt door 't revoceren van fijn Minifter genoegh heeft doen
blijeken dat hy hetalfoo begeerde; wy (lillen echter niet naelaeten eene volkomene
gencgentheyt te conferveren tot een rede, 't welck wy met
van onfe Geallieerden
fullen konnen maecken , ende wy fullcn
verwachten dat Godt de Heere u Majefteyt
geve defelve mouvementen , ende dat hy
ons wel deelaghtigh fal willen maecken
vande Conditien , op dewelcke hy defelve
fal begeeren , opdat men door dat middel
voorkome 't vergieten van foo veel bloet,
waer van een goet gedeelte van de Chriften-

lijck

accommodement

d'over-eenkomfte

d'Ambaffadeurs Mediateurs uyt haer felfs
hebben ghedaen van feer voordelighe Conditien voorEngelandt, endenaedeligh aen
d'Intereften van defen Staet , aen dewelcke
wy oock noyt en hebben bewillight; maer

heyt ftaet geinondeert te werden , het en
kan van ons niet afgeeyfcht werden, alfoo

oock tot noch toe heeft fy , noch yemandt
van haerent weeghen ghedaen eenighe ouverture, noch doen blijeken op wat Conditien fy van haer fijde de Vreede begeerde
,
ende hoewel hy heeft konnen proteftcren
aen onfen Ambafiadeur dat fy d-felve begeerde , foo is hy echter noyt getreeden
buyten die generacle Termen , ende en

reet fijn de

wyfoo voor als naerde rupture meer hebben gedaen als men wettelijck van ons had
,

konnen begeeren, ende

dat

handt daer aen

wy

wy
te

noch toe

al

noch ge-

geeven

,

in

hebben
konnen weten de innerlijcke intentien van
u Majefteyt op dat fubjeft , wy fullen den
dagh afwachten dat hy de fèlve vreedtfaeme
ghedachten fal hebbc, maerwy wenfehten
dat defelve in haer quaemen aleer fy in haer
vernieuwt wierden door de Publijcque iminente
plaetfe dat

tot

niet

2IÓ

't

neme Calamiteyten

,

L

even

e

waer van

wy

heele Chiiltenheytgedreyght fien

5

de ge-

wy bid-

en

Daden

Des Konincks
die van haer

den Godc dar hem gelieve de felve af te wenden tndc dePeiioon vnnu Mij. fk-yt houden Sire , in fijn heyligeende waerde bcwaeringh. In den Haegedenu. Decem-

inhoudr.

ber

ALle

Brief,

of antwoordt op
van delen

Hoog Mog. was

,

,

1065.

Hy vertrock op den 2.6. Decembris
des Jaers 1665 naerDoevres, en quam
met een Engels Schip , op den 2.9. tot
Vliffingen op de Reede. Op den neRapport genden January des Jaers 1666, quam
van den
hy inden Haegh , en dede op denelf^ en ra PP ort ter Vergaederingh van haer
Goch"
Hy verIn 't kort
hief in alle manieren des Konincks beleefde bejegeningh , en aengaende het
Hoogh Mogende

:

:

grindpad , beriep lich op des Konincks
Brief, tot antwoordt , op die van de
Heeren Staeten ghegeven ; Jorck was
noch al oorloghs gefint , en fprack al dat
men malkander noch eens op Zee moit
begroeten. Mier in hetghemeen verlanghde menaldaer, naer een Oorlogh
tegen Vranckrijck. In Engelandt^ was
geen ghebreck van handel noch Zeevaert, maervan alles genoegh, jae de
Commercie was dacr in een bloeyendeti faer ; ongeacht dit onfe kaepers nu
en dan een Schip veroverden. Het Tractaet tuifchen

Engelandc en Spangien

efdattcerde noch niet. De Graef van
den
Zandwich wierdt gefonden ,

om

rouw over de doodt vaa den Koninck
van Spangien

te beklagen

,

en cufichen

Krcon

een
,
vrede of ftilltandc te bewereken. Het
Hollands bootsvolck bleef noch gevangen fitten j en in gevaer van door honger en gebreck tevergaen, indien van
die en de Portugaelfche

herwaerts daer niet in voor'ien wierdt ;
alfoo de Koninck die ophield, om ons
hier gebreck Van Zeevarende volck te

doen

lijden, willende

Sraet die onderhielde

evenwel dat de Ie
het wekk voor

,

een groote wieedtheydt opghenomen
wierdt.

Ho.

Mog

Heeren.

de Werelt is bewuft, met wat te- Antwoord
genheyc \vy ons hebben laeten enga- van den
geren in dekn Oorlogh met u , ende Koninck
op det

maeckende

reflexie

op het Chriflen bloet

dat de felve hcefc gekofl:

Staten

foo betuygen \vy Veiklavoor Godt j den doorfoecker der herten ,dat ringe.
wy geen andere facck meer en begeeren , als
om het bcfluyt daervan te fien door eenc
,

goede en eerlijcke Vrede , de welcke wy
niet en fouden willen aenvaerden door het
wedei ophalen van de gcpafièerde dingen,
die niet en konnen dienen , als om wcderzijts gemoederen te verbitteren, en te doen
bloeyen de wonden , die de een en de andere Natie aireede te veel gevoelt hebben
indien de particulariteyten van uwen brief ons
niet en verbonden , om ons te ontfchuldigen tegensdeinfinuatien, daerinne tot on,

,

fe prejuditie

Alfoo

is

gedaen.

het met een groot leetwefèn

wy .alhier klagen
fatrfïadtie

,

dat

over een totael refuysvan

op foo veele klachten

te vergeefs

gedaen door onfen Miniftcr als doen in den
Hage , over vexatien ende depredatien ^.c^
dasn aen dnfe Onderdanen in dé Ooil ende
Weit-Indien, ende over dccl.iratien gepubliccert of dooru, of door uwe Officiers,
haer verbiedende de vryheyt van de Commercie in de Landen , die foo woeft , en
open zijn , aen de induftrie ende trafique
vanaüede Werelt , over de nootwendigheyt ons opghedrongen , om verfchcyae
Vlooten uyt reienden, om potfèifie te nemen v.xn bet Evlandt vm Pouleron , belooft
by de aitiickelen van het laetfle Tractaet,
foo menighmad gcilludeert tot onfen groote onkofl.cn enoneere, en tot vcrvulhnghe
van alles overeen openbaere hoflilitcyt tegen onfe Onderdanen , geordinectt aen den
Heer de t{ttyter , fijnder ecnige voorgaende
declaratie, endea! vooren , dat men alhier
eeni^c van 11 we Schepen gefaifcert ofgeconfifqueert hadt.

Aen de andere zyde fegghenwy, datter
noyteenigevordennge aen onsghedaenis,

om

i

van
om

Michiel Adriaensz.

baenen tot cene goede en
rcchtvaerdige Vrede, nochte om ons te doen
gelooven , datghyle eenighfintsgewenicht
ioudt hebben.
De Propofitien overgegeven bydeAmbafladeurs van Vrancknjck, alhoewel wcynigh overeen komende met onfe eere , ende
het intereft van uwe Onderdanen, en zijn
noyt by ons verwjrpen geweeit, ter contrarie wy pcrfi flerende in onfen weten tot
Vrede, hebben betuyghtaen de ghemelde
Ambafladeurs een begeerte, dat de CommilTat ifen van wederzijden gehqemt mochten worden om daerover te handelen, en
hebben wy noyt hare Mediatie gerefufeert
maer met reden haer arbitrage , om de geledene fchaeden , ende een reglement van
de

wegh

te

Commercie in 't toekomende , na

dat fy haer

gemaeckt hadden d oor eene declai atiegantfeh partiael voor ons.
Wat aengaetde revocatie van onfen Minifter uyt den Hage , het is notoir dat daer
is gebleven, foo lange a!s onfe eer, ende de
verfèeckeringh van fijn perfoon het heeft
konnen toelaten , maer als wy geilen hebben dat regens de publijcke aden ranne door
11 aen hem gegeven voor fijn Perfoon ende
Domeftijcquen , de Staetcn van Hollandt
(die in der waerheyt de autheurszijn ghe•weeft van defen Oorlogh ) hebben derven
door hare particuliere ordre doen vanghen
fijn Secretaris voor fijn deure , ende de felve
te brengen naer de gevanckenifiè waer in hy
noch is , met alle circumftantien van verachtingeen wreedheyt, fonder eenigeoorfake tot defe uyre bekent , ofte reparatie by
u gedaen , foo hebben wy geconfenteert tot
fijn wederkom ièe , om fijn perfoon ende
CharacTer niet langher te expoferen aen de
caprices, dewelckealle dagen door toevallen koften komen aen te waflèn.
Dit alles niet tegenftaende, in onsherte
tenhooghften gevoelijck van de qualende
•welcke komen te ontftaen door de continuatie van een Oorlogh, de welcke degeheeleChriftenheytis dreygende, ende van het
gevolgh dat de felve kan Hebben tot nadeel
van de Proteftantfche Religie , de welcke
ons oneyndehjek veel liever is , als eenigh
intereftvan Staet, ende wenfehen dat ghy
de felve vreetfome fentimenten mocht hebf ufpeel

de

Ruyter.
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ben , op dat wy ons mogen vereenigen , ende de een den anderen vaft te maecken,
dooronbreeckehjeke banden, wel wetende dat ghy daer van meer vrucht fult treeken , als van dealhantien die u haer fecours
wel fullen doen betaler; , door rigoreufe
conditien ende nadeeligh aen het intereft
vm uwen Staet , ende foodanige als uwc
Vyanden felfs noyt hebben konnen wenfehen Met een woort , wy protefleren voor
Godt, datwy niet ter herten hebben , als
een rcchtvecrJigh en bijhjck- accommoderqenr voor u , met verfeeckeringe van daer in
te konnen doen treden onfe geallieerden, die
met ons zijn , ende gelijck als de eere ordonneert , dat ghy daer in de eerfte beginfelen
maeckt, fcobelooven wy , die altoos met
open armen te fullen oirfanghen , endefullende Vrede die daer uyt volgenfal achten,
:

als

het grootfte geluck dat ons in defe Wekan toe komen. Biddende Godt, dat

reldt

hyuncme, Hooghcnde

Afoger.de Heercn

bewaringhe.
Gefclueven
in ons Hof tot Oxfurt den fefi ienden van
December j feftien hondert vijfen feltigh.
Uwen goeden Vrient

in fijn Heylig'ue

Charles Roy.
De Koninck van Engelandt liet oock
op

het affcheyden van den Franfchen
Ambaffadeur niet nae den Heer Hollis
den fijnen in Vranckrijck, mede weder

rugghe te ontbieden , Tonder dat die
quam , evenwel nam die op defe
maniere fijn affcheyt van dien Koninck,
ghelijck wy, om noch een ftaeltjevan
Engelants fentiment te geven, hieronder ftellen.
te

echter

K kom U Majefteyt fcgghen dat den
ICKoningh
mijn Meefter, fiendedat u Ma- van Hol'

Affcheycft

,

jefteyt heeft willen t'huys roepen haer lis uyt
AmbafTadeur, die fy aen hemhadtghefon- Vranckrijck.
den , my ghclaft heeft , om my by fijn Perfoon te vervoeghen 't Heeft aen hem niet
gehouden dat de Mediatie, die hyaenghe•

fte't

heeft tot

tufichen

bemiddeling der differcnten

hemendede

fect niet

Hollanders, haer efenheeftgehadr. Hy bemindt van

fich felfs

genoeg de Vrede ,

om met vreug-

Eeee

de
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en

de te on-fanghen alle de daer toe ftreckend: \ oorfl ighen Maer feeckerlijck S I R E,
die gheene } die hem door de Heeren U
Ambafladeurs lijn voorgefi ïghen geweeft ,
•Wieren foodanigh nier, dat hy de felve kon
aennemen; hy gelooft wel dat U Majefteyt
van de Hollanders gheen beter en heeft konnenverkryghen , alfoo hy weet, dat zy genegen zijn tot allerhande ongerechtigheden,
:

,

ende violentien tegens hem , ende fijne O idcrd.inen , ende feer verre van haertevocgen tot de billickheydr ende tot 't geene zy
fclmldigh zijn aen de Vriendtfchap , ende
goeden wille die den Koninghmijn Meefter haeraltijdt betnyght heeft
ende tot de
weldaden die zy ontfangen hebben foo van
de Koninghen ende Koninginnen fijne
Voorlaten , als van de Engel fche Natie;
Ter contrarie zy hebben daer van de geheugenifTen willen uyt- wiflchen door eene continuatie van offenfien ende hoftiliteyten; Hy
verwondert fich dan geenfints indien zy tot
niets redelijcks en hebben willen verftaen
om een eynde te maecken van haer quade
Procedurcn , ende om een Vreedc aen te
gaen op foodanige conditien , waer door
haer alle middelen benomen wierden haer
,

,

,

,

,

onrechtvaerdigh deffein re continueren om
haer Meefter te maecken van de Navigatie
ende Commercie , ende empieteren op de
Rechten van alle Koningen, Princen ende
Staten haer Nagebuyren, ende voornamentlijck op die van den Koningh mijn Meefter.
In 't begin hoopten zy te profiteren van
eenige defordres die zy haer inbeelden in
Engclandt te moeten gefchieden , of dat den
Koning geen geit foude konnen vinden om
den Oorlogh te continueren , 'c welck haer
de courage'gaf om ons t'offenferen ende braveren , ende haer prcparatienaenftellen tot
den Oorlog , end. ons de felve in Guinca
aftueÜjck aen doen Maer , Godt zy gelooft,
zy fijn in haer calculatie bedrogen. cl'Ingezetenenvan Engelandt fijnnoyt beter vcreenight «eweeft alsde felve j genwoordigh
fijn; Ende belangende 't geldt , den Koning
fal het felve noyt gebreck hebben om defên
Oorlogh te continueren; lek kan moeclijck
daer van met foo veel feeckerhevdt fpreeckenalsden ander, allboick de Parlaments
Vergaderingen federt veertigh Jaren , federt
,

;

Daden

Koningh Jicobus

,

LofTelijcker

Memorie,

Groot-vader van defen Koningh mijn Meefter , by gewoont hebbe ; Ende ick fal wel
leggen dac de twee Kamcren foo veel yver
hebben voordeglorie van haer Prins, ende
voor'tgemecne Intereft van de Natie, dat
zy niet fullen lijden dafe eemgh manquementzy van 't geene nodigh lal zijn om defen Oorlogh ten eynde te brengen; Indien
't geene zy aireede hebben gegeven niet genoegt) en is, fy fullen hemgheven tot de
helft van 't gheene 't Rijck inkomen heeft ,

ende

genocgh was ,
ghcven , ende fullen voor haer niet behouden ,
als 't geene zynootfacckehjck tot onderhout
van haer leven van nooden lullen hebben ;
in geval dat

fullen zy

hem de

fulcksis't

,

Sire

,

noch

niet

drie parten daer van

dat ick

my

verfeeckere dat

den Koningh mijn Meefter in de genegentheden van lijn Onderdaenen fal bevinden >
om fijne Rechten tcghens alle d'Infulten
ende violentien van iïjn Vyanden te mainuneren.
Is altans twee jaeren gheleden dat hy
herwaerts fondt, om aen u Majefteyt
alle de bedenckelijcke verféeckeringhen te
geven van fijn genegentheyt , om met haer
een naeuwer verbinteniilè aen te gaen als
die geene de welcke gemaeckt was geweeft
by de voorgaende Tradaten, ende om by de
felve Tradaten te voegen alle 't geene noodigh foude mogen zijn om eeuwigh te maken de goede intelligentie tuftchen beyderzijts Koningen ende Rijcken ; defelve Tra£faren verblijvende in haer vigeur, alfoo de
't

my

,

waren gecontmueert geweeft volgens
hetderde Artijckelvan die van't jaerfeitien
hondert thien , door de welcke verklaert
wert dat dcfe Ligue ende Alliancie tuffchen
de doenmaels wef.nde Koningen ende haer
fijcceflèurseeawigh bJioordc te wefen , ia
geval dat een jaer na 't overlijden van een der
Princen fijn SuccelTeur de Naekomelingh
aen wees de felve conditien , ende defelve
Alliancie t 'accepteren ; 't welck gedaen wiert
door den Grave van St. A'.bans in den naein
vanden Koningh mijn Meefter den drie en
twintighften Juny feftien hondert een en
feftigh y zijnde de felve in de welcke hy geftabilieei t wiert in fijne Rijcken , ende 't geene te vooren by den overleden Koningh
felve

•vvaï

van

Michiel Adriaensz.

de

Ru y ter

2Ip

was geobfcrvcert geweeft, ende vernieuwt

Vereenighde Provinciën, ende daer benef-

Iedere het jaer feftien hendertvier en veer

fens ons taxerende voorde.Aggrcfieurs vsn
de fcj ve ( van 'c welcke het contrai ie feer no-

door den Milord Goring fijn Ambaiïadcuraendit Hof.
Doen ick hier quam , gaf ick over een
meder Project van Tradaet , om de Com
mercientufkhen de twee Natiën te reguleren ; op a!!e wekkers Pointcn , uytgenomen twee of drie , fijn Majefteyt was vernoeght gebleven: maer fedettden 10. December van 't voorleden jaer , heb ick van
't felve niet meer hooren melden , 'tgeheek
werek inhanden vanden Heer de Lionne
gerefteert fijnde. Het geheught my dat U
Majefteyt feer in fi (teerde om by het derde
Artijckel ('t welckeen verbot continueerde
van de Vyanden t'aiïïiteren) een claufè te
voegen, ingeval't was fonder naedeel van
de voorige Traftaten , omdaer doorinvnjheydt te zijn de Hollanders t'aiïlfteren; waer
op den Koningh , mijn Meefter, antwoor-

ligh

der toeteftaen dat het geheel Artijckel daer
uyt genomen wiert , om aen u Majefteyt een
volkomen vrijheyt te laten , om daer innc
te doen volgens haer welgevallen: hoewel
hy eeni°hfints gefurprenneert was te fien dat
zyin'tjaer feftien honderttwee enfeftigh,
met de Hollandershadtgemaeckt wilde prefereren voor lbo veel oude Tractaten, tuffchendetweeKroonen opgerecht 3 de welcke (edert eenfbo langh gevolgh van jaeren

waren gecontinucert gheweeft , de welcke
weynigh volgens de formen zijn vernieuwt ende geconfirmeert geweeft , ende
die tot 't gemeene befte van de twee Rijckcn
foo nootfaeckehjek , ende foonaeuw aen de
welvoegenthey t van de twee Koningen gebonden, ende door foodanige ftereke Con-

federt

fideratien vereenjght waeren.

aendegeheele Wereldt bekent is)
op den fesentwintighften January laetfllede%heeft verklaert den Ooriogh tegens onfe
Onderdanen, maeckende hem felven daer
door den Aggr rflèur, ftellende oock de Vrede die wy altijd met de gemelde Staten hebben begeert, veel befwaerder , waer toe de
Ambafiadeurs van dm Koninck van Vrankrijck noyt hebben georTcreerteenioefatisfactie voer de injurien ghedacn aen onfeOnderdaenen, nochteeen vaften regel van de
Commercie in 't toekomende: Wy (leunende opdehulpe van Godr Almachtigh in
de rechtmntigheyt van onfe faeck , cnSe ver(èeckert zijnde van de couragie en affectie
van onfc Oiiderdaenen om 'c felve te defenderen ; hebben goed gevonden te verklaren
by defen , dat wy den Koningh van Vranckrijck fullen tegen gaen
ende vigoureufclijck
vervolgen dien Ooriogh die hy fooonrechtmatigh heeft begonnen met onfe uytterfte
macht by Zee ende Landt, tot m ai n tenue
en defenfie van onfe Onderdanen. Bevelen
daeromby defen onfen (eer lieven ende beminden Broeder onfen Grooten Admiraal,
ende onfen feer lieven ende waerden Neef
en Raedt George , Hertogh van Albemarie
Generael van onfe Machten te Lande , on(e
Lieutenantsvanallede Graeffchappen , ende alle andere Officieren ende Soldaeten
onder de felve foo te water als te lande , tegen te gaen alle de attacque van den Koning
van Vranckrijck ofte van fijne Onderdanen
ende te doen ende te executeren alle actiën
toirlijck

,

,

,

van hoftihteyt in't vervolgen van defen Oorlogh tegens den Koningh van Vranckrijck,

ende Onderdanen , willende
Onderdanen hier op fullen acht
Engelandt hiermede noch nietvernemen; De welcke wy oock by defen wel
genoeght,en fiende dat fich de Koninck
ftrengelijck verbieden oplijf-ftrafFe , eenige
van Vranckrijck tegen hem in wickelde
oTrefpondentie ofte communicatie te houliet defe verklaringh tegens die Kroon
den met de- «hemelde Koninck van Vranckuytgaen.
rijck ofte fijne Onderdanen
(uytgenomen
fijne Vafallen

dat alle onfe

,

Declaratie

van En-

gdandt
tegen

Vranckrijck.

Charles Rex;

ALfoo den Koninck van Vrankrijck pretenderende de Executie van een defenfijfTra&aet met de Staten Generael der

geene de welcke daer toe genootfacc' t zijn , om hare Perfbonen en goede en uyt Vranckrijck te brenghen.) Ènde
a'foo inonf Koningbrijcken zijn woonende veek Onderdanen van den Koningh van
Eeee z
Vranck-

alleenlijck die

)

,
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n

oock van de Staten Ge,
nc-rael van de Geünieerde Provinciën: Soo
verklaren wy by ons Konincklijck woordt,
dat alle die geene van de Franfcheof Duyt-

Vranckrijcfc

fche Natie

,

die haer fclven behoorlijck te-

gen s ons fullen gedragen , ende niet en correfponderen met onfe Vyanden , fullen zijn
vry in hare P^rfoonen ende Goederen , als
oock van alle moleiiien en troub^l hoedaenigh het foude mogen welen. Ende voorts

wy, dat in gevalle ecnige van de
Fi.uifcheofteNederlandtfche Onderdanen
het zy uyt afFeftie tot ons ofte onfe Regeeringhe, ofre weghens de opprellie die haer
verklaren

overkomt in haer Lan h , fullen komen in
onfe Koninghrijcken, dat de fel vehy ons fullen werden geprotegeert in haere Perfoonen
ende Goederen , ende voornamcntlijck die
van de Gereformeerde Religie , wekkers intercfl voor altoos by het onfe particulierlijck
(al worden gevoeght,

Gegeven in onfen Hove

Wit bal den
negenden February , m't acht lende
yaer van onfe Regeer inge 1 66 1.
tot

Maer als of defe gedruckte Staet aen
een lbo machtigen vyandt als Engeland
haer nu ten tweedemael was, niergenoegh had , moeft haer een ongevalligh
nootlotj noch eenander, uyt het midden van hare vrienden en gebueren verwecken , namentlijck den Biffchop van
Wiinftet- Munfter» die met alibo veel recht van
ftk* B oor ' de landt , als Engelandt vandewaeterJogh,
zijde haer quam beftoocken , maer voor
dien rijdt, door onfe en hulptroepen van
Vranckrijck, becter, als eenigejacren
daer nae , in toom gehouden en tot ililte gebracht wierdt. Maer de eene en de
andere bewegingen van defen woeienden Vorft, zijn van verfcheydene wijdloopigh verhandelt , en fullen derhal ven
moeten geacht worden , met onfe Zeeiaecken te weynigh gemeenfehap te hebben, omonfe bedelde beknoptheyt te
incommoderen en

laftigh te vallen , al-

leenigh fullen wy dit daer van lègghen,
dat Engelandt lich wei looflijck , maer

Daden

en

gelijck

.

:

nietfeergeluckighlijck van defen Vbrfi:
ghedient heeft , naedemael hy in het
lchoonfte van het werek tot Vrede ghe-

drongen wierdt.
Ondertuflchen de Koninginne Moeder van Engelandt vermerekende met
wat gheluck de Heeren Staeten delen
moeyelijcken nagebuer , van den hals Koningïa
quijt waeren geworden , en uyt defen van Enge»
Oorlogh vorders niet als alderhande na- land foekt
de Vrede
deel befpeurende , beltondt uyt een te be.
Chriftelijcken yver de faeck felver by werckeoV
der handt te nemen , en bracht het daer
toe, dat in haer Hof tot Parijs, de Gelanten van Engelandt , en die van de
Nederlanden benefïèns den Heer de
Lionne , voornaem Bedienaer van
,

Vranckrijck,
fien

,

byeenquamen,

om

te

of men de Vrede tuffchen de ftrij-

dende partyen, fou konnen vinden.
Maer hoe weynigh dit goede werek
opgenomen heeft, kan men uytdegevolgen wel afmeten , beter geluckte het
Tractaet van Kleef , met den Heer
Keurvorfi van Brandenburgh , en dat
van Koppenhaven , met de Deenlche
Kroon , en dat op defe voorwaerden
i. Dat beyde partyen volkomenrlijck Verbondt
renuncieerden , alle foorten van preten- met Brandenburgh
fien d'een op den ander hebbende (waer en Oeen°
by de Deeniche K roon wel tleitigh ton- mareken»
nen goudts vorderde.
2.
Dat alle onordentlijckheydt in
Noorwegen fou worden wegh ghenomen.
3. Dat de Heeren Staten Generael,
( foo langh de Oorlogh met Engelandt
duert)

jaerlijcks

aen Deenmarcken

lul-

len uytreyeken vijftien tonnen goudts,

van de welcke Vranckrijck jaerlijcks dry
lal

geven

:

daer voor

lal

Deenmarcken

dertrgh Oorloghs Scheepen in de Sondt
in dienit

houden, waer vaneenige met

partyen landt -lbldaeten voorhen , de
Hoogh Mog. Heeren Staten, des van

nooden hebbende,

fullen

worden toe-

ge vocght.

Hieï

van

Michiel Adriaensz.

Hier op volghde dat Deenmarcken
eerften May den Oorlogh tegen
Engelandt vefkondighde.
Dit veroorfaeckte Engelandt geen
kleyne ontileltenis , te meer dewijl daer
op de Engeliche goederen , in het DeenfcheRijck verfeeckert wierden , met te
meerder reden, om dat de Engeliche al
voor heen , zedert hun Haevcn fchenden, en quaed onthael tot Bergen , hier
voor verhaelt ; niet alleen de Deenfche
Scheepenen Koopmanfchappenaengehouden , maer oock de Deenen daer op
zijnde , gevangen gefèt hadden , die beneftens de cllendighc Hollandtfche gevangenen,de grootlte armoede en kommer moeiten uytftaen , daer men oyt
gevangens van Oorlogh mede ghequelt

op den

heeft.

De Heeren Staeten om fich te beter
,

ders

,

de Ruyter. 221
achter om komende genomen.
,

In Grasmaend quam de Hartogh van
Beaufort , Franich Zee-vooght , met

iaGaleyen
en tien Branders , nevens fes Sraeten
Oorloghs Scheepen , onder den Commandeur Jan Gedeoniz. Verburgh en
Capiteyn Ooms in hetCanael, maec- Franfche
kende in het voor by vaeren van de En- hltc**
gelfche Kuften , de gantfche ftrant in nael.

dertigh Oorloghs Schepen,

beroerte > alwaer

men eyndelijck tot het

lonen van wederzajdts gevangenen begolt te verilaen , aifoo foo wel de EngelFchenals Nederlanders, Zee-volckvan
nooden hadden.
Op den eerften Juny geraeckte de L*.
Adrairael de Ruyter , met de Scheepen T>eRuytey
van Amfteldam en Rotterdam in Zee, in Zee '
vervoegende (ich by de Zeeuwen , die
haer voor Gaets hielden. Op den darden zeylde de Lieutenant Admirael van
Meppen uyt , en wierdt des anderen
daeghs , van den Vnelchen Lt. Admirael Tjerck Hiddes , met acht Schepen ,
alsoock vanden Vice Admirael Coen-

voorhen , dewijl doch de
Vrede niet wilde volgen, verboden de
groote en kleyne Viikhery voor dat lopende Jaer 1666 , als mede door een ander Placcaet , het uyt-loopen van alle
Koopvaerdye Scheepen die Raezeylen ders gevolght. Hare macht beftont als
voerden. Alfoo wierdt oock verboden volght :
Gch , Tonder uytdruckelijck verlof van
1. Wegens 't Collegie ter Admiralibaer Hoogh Mogende, ofdeCollegien teytvan Rotterdam 1 8 Schepen, verlien
terAdmiraliteyt, in dienft van eenighe met 838 ftucken, en 4.005 mannen.
vreemde Potentaten te begeven , en die
2. Wegens 't Collegie ter Admiralidaer albereeds mochten in zijn , binnen teyt van Amfterdam 36 Schepen, verfien
dry maenden weder te rugge ontboden. met 1890 ftucken, en 9375 mannen.
Kaperyen. Onderdies nam het roven en buyten op
3. Wegens 't Collegie ter Admiralimalkanderen feer toe, daer al londer- teyt van 't Noorder Quarcier 1 1 Schelinge voorvallen onder lijpen, met de pen , verlien met 674 itucken > en 2999,
welcke wy ons niet willen beligh hou- mannen.
den i uyt Duynkercken liepen oock
4. Wegens 't Collegie ter AdmiraüFranfche Kapers in Zee, die op de En- teyt van Zeelandt 15 Scheepen , verlien
gellchen roofden, gelijck Capiteyn Cor- met 676 ftucken , en 3075 mannen.
nelis Janfz. mede tot Rochel dry Engel5. Wegens 't Collegie ter Admiralifche Weft-Indie Vaerders opbracht j teyt van Vrieflandt 1 r Schepen , verfien
en een Gainees Vaerder in Texel opge- met 638 ftucken, en 3008 mannen:
bracht wierdt , dievanfommigewel op maeckende te famen een Vloot van c; 1
twee tonnen goudts wierdt ghefchat ; Schepen , gemonteert met 4.7 6 ftucken
daer teghen wierden weder door Ca- Canon , en bemant met 224.62 koppen.
piteyn Hamilton een deel Franich vaerDe Engelfche Vloot die gereedt was
ter

oorlogh

te

Eeee

3

wierdr

^UTte
e
f

var»

,"?',"

vioot.

:
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Van de
Engelfche

't

Lee ven

wierdt bevonden in defe Schepen te beftaen , xijtide in drie Efquaders verdeelt.
Inheteerfte, voerende de Roode Vlag,

waren 23 Oorioghs Schepen, gemonteerc met 1575 ftucken , ophebbende
7595 man. Het tweede van de Witte
Vlagh, hadt 25 OorlogsSchepen, met
I322ftucken,en 6433 man. Het derde
van de rüaeuwe Vlagh fterek 23 Öorloghs Schepen ,die op hadden 1 540 ftucken , en 7174 man , tïaemen 81 Schepen, 21207 man, 4437 ftucken.
Op den levenden was de Hollandtfche Vloot op de hooghte van Gravefande; en op den elfden metdeEngelfchen aenhetwerek. Wy lullen van dit
gevecht de noodtwendige berichten ibo
van ons als van de Engelfchen moeten
bybrengen ,om de rechte omftandigheden van defe heerlijcke overwinninge te
vèrftaen. De Heer de Rujter voor eerit
,

fchreef aldus

en

Daden

Blaeuwe Vlaggens , getamentlijck fterek
'tfcventigh Zeylen * kleyn ende groot , die
wy ten Ancker leggende bleven verwachten, wantgheen van ons allen die konden
lichten door de harde windt ende holle
Zee, foo dat wy eerft allede Kabels kapten
doen fy dichte by ons waren , verliefende
daermede yder een Ancker , ende anderhalf, ende lommige twee Touwen , ende
't was goelijck middagh doen wy met den
anderen in 't gevecht geraeckten.
Hetwelcke begonnen wiert met het ECquadre van de Admiralen Trompende Meppelen , zijnde maer een weynig voor uyt aen
back-boort van mijn ; hebbendede Engelfè
de loef tot hareadvantage , ende wy de harde
windt, daer medewyonfeonderfte Laegh
beter konden gebruyeken , als fy , ende na
dat wy wel drie uyren dus hadden ghevochten , ende malkanderen alfints gheprobeert
ende over weder-zijdts befchadight aen
Schepen Maften ende Zeylen , hebben het
de Engclfche Noordt over ghewendt , in
't welcke den Vice-Admirael van de witte
\ lagge, met noch twee a drie andere Schepen van het gros wierden afghefneden , want
fy (00 befchadight waeren dat fy niet konden volgen y die doen door de Kapiteynen
van der Zaen, Hendrick Adriaenfz. , lan van
Amftel ende andere wierden vervolght ende verovert, fonder daer van meerder particulariteyten te weten , maerfigh het Schip
van den Admiratl Tromp doen t'ecnemael
mafteloos leggen , alfoohem eenvanonfè
Schepen was aen boordt gheweeft , ende
bemerekteuyt hetwaeyen vaneen Vlagge
van een ander Schip , dat hy daer op was
overgegnen , ende van gelijckendat een van
myne (ecunden Kapiteyn Ottho Treflong,
op de welcke de Heeren Prince Monaco,
endcComtedeGuiche, met haere Domeüijcque waren , in den brandt gcraeckte,
veroorfaeckt door eenige proppen , hebbe :dc vèrftaen dat de ghernelde Heeren ter
naeuwernoot voor 't fpringen ,haervan het
Schip hadden ge/alveert aen boort van mijn
Swager van Gelder , van waerfv den twaelfden 's morgens by my zijn over gekomen.
Denvyandthet dus om de Noordt ghewent hebbende , geraeckten de Admirael
Evcrcfz. en de Vries , mede dapper aen de
,

T

MYn

OverwinHeeren ,'t zedert mijnen laetften
ningh van
van den thienden defes , wierde het
de Kajtcr
eerft kille, duyrende den grheelen
op de Ennacht , ende den elfden 's morgens kregen
gelfchen »
en de ver- wy verandeiinge van windt , endc ftyve
fcheydene koelte uyt den Zuvi-wdlen , u.ierornme
berichten vroeg'i ten Aucker quaemen ,
tufichen
daei van.

Duynkercken ende 'c N:..»rdt- Voortandt,
ende ten negen uyren wierd :nonfebuytènY/achten de Engclfche V !o< :e gewaer , gevende eens fuléks m 't 't jidinaris zeyns te
kennen, maeckten ons doen wel degel:';ck
k'aer, ehde ten thicn uyrenis vin't Schip

vanden CoUonel van Gent de Focke-maft
over boordt ge/allen,
dat derhalven geordonnert hebben de eer-

end:
fte

iet

Haven de befte te kiefen; Ten elf uyren
wy de En-;elfe Vloot op ons af komen,

fagen

m Generael een ordinarille BritV lagge van de groote, emlc een

voerende d
tannifche

lagge v.in de Voor-ftenge, ende
oock wel een derdt zei ns
by gh
de Brittannifch van de Kruys-ftenge j hen
tweede Opper-hoofc een Witte Vlagge,
maer wel d. ie Vice-Admiraels» ende Schouten by Nachten met Roode , Witte ende
,

'

>

man;

van
man

Michiel Adriaensz.

ondertufTchen dat

;

wy

befïgh

Haven

wae-
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reyfenj ende

wierde mijn groote itenge met
de Vlagge ende Winpe! af-gelchooten , ende in den achter-middagh begaf figh den
vyandt op de vlucht, ghelijck fy den geheelen nacht continueerden , nemende haer
coersnade Riviere van Londen. Dan den
dèrthienden dito 's naermiddacghs , bequaemen fy een vers fecoers van twintigh Zeylen , dogh maer drie avier groote Schepen,
daer onder de re tt lichte Fregatten , wenden
doen weder tegens ons aen , dogh den nacht
(cheyde ons , ende den Admirael van de witte * iagge is aen de gronde gcraeckt , ende
door ons verbrandt , ende den Admirael
Aicue met fijn volck in onfe Schepen geberght.
Del. n morgen hebbeick alle onfe Kapitrynen aen boordt ghehadt , ende
gerefolveert onfe Viftoriê te vtrvolghen,
daer toe ie; verhoop dat Godt fijnen "zegen
verleenen fal. Het generaelghetalvan_óns
verlies in Schepen ende volck en kan ick

noch niet weten , veel weynigher die van
den vyandt , maer doen \y y haer gifteren najaeghden , konden wy niet neer als negen
endertigh a veerngh Schepen tellen, voor

;

't

aengekomen

iecoers.

Waer mede
Ho. Mog. Heeren per Acfum

in't Schip
de (even Provinciën , zt ylende ontrent achc
mijlen be-ooften 't Voorbndt , den vecrthienden Juny feftien hundert fes enfefiigh,
's morgens.
Geteeckent

knoopen 3 den
morgens vroegh , hadden
twaelfden dito
de Engelfche wederom deloef, ende quaemenafomons teattacqueren , ende wierde
aen weder-zyden feer furieus ghevochten
ende naer dat wy tweemael malkanderen
ghepaffeert waeren , vervielen in de derde
Tocht den Admirael Tromp , Vice-Admirael vander Huift met eenighe andere Schepen van hun Efquadre , onder 't gros van
de vyandt , a! waer leer vii.nigh gevochten
wierde , om generahjek in den vyandt te
ende fplitfenende

Ruyter.

in'tlaetite

,

,

de

voorts padeerden den vyandt ende

wy m alkanderen noch twee

ren om onfe Scnepen wat te repareren , ende wenden doen de Engclfche nae , die
boven eenige onfer Schepen zijnde, quaifl
den Admirael Generacl met eenighe van
Hooft- Officieren ten
fijn Schepen ende
Ancker , prefu meerde om fijn gros te vergaderen , en delecken te {toppen , maer
ons hei.de aen somen , hackten haer Kabels,
enquamen weder braef aen , ende wierden
na vermogen ontfangen ende in defe Tocht
fneden wy haeraf de Schout by Nacht van
de witte Vlagge , die ick mijn Brander eerft
aen Boordt llierde, maermet 'tuytvoeren
van Riemen ende handt-fpaecken , gheraecktenfy hem qui)t, ghelijck oock noch
een tweede van Zeeiandt , ende uyt de
groote vreefe fprongender wel twee hondert buy ten boordt , en met de lette fchoot
dienhydede, bleef den Admirael Evertlz,
naehetS:hip van de ghemeene Schout by
Nacht genaemt Johan Harman , die dacr
na noch isgeloncken, fonderte weien wat
volck gefalveert is ; het Schip was genaemt
delnjurie, gemonteerc met vier en vijftigh
metale, ende twintigh yfere ftucken , ende
bemant met vier hondert Man 's avondts
omtrent thienuyreneyndighde dn gevt_cht,
ende 's nachts waren wy in onfe Vloot befigh met lecken te floppen , Cardoelen te
vullen

5

te

-'s

,

M. Adr.

de

Ruyter.

Korts daer na ichreef hy

Hoogh Mag. Heeren.

MYn

Heeren

,

huyden morgen heb

ick

naer gelegentheydt des tijdts ghefclirevenonfe refcontres en wedervaeren in de Bataille metd'Engeliche Vloote, federt den elfden defer gehouden, en-

breken , ende defe vrienden te affineren
welck geeffechieert wierde.
Doch niet foo of onfe Schepen hadden
albereyts groote fchcde geladen , ende den
Kapiteyn Pieter Salomonfi door een Enge'fche Brander ghefpronghen , maer veel
volck gefalveert , ende de Vice-Admirael
vandcr Hultt , ende Kapiteyn de Haen
hebben moeten op douwen na de cerfte
,

.

de dat wy doen weder hadden gerefolveert,
onaengefien haer nieuw aengeKomene affiftentie van twintigh Zeylen , haer wederom aen te tatten: Waer mede wy oock den
felven morgen ontrent half negen hebben
be-

.

,

:

üLeeven
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begonnen , de windt Zuydt-weft , en \vy
deloef vandenvyant hebbende , er.de daer
isaen beydezyden fèerhevighen tange gevochten , meteen twijflèlachrighe uytkomDriemael hebben de Vlooten tnalkani\e
deren heen en weer gepalïèert , ende de laegen gegeven , 't welck oock noch langer foude hebben konnen duyren, refolveerden der-

Daden

en
!

wel gcfoncken ende verbrandt,
getal

;

Als Treilongh

,

tot vier in
Picter Salomonfz.

Uytenhcut van Amfterdam, en Simon Block
van Zee landt.

:

halven haer van achteren in te vallen , ende
hier mede wierden fy van malkanderen verihrooyt j endefeer confuys op de vlucht gebracht, ende wy vervolgen haet nu weder
ghe'ijckte vooren, op hoope noch van de

mafteloofen en ftengcloofc , dieder veele
zijn , te onderfcheppen ende te veroveren
Gebjckeral drie ofte vier verovert zijn , daer
onder de Bul van Amfterdam , daer voor
Godt Almachtigh gedanckt zy. Met meerder particulsriteyten lal ick U Ho. Mog. voor
jegenwoordigh niet op houden.

Waer mede
Ho. Mog. Heeren ,

&c

Atfum in 's Lnndts Schip deTeven Provinnajagende de vluchtende Engelfche Vioote , Wett en Wei! ten Noorden van de Maze, naergitlinge ter halver Zee, den veertienden juny feftien
honden fes en fefligj tegen den avondt.
Geteeckent
•cien,

MlCHIEL ADR. deRUYTER.

De Engelfchen hebben daer aldus EngeUch
van gefchreven.
v ethael.
Dat fy den eerften dagh door het hard
weer hare onderfte lage niet konden gebruyeken , die anders het grootfte geweit maeckt, hebbende de loef van haer
gehadt, daer de Hollanders alle hare lagen konden gebruyeken. Hez gevecht
duurde den gantfehen dagh met groote
hevigheyt, en de Swifture, de Sevenvvolden , en den Getrouwen George,
by de Hollanders van d'Engelfche Vloot
afgefneden zijnde , wierden door de felfde genomen, en ten 10 uuren 's nachts
fcheyden fy van malkander, 's Anderdaeghs 's morgens fochten fy de Hollanders weder tot vechten te brengen , en
hebben haer wel dapper aengetaft , of
fchoon hen feven goede Schepen ontbracken, dieonbequaem gemaecktuyt
de Vloot verf rocken waren. Ontrent
de middsgh lloegen fy dwars door de
Hollandtiche Vloot , en hebben een van
hare Schouts by Nacht door een Engelfchen Brander verbrandt ; een andere

P. S. Ontftaet een groote rrift , vreefe
dat in faveur van de vluchtelingen fal wefen,
ende wy moeten met voorfighcigheydt de

Bancken myden, die verre 't Zee van 't v'oorlandt leggen, ende waer op gifteren d'cngelfchezijn vaft gheweeft , en onfe Schepen maer twee en twintigh voet wacter hebben gevonden ; Waer op oock den Engelfchen Admirael

pen zijn heden

is

vaft geweeft.

vaft

genomen

,

Ses Schebuyten Se

Wy

fttllen noodin de grondt-z'jn geraecht.
faeckelijck op de geordonneerde rendevous
moeten in vallen , want wy fcer befcha-

di^htzijn aen Mallen enS-engen, Zeyl en
Trevl , en fouden het ten aenfien van Bu*kruyt en fcherp , geen dagh langer hebben
konnen uvthouden. 't Geeft my wonder dat

foo veel Schepen van de Vlagge miffe
daer nochtans niet een genomen is , maer

fcfc

I

Brander had oock een van de Hollandtfche Vice-Admiralen aen boordt gelegt,
maer raeckte daer weder af. Na de
middagh hadden fy 't Weft-waert gewendt , bragten hare Vloot t'lamen , en
vele van hare Schepen onbequaem gemaeckt in hare Maften , Zeylen , en
Want , weken naer Engelandt , waer
door haer Generacl , niet meer als 28
bequame Schepen by fich hebbende,
daer hy van de Vyanden met 66 Zeylen
gevolght wierdt , het oorbaer dacht mede naer huys te keeren. In de nacht
was het Kalmte , daer na fchickte hy
de fwackfle Schepen om door de kloecklle befchermt te worden.
De Hollanders vervolghden haer hardt , wanneer
(y weft ten noorden de Vloot van Prins

Robbert

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter.
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inde hitte , dat hy eens van 280 man
maer zijner veertigen daer af quam,foec- Dapper»
Sandt, niet wel te vermijden , en 't ge- kende op alderhande mannieren zijns Tromp"
Vaeders doottewreecken. VandeEnty belette haerhetfelve te helpen, waer
door het in der Duytfchen handen ver- gelfchen heeftmen oock groote proeven
Den 4 's morgens waren de Hol- van dapperheyt gelicn de Ridder en
viel.
landers haer uit het gelicht j maer na haer ViceAdmirael Barcley op hebbende 40
toefettende , quamen fy ontrent 8 uu- dooden en fich tot overgeven gedwonren by malkander , en floepen de En- gen lïende, wilde noch twee of dry van
gelfche dwars door de Duytfchen heen. zijn Vyanden, onder de voet werpen,
De Prins wierd omcingelt , en de Bran- en dewijl hy geen quartier begeerde,
ders wierden wederzijds uyrgefonden wierdt in de keel gefchooten , en liep foo
met fchaden van de Vyandt. Sijne naer de hut > daei men hem doot in zijn By fonHoogheyt de vijfdemael wendende bloedt op de tafel vandt leggen. Zijn deihederu
raeckte met 8 of 10 Fregatten boven Lichaem wierdt in den Haege gebracht,
windt van des Vyandts boordt , en mee- ten Huyfen van den Doctor en Apotnende tegen haer aen te gaen , vielen fijn teeckerRuys, die het balfemde en befprieten groote maft over boort, daer waerde, tot dat het eyndelijckvanden
op fich na de Prins toe keerende, hadden Staet, den Koninck toegefonden wierdt,
de Vyanden foo veel zeyl gemaeckt als die daer over met fchrijven danckbaerfy konden , en zeylden voor de windt af heyt heeft betoont ; Hy was maer 2
na Vlifiingen , van 84 , tot 40 Schepen Maenden met de Lady Hide , Vrouws
gebraght zijnde. Hadden door onge- fufter van den Hartogh van Jorck ; lbo
luckige fchooten fijne Hoogheyts en Ge- men wil, getrouwt geweeft, en huwde
neraels Schepen niet onbequaem ge- nu aen de eeuwige roem van een dapmaeckt ge weeft , fy fouden een totale per Man.
Wanneer Capiteyn daer nae ViceVictorie over hare Vyanden verkregen
hebben , die in Schepen en Volck veel Admirael Sweers , op het veroverde
meer fchade als de Engelfche gheleden Schip van Aifcue quam , gaf hem die de
hadden , of fchoon men haer verlies handt, en de ileutelvan zijn Silverfervies , onder betoon ingen van eerbienoch niet recht kon weten.
Maer de Heeren Staeten fich aen de digheyt , als een overwonnen mocht
rechte waerheydt der faecke enomftan- paflèn. 500 Engelfchen van 620 lijn
digheyt laetende gelegen zijn , hebben van dit Schip , op de Nederlandrfche
naer een naukeurigh onderfoeck van Schepen geberght , maer het Schip felve
dit gevecht , een geheel ander bericht is verbrandt , voerende 92 ftucken ; de
uyrgegeven, 'twelck menby Aytzema onderfte laege van 7,6 en acht van 48
en elders kan lefen ; waer in ons ftaet pondtj en zijnde van ftoffefoo vaft als
Admirael^V eenigh onder de Vloot, oock het felfde
Groote aen f e me rcken dat de Heer
oidercvan Rvyter in fulcker voegen zijn Schepen waer op de Koninck, opfijnherftellinden Heer wift te rangeren en in ordere te houden, ge van Hollandt naer Engelandt over
fUR*)ier.
^ at ^ Q Engelfche noyt middel konden voer.
vinden , om ergens in te breecken , of
Cornelis Evertfz , is mede cis een
de Vloot van een te fcheuren. De Lt. braef oorloghs man in dit gevecht geAd mirael Trom p , heeft fich oock won- fneuvelt, alsmede de braeve Abraham
derlijck dapper gedraeghen , begevende vandcr Huift, door een Muiquet koegel in de Üincker borft, en zijn Manfich van Schip op Schip ; en foodanigh
F fff
hafügh

Robbert ontdeckten. Ten 5 uuren
raeckte de Royael Prins vaft op een

.

,

,
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Dien Jagh zijn vele van onfe Schewaer den pen befchadight , als oock dat van Ducde
vyandtwas, wierdtnethet Hooft afge- Albemarie , en ettelijcke Hollanders wierfchooten , en met eenen buyten boort den , of door haer eygen Bos-kruyt, ofo?igefet, hetfelfde dedeeen foonxijnvae- fe Branders aen ge eken : Den volgenden
f
der , die nevens hem te pletteren ge- dag vogten met een vemieude couragie , dan
fchooten was, een ander door fplinters den derden dagh hadden wy 't ongeluck, dat
den mgge half wegh gefchooten , wilde aen de gro?it geraeckten , en nauwlijcks los
naer boven om wraeck te nemen , maer geraeckt zijnde , wierden wy, met eenige
wierdt onderwegen midden door ghe- vanovfe Vlag , byde Vyanden omcingelt,
die oock 2 Brantfchepen by der hant hadfchooten , en ftierf foo wraeckgierigh.
Chriftopher Minghs, zijnde door de den , foo dat , grootelijcks tot ons leetweftrot gefchooten , ftond noch wel een fen , wy 't ongeluck hebben getroffen , ons
halfuur op de Cornpagne , houdende te moeten overgeven , nadat over de 150
den keel met de vinger toe, om het bloet dooden wierden getelt j e?i zijn hier in Ver
te ftoppen , tot dat hy een tweede fchoot Joon , anders gefont , ghevangen gebraght:
y
door den hals kreegh , en doot ter neder ln t Schip van de Schout by Nacht van de
hafcigh hart getroffen.

fiende achter uyt

om

:

te fien

Hollanders overgefet zijnde , hebben nader-

viel.

De

Engelfche Admirael Aifcue zijn- ha?it verftaen , dat fijn Majefieyts Schip ,
ons toe vertrouwt , ware i?i brant gejloocde in den Haege en in de Calteleynye
door den Vaendrich van de Marine, ken : Mijnen Vice- Admirael is mede verElfevier, gebracht, konde noyt gelooven overt , en den Lord Barcley doot ; hoe
dat deoverwinninghaen onfe lijde was, 't verder is afgeloopen j kan men?iiet advinoch bedencken , dat Prins Robbert en fèren y alfoo' t byfonder e voor m'ij?igefecreMonck hem fouden hebben konnen teertwertj in't gemeen wert gejeght , dat
verlaeten , maer als hy van daer naer wel 3 6fo genomen , ver brant als gefoncken
Loevefteyn gebracht wierdt, kreegh hy zijn 3 en de Hollanders niet min als 4000
beter bericht j als hoorende aldaer uyt ghevangens bekomen hebben , dat Godt
de nabuerighe Steden , het gefchut ter verhoede. Gelieft ons ongeval niet tefeer te

overwinninge lofïen. Hy fchreef van
daer aen den Koninck defen brief.

Aen den Koningh.
Brief
?3tl Ai feu

senden
Kcniock

STn

Majefieyt fal buyte?i twijfel verfiaen hebben , hoe wy den i o defer met
de Hollantfe Vloot in geveght zijn ge-

beklagen

3

maer

verfoecke dat onft Familie

wil ontfermen.
Uyt mijn gevangeniffè opLoevelleyn,den2o Juny 1666.
G. A 1 s c u e.
P. S. Mijn

is

van

de Officiers der Hol-

komen, tujjchen Duynkercken en't NoortVoorlant , leggende den Vyaut ten Aiuker,

van de hooge Regeonthael gedaen. Tot Rotterdam komende , ben verwondert geweef»

Wy
welcke fy op onfe aenkomft , kapten
zijn tot 2 a 3 malen haer geluckeljck aen-

dat noch foo veel duyfende mannen Jagh ,
daer fio een machtige Scheeps-vloot bemant

:

gevallen, maer onfe Vloot
getal

3

was

,

veel minder ï?i

niet formidabel tegens

rnagt, en befpeurde

alm

daerom

dat fijn Ma,
Nerf, met een goet Efquadre Scheniet ?ue de Weft ware ver trocken ge-

wy wel begeert hadden
jefieyt s

pen J

,

ringe

,

,

als oock

alle beleeft

was.

hun

den eerften, een

groote fchrick onder onfe Natie

lantfe Vloot

Seeckerlijck
is

,

gelijck

defe overwinninghe

wel reden was,

met

plechtelijc-

ke danckfegginghen en vreughde vyeren , heerlij ck door het gantfche Landt >
groot gemaeckt , de uyt fchrijvinghe
luyde aldus

Nade-

van

Michiel Adriaensz.

NAdemael
uyt fijne

de

Ruyter.

iif

teynen van de Kroon tot vijf malen hun
Geichut, rontibm los, en de Koningin toonde haer genoegen , in een tref-

het God de Heer almachtig
oneyndelijcke genaede en

barmhertigheyt belieft heeft , delen
Staet te zegenen en tekroonen mei Victorie
tegensdefcngclfe Vloot, oock reverbreecken haer voornemen , en de felve met groot

Tot Regensburgh
Rehdent Hamel Bruynincks

ieiijcke maekijdt.

vu} de de
1

engafeentrefFelijck mael onder fchoo-

ruggetelaeten keeren , fulcks dat
\vy fchuldigh foudeii zijn aen de uytterfte
óndanckbaerheydi tegens fijne Goddclrcke
Majefteyt, indien wy hem daer over niet en
verlies te

ne Vïeughde-vyeren. Tot Parijs deden de Hollandüche Bedienaers het
ielrde ,en heten den wijn loopen. Maer

het by nae flecht daer
gheh,open hebben , daer het
Canaille begoit te roepen, LeveueKo?iïnck van Spangien , en die van Engeland? 3 en het huys der Gefanren aen te
packen , maer wierden haeft gheitilt.
Geünieerde Provnitien , geaflocieerde Lar.t- De Engelfche moften oock tot Stockfchappen , Steeden en Leeden van dien
holm het ongenoegen hebben , van den
d.e wefen fal woenfdagh naeftkomende 8
Heer Gefant Ysbrant teilen Zegevuydaegen wefende den 30 Juny 1666, om- ren , en om te toonen dat iy noch met
me ten felven dacghe Godt de Heere met gheheel den moet verlooren gaeven
,
een nedrigh ghemoct , in alle Kercken te
neten fy oock eenighe vuyr-pïfkn op
dancken, lovenenteprijfen , overdevoorvliegen , echter mollen fy daer na hun
fchreveverkregene Victorie, en daer benenederlaegh bekennen , bereeckenende
vens vierighhjek , en met een diepe en hertgrondige vernederinge te fmeecken en te felve hun gevangens en dooden tot op
bidden, dat fijn Goddelijcke Majeiteyt fijne 4000 man , foo fómmige willen , waer
gunfieoverdcfen Staet verders genaedelijck tegen de Nederlanders niet boven de
400. dooden hadden
De Graeve de
gelieve te conunueeren, ende Waepenen
\in defen Staet vorders (bodaenigh te zee- Guiche was een weynigh door een
tot Bruilcl lou

gaevendealderhooghlle lof , prijs, ende
Soo hebben wy met, en benevens
danck
de andere Provinciën , ter Vergaederinge
van de Heeren Staeten Generacl , hoogli
noodigh geoordeelt
uyt te fchrijven een
algemeen Danck-en-Bede-dagh over alle de

mede

af

:

,

,

,

dat daer door de Neeringhen ende
Hanteeringen wederom moogen floreren
Mitfgaeders met een Goddelijcke , eerhjeke
en gewenfte Vreede te begenaedigen , tot
grootmaeckinge en verbreydinge van fijnen
AlderheylighltenNaem, tot valt ftellinghe
van de waere Chriltelijcke Gereformeerde
Religie, alsmede van 't Welvaren van ons

genen,

:

lieve Vadeilandt

,

&c.

Degantfche Ch riften Werelt daverde over dele overwinningh, en erkende datdefên braeven Zeeman , als de
herflelder van des Vaderlandts gefagh ,
en die geene die de vyanden hadt gheleertoverwinnelijck te zijn, zedert dat
fy de ydelheydt genomen hadden van
de Hollandfche oude en beproefde dap-

perheyt ver onder de hunne

te ftellen.

In Deenmarcke branden de Zee Capi-

iplinter in fijnfehoudergequetft.

De Koninck

toonde

fïch

dit verlies feer t'onvreeden.

bende de

in

gekomen Vloot

oock door

Hy
,

heben den

Hechten ftant van de felve gefien , keerde by nacht weder ftillekens nae Londen i waer omtrent niemant, tot op fes
mijlen , jae oock niet van boort mocht
komen, van al de vlootelinghen. De
Hartogh van Jorck blies niet als weder
wraeck , maer beter klemde dat de Burgers van Londen tien tonnen goudts,
( niet tegenftaende de fwaere fterfte als
toen over Engelandt gaende, endeneringlooshey t ) om den oorlogh voort te
fetten , aen boden , hoewel het beter ware gewc^ft foo veel om de vrede te hebben gedaen} dochdefeoorloghsfucht,
is hen genoegh uytgepeepert , en hadden

Fff fa

fy

,
),

'cLeeven
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wat tonnen goudts over, die zijn hen
daer nae niet qualijck te pas gekomen
als wy noch verhoopen te iien , eer wy
ly

fcheydeu.

,;

en

Daden

den overleden Ridder Barclay . in fijn

le-

ven Vke-Admirael van de Witte Vlagh

van u-we Floot , hy heeftfe gegeven vanfijn
dapper heyt , envan fijnmoed , in 't lastfee

Op de Eylarden St.Cbriftopheren- gevecht , foolangh hy leefde , en vjy hebben
de
Barbados laegen de Franfchen de En- f/jue deught nafijn doot , -wel -willen eeren
Chriaofgelfchen oock een voordeel af, en ver- ten dien eynde hebben ivy fijn lichaem doen
fel verbranden
branden wel het dardendeel der Engel- Balfimen , op datfijne Bloedtver-waiiten »
de En^elfche Packhuyfen en Molens. De En- en die fijne geheugen':s beminnen , daer af
fche goegelfche fterek 600. Man , onder den mogen difponeren , nafy het tot haren trooft
deren.
Gouverneur de Ridder Van is > door den raedtfacm fullen oordeelen : En ondertuffchierlijcken overval der Franfchen op fchen hebben -wy't doen fet ten in een der
de vlucht gedreven zijnde , hervatten Kapellen van de groote Kerck defer Plaetfè,
Yranfchen

op

Sr.

eyndelijck weder den moet ( hebbende
met die van Milleton vervoeght

fich

en greepen de Franfchen aen , maer
wierden voor de tweedemael op de
vlucht gedreven , 't wclck oorfaeck was
dat de reit van hun Spijckers en Packhuyfen geplondert , verbrant en bedorven wierden. Eyndelijck zijn fy door
een darde gevecht gedwongen geworden j het geheele Eylandt te verlaten
ketende hunOverfteen i5ooInwoon-

Enge!fchen uyr
liet Eyland geflagen.
ders ritten.

Ondertuflchen boden de Sweetfche
Gefanten foo tot Londen als in 's Gravenhacghe de bemiddelingh van die
Kroon , omtrent defen Oorlogh aen ,
maer wierden in Engelandt bedanckt
doch indenHaege bedanckt enaenge-

nomen. Soodanighwasoockdedanck-

in eenen flaet

fijne Geboorte-, fijn Bedieningh , enfijn verdienfle -waerdigh : U-we
Majefleytfal-, foo 't haer belieft , ordonneren , 't geenfe begeert datm'er mede doe , en
indienfe goedt vindt dat men 't lichaem in
Engelandt overvoere , fal't haer gelieven
,

een Tafpoort her-waerts tefchicken^ totfekerheydt , foo gaende als -weder komende ,
van't Advijs-Jacht of Galjoot , dat -wy

daer toefuilen gebruyeken , op dat' et in fijne
Reys , door de Schepen van u-we Majejleyt
of der byfradere Reeders met -werde verhindert : Ten -waere fy liever hadt , men
't lichaem voorts dede begraven, terplaetfe
alwaer het tegenwoordig fich bevint, -waer
toe -wy ordrejuilen geven , foo haefl -wy fullen -weten uwe meeningh , tot -welcke -wy
alt ij t fullen hebben al de vdeghlickheyt , die
men in defen jegenwoordigen toeflant der

feggingh van den Koninck van Enge- faken , -wettelijck van ons kan begeeren, en
landt, over de beleeftheyt van de Hee- ver-wachtende de Ant-woort , -welcke het
believen falop defen Briefte geven : Beren Staeten Generael, die hem het lichaem van den Ridder Barkley wilden velende Sire, denperfoon van wae Matoefenden, en hem daer over defen Brief jejleyt j in de heylige en -waerJe befcherming
van den Ahnachtigen Godt.
fchreven.

U

Brief van

den

Staec
wegen het

SI R E

,

Wy hebben altijdt gelooft

dat

,

de gedienfiigheden der beleeft heyt, niet
ondraegelijck zijn met de plichten vali-

lichaem
en dat defen niet behoort te
van Bare* den Oorlogh ,
beletten de deught te erkennen , -waer men
lay aen

den Koniuck.

die oock ontmoet:

hier

Der halven hebben

af-wel eenproeve

-willen

-wy

geven , in 't

gene -wy gedaen hebben met'et lichaem

van

Sijn Majefteytfant van den 4 Augufti
ouden ftijl aen haer Hoog Mog. daer op

defen antwoort.

Ho. Mog. Heeren, feer lieve Vrienden

:

WY

hebben uyt ufchrijven-, gedateert Antwoord
den 10 yuly , en aen ons door den ^f s Ko »
niack *
Trompetter overgebracht ^geften het
*er-

van

Michiel Adriaensz.

exempel uwer belecftlichaem van Willem
"Barclay , Ridder, diëten dienftevanons ,
en -jan fijn Vaderland dapperiïjck firijden-r
de j is komen te overlijden , en 71a fijn doot
door 't lot des Ooologbs , in u ge welt vervallen ; welcke vrientfehap , als fpruytende aleerlijcke

en

loffel'ijckc

heyt , bewefen aen

't

erkennen wy >
dat ons er aengenaem is , en indien oock
diergel'jcke voorval mocht e komen te gheleen uyt uvjc genereushsyt

zijde

,

,

wy niet na laten , van onfe
wederom te vergelden , maer

fullen

't felve

felfs te overtreffen

laetigh bevonden

,

en in geenen deele nae-

worden , daer de deught

tnet eeren te beloonen , ofte goedertierent-

heyt fijner vyanden [foo veele de gelegent heyt des Oorloghsfal toelaten ) te bewijfeu

Alfoo dan fijne Verwanten en Vriende?i verftorvenen , gaeme by fijne
Voor-ouders , in fijnes Vaders Graf begravenfoudefen , foo hebben wy haer verfoek
gaeme wille?i confenteren , en de vriendtfchap , ons van u aengeboden, oock in da?ick
is

.

den

Ruyter.

aenvaerden , behoorlijeke en

22p

eerlijcke

Con-

ditienfuüen daer toe noodigen. Gegeven in
o-ifin Faleyfi Wit hal, den 4 Augufii 1 666.

U goede Vriend
Carolus Rex.
GetekenC

Guilihelmus Morice.

,

f

fc bieden

de

3

aennemen willen : En op dat 'et Vaertuyg,
waer mede ghy 't lichaem fult gelieven te

Ondertuffchen gheraéckte 's Landts
Vloot in Zeeiandt weder in ordere , op
de welcke , behalven het ordinaere 's Lands
bootsvolck noch eenige duyfenden fol- Y lo otondaeren in ftilce wierden geleght. Eyn- Heer j t
delijck liep de felve fterekfesentfeven- \nyterin
tigh Schepen van Oorloge, feftien Bran- Zee
ders en twaelf Galioots , behalven de
Fluyten en Voorraedt Schepen , uyt de
Wielingen op den drie , vier en vijfden
July in Zee ; de Rendevous , om de
Schepen van de Heeren Tromp, Sweers
en eenighe anderen uyt de Maefe en
Texel , daer byte komen, te verwachten , was voor Ooflende, of het Noorder Voorlandt beflelt. Men had wel ge-

meent met

Wapenen, datwy onder Godts zegen heb-

dit inghefcheepte Krijghsvolck, hier of daer te landen, maeralfoo de Engelfchen te wel op hun hoede
waeren, quam daer niet van, invoegen
het daer toe ingelcheepte Krijghsvolck 3
met de Fluyten en andere Schepen weder naer Zeeland gevoert wiert , te meer
dewijl fy het beloofde onderftandt der
Franfchen uyt Bologne niet vernae-

ben verkreghen, aen ons gemoedt , niet de

men.

minfie hooghmoedigheyt heeft aengebracht ,
dat wy daer door /ouden vergeten de over-

De Vloot ondertuffchen vervorderde
haer aen tocht j beftaende uyt 78 Scheepen van Oorlogh , in drie Efquaders
verdeelt , met 9 Advijs-Jachten.
Jan Evertfz. tot noch toe, uyt 's Lands

laeten overvoeren

,

va?i onfe Onderdae-

nen onbefchaedight foude mogen gaen en
, joo hebben wy daer toe een behoorleek Pa/poort vervaerdighen laeten
en by defe ingheflooten , u toefenden wil-

komen

:
Voorts foo verfeeckeren wy u , van
herten, dat'et * geluckigh fucces vanonje

len

groote fchaden , die aen de Protejlantle Re-

Oorlogh , worden bygheen hoe veelgoeds dat de vya?tden
van de felve Religie , haer uyt onfe verfchillen belooven, foo dat wy gereedt zijn
ligie, door defen

bracht

,

de hantaen'twercktefaen, om foo danige wonden te verfachten , jae te genefin
foo haefi ons om jukken heyligen werek te
* Verfhet hier mede de Zee-flagh
volgen Cd.

,

die

dienft

gehouden

,

is

eyndelijck

op

fijn

verfoeck , en aenbiedingh, van , met fijn
voor- en naarfaeten , op het bedde van
eer, voor het Vaderlandt te willen fterven , weder in de plaets van den Admirael Cornelis Evertfz.. aengenomen , na

lan E»

s
en loffelijck , gelijck y
8 *l
hy verdiende ? tot Middelburg begraven nomen.

^f^

dat de felve eerlijck

was.

Ff f f

3

De

1

,

;,

Daden

't L e e v e n
en
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De Engelfchen van het uytloopen der her gedrangh.

Nederianderen bericht gekregen lubbende, begaeven fich met ai hun Zeemacht uyt net Canael en Du/ns , naer
Guniïeetsbay , en Nortbay, als mede
by den Teems, en nu by een vergideit
zijnde, liependen 2. Augufti uyiGunfieet, enfetten (ich voor Oxford neffe,
maer wierden des anderen daeglu door
een harde ftorm beloopen. De Fregat
Schaedc
door

Jarniay wierdt door den Donder byna
in ftueken geilagen , een Brander ver-

gevecht
tullchen

nielt

ueren verliepen

,

tot

een volkomen

tref-

de Engel- fen. Jan Evertfz.enTjerckHiddesdie
fchen en Zeeufch, endefe Vriefche Admiralen
Nederlaiv
dcrs,

waeren.

Tromp

ondertuflehen was

de Blaeuwe Vlagghe

mede op

onder Jeremias
Smrth , aenghevallen , defe werpt het
over ftaegh, vlucht, en al vluchtende DeBIaentrecktden Heer Tromp nae lich in het we visgge
vervoJgh, enaiioovan hetbehoorlijck de r n
^h
onderftar.dt van den Heer deRuyter af, vlucht.
drijvende foo met hem naer deEngeliche Kuit toe , onder het welcke het
Schip de Relblutie, een van de voornaemtte Engelfche Scheepen , door een
Brander van Tromp in de brand wierdt
,

"

1 t

en meer andere onghelucken
,
maeckten dat het volck aen het morren
geüchen. quam.
S'y wierden eyndelijck deNederlandtfche Vloot, noord noord ooit
van hen , gewaer, zijnde indry Efquaders verdeelr j de windt koelde taemelijck uyt den noord noord ooften , maer
eer de Vlooten aen malkander quamen ,
liep de felve noord ten weften.
De Nederlanders quamen in een halve rriaen naerder, en gheraeckten ten
Tweede tien ueren aen het gevecht ; en eer rwee

ftoitn on*
der de Erv

Robbert Holmes, die het
werek in Guinea hadtaenge vangen , nu
mede met deRuyter doende, wierp het
mede over ftaegh , en moft krengen
aifoo beyde frjnftèngen afgheichooten

taften

de Engelfche Witte Vlagge aen,

die het Fregat, naer de Engelfche wijfe , voor af fan.d ; feer dapperlijck wierd

daer geftreden, maer iefe twee Overften en Koenders , wierden alle dry on, waer
door de Zeeufche en Vriefche Scheepen ten een uur des naermiddaghs wai

geluckighlijck rer nederghevelt

,

naer het ooften afdeynfden. Toen geraeckte de Ru/icr . met de Roode Vlagge van de Engelfchen in het ghevecht
daer het al vry heet van de rooiter ging
een Engelfche Brander verbrande vrugteloos, en de teghenftandt diele by de

Kav^-ren de fijne ontm Men, waslbodanigh dat veel van dé kloeckfte Engelfche Scheepen afhielden, en onder
andere de Royal Catharijn , en de Si.
Georgc i de Rupert , een Konincks
Schip , moft krengen > en geraeckte uyt
,

gebracht ; maer het volck wierd daer af
geberght. Tromp den geheelen nacht
de Engelfchen vervolght hebbende ,
ibcht hen des morgens weder aen te taften, maer fy,- hebbende de loef van
hem , hielden het by de wind en lieten

hem naerloopen, wanneer hemdetijdingh door een Franfchman gebracht
wiert , dat de Nederlandfche Vloot fich
naer de Wielingen had geretireert. Men
wil gelooven , dat dit vluchten van de
Blaeuwe Vlagghe , een Stratagema en
Krijghs-lift van de Engelfchen zy gheweelt, om Tromp, die veel de voornaemfte Scheepen der Vloot onder ihch
hidde, daer door de Ruyter te onttrecken , die ondertuflehen metdeganriche
macht der Engelfchen op den hals bleef
leggen , zijnde het Efquadre van Jan
Evertiz.., als gefeghtis, ooftelijck aen-

gewend , en Tromp de vluchtende Engellchen achter aen

;

hyfchootwel ee-

nighe lchooten om hem tot Handt te verlebrengen, maer om niet ; weerde fich gen.heyr
d ap p "*
echrer foodanigh, dat de Royale Charf" y f v a
les krengen moft, en weder gereddert de\u]ter.
aenkomende, al lijn rondthout boven
afghefchooten wierdt. Maerondertuffchen heide Ruyter, in deie verleghentheyt

Michiel Adriaensz.

van
heyt zijnde

,

mede niet na, fijn bekomft

't

de

Ru y ter.
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tranfport der Vlaggenjagen , en ons oock

en aen fijn ltaendeen loo- mondelijck is gerapporteert , daer mede wy
pende wandt, rondhouten anders, foo- gelcgentbeydt kregen om een weynigh azern
danigh befchaedight te worden , dat hy te fcheppen , en befeb zijnde ons wat te
geen beter fagh ( naer dat hy alles ghe- redden , Jagen wy de voorjz. o./fe Avantdaen hadt, dat iniulck een Handt van garde hoe langer hoe lichter voor de windt
faecken doenlijck was, tot verwonde- afhouden , met Brant-zeylen daer by , en
ring van fijn vyandenfelve ) deloopen- Bhndens voor de Boeg } en niet tegenjiaende
de of afdeyfende (want de flappewint verjeheydenfebooien na haer het doen^konliet niet veel loopens toe ) met kleyn
denzy tot geen (landt houden werden ghezeyl, ophoop van noch byftant te krij- bracht ; 't Welck by den EngelJe Generael ,
gen , te volgen , dat de Engelfchen, me- enfijn Efquadre geremarqueert zijnde^quade flauw leggende, met goede ooghen menfy wederJlerck op my , ende eenige weymollen aen fien.
lullen om nie- nige van mijne byhebben.de Scbeep?n toe ,
mandt te verkorten , hier de berichten en diejlonden een bevigbenjlorm met my
van een yeder der rechtkundige by voe
deur j op hoope dat wy ondertujjehen ofvan
gen.
achteren , door den Admirael Tromp ende
te krijgen,

Wy

•

gevolge van m'jn jongbflefebrijvens

IN
van den

raeckten

4..

defer voor de

wy noch

middagb 3 ge-

dien middagb ten elf

Meppel, ofte van vooren, door'twenden
van den Admirael Evertfz. met hunne
Efquadres jouden werden ghefecondeert

,

maer alles te vergeefs , want onderwijl alle

mijnZeylen, (laettde ende hopende Want ,
en Ronthout foodanigb wierdt ontrampovantgarde by den Lt. Admirael Jan E- neert 3 dat ick mijn Schip niet na bekooren.
vertfe tegens die van 's vyants witte Vlag , konde regeeren , ofdaeruyt langer genoeghende vervolgens ons hooft-gedeelte , tegen Jaem tegenweer doen } door de menighte mij't booft-EJquadre van den Vyandt met de
?ier dooden ende gequetfien , 't welck dan de
roo Vlagb , maer tot mijne en veeier ver- reden zijn geweeft , die my hebben genootwonder inge, bleef den L. AdmiraelTromp faeckt het mcejle gros } ende de hopende
ett dejfelfs geheel Efquadre , met opgegijde
Scheepen te volgen met khyn zeylj Want by
Zeylenjbo verre achter' t mijne leggen > ah den AdmiraelTromp } die metfjn Efquade Avantgarde te voorlijd avanceerde , dre te w'mdwaerts was, konden wy met kofoo dat de vyant daer tnjfchen beyden i?i men , ende niet tegenjiaende hy wel konde ,
brack , ende uk hem Ad?nirael Tromp op foo en dede hy 't niet , doch wtten niet wat
fijfirangh in egeen aèlie hebbegefien, als reden hem daer toe hebben gemoveert : Wy
alleen tegen den avofidt , eenweynigh met zijn dan alfooflaende en retirerende , facheenige vyandtl'ijcke Scheepen van 't Ejqua- jeszuydwaertafgeraecktj want dejlappe
dre van de Blaeuwe Vlagb : Ondertufjchen koelte niet toe en liet , groote vaert te maecluiert feer obfltnaet by m'jn Efquadre en ken, die wy oock niet enfochten^ om dat
Schip gevochten,bebbende tegelijk op zy den wy noch al continueerden in de hoope , dat
Generael,Souverain,Nazaby,enverJcheyde ons infaveur van den doncker de meer-geandere vyant lijcke capita/e Scheepe?t meer , melte geheele Arriergarde Joude hebben by
doch ontfongen haer in diervoegen , datje gekomen j ende dat wy 't werek daer mede
ons onfe poften lieten behouden, en na een gbelijckerhandt fouden hebben begonnen:
gevecht van 3 uren , voor een tijt verlieten, Maer den dagh aenbreeckende , vernaefneit
gaende den Generael Monck van Jijn eerfe niemant als 't gros va?i de Engelfe Vloot ons
Schip op een tweede over 3 gel'jck wy door volgen 3 die doen weder hevigk begonnen te
uuren {de wint noordelijck) met den Vyand

in 't gevecht', dat begonnen wiert door cFA-

cernm-

,

'cLeeven
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en

Daden

datfiy fier waren getroffen , en
veel groot e rampen badden , bet welck ick

men Jagen

al af-, met voor uyt
fy leydent
ivybaer achnacr ons te fibieten , daer op
e by- hebbende
f
met
,
o;;
antwoorden
ter uyt
BranScheepen fulcks dat , na dat fy een

canonneren

,

,

datU E. Ho. Mog.alten deele
voor de receptie defes , fiullen hebben onten- fangen. Waer mede cyc. den 5. Augujly

,

gheloove ,

myne
der op myaffonden, die ick door
gewant
de andere Chaloupen , or.der andere
de Lospalier
C
s
Heeren
de
eencreufie
met

1666,

's

avant s.

M. Ad.

en der Jeher

rayne,\avoy, en Coaffin ,
te finden,
gevo'.gh, derwaertsin'tgcmoet
Brander ,
necejfiteerevde vruchteloos den
denbrantïn

te

f

eken,

De Engelfchen hebben defe Zeeflagh
aldus verhaek.

ent volck fich met

het den Vyand
deneenen voor, den anderen naer , van
onsafleyden, doch in't geficktbekomev.de
nacht te loefeenigeonfir Scheepen, die te
waerengheraeckt
, Jonden
ons
ivaert van

fwemmen te doenfalveren ,

eenïgevan de haere derwaerts, om die te
bemerckende ,
onderfiheppen; 'tWelck ick
aen boordt
rn'ijne onder-hebbende Officieren
in't ghebeiiep, ende ordonneerde tot 20.
Banckert ,
tal, onder den Vice-Admirael
omtrent de Splete te blijven, en 's Vyandt s

Welcke Officieren
deffeyn te verhinderen,

enCapitey7ienmy doeneeniger maten , hebandere
ben kennis gegeven van haere, en

fchaden, ongelegentheden,enverliefen,enhunne Bedefial haer alle met deneerfien
die aen de
boef-cedels doen formeren , en
In V gros
refipcdive CoUegien toefinden.
oock bekent gcmaeckt , de dood

DEn

tweeentwintighften July ouden Verhael
avanceerden wy met onfe vloot, van de Engelfchen..
niet ionder befwaernis, uyt de Rivier
inderuynne, ende quaemen 'savondts de
kloeke fes , om Ancker te werpen , omtrent
ftijl ,

|

eenp'aets genaemtGunfket, endebynaeu
achthien Engeifche mijlen van den vyandt.
Den drieën twintighften lichtende beydc

j

\

Vlooten Ancker

j

j

\

\

Hugo vanNieuhof,
in die (laet

enCornelis

maer kollen niet komen

nemende eyndelijck Ancker
,
omtrent acht Duytfche, of vierentwintig
Engelfche mij'en van cenplacts ghenaemt
Nelie: 's anderen daegs, zijnde Woenfdag,
lichrcde wy al weder Ancker , 'smorghens
heel vroegh de kloeke twee, end; kreghen
den vyandt onder ons in Zee , met hetaenbreecken van den d.igh.Thom?s Allen voerde de Avar-cgnrde Ooftwaerts, zijnde de
windt noordooft , ende foo haeft hy was

ooftwaerts
|

i

j'

|
I

wierdtmy

ders

5

tegen elckander , om dat het weer ftil was s
en 's nachts ontftont een greote ftorm. Den
vieren twintigften waeyde 't hardt , foo dat
wy moften blijven op Ancker , tot de kloeke
twee, naerdemiddagh, en gingh daer nae

en e?i•vanverfcbeyde onfer Hooft -Officier
Admirael JanEd» Capitey.icn, als den
daer nae overlevertfz eerft fijn Been af,
Hiddes de Vries
den , den Admirael Tjerck
fierven, fijn
van
jraet
in
en
Been
af,
fijn
gerockt, dat van
Schip is te nacht van ons
gbefimchcn,
den Vice- Admirael Bafickert
mede dood,
den Vice- 4dmirael Koendrs is
Maximiliaen
als oock den Capiteyn Ruth
m. tsgaPoel, en Hendrick Vroom,

Juriaen

Getekent
de Ruyter.

van

aen haer quetJu-

Uogenboeck,
cCanuere
ren, deeerfiehet Been af, en
fchaede in t
vyandts
des
Van
Buyck.
den
mèef gheparticulier hebben geenkennvs ,
Scheepen fien
melte Officieren fieggen twee
en wy te Jafincken, en twee ver branden,

m

j

'

!

|

j

opgekomen,

gelijck

met des vyandts

eerfte

j

welck gefchiede omtrent tien
u-eren, vierdt byonsteecken gegeven om
Generael , met
fich in ordre te ftcllen.
het Roode Efquadre zijnde tuflehen in , ende Sr. Jeremias Smit , met de Blncu we Vlagge , wy vielen den vyandt foo hardt ende

Efqundron
'

'

:

, '1

Wy

foo na aen 't lijf, datle niet koften komen om
over te legden ; en continueerden met vechten tot vier neren 's avonds , doen de Rjtyter met het middel corps van fijn Vloot begondc fich op de vlucht te begeven , om
Ancker te foeken; de welcke wy alfoovetvolghden met onfe roode en witte Efquadres,

van

Michiél Adriaensz.

de

Ruyter.
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foo eyndelijck ten twaelfuyren's nachts ten
ancker , wy vermeynden ons te bedienen
van de llroom dieder viel op onlè Lec-zijde3
ende daer mede hem nader by te komen ;
maer 's morgens foo vermerekten wy dat
begonden met den dagh den vyandt nader-'
Smit Tromp hsddc verlooren den nacht
aen te vallen , foo dat vvy grootc hoop hadzijnde hy alfoouyt ons gelicht ghekomen y
den del{tijter te bekomen in onfe handen ,
Ende alfoo de windt hadde fich gevoeght
maer dewijl de windt flap was, raecktehy
tot des vyandts voordcel , hielden fy haer
Fregatten
kleynfte
onfe
dat
van ons af; foo
volghden haer nae met
hem qualijck konden achterhaelen ; ende naer Landt.
genaemt Royael Charles, tot dat
donderdagh ren thien ueren 's morgens had- het Schip
het vont fes vadem' diep; Alwaer wy noch
den wy affoo haer gevo'.ght tot omtrent vier
leggen , verwachtende wat den vyandt fal
en vijftigh Engclfcne mijlen , alwaer fy blevoornemen.
ven leggen tot twee uyrennaede middagli.
Op wekken tijdtwyfoo na op de Bancken , Dit is van wooi t tct woort Prins Robbert
enDucd'Albemarles Relatie van dit Comgeavanceert waren , dat wy niet kollen onfe
bat ; waerafditd'Abregeis; dat den vijf en
vervolgingh verder continueren , byfonderdoen bekomen twintignften dcfes, zijnde alle beyde Pariijcfc dewijl de Ruy t er hadde
tyen in 'tghetal der Scheepen (tnegentigh
occafie om fich te retireren. In de pourfuité
Oorlogh Scheepen, en feventhien Branders)
vyandts
des
van
twee
wy
bemachtighden
valt even fterek, naer vijf uyren fterek en
erootfte Scheepen, heteene zijnde cenVihevigh gevochten, gaf fich desvyantsgrooce-Admiraels Schip van feftigh ftucken ,
wacr onder vier en twintigh metalen , en te Corps op de vlucht, naer haereevghene
twee hondert tnegentigh man , gecomman- Kuiten toe, endeden (es en twinnghlien
deertbyAdriaenBanckert; het ander ghe- was haer Vloot geheel verltroyt , ende op
naemt de Sneeck van Harlingh,cn drie hon- de vlucht gedreven waer nae toe den kven
en twintighftcn de overighe gedeelte niet
dert twintigh man , gecommandeert van
Ruart Hillebrants ; welcke beyde wy ver- minder verfwackt ende nae ghejaeght was.
branden , dewijl wy geen volck wilden over Onfe Vloot zijnde meeftcr ende behoudende de Zee, ende noch dek flondt licht op
laten tot haer befetunge, naer dat wy het
haere Kuften , hebbende niet meer als een
genoScheepen
de
t
uy
zijnde
op
volck daer
menhadden: Soo haeftwy haddenop ge- Schip verlooren , dat verbrandt is , waer
houden den vyandt te vervolgen , fco con- van den Capiteyn en alle het Volck is gcfal-

dres,latende Sr. Jeremias Smit met de Blaeu\ve Efquadre ge-engageerc regens Tromp,
met een Efquadcr van haer Vloot. De ganten
fche .nacht , volghden wy den vyand na ,

Wy

,

voceerden wy een raedt te faemen van de
Vlagh-Officieren ofte Admiralen , ende
dewijle (y noch te famen waren , foo wierden wy gewaereenige Zeyls noordtwaerts

van ons ^hooiende canonneren , vermeynde te zijn Jeremias Smit, die doen was in
a&ie met Tromp. Waer op wy refolveerden uyt te komen , ende haer in dewegh
t'intercipieren, voor en al eerfy.haere Havens winnen konden. Naer dat wy defe
Vlooten qewaer wierden , bevonden wy de
wint naer'tnoord-ooften, en hielden ons
al (00 op het belte wy konden , tot dat wy
naeuwer fien konden dat het was in der

Tromp s Efquadre , die vc'rvolght wierde van Jeremias Smit. Ende als wy naeder
gekomen waeren, fooleyden wy over, en-

daet

de gingen de

felve cours als fy,

en quaemen

veert.

.

De En gel fch en nu

Tiende dat de

Ne-

derlandtfche Vloot in Zeelandt binnen
was, liepen met 60. Zeylen langhs de
Kuil , fendende ondertuffchen hun fiecken en gequetften af, en hebbende omtrent acht of thien Franlch en

vaerders

Noordts-

genomen quaemen door
,

te-

genwint naer het Vlie facken. Sy faegen daer wel geen voordeel , op de aldaer leggende Scheepen , maer een uyt
gebannen Capiteyn Heemsker,ck , die

noch eenigen roem tegen fijn Vaderlant
en een plafdanck by fijn nieuwe Meefters focht te behaelen 3 heeft noch dit
Sy
fluck wereks helpen uyt voeren.

Gg|

ble-

,

,,
,

Ueeven

*?4
E„*e l.
fchen verbranden
vaerders
in'c viic.

•

bleven een wijle voor het Eyerlant leggen 3 waer door noch eenige Scheepen
hunnes ondancks binnen gheraeckten ;
fy kregen evenwel een Vificher , die hen
bericht gaf., dat op de felve Eylanden
*°° van we g en de Staet , als de Ooft-Indifche Compagnie verfcheyde voorraet
Huyfen ftonden , Tonder dat daer eenige byfondere befettingh by was , oock
datter eenighe Koopvaerders een weynighinwaertlaegen. Defc waeren ech-

Daden

en
De Engelfchen hier

op quaemen met

22. Chaloupen van onder de Brandaris

vandaen, metdewelcke fy , de indrijvende Koopvaerders lichtelijck achterhaelden , en al die fy bereyeken konden in den brandt ftaecken , hebbende
fwaerelait niet te pionderen, waer over
de Schippers noch tijd hadden , om fich
met hun volck en geit in de boots te redderen. Eenighe die op der Schellingh
metter woon waeren , hadden uytvreefe voor landen der Engelfchen , hun be-

ter al tijdelijckdoorde Gecommitteerde van den Staet gewaerfchout , maer fte goederen 't fcheep gebracht , en moeiten de felve nu fien verbranden. Dry
alibofe daer geen gheloof aen gaeven ,
bleven echter leggen. De Engelfchen Capers evenwel en een Guinees-Vaerdan quaemen op den 18. Augufti des der die Geichut en Volck ophadden ,
morgensomtrent8 ueren metdevloet, droegen fich dapper genoegh , benefFens
en een noQrdelijcke wint , negen Schee- eenighe andere, weefen de Engelfchen
pen , 5. Branders en 7. Kitfèn fterck , af; en fchooten eenige van defe brandt
onder den Brandaris opderSchellingh. Chaloupen in de gront, gelijckfe oock
Sy lieten een Kits binnen het Vue voor noch eenige rijckelijck gelaede Mufcoafgaen, om de Scheepen die dierlae- vifch vaerders en andere Koopvaerders
gen te verfpieden j vindende aldaer 170 befchermden j daer de Engelfchen mits
Zeyletij doch meert ledigh en weer- de ondiepte niet by -derfden komen.
Holmes vorders fandt twee van fijne
loos, benerTenstwee Convoyers. Holmes een van de ondernemers van dit Fregatten in de floot van het Vlie , om
treSèHjck Exploid , fandt 2 Fregatten aldaer te landen , maer wierden door
binnen de Tonnen , en volghde met een byfondere Goddelijcke voorfienigdereft, maer moften door tegenwindt heyt gheftuyt, alfooder dien nacht een
gedrongen , weder voor de Brandaris foodanige vloet, en menighvuldighen
fetten.

Holmes

hielt

daer Krijghsraet,

enfant daer naehet Fregat Pembroke ,
als het ondiepfte gaende met vijf Branders op de Koopvaerdy Scheepen af.
Een Capiteyn Broun hielp met fijn
Brander , de voornaemtle Kooovaerdcr in den brant , alvvaer Capiteyn Adelaer, naereenigentegenftant, iich willende berghen, met vijftien of feftien
van de fijne verdronck. Maer Capiteyn
Tol, zijnde mede in den brant geraeckt
ontquam het met de boot. De Koopvaerders kapten hier op hun Anckers
en dreven af. Dry Branders die noch
overigh waren, ftaecken eenige koftelijcke Mofcovifch vaerders aen , daer andere iich dapper van ter weer itclden.

regen ontftont

,

dat alle

Wapenen

,

Buf-

poederen brant-gereetfehap overftolpt
en nat wierden , en indien men twee of
dry Compagnien Marincn die daer omtrent laegen , maer in Kaegen naer de
floot van het Vlie had over ghe voert
fy ibudendieEngelfchc brandtftichters
hetgattreffelijck vernagelt hebben ghehadt de^vijl al de EngellcheKitien en
:'

ander Vaertuygh vaft faeten , en het
waetcr in en uyt de Scheepen liep.
Sy gheraeckten dan weder van daer ,
en des morghens weder nae der Schellingh

,

.alvvaer fy

met

elf

Compagnien

aen lant gingen 3 ibnder eenigen byfonderen tegenftantte vinden, dewijl het
daer op meelt Mennonift en VüTchers
-

is..

van

M ie hiel

Adriaensz.

Ruyter.

de

23

5-

ris

endaerinEngelandt mede wel eenighe
fchaede , doch was van weynigh be-

te fteecken

langh.

is.

Holmes met de fijne aen de Branda-

landende, beval dat Vleckaenbrant
j maer hy felfs bleef voor de
wal in een Kits legghen, dervende felver niet aen landt komen. Vijf Compagnien brantftichrers vingen dat werck
boven wint aen# , en binnen een korten
huyfen in de aflche(de G etijt lagen
3 50
reformecrde Kerck quammer met de
helft af, ) iönder dat die arme weerloofe
lieden eenigh huysraet konden bergen,
alleenigh hun arme naeckte kinderen
mochten fy in de arme neemen , en daer
mede al jammerende heenen gaen.
Dit kofte deEngclfchen , naer hun

feggen noch 12. man, maerfymaeckten dit verlies, met het pionderen van
het overighe nochgoedt. Holmes hadt
noch gaerne twee andere Dorpen aen
gefteecken , maer alfoo hy noch 24.. ueren daerom , aldaer fbu hebben moeten blijven leggen , vreefde hy niet weder daer af te lullen konnen geraecken
alfoo hem niet als een gunftighe windt
daer toe helpen kondc. Hy dan met de
vloet weder al fijn volck hebbende ingefcheept , quam op den 20. weder by
Prins Robbert en Monck. Terwijl de
Vlielanders ficfa tegens het ooften van
het Dorp nae den
hadden be3
gonnen te befchant/en, en twee Batteryenop te rechten verwachtende Gefchutvan Enckhuylèn. Hun Vloot nu
alreetsfeer metfiecken belaft, liep voorts
met huys toe , nemende noch voor
Wijck op Zee een bootje met een Frans
vaerder > en een andet aen ftrantjaegende; waer tegen een van hunne Fregatten met feftigh ftucken by de Helder
aendegront geraeckte, doch het volck
ir5omanfterck quam daer af, en wiert
gevanckelijekinHolIantin ghebracht
een Kits meende het Schip wel los te
krijgen , maer tiende eenige Boots uyt
Texel op hem af komen gingh heen ,
en ft ack de Fregat in de brant. De Franfche en Hoüandtfche Kapers deden hier

Hom

-,

Maer de Koninck van Vrankrijk niet
tegenftaendc het verlies van de Nederlanders, was fo van de conduiten en dapperhcden van den Heer de 'Ruyter vol- Dt Ruyttr
daen , dat hy hem met de Ridderfchap worc RidvanSt.Michiel, en een goude Keeten der van Sc.
Michiel*

met fijn aibeeldingh vereerde.

Maer ter oorfaeck van de voorfeyde Sijn geonorderen in den voorgaenden flagh fchil met
begaen, ontftonden geen kleyneonlu- Tromp»
ften tuflehen den Heer de 'Ruyter en den
Heer Tromp , dewdekefeer hoogh liepen. Tromp klaegende over deVaiyter
fchreef delen brief aen de Staet.

Hooge ende Mogende Heeren

^M

X

Tn Heeren
mancqueren

lek heb niet kannen

:

U Hoog Mog,

en klae/der te adviferen , hoedamgh
het particulier lijck is tocgegaen tujfchen de
Vloot en ito»

Majejleyt

UHo. Mog. e?: de die van fijne

van Groot

Brittamiien. Sook
dat r/jy op den vierden defer's morgens op ons hebbenfen afkomen d?Engelfe

Julcks

,

Ai made ,

de windt noord-oofielijck 3 doch

foo dat voy met 's Landts Vlooie.
aen ly ivaren ivaer op de Lu) tenant Ad-

flilletjes ;

.;

Jan Evcrtfz.,
d? Avantgarde hebbende
mirael

met fijn Efjuadre
is by de winder*

,

in goede ordre voor uyt gezcylt

:

ivaer op

d'Admirael van

de Engelfche , ghevoert
vuerdende by de witte Vlagge , is op hem af

komen facken j ende de BataiUe van den
vyandtdaer op in ordre isgcvolght. De
Luytenant Admirael de Ruyter , de Bataille van onfe zijde voerende, heeft ontrent de derde half uur metpjnÉfkx

onder de

ly

van onfe Arr ieregarde

blipten

dat den voornoemden Luytea.vit
Admirael Jan Evertfz, , foo ver de voor
uyt was , dat menfjn Vlagge naewmel'ücks.
konde bekennen , ende derhalve.! fukke

leggen

,

'

Avantgardc c?;ds de
BataiUe is geraeckt , dat de vyand doen ge-

fpatie tujjchen onfe

Brufvau

naerder Tromp
gen dt

ter

,

,

Heeven.

21,6

Daden

en

geven was de grootfte avantage van de we-

Vice Adrnirael Sweers

om onjè Avantgarde van de Bataille af te kannen fn'ijden. Den bo ven gemel-

defen tïjdt heftigh tegens den

reldt

,

ten Lnytenant Adrnirael de Ruyter foo
ly van onfe Efquadre gelegen hebbende , heeft zeyl begimien te maechen, doenden Luy tenant Adrnirael Jan

lange onder de

met fjn Scheepen eerjiopde A•vantgarde van den vyand begonde te.fchie-

Evertfz.ten.

Wy met onfe Efquadre a"Arrieregar-

de hebbende , zijn genootfaeckt geweeft met
onfe zeylen op de maft foo lange te blijven
leggen , tot dat den Heer de Ruyter met
fijn Efquadre op fjn po fl was. Doch heb
niet langer onfe zeylen konnsnfparen? maer
viede zeylgemaeckt

,

ende by de windt nae

de vyandt toegekeken
èenige weynige Schepen

,
'

niet tegenfiaende

van den Lnytena?it

,

hebben mede in

vyand

doen-

foo dat den Luy tenant Adrnirael voornoemt , lange heeft op zy van den.
de ge weef

,

Vice Adrnirael

van de blaeuwe Vlagge

ge-

legen, ende naer dat den boven genoemden
Vice Adrnirael

wel

drie o. vier

verfch Volck gefecondeei't

was ,

malen van
echter door

van de voornoemde Luy tenant Adrniraelfoo begroet geweeft , dut hy
C07ifuys mof e by (leecken , doch heeft den
voornoemden Luytenant Adrnirael va?i
Meppel foo getroffen , dat hy vijfvoet water inJi'pi Schip heeft gehadt. Ons Efquader dus inpo(luer tegens den vyandt agerende , hebben met alle vlijt by de windt zeylende > V Efquadre va?i de blaeuwe Vlaggey
de dapper heyt

van de Bataille ,

ofte de roode

Vlagge , ge-

waer onder noch waren
t acht erft e gelidt van de gemelde

Admirael de Ruyter -noch in ons voorfle
gelidt gemefleert vaaren: wy met onfe Ef-

heeljek afgefzeden;

'quadre in goeden rangh dus zeylende

roode Vlagge , en hebben in dit poftuer ge-

eerf; den Schout by

,

is

Nacht van de Blaeuwe

Vlagh met een Èr-ander op een van onfe
voorfle Schepen aengekomen; tuelcke Brander na eenigh gevecht dom' onfe Schout by
Nacht vander Saen is in de brandt gejchooten. Den Adrnirael met de blaeuwe Vlagh
is mede met een Brander op ons afgekomen ;

waer wede wy ende de Capiteyn de Haen
ende van Amfiel, die 'onfe fsamdes waeren 3 lange fchut-gevaer hebben gehouden
tot dat wy hebben gepen , datter een van
's vyandt s. Scheepen voor ons tvas heel reddeloos leggende, e?ide door't gedurigb by de
windt k?iypen , Jagen toy boven hem kon-

den zeyhn

,

ende gefecondecrt wefende met
, zijn hem op zy gezeylt , ende

een Brander

naer de Ibègh gegeven hebbende met dubbelt
j heb den Brander aen boort doen
zeyhn , en doen verbranden : was genaemt
de Rejblution , gemonteert met vier en tfefligh Metale, ende twee yfer e (tucken, ende
gemant met drie hondert viertigh koppen ,
waer van door onfe Scheepen zijngeberght
vijfen veertig Man , daer onder zijn twee

fharp

_

Stuerhyden , en een ®uartiermcefter. Den
Luytenant Adrnirael van Meppel, ende de

drie va?i

,

met de boven ghenoemde blaeuwe
Vlagge tot omtrent vijf uren ?ia de middag
vochte?!

wanneer wy in ons Schip al verfchooteii
hadden thien duyfent drie ho?tdert pondt
krttyt.
Den Adrnirael van de blaeuwe
Vlagghe omtrent een kleyne Canon fthoot
achter ons zijnde , heeft getracht met fijn
Brander den Capiteyn de Haen te verbran-,
den maerfende o?ife Chaloupengereet lagen , en eejügefchooten van hein krijgende ,
is met de Chaloupe van de ge?nelde Adrni:

rael die

van

hem toegejonden wiert , overftaegh

ons

af conjufelijck

geboughfeert

;

wy

hebben doen weder getracht na hem toe te
wenden, en overftaegh gebougfeert , maer
hebbe niet gekomien ; waer op de windeen
weynigh 'begonde te koelen uyt het zuydtweften , en dienthalven wederom nae den
Vyant toewendende ; gewendt zijnde, hebbe de behoorlijcke zeyngedacn, om met ons
Efquadre geluckel'cjck in den Vyand te vallen, terwljlen on fe andere Schepen door da
'ge van de wint de loefvan eehare Scheepen kreghen ; wy zijn
met dat koeltje doen geraeckt op zijde van
den voornoemden Adrnirael , dewelcke van
•_

m

ons

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter
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cnsfoodaenigh tuiert begroet 3 dat hy op "t
laetfie niet eenfchoot meer dede 5 en oock
den brandt in fijn Hutkreegb , en veele

vantgarde van den Vyant met avantagie
het hooft te bieden. AHe'twelcke voorfz.

fchootcn met los kruyt ?ia 'piVice-Admirael en Schout by Nacht heeft te loefwaerts
uyt gedacn , dat hem joude komenfecundeeren , ende oock van achtere?t ende -van voo-

ren uyt cenige de mi?ifie partye > maer nae

f

rea om hulpe gcfchout. Den Vyandt daer
geen luft toe hebbende , zijn confufelijck met

is ,

d oprechte

wederom geen

flilte

'hadden gekre-

den Admirael bekomen hebben, maer ?ia menf heli/eken oogh
de meefle part , die't niet fouden hebben
kumien ontvluchten , in handen van o-as

gen : fouden niet

aüee?i

Efquadre gevallen hebben. d'Avantagie
op den vyant dus hebbende
derabeljte

,

ende het confi-

Efquadre van den vyant zijnde ,

7netdiegee?ieva?ideRoode Vlagge , als boven gonelt j hebbe ghc oor'deelt nae Soldaei
ende Zeeman[chap , niet te konnen verlaeten

maer

dus verre gheWa?it indien den
boven gemelden Vyandt niet en hadde vervolght , ende den Luytenant Admiracl de
Ruyter hadde gaenfecunder en, niet tegenflaende hetftil vjas , Joude onghetiuijfelt
oorfaecke gegeven hebbe-a > dat de Scheepen
onder den Luytenant Admirael de Ruyter , ende Evertfz , de vlucht confujehjck
fouden hebben ghe?iomen : Terwijl de Jelve
geoordeeltfoudeji hebben , dat ivy met ons
Efquadre van den vyandt weecken. Ende top fouden niet alleen onfe Scheepen ghedifcourageert , maer oock onfe party ge-cncour'ageert hebben , om ons te vervolghen.
lek geef U Ho. Mog. ende alle verftandigbe
Zeeluyden ende hraeve Soldaeten eens te
oordeelen j Indien den Luytenant Admirael de Ruyter d? Avantgarde van den
Vyant hy tïjts had af gefneden , ghelijck
j

bracht ,

onfe Victorie

,

f achtervolgeti.

ivy <PAr rieregarde

van de

Bataille heb-

ben afgefneden > wejèndefercker als
ffte
pM'tycy ofvjy niet en fouden onder Gods genaedigen zegen , een goede Victorie bevochten hebben j zijnde onfe
antgardefier ck

Av

ghcuoegh ende in hraevcordre

,

omcP.A-

waerheyt ,

niet te notifice-

f allen

tijden te Jul-

len voor de gantfche vjereldt

verantwoor-

den, verklarende voor Godt

alles

om befe

vuilgedaen te hebben.

Hoog^j-jMogende Heeren

al de reft op de vlucht gher^eckt; ende ten
ivaere

UHo. Mog.

proteftere

Nu

na

dïevfen

,

defe

3

en

alle m'tjne

ghetrouwe

van den Heer Luytenant Admi-

my ge-

racl At Ruyter door partye , fo?ider
gehoort of ghefproocken te hebhen

ende

,

om dat Godt Abnachtigh met
kleynder magt, my op den Vyant heeft avantage gegeven, e?ide hem met een grootemagt
dejavantage : van hem voor oorfake van de

jaloufie-)

neder'lage, ende voor een Schelm gedecriteert
te v. orden
:

, is

my onlijdelijck ?

reparatie daer va?i

Vaderlant te

endefoogee?i

ben incapabel het
dienen : want Jbo nu

krijge-,

konnm

welgedacn heb , meene noyt weltefullen konnen doen: en is geen tijt om Schelmen
femployeren , maer vuijfey voorfchtige ende
niet

couragieufe Zeehelden, die voor

V Vaderlant

ende haer eygen reputatie 3 hereyt
ende Bloet op te

fet ten

:

zij?i

Goet

welcke ick meene

tot noch toej00 viel door Godts ghenadigen

zegen te hebben geconferveert , dat ick gee»
Luytenant Admirael deRuyter , voch eenigh menfeh ter veere It , Jbo lange ick leve ,
capabel achte

maerJbo

my

die te fullen ontflelen

:

inde Vloote 3
tot m'-Jji leetvjefin tegemoetfe , ende d? Officier en en matrofen aen lant komende, m alkanderen tefullen verrtioorden't welck God
doe?ide veelconfufe

verhoede.

Op wie?i ick my verlate , ?ievens

de difcrete ende wijfe conduite vanUHoog
Mog. PVaer mede UHo. Mog. bevcele in de
Heyligeproteliie Godes

Heeren
naer.:

,

,

ende blijve

,

U Ho. Mog. Onder da?iige?t

Mij»
Die-

Geteeckent

C.

TROMP.

In V Landt s Schip HcUandia voor Vliffmgen , den 1 3 Augufi 1666.
.
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vervolgens van deHeeren Staeten Van
at ^J n dimifïie en ontflagh
verkrijgende , verfocht oock van haer
Hoogh Mogende als Capiteyn onttlaegen te werden. Dit Kweekte, voornamcntlijck in Zeelandt , veel morrens
onder het bootsvolck , maer wiert haeft
gheftilt , en de Heer van Gentin fijn

^°^

plaets aengeftelt.

OndertulTchen lieten -@er Hoogb
niet naeeenigh verhael over
dit branden der Engelfchen te foecken
waer fy konden j daer- fich eerlangh een
goede gelegentheyt toe op dede ; twee
Hollantfche Convoyers en twee andere
die langh onder Gluckftadt hadden geleghen , vielen den 27. Auguili op 17.
Engelfche Koopvaerders , leggende omtrent nieuwer Mculen, met dapper canonneeren acn, hebberule de wint en
het ghetijde wel wacr ghenomen. De
Hamburgers fïende defe Engelfche
Scheepen al vluchtende naer de Stadt
toe komen drijven , deden de wachters
op de Toorns de llorm kloek trecken en
de Trompetters alarm blaefen. Deibaten wierden vol volcks en opgefteecken
licht, als zijnde in het vallen van den
avont , en omtrent ten 9. ueren ftonden
Fngelfche al dry Engelfche en een Hamburger in
schepen
de brant. De wint was noordelijck , en
dat be waerde de reft. Die van de Stadt
mbrandr*'
fchooten tot dry mael van de Wal-

Mogende

,

en
oock,

DAD

E

N

van de Peft , die in
Zeelandt en elders vry aengingh , en
vorders van den algemeenen droeven
ltand , Maendehjcke Bedcdagen uyt.
's Landts Vloot bevandt fich op den
9. dito by't Noordt-voorlandt , en de
Engelfchen in Soultsbay ; maer dewijl
bericht quam dat de Hartogh van Beaufort , Franfch Zee-vooght , albereedts
van Rochel vertrocken , en foo goet als
in het Canael, om fich by den Heer de
Ruyter te vervoegen , gekomen was , begaf fich de Staetfche Vloot , voor by Calis enBologne de Hoofden door, zijnde van de Engelfche Vloot-hondert zeylen fterek , gevolght ; foo kort dat de
voorfte Scheepen der (el ver , en de achterfte der Nederlanderen malkander
konden fien; blijvende echter de Engellchen foo na by hunne wal alffe konter oorfaeck

1

den.

De Ruyter geraeckte dien felven dagh
noch met den vyandt handtghemeen ,
maer de harde windt belette een eynde
van het ghevecht te maecken; Sweers
hadt een Schip
overt en in den

Gevecht
door har-

van de Engelfchen ver- de windt
gefchey*
brandt geftoocken, en den.

een Schip was gefoncken. Twee ontheyfterde Scheepen van de Nederlanders , dwaelden oock naer Havre de
Grace. De Engelfche liepen naer Portsmouth. De Hartogh van Beaufort quam
niet voor den dagh , en de Heer ds Ruylen naer de vervolgers, maer het voor- ter , hebbende niet fonder groot gevaer
naemfte Schip van Capiteyn Groen in de Com van Bologne een goede wijl
hieldt met fchieten foo langh de Hol- op hem gewacht , begaf fich weder van
landtfche Convoyers op , tot 's morgens daer , en quam voor Duynkercken
voor
dat het fonck , en fich de meefte Engel- daer hem een ftuck van een prop , onder
Duynfche Scheepen naer Hamburgh retireer- het ieyn fchieren , doch fonder hem veel kercken,
te
beièeren
den
,
in
mond
vloog,
evenberghden.
en
den
De Schecpsrnacht der Nederlande- wel moft hy fich al eenighe daegen i~r.il
Wort fiec*
ren weder gereedt zijnde, is op den 5. houden , gelijck daer oock een koorts kelijck
gheloopen
op
gevolght is , waer over hy oock , om naer Amvan Herfïbmaendt in Zee
J
Iterck een en tachrigh Oorloghs Schee- te becer by de landt lucht te vaeren , fich fter. an
gebracht.
behalven
eenaer
de
Branders,
Maefe
en
,
vervolgens naer Ampen en dertien
ilerdam liet voeren.
nige andere uyt het Noorder quartier
Hier voor is gewagh ghemaeckt dat
die daer noch by quamen > men fchreef
haer

van
haer

Michiel Adriaensz.

Hoogh Mog.

Majefteyt van

fijn

)

de
De Koninck

Ruyter.
liet

niet nae
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door den

Engelandt de aenbiedinge van het lig- felven Trompetter Lutz, , die het lighaemmetden brief hadc overgebracht
Barckleys haem van den Ridder Barckley hebben
lichacm
ghedaen , nu hebben fy het felve den antwoordt vanden 14. Oclober 1666.
den KoKoninck toegefonden , beneffens een haer Hoogh Mog. toe te fchicken , van
ninck toe*
gefonden Brief van dato 16. September van dus- defen fin
Het overghekverde doode lichaem ont- Antwoord
niet een
danigen inhoudt:
Bxief,
Datfy, tot voldoeningb van haer e ge- fangen te hebben , als een belecftheydt die ° es ^°"
daene aenbiedingb 3 bet doot lichaem van weder beloofde te vergelden. Klaeghde ,
'j

!

j

!

dat alles wat tot bevorderingh van den
Vrede gedaen had nergens anders toeflreckte-, da?i om qualijck gegronde verwijttingeu opfeh te halen, als of Autheur van
defen dr oevigen Oor logh was , en hartneckigh het oor floot aen alle voorflaeghen tot
Vreede: dat fijne eyffchen haer niet onbekent waeren , wanneer en hoe den Oorlogh
begomien was , en wat gedaen had om den
Vreede te her(lellen. Had eerfl te vergeefs

den Lord Barckley Jonden: ficb verheughden infijne Majefleyts verklar'mgh van oprechtelijck tot den Vreede genegen te zijn;
verjochten daer toe open'mgh van conditie» gelijck va?i haer e zijde pteerwael gedaen hadden > byfinder i?t Vranckrijck 3 finder eenige antwoort t' erlangen. Hadden
de keure van tivee Altemativen gegeven
•waer op geen verklaringb was toegekomen

;

noch andere klare openingh van conditien ,
waer op fipie Majejleyt genegen mocht wefen de?i Vreede aen te gaen j maer dat de
conferentie»

binnen

Parijs onver-wacht

waren af gtbroocken-, end' Engelfcbe Gefant t' huys geroepen ,
liberale aenbiedingen

niet tegenfiaende de

van

deJeuStaet.

\

\

j

verklaren

feb

Middelaeren te willen toe-

ren in een

Haeven

j

'

te

komen, waer van

Engelfcbe faStorie gbeweefi
bad , finder hen de minfle fatisfaHie van
febaede toe teflaen. Dat Holmes voor den
Oorloghficb hadt meefier gemaeckt van 't
lange tijden

Sy

Jlemmen , verfoecken de felve verklaringb j
protefteren van haere gheduurige genegent-

van fchaeden enwederwaerdigheden ghe'éyfcht , volghens hetTraclaet >
't we lek niet &bevio leert hadt.
Dat fjne
Scheepen 'm Oofl Indien belet gewecfl waereparatie

,

Port by Capo Verde , finder Kanincklijcke
houden ficb noch aen 't gene tot Parijs ghe- ordre, die in Engelandt asnghekomen 71a
capituleert was. Verfoecken noch klare a?it- de?i Tour van Londen gefindeji was , tot
woort , offj?ie Majejleyt een van harege- naer het openen van den Oorlogh ghevanda?ie prejent atien gelieve t' omhelfen , of gen, die ficb verf hoonde , met, voor het
beyt tot een eerlijcke en verfeeckerde Vrede

anders

van fijner

zijde in

't geheel en fon-

der referve te openen alle de conditien,

waer

aentafienvandat Fort , op den wegh nae
Guinea, der Staeten ordre onderfebept te

om

van Cormantm

opfjne Majejleyt gejmtfou zijn den Vreede tefluyten j de aengevangen confere?itieny

hebben ,

terplaets en overJl aen als voore?i

over ghegeven ghelïjck bet Traclaet medebracht. Dat den Heer de Ruyter order
ontfangen had,-, om de Engelfcbe op 't lijfte

continueren en hervatten

,

te iateyi

of een andere
nemen , en
daer op hetfpoedighfle t' faem te komen j de
,

neutrale bandelplaets aen te

MedisJie van Sweedenfchriftelijck f aenvaerden voor alle de Jlrijdende partyen.
Bidden dat Godt Ahnachtigh fjne Majejleyt pacipaue gedachten wil injpireren , die
fy betuygen in haer waerlijck
vanden worden 7 <&c.

f efeilen

gbe-

ons Kafleel

tever'meefiere?i.

Dat

Pouleron niet

vallen, als de Staet deedt aenh ouden ,

wat

om

het uytloopen der Engelfcbe Vloot nae Guinee te beletten , en beloofde bare Vloot in

bare Havens

te

houden , op hoop van een

goet accommodement

: en wy. vetficht zijnde onfi Vloot by de uwe te vervoegen tegen
de roovers van Algiers, 't welck wy tergos.'
dep

,,

;

J
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wy , dat het het(Ie Traclact

der trikvien deden \fagen daer na de Ruyter van onfe macht affcheyden, diejuoor dat
wen hier eenige hoftditeyt hadt begonnen ,

Voorts eyffchen

op onfefiibjeffen in die landen alk vyandelijckhedengepleegt heft. Dus is den Oorlog

worden , met cautie voor eC onderhoudingh
des fe Ij's ; en een gemat igh de fornme van
penningen voor de verliefn enfehaden on-

wy denVrede wenjchwy noch dom. Op de openingen
van uwen Ambaffadeur , hebben wy aït'ijt
fchrïftelijcke antwoorden gegeven ; en wat
aengevangcn , daer
ten

gelijck

j

tnffchcn ons mondelingh is gepajfeert , daer
op kan hy als een eerlijck m&n fich verklaren. Onfen Ambaffadeur is veeleer uyt den

Raegh gijaegt ,

als

dat wy hem fhuys -ont-

boden fouden hebben. a" AmbaffadeursOrdinarif van den Alder-Chriftelijckflen Koninck , deden ons <wel eenighe Fropoftien 3
maer loochenden van u daer toe laf te heb-

InVranckrïjck , na dat die Koninck
van Oorlogh tegen onsgedaen

ben.

de Declaratie

hadt , moeft wy on/en Ambaffadeur Extraordinaris van daer weder thuys roepen
ei:

cièfe

zijn affcheyt genomen hebbende

,

verfchcyde mael gènoodight fich te

tuiert

heten

'm by de Koningin onfe Moeder , daer
de Heer

van Beunmgen

eenighe propofitien

, nae
dat wy
d'alternative wiert

tot Vrede fou voort brenghen; <waer

vcele difcourffen
d' A^greffeur

,

op den gront

waren ,

der e zijde gedaenfou voorden reparatie van
allefchaden , federt het begin van den Oor-

logh: ofwel j dat y der partye tevreden fou
blijven , met het geene tegenwoordigh behet een
: Doch het was ons onmogelijk

£

oft ander te kiefen , dewijl wy Aggrefgeacfeur niet waren. Hier op hebben wy
cepteert de Mediatie van den Koninck van
Sweeden. Wat acngaet het noemen van
een neutrale Plaets om van Vrede te hande-

komen wy wegens Vranckrijck en Deurnar eken niet doen , om dat met deneerlen

en Africa , in

>

alles

,

wegens Oofl-lndien

naeuw fal nagekomen

fer Onderfaten , f00 als de Mediateurs regt
en billickfullen vinden. Ten hetften ver-

wy van u eenigh Terfoon Gedeom de particulariteyten te vereffenen , die den wegh tot een goet eynde be-,
reyden mogen, 't welck doende , &c.
wachten

puteert ,

Haer Hoogh Mog.

om

,

Vrede

om

fijn

Maje-

gheraecken
wel het gene hem ontnomen was, fou
willen eyfehen , Tonder van fijn zijde
voldoeningh te geven) van degerech-

iteyt (die

tot

te

hunner faecke te verfeeckeren
hebben daer op eenighe bcdenckingen
gemaeckt, die wijdtloopigh by andere
tigheyt

zijn te tien.

Defe bedenckingen hebben de Heemet een Brief aen fijne Majeiteyt weder overgefonden ; en die was
ren Staten
als

volght:

,

voorgefielt , daer Catagorique antwoort op
vfiert vereyfcht j Dat van dfeene en a"an-

fat

tufjehen ons gemaeckt

Sire,
WThebben

ffijner tijt wel te rugge Brisfvan
ontfangen uwe Majefteyts antwoor- de Staten.'
de j gedateert in VVitthal den 4..

ouden ende den 14. Oclober nieuwen slijl
leflleden , gegeven op onfen Briefvan den
1 6. September daer bevoorens , ende al hoe
welwy in de vooifz. uwe Majcfeyts antwoor de vinden cene prefatie , aengeleyt tot
ji/Jlifcatie

van

des felfs

Waepenen

tegens

foo achten wy- het jwchtans
onnoodigh daer jegens alhier in debat te

defen Staet

,

treden, naedemaelviy ons volkomentl'ijck
verjeeckert

houden dat uwe Majefleyt

en aenden tweeden, wanneer alle de gelen tuffchen ons geadjufleert falen
Kg**} fop witten wy uwe Mediatie tot een

van met aendacht te doorlefen 't gene van onfer zijde
daer op alvoorheenen aen des felfs Minifiers in gefchrifte over gehandight , ende
oock met de?i druck gemeen gemaeckt is ,

Vrede met Denemarcken wel accepteren.

fich foo

üen

niets ie vereffenen

hebben

j

de moeyte willende ?iemen

wel

als de

gantfche Wereldt overtuyght

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter.

24,1

tuyghtfal vinden van de rechtvaerdigheyt vorderen reflitutie van de Scheepen ende
Van onfe afgcper.fi e dejenfe , daer toe iüy goederen , o;;s ende onfe goede Ingefet enen
ons oock als noch , als zijnde eygentlijcker joo bimten de Havenen , en op de Rivieren
materie van een Manifeft dan van een mif- van uwe Majefeyts Rijcken ajhandigh gemaeckt , als in'tpaffeeren van uwe Majefve , mits dijen refereren.
Ende wat belangbt de v'ijfpoinelen by feyt s Kufien , by jurprife in Zee genomen ,
de conclufie van de voorfz. uwe Majef e) s mitfgaders oock van Nieuw-Nederlandt ,
i

antwoorde gedefidereert , foo kannen vjy
in oprechtigheyt ende waerheyt verklaeren , geltjcte wy zijn doende by dejen , dat
vjy in ons geinoet niet bewufl zijn aen ae
punttuele obfervantie van'tjonghfle Traiiaet in eenigen deele te hebben

gheman-

I

)

'

'

j

Cubo Corjby ende andere ovf plaeljen in
Africa geoccupcert, allesfin der eenige voorgaende waerjchouwi?ige , of declaratie van
Hojtiliteyt

ende niet jegenfaende d' een
,
en d' andere der voorfz. Scheepen haer in en
ontrent uwe Majefeyts Havenen begeven

hadden 3 joo op de publijcque trouwe , onder
maecken by fucces van Vreede 'tjel- beneficie vaneen Vreede by Traftaet beveve voort aen mede inviolabelijck naer te ko- \jugbt; als op nader particuliere verj'eec kemen j verfoeckende oock van de zijde van ringevan uwe Majejteyts Mini er, doe?tqueert , ende dat

wy

oock geen dijjicultoyt

J'ullen

i

j

f

van dat wy

a-we Majefeyt over dê voldoeninghe , en
funcluele prefatie van dien behoor lijck ge-

maels alhier refderende ,

rufgeftelt te mogen "werden.

hebben op de Scheepen van Oorlooge

Op 't tweede, naedemael de Mmifers
van uwe Majefeyt , e?i infpecie den Agent

uwe Majefeyt te dien tijt onder Efquipagie

umbrage

geen

of 7iaehedencken en behoefden te
,

die

ofinZeebadde, metgereitereerdeprotefa-

tie dat uwe Majejieyt geenfins foude volvaganter declar atien ghedaen heeft > dan gen dat berifpelijck exempel van de?i Ujitrd'onfe jouden hebbe?i konne?i bedencken , pateur Cromwel , om in dtervoegenyets op
veel min in 't werck feilen , gelijck elders dejen Staet ofte de Ingefetenen van dien by
breeder aengewejen is : joo hebben ivy noyt furprife te ondernemen ; maer dat uwe Maeenige fwaerigheyt gemaeckt , en zijn oock jejieyt geen fatisfaéïie konnende bekenten
noch wel te vreede , jafullenfelfs geernf en op eenige klachten omtrent die tijt aen ons
dat de voorfz. gedaene declaratien weder- gedaen , als een genereus Prins aen defèn
Staet den Oorlogh foude denunceeren , drie
zij ts gedifadvoueert , ende als ?üet gedaen
macnde?i t'tjts voor en aleer tot het excergehouden werden.

Selwijn op de kufle van Africa veelextra-

!

!

!

i

Op't derde j datwy niet min, dan uwe ceren van eenige aóïen va?i Hofihteyt te
wekken ae7igaende wy ons
Majsfleyty begeer e» het voorgefage?i Re- procederen
glement van Commercie , ?mts dat hetje l- nochtans , volgens voorgaende gedane ver-ve zy generael ende recipi ocq , met kunnen- klaringen rejoluter en modcrater fullen lae~
de bev? oeden dat uwe Majefeyt in Europa ten vinden als men eenighfns fouae konnen
ende elders met redenfoude kunne?i wey ge- ofte mogen vet wachten.
Ende op 't vijfde j Dat foo verre mve
ren > 't gunt defelve in Oof-Indien als equiMajejieyt fwarigheydtfoude maecken jkl>
t abel komt te begeer en.
:

dat hetfoo verre van daer
dat wy jouden komien verfaen tot eeni-

Op 't vierde j
is 5

ge refuf e of reparatie van gefupporteerde
Oorloghs kofen , oj geledenefchaden , 't zy
van uwc Majefeyt ofte van desfelfs fub-,

Dat wy ter contrarie rechtvaerdige redenen hebben om te

jeclen te wefen gehouden

j

op ons woort

,

|

gelijck
j

j

j

wy

ofis

bant ende zegel te verlaten y
anaerfmts van oufer zijde

met dat van uwe Maf. jouden te vreden
kovden,wy ook inge?:e andere voorfagen tot
meerder jecuriteyt door ee?iegerantie van
Fr'ineen en Staet en , Vrie?iden en Geallieerd

den 3 eemge dijficulteyt enfullen maken.

Hhhh

Maer

,

Ueeven

2-P
Maet

dcw'jle uwe Maj. by de voor pc.
autwoorde noch feh'jnt van die ? bedachte te toefen , dat het mogelïjck foude

fr

'

zijn ons te difponeeren tot eeniglofeparaet

Traciaet met preterite ofte exclufie van onfe
Geallieerden , foo viiiden voy ons verobligeert alhier r.ocbmaeh ten overvloei te repeteren dat

fuk ks

niet en

kan , en by ghe-

volge oock niet fal gefehieden ; en dat het
mits dien nootfaeckelïjck is om tot een go°de

Vree Je te komen , dat uwe Majefieyt rejcl
vsre enfich declarere tot eene gemeene handelinge

met ons entk onfe Geallieerden gefa-

mentlijck, en dat uwe

Maj.fch

oock dien

volgende laete difponeren tot eene neutrale

handel plaetje , alwaer de Mimflers en
Geauthorifeerdenfoowel van de Koningen
van Vranckr'tjck en van Denemarcken ,

vandefen Staety met eere en ghemack
mogen verfihijnen > [onder 't welcke alle
ver dr e tentativen ofproteflatienfullen weJeninutil, aengefenwy vajlelijck enonbeals

voeeghlijck gherrfelveert zijn

fullen,

ons

van

,

en blijven

de felve onfe Geallieerden

geenfins te laten fcheyden , ofte eenighfnts
het oor e te leenen naeryets V voelck daer toe
direóïelijck of indiretielijck aenleydinghen

geven foude , foo

als voy oock voel verfekert

zijn by de hoogbzemelte onfe Geallieerden

gehjeke refelut ie enflantvafligheyt te wefen

en t? fullcn blijven

;

Wy

bidden dan Godt

Almachtigh uwe Majefieyts herte daer toe
te willen neygen als cenpreallabel ende

liminair

en is

te

,

fonder

V

Pre-

welcke de Vreede niet

bekomen, op dat in diervoegen de

Daden

en

weder op nieuwe toerurbinge
ken

,

men tegen

invoegen

te denc-

het volgende

Jaer, niet anders dan een bitter Oorlogen te gemoet fagh, evenwel lieren de

Sweetfche Bedienaers, die van hunnen
Koninck tot de bemiddelinge naer Engelant waeren gefonden , niet nae hun
uy terfte belt , tot dien eynde aen te wenden , en den Koninck tot het aennemen
van een onzijdige plaets te bewegen , die
eyndelijck deStadt Breda op hetïterck Breda tot
aenhouden van de Bemiddelaers verko- een han ren heeft , waer over de felve defen de„ plaet *
6"
Brief aen den Relident Appelboom ge- men!
Tonden hebben.

NA

U

dat wy van
Ed. zijn bericht
geworden , hoedanigh haer Ho: Mo:
nevens de drie by haer voorgeflagene
plaetfen , in haer territoria, Maf richt 3
den Bofch , ende Breda, oock hadden ge-

van
Konmgh van Vranck~
rijck gedaen voierde om alhier en in Enge-

confenteert

,

in de aenbiedingh, die

fijn Majefieyt den

,

name tot Douvres te
Ende haer Ho: Mog: ftch in de-

lant , ende[ulcks met
tr aderen

;

fen val met die verklaringe hadden geconformeert , dat daer tegens mede hoogh ghedachte Majefieyt van Vranckrijck hadde
geapprobeert , 'tgeene bqer Ho: Mo: voegen
de voorfz drie plaetfen in haer territorium

van Groot Brittangien hebben gelieven te laten voordragen , alfoo dat

fijn Majefieyt

Joodanige

van beyde deelen

tuele bewiüigingh

genomene

,

gepafjeerde

mu-

boven de voorhenen een-

faecke tot een gewenfebt eynde gcdirigeert
voerde , ende voy fijne Goddelijcke Maj.

Jon der t wijffel doorGodes genadige beflier ,

viet des te meerder affeclie jnogen

fier

bidden
voor de profperiteyt van uvoe Maj., ende ons

R.

E

y

Den2.<).

êcc.

November 1666.

,

,

het werek >

by aldien het bloot by de

fe verklaringe van hare

eer
I

refolutien

onverwagt van dijficulteyten is ontlaft
geworden, die anders onomganckelijck te
bevrejehflonden

teeckenen te zijn.

S

z'ijdigh

Ho: Mo: waer

inne geen plaetfe in Engelant , maer alleenlijck drie plaetjen in haer Ho: Mo: territo, tot optie vanfijne Majefieyt van Groot
Bnttangien , voierden gelaten , voare blijven beruflcn , gelïjck voy dan , om verdere
vervoerringen te vermijden , haer Ho: Mo:

rie

Uyt

over en weder
feheen de Vreede noch wel verre tefoecIcea > en men begoft in Nederland t al
dit fchrijven

Mif

van

Michiel Adriaensz.

Miffive aen fijne MajeHeydt van Groot
Brittangien luydende , cnde aen ons geaddr efleert , te rugge gehouden , ende voorjoodanigh expediënt , de fake aller dinghs in

lisbonnen
met voorbygaen , UEd. tegenwoordigh

integro, hebben geconjérveirt.

nvy

vriendelijck te notificeren

,

hoe dat

wy , tot

bevorderinge e?i avancement van de heyljavie Vredes negotiatie ons van defefoo kort
op?nalkandeix?i gevoïghae toevallen op het
vlijt ighfte bedient

;

Ende nadien het vjerck

fchnujbodanigh heeft verandert , dat de
motiven by ons aen U. Ed. voor defen over
gefchreven , waerorn wy namentlick ver-

Hooge
den

door mondelinge remo?iftrantien

,

ende

,

als oock

door een fchriftelick wgegeven memoriacl
[in Copie hier by gaende ) Sijne Majfteyt
eyndelijck daer henen gedifponeert , dat de
Jelve

j

de Heeren Extraordiua-

feep hebben geperfl , van het Chrifténrijck
niet te witten beroovcn van de Vreede , viet
te opmiaflreren over de plaetfe, alwaer men
de felve Joude traderen , foo hadden <wy

min aireede verftaen, dat deplaetfe
Haegh u niet gelegen en qua?n, en
dat om redenen die onsfeer hebben verwondert , als of wy met het noemen van die
niet te

va-a den

,
,

andere infchte?i jouden konnen
als

om in allefceckerhejt

den Vre-

de te verh a-adelen.

Ende v;anneer men
dat den Hage depldetfe

overdencken fat,
is , ende het gemeen verblijf, alwaer
alk
uwe Vergaderingen worden gehouden , ende

alwaer men by gevolge

,

beft

ovir de-op-

van U pt ocedercn fcude konnen
oordeelen , joude men voorfeker moeten berechtigheyt

fonder verder bedencken , tot een
is getreden, ende infonder- jtuyten

, aat op geen andere plaetfe den
beyt in confderatie van fijne Konincklïjc- V 'rede met meerder expeditie en gocifucces ,
ke Majejleyts , o'nfes allergenadighfie Ko- Joude konnen wórden g> >:. a echt. En alhoe-

fekere refolutie

Tiinghs en Heer-, bydit

werck aengewende

oprichtinge en forghvuldige mediatie

oock

am ore pacis ,

,

als

en om hare vredelievende

intentie aen de werelt tentoon te feilen

,

daer henen heeft
verklaert , dat de felve een van de dry by
haer Ho: Mo: voorgeflagene , ende in haer

f;ch de loco tracJatus

,

territorium gelegene plaetfen heeft ge-eli-

geert , ende dienvolgens genegen
eerften hare Gevolmachtighde

met den
Ambaffa-

is,

deurs va?i hier na Breda aftevaerdigen.
Gelijck dan foodaetiighe fijne Majefteyts
verklaringe, uyt des jelfs eygenfchrïjven,

aen haer Hoogh Mog: met meerder
fien

is.

3

te

Brief van
°*

den

f

Arnbaffadeurs van Sneeden, heb- deuStaet.
benontfangengehadt , u Miflive vanden
2 7 van de voorleden n:ae?it , de welc.ke ons

hebben

Groot Brittannien overhantreyckt

van

ris

plaetfe

Ho: Mog: Miffive aenfijne Majefieyt van

243

en

,

j\

oorfaeckt luierden

, de voorfz. Miflive achzedert door dejonghfte haer

Ruyter.

Mogende Heeren
Lhoewel wy eerft gifteren uythan-

ter te houden

,

de

f

wel wy, 07n alle deje redenen daer ap oude
koimenblïjvenperjftcren, nochtans om te
betonen aen Ven alle de VVerelt , dat dcformaliteyten , omjrandigheuen ofte manieren

van

tracleren

hebben ,

,'

by ons geen plaetfe ful!c:i

om te konnen beletten , dat jukken

Traffaet niet gemaeckt en worde , en dat
geen meer Chrijlen blost en worde vergooien

,

?netfoo veel verlies enfehade

van de

Natiën , in defen Oorlogh ingewickelt foo
j
zijn vjy te vreden geworden , den Baron
Hollis van onfengeheymen Rade, ende den
Heer Henry Couventry van onjen Slaepkamer , teftynden naer Breda , om aldaer te
treden in Tratfaet met uwe Gedeputeerden , en met diegene die van wegen de
mede geinterefleerde party en, haer aldaer
medejutten bevinden. Ende wyjuüra hun
,

Hier nevens was oock een Brief van
den Koninck aen haer Hoogh Mogende de Heeren Staten Generael , luyden- doen vertrecken , foo haeft als de Pajjepoorten jutten overgekomen zijn, totfekerheyi
de als volght.
van de Schepen, die wy tot hei overvos-

Hhhh

2.

rem

,

'üLeeven
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ren

van

de Verjoonen ,

van

en

deffelfs Gouverneur
toequaemen , komende wel op 40000.
guldens , wierden voor den Staet van

Ambaffadeurs', en -jan hare gevolgh , hebbe?i ge defineert\ Ondertitjjchen Godt biddende , dat hem gelieve de herten van alle
che daar by gc'mterejfecrt zijn , metfooda-

van Vrede te roeren j
h :t hem belieft heeft ons te geven ,

nige gedachten

gclijck

op dat

het Traciaet fipien goeden voortganck moge

Gefchreven in Withal , de-

verkrijgen.

fen

18.

Maert 166 7.
JVas geteccke?it

,

Uwen feer goeden Vriend:
CHARLES R E

X.

Arlington.

Lager.

Wanneer de vereyfehre Pafpoorten
voor de Heeren Engelfche Gefanten
vangen,
vaerdigh waren , heeft men de ielve naer
Londen gefonden,doch het duerde noch
al eenigen rijdt 3 aleer defelveaenquaemen, en tot Breda heerlij ck in ghehaek
wierden.
laeten hen aidaer den
Vredehandel vervolgen , om hec geen
ons noch overigh is, af te doen.
Onder ai fichen ftont het ruyten en
rooven op malkander nietftil. Twee
Verrolgh Zeeuwfche lichte Oorloghs Scheepen
van de
veroverden een nieuw Engelich Kooorloghs
nincks Schip met 54. ftucken. Voor
faecken.
Cadix leyd een Hollantfche Kaper met
30. ftucken , een plockhayrtje tegen een
Engelfche Convoyermet 34. ftucken ,
die het te quaet kreegh en lïch onder het
Cafteel gingh bergen. De Zeeuwen
hadden al voor eenigen tijt een tamelijck
getal Oorloghs Scheepen , onder den
Vredehantleiaenge-

Wy

Da DEN

groot Britannie of

onfe voorfz.

I

Zeelant aengeflaegen. Van daer ver- Zecufche
zeylde de Vloot naer de ftroom Barbi- 5°"^"
ces , alwaerle van den Commandeur Wert-ia-

Pergenaer , met vergoedingh van des dien onkoften , de plaetfen Yfequepe en
Boumerone, die Pergenaer van de Engelichen eerft hadt verovert, overnaemen Van daer zeyldcnfe naer Tabago, dat door de Franfchen hernomen >
maer nu verwoeft en veriaeten was ;
komende van daer aen Martenico , verftondenlè van de Franfchen , dat de
Engelfche met 12. Oorlogh Scheepen
en twee Branders aidaer wel 6. Scheepen hadden genomen , onder de welcke een van Amfterdam en een ander
van Vlifïingen was, dat verbrant waer
zeylende fy Engelichen van daer naer
Guardeloupe , Nievis en S*. Chriftophel , om aidaer op buyt te kruyilen.
De Franfchen en Engelfchen faeten
malkander in die geweften mede dapper
op de huyt , maer defe met de Zeeuwen
vervoeght taften de Engelfche by Nives
en St. Chriftoffel aen , en fcheyden naer
een hart gevecht weer door den nacht
van malkander, gaende d'een onder Nives en d'ander onder S*. Chriftoffel ten
ancker. De Zeeuwen zeylden van daer
naer de Virginies , en naemen aidaer
verfcheydene Prijfen , met de welcke fy
fich weder naer het Vaderlant begaven.
Doch lbo wel liep de aenflagh van den Vergeeft

felfs

Amfteldamfchen Admirael Willem Jo- ch n toe»
^e ^ ™ n
Gent niet af , (die met achtten d e8n A
den naem van de iAaten van Zeelandt, Scheepen en eenige Branders, een deel miradyan
naer Weft-Indien gefchickt. Defe Vloot Schotfche Kapers in Lieth met hun ge- Gent.
heeft op den 26. van Sprockelmaent des roofden buyt meende te verbranden , )
Fort Se- Jaers 1667. de Sterckte op de ftroom Sealfoo hy door de tegenwint daer in verEngelichen af hindert wierdtj en de aenvoerders van
rmame
> m Guiana den
denEngenomen , welcke (ich onder de gehoor- de Branders hun dien ft niet wel betrachgeifchen
camomen iaemheydt der Zeeuwen begeven heb- ten, die oock daer over geftraft zijn geben j behoudende het belit van hunne worden.
Ondertuffchen gingh op den elfden
goederen > maer die den Koninck. van
Jb'evelhebber

Abraham

Quirijnfz.

,

op

feph van

t

Jur,y

van
7>« Ruyter

m

Zee"

De

:

vloot

^7.

'sLandts Vloot fterck 80,
Oorlogh^ Scheepen , onder het gefagh
van den Lh Admirael Je Ruyter, en den
Heer Cornelis de Wit, Ruwaert van
Putten als opfiender , mede in Zee,
rnaer wielt op den 14. van een fwaere
ftorm beloopen , waer door eenighe
Scheepen wierden ghenootfaeckt hun
touwen te kappen ; maer op den 17. deaent geraecktenfe voor de Rivier
^er
van Londen weder ten ancker.

^

Teems
Bertellingen tot

:

j unv

Michiel Adriaensz.

e
'aenfl" e n.
'

Aldaer leggende wierdt des morgens
ten vier ueren aen boort van den Luytenant Admirael gezeynt

foovande
als te Lande, ende

,

den Hoogen

Wae-

Krijghsraet,

Militie te

ter,

in naeder deli-

beratie geleyt zijnde

de executie van de
Heeren haer Ho. Mo.
Gedeputeerden ende Gevolmachtighden over 't employ van 's Landts Vloote
op den 6. Juny 1667, ende de Heeren
Gedeputeerden ende Gevolmachtigden
op de Vlote buyten Gaets voor 't Texel
Inftruótie by de

ten felven dage behandight, isnae rijpe
deliberatie goet

gevonden ende gerefol-

de

Ruyter.

re prefente Hooft-Officieren

,

gedeipi-

ende uytgelbndert zijn de Scheepen , Officieren ende Branders , hier
naer volgende breeder gheëxprelïèert
over dewelcke het commandement gcdefereert is aen den L*. Admirael van
Gent, ende daer nevens als Vice- Admirael ƒ ohan de Liefde , ende als Schout
by nacht David Vluch , geitelt werden :
Zijnde voorts geordonneert eenigh
kleyn Vaertuygh, om vooraf gelenden
te werden , ende de diepten in 't voorfz.
Koninghs-Diep , nevens de gronden
te peylen , om alfoo de Scheepen van
Oorlooge van de ghelegentheydt van
defelve te konnen waerfchouwen ende
cieert

,

:

adverteren.

Uyt de Mafe.
Scheepen.

Officieren.

Capt. Elandt du Pois.
Cornelis de Liefde»
Nicolaes Naelhout.

Utrecht.
Walfenaer.
Harderwijck.
't Quarr. van Ninsj
De Vrede.

veertuyt'sLants Vloote te kiefen ende
detacheren feventien van de lichtfte

Willem Boudewijnfz.

Scheepen ende Fregatten, nevens vijf
Advijs-Jachten , eenige Galliots ende
Boots, omme 'tvoorfz. 'sKoninghs
Diep , fbo haeft mogelick , op te zeylen , ende tot in de Riviere van Londen

Advijs-I.Dirk de Munnik. De Faem,
Branders.
Schiedam.
Gerrit Andriefz. Mack.
Ian Dartielfz. vau den Rhijn. Pro Patria.

gekomen

zijnde

,

met

ende fpoet trachten

alle

doenlijcke

beloopen tien
a twaelf Engelfche Fregats van 30. tot
40. ftucken , nevens twintigh Barbadosvaerders, die volgens feecker ad vijs , op
gifteren door een Schipper van Noorwegen , komende van Londen , aengebracht , in de Hoop by Gravefandt
vlijt

te

waren leggende: defelve, indien daer
toe gelegentheydt mochte ghevonden

worden ,

Oock

t' attacqueren ofte te ruineren
voorts t'infpe&eren de gelcgent-

heyt van de Reviere van Rochefter ,
ende het Fort op 't inkomen van defel-

ve, aldaer nieuw gheleyt: totwelcken

24?

eynde met communicatie van den Luytenant Admirael^ Ruyter, ende ande-

Ian van Brakel.
Pietet Iacobfz.Nanningh.

Gornichem.

Van Amftelredam.
Scheepen.

Officieren.

Capt. Hendr, Vollenhove.
Thomas Thobiafz.
Abram »an Zijl.
Lt. Collonel Palm.

d'Agarha.
de Befchermingc

IanduBois.

de Vrede.

Iacob Binckes.
Ian Pauwelfz.van Gelder.
Cornelis Iooften Smient.
Iacob Paeuw.

de Leeuwin.
Deventer.
Effen.
H"ardetwijck.

de

Star.

EfTex.

Magnufz.

'tRaedh. van Haer!»
Ysbrant de Vries.
Stavoren.
Advijs- lachten.
Pieter

LauwerensdeBruyn.

De

Poftellion.

Iacob Philipfz.
De Brack.
De Winthour.
Ian Ianfz. Verboeckelt.
Cornelis Gerritfz- Vos.
De Galeye.
Branders.
't Wap.vandenH.van Iork.
Ian Ianfz.

Hhhh
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L

't

e e v e

n

den Vice-Admirae! Swccrs , noch vermilten
den Capiteyn Gillis de Wildt, voerendehe:
Schip Campcn
konnenals noch niet

Caliots.

Scbippi

:

ClaesJ4.eeuJx. van denRaet,
ge'sden me: Arniruiohie.

Dirckde I'urck.
Iacob rhoma'.z.Camr.
Adtiaen Maerteüfz. Bafque.

Swaitc Leeuw

anders oordcelen

Fluyt-i'chip,
de lager.

't

i

dit

volgende bericht ge-

daen.
Tiooih

Mogmdz

Fieeren

,

laettten aen Uw Hoogh Mog:
ONTcn
defer loopenisgèwecftvanden
17.

deMaentj dien
van charnette,

felven avont quae-

men wy ten sticker voor aen

de

mont of

naer Zeeland:

,

het

inkomen van 's Koninghs-diep , alwaer wy
aenftontsde hooge Officien n van's Lands
Vloote aen boort gezcynt hebbende,bevondendatwy van de Vlagge, ende van 't EP
quadre van den Luytenant Admirael van
Gent, boven, ende behalven 'r Schip van

en dienlle v.in den Staét ende tot af breuck
van den vyandt ondernomen ende geattenteert behoorde te werden,endc in propofitie
gebracht zijnde, of niet geraden foude zijn
het vooi fz. Koninghs-Diep , ende voorts de
Riviere van Londen , ofte van Rochefter
op tezeylen, ende in achtingeghenomen
frker dvijs , ons dien felven dagh dooreen
Schipper van Noorwegen
komende van
Londen , aengebracht , houdende dat tien
ofte twaelf Engelfche Fregats , van dertigh
tot veertigh flucken ,mettwintigh Barbados
vaerders , waren legghende in de Hoop by
Graveiandt , ende geconfidereert dat ten
hooghffen dienfiigh foude zijn , het inkomen , endu- de Riviere van Chattam ofte Rochefter te recognofTèren , ende te befien de
gelcgentheydt van het Fort op het inkomen
van de voorfz. Riviere gelegen , omme dan
voorts naerondervindinge met de Landtmilitieende Zee-foldaten , op ende jegens
het voorfz. Fort , n '.er gelegentheyt te ageren, ofte wel voorts op te loopen naer de
Hope voornoemt , ende aldner de voorfz.
Fregatten ende Barbados-vaerders te attacqueren , ende was 't mogelick te vermeefteren ofte te ruineren, is de finale refolutie
dien avont uytgeftclt: omme op het voorfz.
fubj^cf. mede tehoorendeconfideratien van
de Hooge Militaire Or-cierenvande Land*militie: Werckcn volgende de gemelte hooge O/Beieren » neven df*n Schecps-Krijghsraedt , de» anderen daeghs 'smorgheris tuffchen drie ende vier uren , befcheyden ende gekomen z ',nde, is naer rijpe deliberatie
goedt gn. vonden ende geconcludecrt uyt
's Landts Vloote te L oefenende te detafchcren fcventhien van de lichtitc Schepenende Fregatten, nevens vijf Advijs-Jachten,
ende eenige Galhoots ende Boots, omme
il

Schaep.

Men heeft over de Landt Militie mede een verdeelingh gemaeckt , om onder het beleydt van den Colonel Thomas Dolman te ageeren , welcke des anderen daeghs onder hetgefagh vanden
Lt. Admi'rael van Gent , met de welcke
de Heer de Wit , als van haer Ho. Mog.
gedeputeert zijnde, op het Schip de Agatha was overgegaen, de Rivier van
London opgezeylt , en quamen noch
dien felven avondt tuffchen Queenboroug en Gravefendt , maer a 100 daer
niet te verrichten viel, op den 20. weder te rugge tot Queenboroug, alwaer
de Heer de Ruyter den Heer Scar ondertuiTchen met een ge Scheepen , om op
de Scheepen die op de Rivier van Rochefterlaegen, adv. te dien, gefonden
heeft. Vandefefaeck, en het gevolgh
heeft de Heer de Wit deHooghMog.
Heeren Staten

dat defelvenaer ver-

;

Klomp.

de

'als

Haeven, lullen zijn gererireert
Ende voorts met de opgemelte
hooge Officieren in deliberatie gejeyt: hebbende wat met 's Landts Vlote , ten mee-

de [bnge Prins,

c

,

ofte eenige andere

N.cobes.
de Liehie.

5-

St.Pieier.

Ciifpijnrz,

Gonde. Pieterfz.
Cent Pieteirz.
Aiy Coiiieliiz. Moenes.

Wy

nAnc^rs en Touwen

't Swarte Paerti
Ian Pieterfz 0;jc.
d'EenJracht.
Cornelis lanTz. Dionthem.
deCaiharma.
Aelbert Coo'.
'sLancs Welvaren,
Tan Bajtiaenfz.
Sr. Cathaujn.
Wüiem rrompettet.

Abraham

Daden

en

de Cachaii

Hendticlc HendiickGt.

r.

,

j

't

voorfz.

Koninghs-Diep foo haeft moge, ende in de Riviere van

hjck op te zeylcn

Lon-

van

Michiel Adriaensz.

Londen gekomen

zijnde,met alle doenhjeke
en (poet trachten te beloopen de Fregat
ce.i en Barbados jraerdersveprnoemt,dcfelve
indien daer toe gelcghenthcyt mochteocvljt

-

curreren

,

teattacqueren, ofte

re

ruineren

,

ende voores de infpeérerendc gelegentheyt
van de Reviere van Rochefter , ende het
Fort op 't inkomen van delelve aldaernieu
geleydt: tot welcken eynde ghedifpieecrt
ende verkoren zijnde Scheepen ende Officieren in de nevens gaende Lijfte brceder
geëxpreflèert , ende hebben wy het comtnandement over de fdve gedefereert aen
den Lt. Admirael van Gent , ende daer benevens als Vice Admirael, ende Schout by
Nacht geftelt johan de Liefde ende David
Vluch Ende is voorts op de verd.elinghe
van de Mariniers ende de weynige Landt-

de

Ruyter.
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ren het Koninghs- Diep op re laveren , i nde met het felve getye nier verder hebben

konnen komen

,

daneen weynigh beneden

de mindel -gronden, alwaer wyghenootLitckr g_-weeft z.jn het Anci er te werpen ,
ende getye te Hoppen Edoch oirtrentvier
glalen aen Anckcr ge eeghen hebbende , is
den wint geloopen zuydooif. met redelicke
:

koelte, foo dat

wy

relblveerden aenfionts

Anckcr te lichten , end ; Tonder tijt verlies
tegensde ebbe het Koninghs-Diep op te
loopen , gebjek wy oock den wint foo favorabel hebben gehadt , dat wy hoopten en Je
vaitelick vertrouwden , de voorfz. Fregatten ende Barbados vaerders, dien fel ven avonnn de Hope te fullen konnen attrapperen; Aiaer het heeft Godt Almachtigh ghelieft
tot ons groot leet welen , omtrent den
militie, byde Vloote zijnde, over de Sche- avontde windt te laeten vallen, fuicks wy
pen ende Fregars , tot het voorfz. cxploid met dien vloet ende het hoogh waeter niet
gedefhneert , de gerequireerde ordere ge- verder hebben konnen opzeylen dan tot
itelt , ende voorts eenigh kleyn Vr.ertuygh
Holhaeven, zijnde omtrent anderhalve mijl
geordonneert, ende voor uyt afgefondeii , van de Hope, ende op de h: lve wegh tufomme de diepte in het voorfz. Koninghs- (chen de Riviere van Rochefter endeGraDiep , ende de gronden te peylen , om dan vefant voornoemt , alwaer wy genootfaec'.t
voorts de Schepen van Oorloge van de ge- waren , foo haetè de ebbe begonde af te
legentheyt van dien te konnen waerfch ou- gaen hettefetten, ende dienvolgende aen
wen ende adverteren.
hebben ons foo den Vyandt tijt te vergunnen , om met de
veel gefpoeyt ende die dihgentiegcbruyckt, voorfciireeve Scheepen fich te konnen redar tot de verdeelinge van de voornoemde tireren.
Militie, ende het defereren van de voor(z.
Huyden omtrent den middigh zijn wy
commandememen , de noodige Aften ge- met het begin van de ebbe weder af gefackt
depefcheert , ende noch dien felven dagh , tot voor de Reviere van Chattam , ende oroftelaet in den avont ter executie geleydt , dre geftelt hebbende , dat de Lant-militie ,
ende fuicks alles in ftate gebracht s, om met ende een gedeelte van de Zee-foldaten haer
het aen breken van den dagh , met het rneer- aen landt fouden begeven , ende aenraften:
gemelte Elquadre te konnen oploopen. Ick het Fort Charnefle , leggende op den hoeck
hebbe oock geoordeelt van mijn debvoir , van de voorfz. Riviere, zijn wy meteenige
ende de intentie van den Staettezijn, om- van de Scheepen van Oorlogh voor 't voorfz.
me alle confufie voor te komen , ende op al- Fort ten Ancker gekomen , al waer een Koles de gerequireerde ordres ten fpoedighften
nings Fregat ende eenige andere Scheepen,
te konnen ftcllen , in Perfoon mede te gnen,
en Branders ,foo wy bericht werden, geancende my te vervoegen op het Schip d' Aga- kert waeren , de welcke alle de Riviere van
tha, by den Luytenant Admirael van Gent Rochefter opgeloopen zijn, gelijck oock het
uytgekoren , om by fijne Ed. gecomman- Vo'ck in 't voorfz. Fortleg°hende, alle de
deert , ende tot het voeren van de Admiraels
vlucht hebben genomen , eer dat de voorfz.
Vlagge gebruyekt te werden ghelijck wy Landt militie daer binnen is gekomen, foo
dan vervolgens den negenthienden defes
dat de Matroofen , naedat op het Fort omdes morgens omtrent ten vier ueren , met de
trent anderhalve ure wasgecanonneert, de
voorvloet , onder zeyl gegaen zijn , met een
Vlagge op het voorfz. Fort itaende, hebben
:

,

,

Wy

:

Z. \V.

w int ,

foo dat

wy

genootlaeckt wae-

afgehaelt»

W

,
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't

L

n

e e v e

en

Wy hebben in het voorfz. Fort gevonden

van ronthout, van alderhande flagh en Suyt op
fwaerte, als Maften, Rheen , Stengen Charrjefle
en andere Oorloghs behoefte meer , by g evonden r
deScheepsbeveibebberen, op vijfmael
hondert duyient guldens ten minften
geichat; waer by noch waren eenighe

Canon, fchietendeiS
dewelcke wy geordonneert

vijftien yfere liucken

ponden bals ,
hebben aen eenige van

d~'

Schepen van Oor-

voorts een
loge aenghebracht te eerden
grootequanticeyt van Ronthout , (o Maften
als Rheenen Stengen van allerhande fwaer:

vaetkens buspoeder,peck en teer,tot toeruftinge der Scheepen bequaem , zijnde

naerwy uyt de Officieren bericht werden, wel dne a vier tonnen gouds waerd'g,

te,

aldaer als in een huys van voorraedten

zijnde een groot ghcdeelte van defelve alle
geprepareert , ende gereedt gemaeckt alle

Mugalij n bewaert geworden. Sy bevonden oock dat delelfde Sterckte niet volkomemlijck opghemaeckt , of tot behoorlijcke weerbaerheyt gebracht was,
om voor den Staet der Nederlanden

:

van 't felve foveel
af te halen, alsfe bcq'iamehjck lullen konnen op de zy de van de Schepen bergen ; ende
het overige hebben wy geordonneert, dat
verbrande ende aen liucken gehackt lal worden.

deCapiteynen

zijn gelall

bewaert

militie,

felfde te

door den Horm, ende

te

het vertreck van alle de Fluyten, is de Militie
niet C>o fterek , dat de Hooft-Officieren gerefolvecrt zijn het

Landt

Wanneer

.

eyndc

wy den

komen

tot wi leken

:

Lt. Admirael de {{ityter

,

met

Landts Vloote herwaerts op
ontboden hebben: lullende voorrs niet nianqueren Uwe Ho: Mo: notificatie re geven
van 't gene hier (al komen voor te vallen ,
ende ond rtuflehen Godt Almachtigh bid-

het gros van

Uw

's

dit

nu

aldus verricht

was,

bevonden hadden te zijn, lbo dat
de ielve door de Scheepen , ftaende onder de verdeelinghe van den Admirael
van Gent, bequamehjck kon opgezeylt
worden j dat fy vorders een goede quantiteyt capitale Oorloghs Schepen , fonder Hengen of zeylagie, omtrent twee
mijlen van de Sterckte Charneffe leggende, hadden gelien ; foodanigh luyde

diepte

Hoogh Mog- Perfoomn ende

der
Regecringe meer en meer
te willen zegenen. In 's Lams Schip d' Agatha , legghende ten Anckcr op de hoeck
van de Revicre van Chatram voor 't Fort
Charncflè, den 2,0. Juny \667- 'savondts

den

mede nemende de voor-

vorder goedtgevonden , dat deCapiteynen deMunnick, en Vos, met hun
onderhebbende Advijs-Jaehten, nevens
de Boots en Chaloupen, de Rivier van
Rochefter lullen oploopen , de gronden
en diepte van defelve, nauwkeuriglijck
peylen , en vorders vernemen , wat
macht fich in het Landtfchap Kenth fou
mogen onthouden. Defe wederkeerende , berichten , dat fy omtrent twee mijlen naer gifïinge , de felfde Rivier waren
opgheloopen , en de felve van groote

Wy

felver lofKilicke

,

laet.

hun fenriftehjek rapport.
de Gedeputeerden
geweeft, om de Sterckte Charneffe te
verkennen, en hebben daerop gevon-

gegaen

vijftien yfere ftucken Gefchuts,alle
achtien ponders, een grootem.nighte

gen
vadem water.
ö

Des morgens

zijn

Daer

den

Van
1

,

^,^

verwoeden , en voorts het Fort WO idr.

verheten,

is

alwaer vertrouwe dat anderfins confiderable dienften gedaen foude konnen werden:
zijn.ondertuiJchen van meyninghe de
Revierc van Londen gefloten ende befet,
ende fulcks te Staat te water belegert te houden, ende fonder nader ordrevanuwe Ho.
Mog. foo weynigh Schepen te laten palieren
als wy met den dienft van h t Land oordcelen fullenover een te

konnen werden, waer over

raedt daer in gevonden.

marcheren

in te

te

eenparighlijck bellootenis, alles op het

Vermits het ongeluck vandeabferttie der

meefteLand

Daden

wy van de Brandtwacht zijn t'zeyl
v l^ens d'order van haer Éd. Mog.

het

Roode Huys ende de Schuer neRecht

ez'

van

Michiel Adriaensz.

Recht tegen de Houte Schucr , aen de
Noort wal les en een halve vadem water.
By het Vlacke Lant ende de noort Wal
acht en tien vadem.

Dwars van de zuyd hoeck , ende de noort
wal negen vadem min een voet.
Om de zuydt hoeck tien vadem middewaters.

By de

lcfte

/
Punt aen de noordt zy acht

vadem.
In de Bocht van de zuydt wal negen vaedem \Vy zijn ald verten Ancker gekomen
pas buyten fchoots van vijf3 (es Scheepen ,
ende noch beneden de felve twaelf Scheepen , cenige leggende fonder Stengen ; Wy
prefumeeren als dat de grootfte de Souvc:

rain foude wefen.

Met Z. en W. Son hebben de Engelfche
twee Scheepen laten finckendwersoverde

Wy

hebben
Revier dicht by den anderen.
de noordt hoeck O. ten N.afgepeylt, ende
de Zuydt hoeck weft } ende de ghefoncken
Scheepen W. en W. ten N. en het fwarte
Huys na de noordt Wal N. N. O. wel foo
Ooftelijck.

Met Z. Z. W. Son hebben wy ons Ancker
j ende deden ons beft om op te laveren , om by de Vloote weder te komen.
Met Z. W. en zuyder Son lietenfe noch

gelicht

een Schip fincken.

Hier op is dit befluyt gevolght.

Ruyter. 24^

de

moment te verfuymen , haer met hunne
onderhebbende Scheepen refpe&ivelick Tullen hebben te begeven , in , ende op de Reviereven Rochefter, ende de felve foo verre op te zcyicn , als Thomas Tobiafz.
voornoemt haer commanderen lal voorts
teattacqueren te mineren ende te verbranden foodanige Vyantücke Scheepen, als de
felve aldacr (uilen konnen aentrefifen fonder hier (elven , ofte 's Lants Volck ofte der
felver Scheepen cenighfints te verfchoonen ,
:

,

,

ofte te (paeren

;

fonder hier van in 't minfte

te blijven in gebreecke.

Schip

d'

Agatha

,

den

Aftumin 's Landts

z i.

Juny. 1667.

E Gedeputeerden ende Gevolmachtighden , &c. Laften by dJcn Hendrick Hendrickfz. Mack , ende Jan
Danielfz. van den Rhijn , dat fy defen pefien
hebbende, fonder eenigh tijt verlies, met
hare onderhebbende Brant-fchepen haec

hebben te begeven in de Revicre van
Rochefter ende defelve op te loopen , foo
verre als Thomas Tobiafz. haer ordonneren
fal j ende voorts achtervolgen de ordres ende
commandementen van den gemelten Thomas Tobiafz. , om haer volck ende Schepen ten dienfte van den Lande ende afbreuck van den Vyandt te hefteden , foodanigh als den ielven haer ordonneren fal.
Atium in 's Landts Schip d'Agatha , dcfen
21 Juny 1667.
fullen

DE

Gedeputeerden ende GevolmachAlfboismede beflooten, dat des an, &c. van de Hoogh Mogenderen daeghs 's morgens met het vroegh
Verder
Generael
Staten
de Heeren
getye , het geheele Efquadre mede de
cenighde Nederlanden op 's Lands Vloote
lallen ende ordonneeren by defen Thomas Rivier op fal loopen , om den voorThobiafz. den welcken wel expreflelijck noemden Capiteyn byftandightezijn;
en in gevolge van dien , is hetgantfche
als Commandeur geftelt hebben over de Capiteynen Jan Pauwelfz. van Gelder , Nico- Efquadre van voor de Sterckte Char° p e v ler
Jaes Naelhout , Dirckde Munnick, CornenefTe de Rivier nae Rochefter met een
)
^
üs Gerritfz Vos , LauwrensdeBruyn, ende noord ooften wint en tamelijcke koelte V ier van
van
Jncob Philipfz. met de Commandeurs
Rocheopgezeylt.
de Brandt-Schepen, Hendrick Hendrickfz.
Capiteyn Brakel fich hebbende ver- fcr *
Mack, ende Jan Danielfz. van den Rhijn , greepen , met fijn Sloep (tegen gegevene
die oock vervolgens gelaft werden haernaer
ordere, oplijf-ftraf) aen lant te hebben
de commandementen ende ordres van den
laeten gaen , en daer over vaft ghefet
voornoemden Thomas Tobiafz. als Commandeur precifehjek te reguleeren dat fy zijnde, dede beloften en aenbiedinge ,
tighden
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te fullen

hen

>

met fijn Schip , leggende
I

i i

i

een

-

'cLeeven

2*o
n

om

,

vervolghens een van de

vx

Oorlogh Scheepen ,
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Daden

en

achterfte de andere te paf-

J.e

:

^ertigh ftucken

nigevan defelve genoeghfaem gcabandonneert, en vervolgens m onfe handen en de
macht van Uwe Hoogh Mo ghekomen.
m voor als noch niet fpecificeren wat
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enverbrantzijn
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Reviere van Rochelter naer
ende (ónderen, ende bevonden delelve van foodar
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refol veert

met

hebben

,

op huyden

, alfoo foo aenftonts
9 (00 verre gebracht is d3t wy de
Royale Charles 10050 mëtaie (èdeken genomen hebben ende noch een Schip °emonteert met omtrent 50. ilucken: weyn:;h boven ons lrggen noch vier grootc
Vyandrlicke O
?en , naer deWelcke wy eenighe van onfe Schepen ge*
,
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denhoogmect

Marie, dcor degloricufe
Hoogh»Ma: lood
nederen dat wy niet
ai,c f de Vr; j . fa.' :o: volkomen
•
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,

e

ge-

des morgens omtrent
;.\gaen

,

ons fullen gelieven te latendanc-

van Gent geordonneen, defelveoptlen , daer toe wy door de hulpe \an den
ai Gndt eenfavorabelen Nnortzijn

rwijftèlen niet o7:e

,

handen vallen
alibo
t anders kan oordeelen, of den Vv?xtraof dinars geaOarrneert: om ons
die te beletten , ende den toegangh op de
Reviere te floppen , hebben de Engerfche
gi teren 3 naer mijn giflïnge omtrent 15. 3
3. Schepen doen fincken , dewelcke meelt
Branders geweeft z:jn , naer wy bericht worden: maer hadden de Reviere echter noch
foodanigh niet konnen üuytea , of wy met
onfe Schepen zijn 'er door gepaileert, Gillende met alle vlijt endeneedtigheyt trachten dit Konmcklicke Schip, ende de andere
c.e wy fu'ien konnen conferveren af te brengen, ende naer het Vaderlandt over te /enden , met intentie om op de Reviere van
Londen ordre te verwachten wat uwc
Hoogh Mog: fullen ghelicven te ordonneren , dat wymet 'sLandrs Vloot fullen ondernemen , of dat defêjve de volkome d:f-

het Efquadre, onder den Li

:

n

in onfe

door

:

orr.tr;

.

..

-

2S

>

ende

btijve

n Royal Charnaerrrid

ggende 'dp de ReYiere

jf3re&£ï

?«/ Jvl-zfi

&u&?ul

fil.i

van

Michiel Adriaensz.

viere van Chattam , gereckent Cde Witt.
P. S. Het water is jeghenwoordigh foo
veel gevallen , dat vyy op huyden niet meer
fullen konnen effectueren , alfoo onfe Schepen meert alle aen de gront leggen , foo dat
wy het hoogh water weder fullen moeten

Het vervolgh van defe braeve daet
wyuyt het volgende konnenfien.

fullen

Hoogb Mogende Heeren ,

hebben op gi (teren Uwe Ho: Mo:
hoe merckelick dat Godt
Almachtigh de Wapenen van Uwe
Ho Mo gelieft hadde te zegenen ; tfedert
hebben wy ons foo veel doenlick , geinformeert op de particulariteyten van 't gepaffeerde foo op giiteren als huyden voorgegeadvifèert

:

vallen

,

:

:

Zijnde fulcks dat onfe vooifte Sche-

pen een geruymen tijt tegens die van den
Vyandt hebbende ghecanonneert fonder
dat noch yemant de couragie hadde om tegens defelve nader in te dringen , vermits de
diepte van de Reviere foo naeuw is , dat niet
meer als een Schip en Front gelijck konde
inkomen eyndd.ck eenen Capiteyn Brakel,
gehoorende onder het Collegie vandeAd:

miraliteyt refiderende tot Rotterdam , leggende een van de achterfte , fich felven aengeboden heeft te tenteren , ofhy de andere
foude konnen pafferen, mctverfekeringe,
dat hyden voorften van de Engelfche Oorlogh-fchepen , zijnde een Fregat met in de
veertigh ftucken gemonteert, endet'eenemaelzeylvaerdigh , ende van alles wel voorfien j het welcke tot bewaringe van het Fort
Charnefle gelegen hadde , ende van daer
herwaerts opgheloopen , was genaemt de
Jonethe , plotfelick foude aen boort leggen,
alhoewel hy maer een flecht Fregat , en licht
gemonteert , voerde ; het welcke by ons hem
, foo is defelve met een
groote refolutheyt , fonder een fchoot te
fchieten , alhoewel van verren , ende continuelickfoo hevigh als eenighfins mogelick , van fijne partije wierde ghecanonneert,
tot dicht aen den voorfz.Engelfman voorts
gezeylt ,ende naer wy konde fien , omtrent
een Mufquet- fchoot vanden felven af zijnde, heeft hem de lage gegeven, foo veel hy

toegeftaen zijnde

Ru y ter.
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komen

van dewelcke ick meyne verflaen
,
hebben dat twee overleden zijn. Achter
dengemelten Capiteyn Brakel avanceerden
een van onfe Brant-fchepen , dewelcke het
volgende Schip van de Engelfchen , zijnde
Sint Matthias , ghemonteert met «jiStucken , aengeklampt , ende vervolgens verbrant heeft: Het welcke foodanigeconrtern.rieinden Vyandt heeft verooi üeckt, dat
alle het volck van'c Schip de Royael Charles
nfge'oopen, ende tendeele in 't water gefprongen is ( het welcke niet meer als met
twee endertigh Metale Smeken, zijndede
fwaerlte daer van afgelicht, gemonteert is ,
alhoewel ick opgifteren, door quade inforte

afwachten.

WY

de

met de voorftc ende Boeghrtucken konde
bereyeken, ende foo eens loefs met een voorwint aengeklampt hebbende , heeft hem in
een moment verovert, ende in devoorfz.
rencontre niet meer als drie gcquetlten be-

matie genbufetrt zijnde, van

vijftigh

cefchre-

ven hebbe , nemende geen tijt om defelve te
tellen
alhoewel op 'c fclve Schip my hadde
getranfporteert , ) ende fulcks dcor Chaloupen , fonder eenige refiftentie ingenomen
ende verovert Voorts is naer 't Schip de CaroIusQuintusgeavancecrteen Brander , dewelcke voor de Boegh ende ten deele aen
de zijde van de voorfz CarolusQiiintus, gemonteert met tfeftigh Stucken , eenighfins
in de bram geraeckt zijnde , dieng.mtfchen
dagh gefmoockt,ende den voorledene nacht!
medeopgelprongenis: Het Slot van Honingen, daer aen leggende , is door Chaloupen, vanden Vyandt gequiteert zijnde, in,

:

genomen

doch naderhantabufivelick ende
fonder ordre, metfeventigh Stucken meert
metael , gemonteert , in brantgherteken
Noch is een capitael Schip, van het welcke
,

,

de naem niet hebbe konnen vernemen , verbrant.
fagen eengoet ftuckhoogerin
de Reviere noch drie leer capitaleKoninghs
fchepen van Oorloge, ende verhoopten defelve mede noch dien dagh te ruineren :maer
het water was foo veel gevallen, dat de Schepen meert alle aen den gront waren geraeckt,
foo dat wy 't voor dien dagh moeiten laten

Wy

verblijven.

Op huyden den wint weder favorabcl ende Noordt-ooft zijnde , ende de refterende
Brandt- fchepen van de Vlagge , by ons beIiii 1
fchey-

,

2

L

't

f2

e e v e-n

fcheyden ende aen gekorpen zijnde , hebben
de.nood;ge ordres geftelt ende uytgegeven
om defclve te vernielen , alhoewel tuifchen
ons ende defclve een Cafteel genaemt UpnorCaftel, dicht acn den kant van de Reviere , dewelckealdaer feer naeirw zijnde
gelegen is , uythet welckegelhdigh feer furieus ghecanonneert , ende met fwaer gefchutgcfchoccn wierde, het welcke echter
ibodanigh fucces heeft gehadt , dat defelve
mede op huyden alle omtrent ten drie uren
des naermiddaghs aengeklampt ende verbrant zijn; dcftlve waren alle vandeenpitaelfte Schepen van dit Koninckrijck ende
genaemt de Loyael Londen , de Royael
Jems, de Royael Oakc: fonder dat wy tot
noch toe > naer onfêgifiinge , foo op de
Branders als Schepen van Oorloge , meer
als h oudere en vijftigh man, ja noch minder, naer wyoordeelen, verloren hebben,
daer uytonfes oordeels ooghfchijnlick , de
genade van Godt Almachtigh, befpeurt kan
fullen nu weende behoort te werden
der naer het gros van 'sLandts Vloote, in
de Theems leggende, voor defe Reviere afdrijven , alfoo den wint om naer beneden
te facken , contrarie zijnde , ende de Reviere
foo naeuw dat niet gel a veert kan werden
ons niet rochet de zcylen anders als tot het
drijven te gebruyeken
fouden wel geernede Reviere op loopen , maeralfooaldaer
eenige racken inden wint zijn, is hetfelve
nictmogelick.
Naer wy bericht werden is dit geheele
Rijck in alarme , ende wert veel volcks by
een getrocken , dewelcke wy echter niet
konnen oordcelen , dat ons onderden zegen
van Godt Almachtigh eenighfins fullen kon:

:

Wy

Wy

nen befchadigen.
Vermits alle de Brandt-fchepen by de
Viaqge geweelr zijnde , op twee naer foo
loffelick befteedt z>jn

Uwe Ho: Mo:

,

foo verfoecken

wy

op het alderfpoedighfte
met een goet aental van anderen moghen
verden voorden , alibo defelve hier in de
R -viere by occafie onwaerdeerlicke dienden
konnen doen: naer de rencontre van gifteren , is den Lr. Admirael de f{ityter y van het
gros van de Vloote by ons alhier aen gekomen , ende [heeft op 't gene huyden isgepaffeert , mede de behoorlicke. ordres heldat

Daden

ei*
pen

ftellen

:

God Almachtigh moetgedanefct

dat defelve foodanigh fucces hebben
gehadc.
zijn

,

Wy

hadden op gifteren, in de confufie
wnn her gevecht , ende den brandr, eenige
Maften in de Reviere geflagen , ende mee
Kettingen vaft geflooten, om onsl»etaenkomentoe d'Engelfche Oorlogh-fchepentc
beletten voor gefoneken Schepen aengefien,
maer nu beter geinfonnecit zijnde, bevonden dat tot het floppen van de Reviere gefoneken zijn , de Marmeduck , konnepj^E
voeren tleltigh Stucken,noch eenefeergroote Fluyt , ende vijfSchepen tot Branders ge-

^,,

praspareert.

Allede Hooft- Officieren hebben in defe
haren fonderlingen yver ende
,
vigilantie in het bevorderen van deexecutie
endegegeve ordres fonderlingh betoont.
Eergifteren zijnde den ii. deler loopendc
maent, is den Lt. Admirael van Aylua, met
fijn
onderhebbende Efquadre onder de
Vlagge endeinde Reviere de Theems wel
aengekomen , foo dat 's Landts Vloote nu
merekehek ende met een confider.ibel aental Oorlogh-fchepen is verftreckt. V/y hebben voor het tegenwoordige hier nietby te
voegen: Godt Almachtigh biddende dat hy
Ho: Mo: Perfóonen ende Regeeringe,
Ianghduerigh gelieve te zegenen , ende blijve&c. In 's Landrs Schip d'Agatha , den 13.
Juny 1667. 's nachts tuflchen een ende twee
uren»
rencontres

Uw

Niet tegenftaende dele bitterheden
van den Oorlog over en weder, liet men
echter niet nae van vrede te handelen,
en het is waerfchynlijck , dat de handel
die vaft frotteerde , en als op de punt van
een naelde feil bleef ftaen , door dit moedigh beftaen , een voortfettingh kreegh,
die.dat grootegoet, tot een goeteynde
bracht , ondertuflehen wierter in Hollandt groote vreugde uyt defe overwinningh bedreven; en het veroverde Schip
de Royale Charles als in zegeprael be- Vorde^
neftens het ander , dat Braeckel verovert * e dacden
hadt, in Goeree op gebracht. De Hol"ouf
lantfche Vloot bleef ondertulTchen voor fc °vioorl
de Rivier van Londen > in 's Konincka
dieD

Michiel Adriaensz.

van

Deinwoonders
van Sclupey willen
tegen den

Koninck
aen.

diep ten ancker , en oock kruyeende
met Efquadres aen beyde zijden van de
felve ilroom , hebbende nu het Eylandt
Schapye weder verketen , aliöomen niet
dienitigh voor den Staetgeoordeelthadt
hetfelve te houden j niet tegenftaende
eenige van de aeniienlijckfte Baronnen
byfondere Edellieden en Ingeferenen
van dit Eylandt Schappey, genegenthey t
hadden, om fich met de militie van defen Staet te vervoegen , en de onrechtmatige proceduren van den Koninck
van Engelandt , neffens de felve tegen
te gaen ; waer op de Heeren Gecommitteerde, dit volgende befluyt hebben

gemaeckt.

DE

Gedeputeerden ende GevolmachHoogh Mog. Heeren
Staten Generaelder Vereemghde Nederlanden op 's Lams Vloote , Alien die defen Tullen fien ofte hooren lefen , Salut ,
Doen te weten: datwyjeande Laucourt,
Capiteyn van een Compagnie voet knechten , ten uiênfte van den voorfz. Lande ,
gelafi .ende geauthorifeet t hebben , laiten
ende authoriferen by delen , hem te vervoegen ende t'addreflèren aen de gequalificeerite Edelluydcn ende Ingefetencn van het
Eylant Sheppy , ende aen de felve bekent re
maecken ende te notificeeren , onfe goede
mcyninge ende intentie , totconfervauevan
't voorfz Eylant ende maihrien van de vryheyt van de Edellieden ende Ingefetenen
voornoemt , ende verklaren by defen , da:
wy voor goet , vaft ende van waerden Tullen houden , alle 't geene den voorfchreven
Laucocrt ayt onfen name fa! hebben gefproken ende belooft even ge'ijck als of wy
't felve perfoonelick gefproken , ende gchandelt hadden tot confirmatie ende vaite vcrfekeringevan 't felve, hebben wy dit met
onfe gewoonlicke fignature onderteyekent
den zz. Juny 1067.
tighden van de

:

:

Ter ordonnantie van de welgemelten
haer Ho: Aiog: Gedeputeerden
ende Cevolmachttghden.

Eenige Scheepen oock

ü

,

onder het

de

Ruyter.
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bevel van den Lieutemant Admirael
Banckert, kregen ordre, weder de Rivier van Londen op te vaeren , maer

komende tot omtrent een half mijl
beneeden Gravefende , vonden den
doortocht , door gefoncken Scheepen
onder de welcke het Huys te Swieten Tocht de
endePhcenix mede waren) foodanigh Rivier op.,
defe

geflopt , en voort wederzijds oever met
fwaer gefchut loodanigh befet en vooriien , dat fy geen doorganck faeghen ,
noch gelegentheyt vonden , om iets tot
voordeel, te lande aen te rechten (behalven branden , rooven en plonderen
het welcke verboden was , om de brandstichtende Engelfchen , Chriftelijcke
manier van oorloghen te leeren ) waer
over fy weder afgefackt zijn evenwel
niet fonder de grootfte verilagentheyt
van de wereldt, tot Londen , als maer
vier of vijf uren daer van daen leggende, gemaeckt te hebben. Vorders wiert Aenflagh
een aenflagh op hetCaiteel van Harwits op Har"
ondernomen , doch en geluckte foo wel ^'" mis
niet als de voorgaende.
Ondertufïchen deden de Engelfchen
oock dapper hun belt , dewijl veel Schepen , die uyt Ooften en Noorwegen »
oockuyt en nae Vranckrijck, Spanjen,
Portugael en de Straet , achterom quamen ; door de Schotfe Kaepers , en het
Efquadre van Jeremias Smith genomen
wierden , andere redderden fich daer
door , maer de meefte bleven in de pee;

t

kei.

Om

dit te verhinderen , wierdt de
Lieutenant Admirael van Gent , met
22. of 23. Oorloghs Scheepen en Branders , na de Noord gefonden ; de Heer
de Ruyter begaf fich door de Hoofden
in 't Canael, en de L 1 Admirael van
Nes bleef de Rivier van Londen befet
houden. OndertuiTchen ontftom'er een
aerdigh gevecht tuiTchen Branders en
Branders op de Team es , over het welcke, en eenighe andere voorvallen, dit
fchrij yens uyt de Vloot is.
Den
liii 3
.

,

2
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En zj Jufy verfcyldcn wy een wey-

4

Mijl

nigh op ii

Vadem, hadden de Naes

NAV-tcn

W'. en

,

W.N. W. van

waren doen 43 Rec-zcvlen

ons

fterek,

foo Oorlogh-fchepen, Branders a'sVichia]y-Fiuyten, enkreghen den 14 harde wint
uyt denN.O. foo dat or.fe Reens ftreken ,
en de Stengen fchooten , doch is hier in de
gefchiet: den 18 dito, is
Capiteyn Verfcheur en Goskens , met z
Viftualy-Fluyten van onsafgczeylr , ftelden
haer koers Z.Z.O. aen; den 3 t ju'.y, zijn
van ons afghezeylt 3 Oorlogh-fchepen, 8
Branders en 8 Vi&ualy-Fluyten , gingen na
den Admirael Generael , en qnam de ViceAdmirael Enno Doedcs , met 9 Schepen
en ii Vlaemfe Koopvacrdy-fchepen , foo
Galjoots als Puyen , als oock de Vicc- Ad-

Vloot geen fchade

mirael Schram

,

met 8 Oorlogh-Schepen

,

Den 1 Augufti,
t'famen by ons ten ancker.
is Capiteyn Zuyft , met de z 1 Schepen na
Zeelandt ghefonden, en wy hepen de Rivier op: den 2 dito, palleerde ontrent het
Eylandt Schapie, 1 Fluyten met Hollamfchc
die van Londen quamen feydendatde Engelfe met 5 Oorlogh-fchepen
enzo Branders noch hooger op lagen: ontrent 9 uren , fetten wy het een weynigh boven Blacktijl
op 10 Vadem ten ancker,
met ons 6 Oorlogh-fchepen , onder 't commando van de Vice-Admirael Enno Doe-

ghevangens ,

Daden

en

,

,

hadden Na de middagh quamen de Engelfc
wat afdrijven ,ende wy zeylden na haer toe,
en hadden de voortocht met Ooilehjckc
:

wint

flappemars-zeyls koelte , onfe Luywas in de Boot bemant met Matroolh\ en Soldaten om op de Branders te paffen, ofeenige op ons af quamen: als wy foo
na qua:nen dat wy haer begaen konden,
dreven fy al weder hooger op , lbo dat het
welkinderwerckmet haer leeck , want fy
niet ftaen doriten,en waren noch $ Oorlog,

tenant

fchepen, 13 Branders, en veel kleynVaertuygh ; Cy hadden de z voorgaende dagen
oock fo gedaen als de onfe na haer toe quamen dreven fy hooger op , dreven onfe uyt;

waertloovolghdenfy van verre,
kleyne honden achter de groote

gelijck

de

den 5 dito , fmorgens met den dagh lichten famen
onfëAnckers, en fetten het weder voor het
Eylandt Schapye , de wint O.N. O. flappe
Top-feyls koelte en moy weer; omtrent 10
uren quamen z 3 of 2.4 Engelfc met deVloet
de Rivier af drijven , en fettent gelijck cp
ons aen ; Capiteyn Naelhout lagh op de
Brandtwacht , en quam niet na ons af, maer
hielt nae haer toe , en gaf luftigh vuyr op
haer; dele waren ontrent i^ of i<5 Branders
en 1 of z Fregats , met 16 of zo ftucken , en
:

voort kleyn Vac-rtuygh ; Capiteyn Naelhout,
kreegh z Branders aen boort , die hy met
groote couragie weder af kreegh , met fèer

des , en ons Capiteyn , als Schout bv Nacht,
en zeylden 1 5 Oorlogh fchepen en 1 3 Branders hooger op , onder commando ven de

weynigh fchade; de Schout by Nacht Jan
Mathijfz. van Zeelant , kreegh oock een
Brander voor de boegh aen Boort, diehy

Admiraels Aertvan Nes , en van Mcppelen,
als oock de Vice-Admiraels Svveers , en
Schram 5 de Admirael van Nes , en de ViceAdmiracl, waren op andere Schepen over-

mede

geluckigh los kreegh

;

onfe voorfie

epen fchoten fo furieus op haer, dat de
andere de vlucht namen en dreven voor ons
over , en liepen dicht langs de wal van het
Eylandt Scapye voorby , wy gaven doen
ghegaen , en wierden z kleyne Sc!;
door de Sloepen gene mei , die aen't Ey- oock luftigh vuer op haer, en fchoren een
landcaen de walragenjna demiddogh hoor- Zye Vlagh van boven neer ; onle Sloepen
jaeghden 1 Branders na , de eene fettent aen
den wy luftigh febieten, enfaghen o
Schepen branden: d. 3 di;o , voördemiJ- de wal van 't Eylant vaft en itack het in de
d -g!i , kregen wy onfe Schenen weder in 't branr, enhet Volckvluchte aen Lant , de
gliefïchtj ontrent 4 uren begonden deonfe andervluchteomde hoeck van 't Eylandt in
wederom hart :e (chieten, dat tot'savonts een Bay ; de drievoorfèyde Branders dreven
laetduerde: den 4 dito, 's morgens quamen door onle Vloot fonder eenige fchade te
onfe Schepen weder bv ons ten ancker , <.n doen , maer ftaecken z van de Engel fefelfs
hadden al haer Braudersgheconfumeert en in d : brandt dat wy lagen ; wy kregen mede
7 van de Engel fche Branders verbrandt , de een Brander voor de boegh, fo datdekerEngelfche quamen, dacr de onfe ghelegen tingh uyt de Kombuys gehaclt wiert , die
ons
Sc.

1

.

\

van

Michiel Adriaensz.

ons Luytenant daer aen vaft foudc maken ,
en de Brander wegh boeghfcrcn , doch dreef
geluckigh mis, de Sloepen van de Branders
zijn in degrontgefchoten jfodaralhet Volk
na de Out- vaders toe gereyft is: Na de middagh quamen 2 Fluyten , de eene met Deenfe Vlaggen , de andere met Sweetfe Vlaggen in on/e Vloot , die aengehouwen wierden
den 7 Aug. zijn wy weder de Rivier
uytgezeylt , in 't uytzeylen fetten het de
Sweetlêaendegront , daer de Schipperuytghenomen is , door het Volck dat daer in
gelet was , en is de Capiteyn Kuyften de
Boys , met Wijnbergen , uyt de Maes by ons

de

Ruyter.

ghen gefoncken is. DeAdmirael van
Nes, leggende voor de Teames, hadt
vier van lijn Oorloghs fcheepen , de
Voorraedt fcheepen , die als voor gefegt
is , naer den Heer van Gent mollen >
tot begeleyde gegeven. Defe geraeckten
in her wederom komen van malkander
af, dry geraeckten behouden in de Maes,

:

ghekomen met o Vjctualy-Fluyten.

maerhet vierde, zijnde het Raedthuys
van Haerlem , onder vier Engelfche
Konincks Fregattemdie het mede fleepten. Hier mede fullen wy voor defe reyfe den Oorlogs handel af breecken, en
gaen fïen waer wy de vrede fullen van
daenhaelen.

OndertufTchen bleef de Heer de Ruyter noch al in het Canael te kruyffen
houdende het aldaerfelfs tot het afkondigen van de Vrede toe. De Heer van
Gent om de Noordt zijnde , kreegh

den Commandeur Abraham Quirijnfz.
met fijn vier byhebbende Oorlogsschepen , en elf Engelfche Virginie vaerders
(die by hem genomen , en rijckelijck
gelaeden waeren , hebbende noch wel
feftien andere verbrandt ) by fich. De

Heer van Gent eyndelijckvrefende,

al-

föo hy albereyds als ten eynde van voorraed was , dat de Fluyten raet voorraed,
die

men hem

fou toefenden , te laet
begeeft fich met defe
,
Van Gent Avonturiers nae het Vaderlandt
,
en
brenght
de Zeeu- brachtfe in behouden haeven j onder-

mochten komen

fche Adventuriers

binnen,

Ooft-In.
«Jifch

vaerders

komen
binnen.

wcghen ontmoetten hem evenwel de
Scheepen met voorraedt, en wierden
onder de Vloot gelofl en verdeelt , die
daer op wederom naer de Noordt gevaeren is, daer hem niet gedenckwaerdighs voorviel , als dat hy een genomen
Guinees vaerder weder hernam , foo dat
hy eyndelijck weder binnen geloopen
is.
De Ooft-Indifche Retour Schepen
daer hy op gewacht hadc , zijn feer laet
namentlijck in October , te huys gekomen, hebben twee vanhungefelfchap
verlooren , van de welcke een by het
Eylandc Fero , en het ander onderv/e-

De voorgaende handel op Chartam
fcheen verachteringh tot het werek toe
te brengen , maer deedt inderdaedt de
faeck zijn voortganck nemen, invoegen,
nae dat de Heer Coventry een keer naer
Engelandt hadt gedaen , en op den 27
July, weder te rugge gekomen was, de
vrede ge vonden, geflooten en geteyc- De Vrede
kent, en met ongewoone vreugde, van m«Enge«
C"
een ieder ontfangen is geworden.
flooten
Aldus fcheen nu Hollandt in een
diepe flike en gerufthey t , als onder haeren vygeboom en haeren wyngaert het
geluck defes wereltste befitten , enonfe
Zeehclt, die foo veel tot defe geluckige
welftandt hadt gedaen , genoot nu alleen Staet van
voor heen verkreghene Roem , Nederlandt '
in de fcheyde , wanneer het vaft gefielde nootlot,
ons Vaderlant een veel droeviger Treur- Nieuwe
fpel , en onfen Zeehelt , weder ftofre onluften.
tot nieuwe Roem quam bereyden , werpende , ons een Oorlogh niet alleen
met onfe twift-ziecke naegebuyren,
maer oock onfe oude vrienden de Franfchen cp den hals , en dat op een tijde als
wy door een dry-dubbele knoop den Trip'e Al»
woedenden Oorloghs foodanigh meen- liantie>
den geteugelt te hebben , dat fich de
geheele Chriften werek , des fbu hebben
zijn

met den gevreefden degen

moeten belooven. Wat fullen wy
veel

hier

van de oorfaeck daer van feggen
of

;

Ueeven
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of lange daer op ftaen , die het alderminftedaer vanfeght , heeft het befte daer
van gefproocken , elders is genoegh of
lichtelijck te veel daer van gehandek
ende te groote uytbreydinghe van onfe
itoffenodichtons, eerder tot bekortindan beknopt te gaen , wy vonge.
den ons dan foo onverdient als onverwacht in ecn^ dry-dubbelen Oorlogh,
ingewickeltj aen onfë grenfen ftonden
de Biffchoppen van Keulen en Munfter
tegen ons in het harnas , van uyt het
zuyd-weften, komt ons de Koninck van
Vranckrijck met een diluvie van 'een
Oorloghs-macht op den hals , en van
over Zee iien wy weder den Koninck
vanEngelandt, hoevaften fterekoock
door het vredens verbondt aen onsgeheght , wederfierder als voor heen , regens ons in het vaerwater. Waer keert
iich ons ©vervallen Vaderlandt in defen ftandt aut que nunc tellus mijeros qua-

Om

.

<ve

JEquorapoffunt ace /pere

?

Evenwel heeft ons de onbepaelde
macht van den Alderhooghften,als door
een Goddelijck wonderwerek daeruytWy lullen ons hier met de
gereddert.
Landt faecken niet bemoeyen , als voor
foo veel de noot vereyfcht , ( naedemael
wy elders daer ontrent, onfen poos wel

hebben geftaen ) maer alleenlijck
betoonen , wat krachtiger werek middel
onfen dapperen Zee- ridder tot dien zegen isgeweeft, en wat ons Vaderlandt,
Jiem beneffèns zijn brave mede kampers
te roer

daer voor verfchuldight

is.

VerhandeUngh van den darden

r>

^

Ooilogh.

gelandt dede iïch foo duyfcerlijck

nia op , of de Staet konde wel af-

die droevighe
verheffclingen te wachten ftondt , fy

nemen wac onweder uyt
fonden

om allen onhcyl voor

den Heer Meerman

als

de Marquis de Frefno begaf fich
,
Ambafvan wegen de Kroon van Spangien me- fadeur
naer
Ende darwaerts , om was het mooghlijck
clandc
den Heer Meerman tot een gewenfcht S
eynde te helpen; daermen noch al goede hoope toe fchepte , naedemael de Koninck noch onlanghs een aenfienlijcke
Vloot onverhindert , uyt wicht hadt keten vertrecken j men hadt oock het algemeen beflagh op hun eygen Schepen afgedaen , en verfcheydene Engelfche en
Ichotfche Schepen verkregen paffen om
naer Holkndt te gaen. Hier byquam.
tydingh dat de Ridder Douwningh (diemen den Staet weynigh genegen achte
te zijn , ) op zijn aenkomlt in Engelandt
in den Tour geworpen was ; het welcke
men uytleyde, ter oorfaeck van zijn harden handel en procedueren tegen den
«

Staet gefchiedt tezijn.

Maer

het fcheen

datmen op wat anders fagh , en datmen

om

een kleynigheyt geen vrede breuck
wilde keten gelden.
En waerlijck de
Engelfchen nu verfeeckert , dat een rijck
gelaede Vloot Schepen foo Straets als
Spaenfch vaerders van Cadix afgevaren
waren , wilden geen fwarigheyt maecken, van die fijdedie breucke foo veel
te vroeger te beginnen, maeromdatle
wel konden bevroeden , dat hen defen
buyt foo lichtelijck enfonder tegenftant
niet in handen fou vallen , hebben fy , op
hetfpoedighile een Vloot van 38 kloecke Oorloghs-fchepen toegeruft , waer
toe (ich de Hartogh van Jorck fclve naer
Portfmouth en andere Zeehaevens , begeven heeft, de Agent de Glarges heeft
daerom , in aenmerekinge van dcfe

tocruilinge,verfcheydeGa-

om

T^v E onlult inden Koninck van En-

U
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fchierlijcke

Evgelfcbefi Oorlogh.

fetïg".
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en
Hof

te

komen

gefant naer dat

liootsvan Calaisifi Zeegefonden,
indien het mooglijck waeie , de gefeyde
Viootvande ftantder faecken te waerfchouwen, het welcke hem oock geluckt
iSj\vacr op ook de Capiteynen en Schippers, aenboort vanden Commandeur
over defe Retour Vloot gefeynt zijnde,
eenpariglijk dek ordre hebben beraemr.

van

OF
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gebeurde dat eenige Uytheemfche
BeraemSchepen van Oorloge ons quamen
deoidere
aente taften, en in gevecht quamen
onderde
Hollanttegeraecken, zal indikken gevalden Vicefche
Commandeur, met de Schepen onder fijn
Vloot,
Elquader verdeelt , de voortocht hebben,
de Commandeur met fijn Efquadre daer na
en daer nae den Schout by Nacht met zijn
Efquadre, en foo wy genootfaeckt waren en
goetvonden te wenden , fal yder blijven op
zijn Rang der felver Efquadre dicht by den
anderen 3 doch foo dat men den anderen niet
aen Boort komt, foo dat in fu leken geval den
Schout by Nacht voor zeylen fal met zijn Efquadre , en de andere Efquadres wederom
vervolgens dicht achter den anderen , dat
men den anderen , bequamelijck kan feconderen. Zo den Vyant de fwacklte foude mogen wefen , (uilen hem met een Mannelijckecourage alle gelijck aentaften , en voorts
Zooveel mogelijck trachten te ruineren: En
in kas dat ons den Vyant te fterek foude mogen weien , /uilen niet als defenfif vechten
en als dan alle.'s Landts Schepen, 't zy voor
ofby de windt zeylende, haer achter de particuliere Schepen lullen onthouden , en
trachten met alle middelen te beletten, dat
den Vyandt niet kome in te breken, enfullen de particuliere fchut hebbende Schepen ,
haer dan dicht by den anderen , en 's Landts
Schepen onthouden in ordre yder by zijn Efquader , en de Schepen die geen fchut op

hebben

't

wanneer den Vyandt
Loefwaert zeylen , en
den Vyandt te Loefwaert zijnde, dicht aen
Ly van de Vloote , en wel naeuw letten ,
of eenige Schepen in noot quamen te geraken , of eenige rampen krijgende , in fulcken geval daer na toe zeylen, en de zelve met
alle mogelijcke middelen aififteren, op penevan iooo. guldens voor den Armen In
gevecht komende fal yeder blijven uyt den
anderen zijn gefchut om den Vyant te beter
afbreticktekonnendoen. Zullen oock alle
Schepen , de welcke geen fchut hebben, helpen dragen de laften van de Ammonirien, de
welcke by de particuliere fchui-hebbende
Schepen , in 't gevecht fullen werden geconfumeert. Wanneer den Commandeur
aen

fullen alle

Ly van ons is,

,

te

:

begeert dat yeder Efquadcr

geren

3

en in Rang zeylen

,

hem

fal

fal Ranby een Geus
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onder de Nokke van de Befaens Roede laten
wayen , mede de Vice-Commandeur en
Schout by Nacht.
In 's Landts Schip Vhffingen , feylendetufTchenCaap Maria , en
Caap Vincent, defen 24. February 16 71.

Ad.

de

Hus.

Op defe wyfe zeylden defe Vloot

,

tot

byhet Eylandt van Wicht, alwaer hen
devoorfte van de Engelfcheeerft tegen
quaemen , de Vloot vorders met een
flappe Z. Z. Oofte koelte af-fackende
en op den 2 2 van Maert , ten halven heC
Canael , onder het Eylandt Wicht komende, kreegh noch voor het aengaen
van den flagh , den Capiteyn Kint, benefTèns een kleyne Convoyervan Arafteldam , die 20 Lisbons vaerders begeleyden, by fïch, maeckende alfoo een ge-

van 7 Schepen uyt, dewelcke, op dewyfe volgens het omllandigh bericht,
van den Capiteyn Yfelmuyden , van de
Engelfchen beiprongen wierden.
tal

1

fe

Het is fulcks dat op den 23 Marty
1672. eenighe Engelfè Oorlogh Scheepen , de voorfchreeve Vloot met hare

Convoyers

Wicht

in

't

omtrent het Eylandt
,
gelicht gekregen hebben

wefende doenmaels de voorfz,. Engelfe
9 Schepen fterek , en de Convoyers van
defen Staet vijf in getale , te weten , Capiteyn de Hafe uyt Zeclant , als doen
commanderende , Capiteyn du Bois van
de Mafe , doenmaels Vice-Commandeur , Capiteyn Cornelis Everfz. de Jonge van Zeelant , Schout by Nacht, Capiteyn Poort , en Capiteyn Jacob van
Nes den Ouden, gemeeniijck genaemt
den Ouden Boer jaep, mede beyde uyt
de Mafe , daer by naderhand noch voor
't gevecht , omtrent de middagh
gekomen is een kleyne Convoyer van Amfterdam, gevoert door Capiteyn Kint,
komende met eenige Koopvaerdy.-fchepen uyt Lillabon dat de voorfz. Êngel:

fche fchepen verfcheyde zeyn-fchoten

gefchoten hebbende

, en even naer de
middagh, doenmaels 12 fterek geworKkkk
den
'

,
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den zijnde, op de onfen zijn afghekomen ; dat den Commandeur van de

gecontinueert hadde tot omtrent anderhalfuur voor fonnen ondergang , dat de

Engelfen , voerende een kloeck Schip
met in de 80 ftucken ; den Commandeur
de Haze toe geroepen hebbende , den
fel ven Commandeur de Haze daer op

Engelfen als doen afgeweken waren , fb
fchijnt om haer wat te repareeren en
herftellen, hebbende oock met den anderen Krijgs-raed gehouden ; dat doenmaels noch niet een van de onfen reddeloos gefchoten , oock niet een eenigh
Koopvaerdy-fchip genomen was , en
dat het gevecht van de zyde van d'onfen
feer ordentelijck was toe gegaen ; dac

Chaloupe uytgefet , en daer mede
den Enfen Commandeur gefonden heeft; dat
de voorfz. Schipper met twee van zijne
Chaloup-Roeyers in 't Engels Schip
zijne

zijn Schipper aen het boort van

en aldaer foo het
,
gemerckt hebbende,
een quaet voornemen was , zijne

over-gegaen zijnde
fchijnt, aenftonts
dat'er

verdere Chaloup-roeyers toe-geroepen
heeft, datzyeengoet heen-komen fouden fbecken j dat de felve Chaloup-roeyers daer op haer tou hebben laten flippen, en alfo achter uyt gedreven zijn,
begevende haer alle plat op den bodem
van de Chaloupe op hare buycken, dat
d'Engelfe vervolgens uyt den voorfz.
Commandeur met mufquetten op de
voorfz. Chaloupe , en met de volle lage
Kanon op den voornoemden Commandeur de Haze los gefchoten hebben,

fonder dat tuffchen hen-luyden eenige
woorden zijn gewiffèlt ; dat den ViceCommandeur vande Engelfe infgelijcks
aen den Vice-Commandeur du Bois toe-

geroepen heeft, dat hy fijne Chaloupe
foude uyt fetten , en aen boort komen
doch dat den felven daer op heeft geantwoort , dat foo hy Engelfe Capiteyn,
hem Capit. du Bois hadde te fpreken , hy
felfs by hem foude over komen , en dat
daer op uyt het Engels fchip eerft drie
ichoten , te weten twee door 't Schip van
Capiteyn du Bois , en een door 't Wand,
gefchoten zijn ; dat vervolgens , na weynig ceremoniën, foo haeft den Engelfe
Commandeur aen Capiteyn de Haze de
volle lage gegeven hadde, den Engelfe
Vice-Commandeur oock aen Capiteyn
du Bois de volle lage gegeven heeft , en
dat alfoo daer op het gevecht

met hevig-

heyt ten weder-zijden was begonnen, en

't

daer-en-tegen den Vice-Commandeur
van d'Engelfen , t'eenemael reddeloos
was , fulcks dat hy fich des an deren -daegs
niet weder heeft vertoont ; en dat oock
noch al eenige andere Engelfe Schepen
andere rampen geleden hadden dat den
Capiteyn en Commandeur de Haze des
avonts, op 't eyndigen van 't gevecht,
was doot-gcfchoten ; doch dat fijn Luytenant , met toeftemming van Capiteyn
du Bois , om geen alteratie in de Vloot
te maken , de Wimpel van de groote
Stenge hadde blijven voeren , en fich
oock voorts doorgaens als een eerlijck
:

foldaet gequeten hadde; dat des anderen-

daegs de Engelfen een renfort , eerft van

en naderhandt noch van twee fchepen , bekomen hebbende , 's morgens
omtrent 9 uuren , wederom op de onfen aengevallen waren ; en dat in het felve gevecht den Engelfen Commandeur
in ly van Capiteyn du Bois was komen
op lóopen , hebbende hem met fijn
BoeghfprietdeVlaggevan de Compagneafgeilreken , en het Hackebort wat
ontram poneert, met noch twee andere
drie,

Fregatten te loefwaerdt , fulcks dat het
een deffeyn fcheen om hem Du Bois,
d'een vand'eene, en de twee anderen >
van d'andere zijde aen boort te klampen,
maer dat fulcks echter niet en was geeffcctueert , zijnde den Engelfen Commandeur na het wifielen van veele Ka-

nonades , en oock door Mufqutterye
wel begroet wefende , eyndelijck weder af-geweken , en oock reddeloos van

doen

van
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doen voortaen mede buytcn het gevecht
gebleven ; dat de felve oock niet leer wel
van de voorfz. twee Fregatten gefecondeert was geworden.
Dat het voorfz. gevecht , oock dien
gantfchen dagh , mee eenige intermiflïen
nochtans was gecontinueert , dat Capi-

teyn du Bois ontrent den middagh zijne
lincker-handt afgefchoten was j en dat
na de middagh van den voorfz. 24. deles , Capiteyn van Nes , en daer na eerft:
tegens den avont nog drie Koopvaerdyfchepen door de Engelfche waren ver-

overt, al na Sonnen ondergang, te weren het Schip de Landman , Schipper
Hillebrant Dirckfz. den Haen , komen-

de van Smirna , en gedeftineert na Araflerdam , zijnde geweeft ( foo hy Capiteyn Yfelmuyde verftaen hadt ) een rijck
geladen Schip; het Schip de Vrede van
Rotterdam,Schipper Jan Veth , komende van Meffina , meelt met Zijden geladen , en nog een Zeeuwlche Fluyt , daer
van hem Capiteyn Yiêlmuyde de naem
onbekentwas, doghfoick van anderen
vernomen hebbe , genaemt de Fortuyn,
komende van Mallaga met Wijnen, wefende een kleen Scheepken , en de ladinge van weynigh waerdye } dat de Engelfchen daer mede tegen den donckeren
avont waren afgeweken , en zedert de
onfen , (die doenmaels niet verre van de
Hoofden waren , en de fèlve Hoofden
des nachts inde eerfte wacht fijn gepaffeert ) niet meer hadden geattacqueert
ofte gevolght ; fulcks dat van omtrent de
70 Schepen, de voorfz. 3 Koopvaerders,
met den voornoemden Capiteyn van
Nes , 't Schip Kley n Hollandia , een oud
Schip, nietfterekgemant, noch koftelijck gemonteert geweeft zijnde , door
de Engelfchen fijn genomen} alle de Capiteynenvan oorlog hebben , na hy Capiteyn Yfelmuyde had konnen bemercken , haer wel gequeten } alleen had den
voornoemden Capiteyn van Nes, hem
den eerif.cn dagh wat meerder onder , of

de

Ruyter.
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by de Koopvaerdy-luyden gehouden, als
Capiteyn du Bois , ( waer op hy Capiteyn Yfelmuyde eerft alleen de Soldaten,
en na de voorfz. quetfure van Du Bois,
het geheele Schip gecommandeert heeft)
gemeynt hadt te behooren ; en na dan
hem Capiteyn van Nes de Engelfchen
den tweeden dagh aen boort geleyt hadden , was het kort gedaen geweeft. Van
Nes wierdt doot gefchooten , en 't Schip
is daer na, met d'Engelfchen , en Hollanders, die daer op waren, gefoncken.
Ende nadien omtrent de devoiren
van gemelten Capiteyn van Nes , de oude, inde wandeiinge gebynaemt, den
ouden Boer Jaep , te met eenige ongunftige en faem-roovende verhalingen zijn
gedaen, fullenwy hier, tot verdedingh
van 's mans grijfe dapperheydt , aenhaelen het getuygenis van Matroof en , uyt
het gefoncken Schip, endegevangemffe ontkomen. DeCe dan den 7 van Graf-

maendt tot Rotterdam aengelandt, verklaerden , hoe fy op den 3 1 der voorledene maend , meteen Engelfch Vaertuyg uyt Duyns , fonder eeten, drincken,

ofCompas mede te hebben,

fig

hadden

t'Zee begeven, en, na 3 6 uuren fwervens,eyndelijck tot Nieupoort,in Viaenderen , waren aengekomen zijnde daer
:

boven oock beyde gequetft, hebbende
den eene ( die voor Boots-man op 't gemelte Schip hadde gevaren ) in den flag
fijn een ooge verlooren , en twee fware
wonden in 't lijf bekomen ; den andere
was Schieman geweeft , en oock dapper
door de fplinters gequetft. Voorts verklarende , dat fy , op Donderdag den 24
van Lentemaend , na dat fy lang hadden
fchutgevaer gehouden , eyndelijck zijn
aen boordt geklampt, en wel hegtvaft
gemaeckt, van een Schip met 62 ftucken , hebbende, een halve piftool-fcheut
van haer, op zijde , een ander met 94
ftucken , en onder de Ly een darde met
5óftucken j waer mede ruym vierglafen geflagen hebbende , was het Schip
Kkkk 2
aen

,

2ÓO

't

L

e e v e

n

en

aen alle zijden reddeloos gefchooten, het
roer en de roer penne aen ftucken , hebbende meer als 5 voeten water in. Het
Schip in fulcken ftaet zijnde, was oock
onder des den Capiteyn felf tweemael
fwaerlijck gequetft , en nu , de laetfte
mael verbonden , komt hy weder met
een onvertfaegde dapperheyt boven , en,
niet tegenitaende reets 50 dooden , en
ftijf Co veel gequetften hadde , befloot
evenwel den aen boordt leggenden Engelfch-man felf te enteren , wanneer hy,
tot defe helden-daedt fijn volck

aenmoe-

digende , in de borft wierdt gefchooten,
en aenftondts den geeft gaf. Waer na
devyanden het Schip bemagtigende , is
hetfclve, een uur daerna, met 26 Engelfchen , en eenige gequetfte en getonde Hollanders, geiöncken. Siet daer,
een waerachtigh verhael van eene dapperheyt, die, hoewel ongeluckig, ten
minften dat kleyne geluck verdiendt,
van voor de nakomelingen een loffelijcke geheugeniiTe , en een onfterffelijcke
naem te behouden.
De bedenckingen hier over genomen, zijn tefienin'tTooneeldesOorlogs , daer wy den benieuwden Lezer
naer toewyfen.
De Engelfchen dan aldus met defen
geringen buyt , en wel gedeckt in hunne
Havens gekomen zijnde, en de Oorlog
aldus zijn aenvangh naer gewoonte , met
dadelijckheyt genomen hebbende, iagh-

men het momaengehchtt'eenemael afgefchooven , en de lchalcke intentie van
het Engelfche Hof gefinde , in het openbaer.
DcCe om het eene quaet met het
andere goet te maecken , bewegen den
Koninck een Openbaere Oorlogs verklaringe , tegens den Staet der Nederlanden op de gewoone plaetfen , binnen
Londen, met Trompetten geklanck

te

doen verkondigen.
Decla»
xatie van
Engelant

ÏT7 Y

YY

,

zijnaltijdtgeinclineert geweefttot

degemeeneruft van 't Chriftendom ,
en fooforghvuldigh geween om geen

Daden

Koninckrijcken of Staten te invadcren, dae
wy hoopen de Werelt ons dat recht doen fal
om te gelooven , dat het niet is dan een onmijdehjeke neceffiteyt , die ons conftringeert
tot de refolutie om de Wapenen op te ne-

men.
Immedi3telijck

't

eerfte

Werck

dat

Wy

ondernamen op onfe reftauratie tot de
Kroon , was om Vrede te ftabileren , en
een goede correfpondentie
onfe Naburen. In 't particulier was onfe forgh , metdeStaten Generael
der Vereenighde Nederlanden , een vafte
Vrede te fluy ten ( op fulcke billijcke Conditien , die voorfeker niet gebroken fouden
zijn geweefti indien eenige Obligatie haer
konde gehouden hebben inde limiten van
vriendfehap en gerechtigheyt.
Dit Verbondt wierdt aen onfe zijde invivaft te ftellen

tuffchen

Onsen

olable gemaintineert

,

maer

in

't

Jaer 1664.

Wy

wierden
opgeweckt door de klachten
van onfe Onderdanen, en de eenparighlijcke ftemme van beydede Huyfen des Parlaments ; bevindende dat het ydel was de profperiteyt van ons Koninckrijck voort te fètten , door vreedfame middelen , terwijl onfe Onderdanen gedurigh onderworpen waren de injurien en oppreffien van die Staet
buytenlandts.

Dien geheelen Somer wiert doorgebracht
met Ncgotiatien en devoiren aen onfe zijde ,

om haer te brengen tot rcdelijckcConditien,
welcke, niet tegenitaende all' Ons devoir
bleeck op het laetfte onmogelijck 5 want hoe
meerder
Haer vervolgden met vriendelijckepropofltien ,te obftinaterfy haer toonden om met Ons te accorderen.
Hier op volghden den Oorlogh in den
Jare 16^5, welcke duurde tot den jare 1667,
in alle welcke tijt onfe Vi&orien en haer verliefèn haergenoeghfaem behoorde gedach-

Wy

maken , in 't toekomende haer verbont opreclitehjck te onderhouden maer in
plaetfe van dat , de Vreede was foo dra niet
gemaeckt , of fy keerden haer ( volgens haer
gewoonelijcke manier ) tot het breecken van
de Vredeartijckelen, en onfe Negotie de voet
tigh te

:

dwerstefetten.
Als per exemple, de Staten waerenverobligecrt, volgens een Artijckel van'tContracltot Breda gefloten , om CommifTarifen

aea
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At befpottelijcke Schilderyen, valfche Gedenck-Penningenen Pylaren , van welcks
eenige per ordre van de Staet, publijckelijck
zijn ten toon geftelt , in de felve tijt doen wy
met haer traden in vereenighde Raets-pleginge , tot de oprechtingh van de Tiiple Alliantie , en de Vrede van 't Chriitendom:
dit alleenlijck was fuffifante reden tot onfè
milhoeginge , en 't refentiment van alle onfe
Onderdanen. Maer wy zijn daer toe geurgeert door meeder confideratien , dan die
ons felve raeckt , te weten , de prefervatie
van onfè Negotie, aen weleke dependeert
't welvaren en profpericeyt van ons volck , en
haer buyten Landts te befchermen vanviolentieenonderdruckingen, en de Hollanders haer veritoutende ons te afFrontercn
by na in onfe eygen deltritT: , hebbende oorfaeck om onfe rechtvaerdigen toorn tegen
haer te uyten.
Het recht van de Vlag is fo oudt , dat het
is een van de eerfte prerogativen van onfe
Konincklijcke Predeceffcurs , en behoorde
hetlaetfte te zijn daer dit Koninckrijck oyc
van fcheyden molt, 'ten is noytin queftie
getrocken, en wierdt wel exprefielijck erkent
in'tverdrachtotBreda; nochtans dcfe laetfte fomcr wiert alleenlijck gevioleert by haer
Commandeurs ter Zee , en die violentie daer
Maec
nae in den Haegh gerechtvaerdight.
het wiert door haer-luyden vertoont in de
meefte Hoven van 't Chriftenrijck als belacchelijck voor ons fulcks te eyfTchen , een on-

In Weft-Tndien gingen Sy noch verder
in een Artijckel van 't felee verdragh

want

moeften wy haer Surinam reftaureren , en
by verder Artijckelen in 't felve verbont , waren fy gehouden onfe Onderdanen in die
Colonie liberteyt te geven, om haer felven
en goederen, te tranrporteren in eenige andere van onfe Plantagien.
Achtervolgens
van dat verdragh gaven wy haer die plaets
over , niet tegenltaende hielden fy al ons
volckdaer, en hielden de Majoor Banifter
gevangen , om dat hy verfocht te tranfporvolgens de Artijckelen.
klagende over dit
,
ongelijck, verkreegh na twee Jaren follicitatien, een ordre tot naerkominge van die
,

Onfe Ambafladeur

maer als wy Commiifarifen en
twee Schepen derwaerts fonden , om ons
Artijckelen:

volckafte halen , de Hollanders (volgens
haer voorgaende practijcke in defaeck van
Pouleron boven de veertig Jaren na den anderen) fonden heymelijck ordre contradicerende, die fy ons opentlijck hadden toegeeygent , foo dat het effect van onfe Commiffanfen haerreyfe derwaerts alleenüjck

was,

brengen eenige weynige van onfe armftc Onderdanen , en de gebedenen
fmekingen van de confiderabelfte en rijekfte,
te

gehoorde Infolentie

verloft te worden uyt die flavernye.
Nacr dit maeckten wy onfe klachte in Augu-

laetftleden door Brieven aen de Staten
Generael, waerin wy verfochten, dat order gegeven mocht werden aen haer Gou-

fti

,

voorfz. Artijckelen.

tot obfervantie

Dan

tot

dek

vageren op onfe Onderdanen
verre afgelegen
fe

,

,

fy

mitteert te

van de
tegen-

in plaetfen fo

Koninghlijcke Perfoon > en de eer van de-

met onsfouden

werden

in de felve te viffchen

,

Niet tegenltaende alle dele provocatien
foo hebben wy patientbjek verwacht fatisfactie , niet foeckende de Vreede van ': Chri-

foo extra-

daer fy fo ftout zijn met on-

dat fy

weleke fchuldi°h zijn de Staet , waer in fy
nu zijn ( orrumet ons te defputeren ) aen de
protectie van onfe voor- vaderen, en de Manhaftigheyt en bloet van onfe Onderdanen.

woordige tijdt hebben wy niet een woort in
antwoort , offatisfacliekonnen bekomen.

Dan 't en is geen wonder dat

,

twiften om de Dominien van der Zee. Daer
fy onder de Regeeringe van onfe Konincklijcke Vader het hielden voor een Obligatie,
betalende de Licenten en Coltuymen geper-

om

verneurs aldaer
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Natie fo dichte by haer, in haer eygen lant,
daer qualijck zijnde een Stadt in alle haer territorien , die niet gevult zijn met ongherijm-

aen ons tot Londen te lenden , tot reglement
van onfen handel in Ojft-Indien maer iy
waren foo verre daer van d3en , om fulcks na
te komen , d3t, doen wy onfe Ambafladeur
overfonden , om haer dat felve indachtigh te
maken , dat hy in drie Jaren geen fatisfactie
(tot die Artijckelen) konde bekomen , noch
oock geen furciantie van de ongelijcken die
onfe Onderdanen in die Geweiten van haer

teren

de

[

j

ftenrijck te difturbeeren

re

,om onfeparticulie-

Refentement, wanneer (yniet nalieten

Kkkk
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doen, om de Alder-ChrilteKoning tegens ons op te roekenen ,

haerdevoir

te

van wekken
.

fv haer fo verfekerde , dat voor
twaelf Viaenden haer Minilters hier ons daer

mededreyghden.

:

;

dat in defe conjuncfure ly wil-

om voor onsteftrijeken ,
indien wy haer wilden affi (keren tcgens de
France , Conditioneel , dat het noyt foo
plaets foude hebben tot haer prejuditie hier
namaels.
Sedert de wederomkomft van onfe Ambafladeur, hebben fy een excraordinary aen
ons geïbnden , welcke op een extraordinare
manier ons te kennen gaf, geen vorder faden confenteeren

tisfactie

konde offreren

,

tot

dathy

te

rugh

Mceftcrsrudgefchreven.
Soo dat wy nu defpereerende van een
goet effect , of verder handelingh , wy gheconltringeert zijn om de Waepenen op te
nemen , tot main.enu van onfe oude Prcrogative van onfe Kroon , en de eer en fecu-

aen

vcrvolgh van den Oorlogh tegen de Stoeten Generael der Vereenighde Nederlanden , haer Vailalen , Onderdaenen en Inin

woonders .willende dat al onfe Onderdanen
daer kenniilc van hebben welcke wy van
nu aenitricktelijckverbiedien, op pene van
de dood, geen correfpondentie of communicatie tt houden met de Staten Generael,
of haer Onderdanen , die alleenlijck uytge:

meer van haer hoorende ,
fonden \vy een ander Ambafladeur aen haer,
welcke naer diverfe dringende Memoriale
overgelevert in onfe Name , geen antwoort
kon bekomen , tot dat hy had verklaert fijn
revocatie doen prefenteerden fy een Papier
Op'tlaetltniiJt

tot dit Effe£t

Daden

en

fijn

nteytvan ons Koninckrijck. Ons vcrlaete-nde op Godc , dat hy ons affutceren fal in
onfe rechtvaerdighe onderneminge, alfoo
middel hadden gelaten onsVolck
tebefchermen van deloosheyt van die Natie in Vreede , maer by de Manhaftigheydt

wygeen

van onfe Onderdanen in Oorlogh.
Daerom hebben wy goet gevonden te declareren , gheüjck wy declareren by defen ,
dat wy den Oorlogh willen voortfetten , foo
ter Zee als te Lande tegens de Staten Generacl dar Vereenighde Nederlanden , en
alle haer Onderdanen en Inwoonderen: by
def;-n willende onfe waerde en feer geliefde
Broeder den Hartogh van Jorck , onfe
Hooge Admirael , onfe Stedehouders van
alle onfe Provintien, Gouverneurs van Forten en Garnifoenen , en alle andere Officeren en Soldaten onder haer ter Zee en te
Land , teoppoferen allede ondernemingen
v.n de Stieten Generael der Vereenighde
.'dei landen of haer Onderdanen, te doen
en txecuteeren alle attienyan Hoitihceyt,

welcke daer toe genecefliteert zijn
van haer Perfoonen of
Goederen uytde voornoemde vereenighde
Nederlanden.
verklaren en geven onsKoninglijck
woordt , dat alle fulckc van de Duy tfche Natie die haer onderdanighlijck comporteren
jegens ons , en niet correfpond eren met onfe

fondert

,

tot het tranfporteren

Wy

Vyanden,

fullen verfekert zijn in haer per-

foonen en goederen , en vry van alle moleft
van wat nature.
Vorder verklaren wy , indien eenige Onderdanen van de Vereenighde Nederlanden,
'tzyuyr affectie tot ons, of ons Gouvernement , of door oppreflie die fy daer ontmoeten

,

in onfè Koninckrijck

komende , die ful-

by ons gheprotecfeert werden in haer
Perfoonen en Goederen.
En alfoo wy verbonden zijn byeenTragemaeckt
£taet de Vreede te onderhouden
tot Aix la Chapelle , verklaeren wy fmaallijck, dat niet tegen Üaende de voortfettinge
van defèn Oorlogh, foo willen wy onderhouden de oprechte inhoudt en meeningh
van dat Traftaet, en dat in alledeAlliantien ," welcke wy f dien maken in 't vcrvolgh
van defen Oo: log,hebben wy,en willenjforg
dragen, de felvete preferveren onverbrekelijk, 'een zycontrary daer toe geprovoceert.
len

.,

,
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Gepublkecrt door fijn Majefleyts Secreten Raedt.

Men vingh dan aen met alle gewelt
en geweldigh tegen ftnbbclen der Lantfaeten in Engelandt, tot hun Vloot te
pre/Ten, gelijck oock aen de andere zijde in de Nederlanden , fich tot tegenweer foo te lande als te waeter te vervaerdigen, te meer dewijl deKoninck
van Vranckrijck , nu oock fijn Oorloghs

van

Michiel Adriaensz.

loghs verklaringe tegen defen Staet by
die van de Engelfchen hadt gevoeght

luydende als volght
Oorlog»
verklaring

van
Vranck»
rijck.

DEquaedevoldoeninge,

die fijneMa-

jefteyt heeft over'c beitier dat

de Ge-

nerale Staeten van de Vereenighde
Nederlantfehe Provintien, federt eenige ja-

ren t'fijnen aenfien hebben gehouden , wetende de faecke foo verre gekomen , dat fijne
Majefteyt nietlangher, dan tot koften van
fijne Glorie , en kan diffimuleren d'on-

waerdigheydt die hem veroorfaeckt werdt
door een maniere van doen , dewelcke foo
weynigh over een komt met de groote Obligacien daer mede fijne Majefteyt , en de Koningen fijne Voorfaeten de fclve foo liberalijcken hebben op gevult, foo dat fijne Majefteyt verklaert heeft , en verklaert by defen , van fijn handt onderteeckent , vaft
geftelt, en gerefolveerc te hebben , de gemelde Staten Generael der Vereenighde
Nederlandcfche Provintien den Oorlogh
aen te doen, foo ter Zee als te Lande.
Tot dien eynde beveelt fijne Majefteyt
aen alle fijne Onderdaenen , Vaflalen , en
Dienaers op de Hollanders aen te gaen , ende heeft henluyden verboden , ende verbiet
hun , hier naemaels met henluyden eenige
ommegangh , handel , nochte intelligentie
te houden , op pene van 't leven. Ende hout
fijne Majefteyt tot dien eynde van nu af aen
voor gerevoceert , ende revoceert alle permiffien , Pafpooi ten , Sauvegarden , ofte
Vrygeleyden, die door hem , ofte door fijne generaele Stedehouders en andere fijne
Officieren contrarie defes fouden moghen
wefengeaccordeertcn toegeftaen , en 'hout
defelve voor nul en van geendcr waerde
;
verbiedende een yegelijck wien het oockzy,
daer eenigh regard op te nemen.
Beveelt en ordonneert fijne Majefteyt
aen mijn Heerden Grave van Vermandois
,
Groot-meefter, Hooft en Surintendant Generael van de Navigatie en Commercie van
dit Konincknjck , aen de Marfchalcken van
Vranckrijck , de Gouverneurs en Lieurenanten-generael wegens fijne Majefteyt in
deflelfs Provintien en Armeen , Velt Maerfchalcken, Colonels, Veltoverften , Capiteynen , Hoofden en Aenvoerders van fijne

de

Ruyter.
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KrijghsVolckeren,footepaerdeaIs te voet,
Franfchen en vremdelingen , ende alle andere fijne Officieren dien 't behooren fal, dat
fyden inhoutvan defen doen executeeren ,
een yeder in fijn regard , door 't diftrict van
hun gtbiet en juriïdictie, want fu!cksis de
wille van fijne Majefteyt, den wekken verftaet dat defen fal werden verkondight en
geaffigeert in alle fijne Steeden , foo ZeeSteeden als andere, als mede in alle Havenen en andere plaetfen van fijn Koninckrijck , daer 't van nooden zijn fal , ten eynde
niemant daer van ignorantie fal hebben te
pretendeeren. Gedaen in 't Kafteelvan Verfailles, den lèften April 1671. Getekent

LOUIS,
Ende noch lager

Le Tellier.

Isgeordonnecrt aen Charles Canto, ordinarisgefworen Roeper vanden Koningh
inalledeplaetlèn van defe Stad, de Voorfteden , Prevooftfchap en Marckgraeffchap
van Parijs , daer 't van nooden zijn fal te pubhecren , en te doen affigeren de Ordinanne
van den Koningh van den 6- van defe tegenwoordige Maent en Jare , ten eynden men

geen faecke van ignorantie en fal hebben
te pretendeeren. Gedaen den 6- A pril 167a.
Getekent

De la RjinU.

Geïefen en gepubliceert op 't geluyt van
Trompetten en openbaere uy troep , mitsgaders door ajfixie aen alle de ordinaere e?t ex-

traordinaire Kruys-flraten van defe Stadt
en Voorfee de van Parijs, door my Char-

Canto, ordinaeris gefwoore Roeper van
den Koningh binnen de voorfz. Stede , Prevoo fchap en Marckgraeffchap van Parijs : in 't doen van vuelcke verkondiginge

les

f

met vijf Trompetweten Profme Troujfon , Endi?nedu Bos , gefwooren Trompetters van den
Koningh , e?i drie andere , op donderdagh
den 7. April 16 J2.

ick vergefelfchapt inas
ters

,

te

:

Getekent

CAN

T

o.

Maer de Koninck van Engelandt,
fïende

om

fijn

ingefetenen foo onwilligh,

weder tegens hun geloofs-ghenooten

,,,

,,,
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ten aen te gaen

,

om

en

heeft dit navolgende

men geweeft zijn , maer fullen oock op

buytenlanddche
ingeiètenen in te daegen , laten uy tgaen.

bevel-fchrift,

Daden

'cLeeven
lijn

haer

wederkeeringe , een genadige , en volle vergeldinge van fulcke hare dienden genieten.
Gegeven aen het Hof tot Withal den 8 A,

Indaging
des Koninks van
Engeland,

vm

fijn Majefteyts
1671. in het 14 Jaer
Regeeringe. Godt beware den Koningh.

Carolus Rex.

pril
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Lhoewrel dat fijn Majefteyts laettle
Declaratie van Oorlogh , teghen de
Staten van de Geünieerde Provintien
n fchlelveneengenoeghfime waerfchouwinge is, aen alle fijne Majefteyts Onderdanen , nu ingcfetenen , of woonachtigh
in eenighe deelen of Dominien van de Vereenighde Nederlanden , of geimployeert in
dienft van de Staten Generael , om haer vertreek op het fpoedighlte te vervorderen , op
dat fy hetpcnjckelvan de Wee mogen mijden, nu bevonden te worden aenhangende aen fijn Majefteyts vyandenj nochtans
mogelijck zijnde , dateenige van fijn Majefteyts goede Onderdanen, tegenwoordig!»
blijvende in die geweftcn , niet mogen we-

£\

-

of perijckel , dat (y in haer
verblijf mogen hebben , of het voordeel dat
fy (ouden konnen genieten , dooreen fpoedigh en dienftigh wederkeeren in fijn Majefteyts dienit, fijn Majelteyt d icrom , met
advijs van fijn Raedt , heeft goedt gedacht
defefijn Koninghlijcke wil, en believen te
verklaren, verey ft en gebiedt alle, en een
yegeïijck van fijn Onderdanen ; tegenwoordig zijnd? binnen de Dominien van de Staten der Vereenigde Provintien , of eeniger
wijle, in hare dien !ten, dat fyte huys keeren, met aüemogelijcke fpoedt, op poene

ten het gevaer

,

van de uyterfte rigeurdes Wets , om fulcke
hare verraderhjeke aenhangh, en van 't gevaer van verbeuring harer Landeryen, Huyfingh, Goederen en Vee, de welcke gevonden fullen worden in eenige van fijn Majefteyts Rijcken: En foo eenige van fijn Majefteyts Onderdanen , de welcke voordelen
vluchtigh zijn geweèft voor fijn Majefteyts
ongenade , en tegenwoordigh haer aldaer
verhoudende, genegen mochten zijn , om
fijn Majefteyts genade en faveur , hier na te
genieten, door het plegen van eenige aen,

genarneentiytnemendedienften.j
jefleyt verklaertby defen

,

fijn

Ma-

dat fulcke Perfoo-

nen niet alleen met Pauion lullen ontfangen worden , wat , of hoedanigh haere cri-

Onderdies quamen de Heer de Groot
uyt Vranckjijck, en de Heer Meerman Gefanten
uyt Engeland, beyde onverrichter faec- tehu ys«

ke te huys , de welcke naer gedane rapporten, voor hun verrichtinge bedanckt
In teghendeeh arbeyde de Heer
Haren met eenigh meerder voordeel,

zijn.

om

.

aen het Hof van
Sweden, hoewel aldaer de Regeringe,
tot de uy tvoeringh van de Triple Allian(00 te fpreecken

,

> niet wel konde bewogen worden ,
maer ftaende des Konincks minderjae-

tie

Staetvan
hetSweet-

righeyt, deonzijdigheyt fochttebewaren.

OndertuiTchen betoonden haere Ho.

Mog. aen de gheheele wereldt,
niet teghenilaende het

datfy,

Hof van En ge-

landt fich omtrent het aentaften van de Goede fn-

Smyrnafche Vloot

>

en Oorloghs De-

t en,ie

claratie, foo klaerlijckhetVredensver-

drach van Breda verbroocken hadden

evenwel hun woordt en eedt , in alle
oprechtigheyt (bchten te bewaeren , en
ten overvloedt ongetwijffelde proeven
te geven , dat fy, oock felfs naer defe eerfle aggreffie der Grooten , niet wilden
dat deonnofele Onderdanen daer door
fouden komen te lijden invoegen de
Heeren Staten , op de klachten van ver:

fcheydene Nederlandtfche , Engelfche
en Schotfe Kooplieden en Schippers,
wekker Schepen en Goederen , by retorfie inde Nederlandfche Havens waren , een befiuyt namen , om van hunne zyde het 32. Artijckelvan hetTractaet van Breda, te doen ftandt grijpen.
DefcRefolutieden Koninck van Engclandc , door den Heer Boreel , Ambailadeurordinaer van den Staet aldaer
bekent gemaeekt zijnde, wierdtbyhet
Hof de iaeckeopgelijckevoet goedge-

vonden

van
*

van
Gevolgh
vanden
Koninck
doei op

Michiel Adriaensz.

vonden en beflooten , de aengehaelde
Scheepen der Nederlanders van gelijcken te ontilaen, het welcke hen niet achterdeeligh was, alfoo inde Hollantfche
havens vry meerder Engelfche , als Hollantlche in de Engelfche haevens laegen.'
De Declaratie dan hier over van het Hof
gegeven, luyt als volght
Sijn Majefteyt op den 17. van
Maert voorleden , op het lefen m den
Raed , van Sijn Declaratie van Oorlog
tegen de Staten Generael van de Geünieerde
Provintien van de Nederlanden , gebood:

ALfoo

fijn genade den Hertogh van Laudcrdale,
endc den ecrwaerdigen den Graef van Arlington, principael Secretaris van Saet,dien
félfden avont te confereren met den Ambaf-

fadeur ende

om voor

Minifter van de voorfz. Staten

dragen de Obfervantie van het
31. Artijckel , beflooten in de V rede-handeling tot Breda , aen Sijn Majefteyts zijde,
van het ontflaen van de Perfoonencnde goederen van alle Duytfche Onderfaten , die
te

gevonden , ofte die op die tijdt vry wilwaren ingekomen in Sijn Majefteyrs Ha-

hier
lig

vens

,

mits dat Sijn Majefteyts Onderfaten
mochten genieten van

gelijcke voordeel

welck menigmael vervoorfz. Artijckel
nieutisgeweeftdoor den Graef van Arlington 3en den voorfz. Ambafladeur. Ende het
fchijntnuten laetften door een Papier van
hem van ^.defes, dcfen dag hiervoorgele't

:

fen, dat de Staten de voorfz. Propofitien toe-

ende
,
Onderdanen, met haer Schepen ende Goederen ,
ende dat fy mogen vry wederkeeren fondcr

geftaen ofte geconfenteert hebben

fullen vry ftelfen alle Sijn Majefteyts

eenige prohibitie

vinden

,

als fy

het

Ru y ter.

wat datdegefeyde Staten

i6f

ftuckdoen
wilden. Oock dat'alleperfoonen ( behoorende tot de voorfcyde Schepen , die onder
detentie zijn , ter oorfaeck van den Oorlog}
lullen vry geftelt werden,mct vermogen weder te keeren met hare fchepen ende koop»
manfehappen , als fy gelegentheyt fullen
hebben , na den inhoudt van 't voorfz. Arlijckel
Ende datmen notitie geven falaen
dtn Duytlchen Ambaffadcur, dat hetalfo
vryelijck mag volbragt werden van fijn Meefters, a!s het nu belooft is: ende Sijn Majefteyts Commiflarifen van wegende Gevangenen , worden gerequireeir notitie hier
van te nemen, ende oock tegehoorfamen.
Ende alfoo door een ander Papier van den
ij', defer , delen dagh oock geleien , van den
in dat

:

Heer Boreel

,

door ordre van de voorfz. Sta-

ten Generael van de Geünieerde Provintien;

voorftelknde het treden tot eenige conditien
van accoort , rakende het wifklcn van de
gevangenen in den Oorlog aen weder- zijden Sijn Majefteyt heeft goet gedacht de
confideratievan defe faeckte referecren aen
fijn principale Commiflaiifen van de Prijfen,
datfy daervan mogen confiderteren , ende
aen Sijn Majefteyt voordragen fodanige expediënten als fy fullen goet- vinden.
Oock alle Duytfche Kooplieden ofte andere, die noch in hare Perfooncn noch hare goederen onder defe detentie zijn , mogen
vryelijck vercrecken uyt dit Koninckrijck , fo
het haer goet dunckt , fonder eenige bekommeringeoftc moleftatie.
:

Geordonneert door fijn Majefteyt in den
Raet , dat dit ten eerjïen gedruckt en
gepibliceert iverde.

Edw. Walker.

bequaem beOndertuiTchen naemen de Franfche

fullen.

Sijn Majefteyt heeft goet

de

gevonden te ge-

Waepenen te

lande hun verwonderlijc-

bieden den Honorableofte eerwaerdige fijn
principale Commifarifen van de Prijfen hier
mede te doen alle de Schepen , goederen en-

ke en ongehoorden voortganck > daer
elders van te lefen is, en die Koninck
niet vergenoeght aldus defen ongeredaengeflagen
de koopmanfehappen , die hier
derden ftaet in te Hoeken, voeghde nu
waren, in eenigevan Sijn Majefteyts Haveoock fijn Oorloghs macht ter Zee by die
nen , voor de Declaratie van Oorlog , ofte
vandeEngelfchen. Hetaenkomen van
te
vry
ingekomen
waren
,
vrywilligbjck
die
defe, en het uytkomender Nederlantnoch
ftellen ende te ontflaen ; zy zijnde tot
de Engelichen oock
toe gebleven onghemoeyt , verwachtende fche Vlooten , dede
,

LI 11

hunne

,, ,,
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L

e e

ven

hunne haevens verlaeten , om fich alfoo
met de Franfchen tevereenighen ; het
wclcke de onfe

,

komende een etmael te

laet, mifluckte te verhinderen.
,r

en

Daden
op een ander Schip over

(naer oordeel)

gaen moft.

Den Ruwart van

Putten ,
zijnde op het Schip van deRujter, onthielt fich onder het flaen geduerighlijck

voordes Stuurmans Hut, om op alles
goede acht te nemen, maer konde , ter
oorfaeck van den geweldigen roock en
damp, niet verre van fich lien ; i2Hellebaerdiers en een Serjant, tot fijn lij Fven 24. Kirfen.
Van de Franfche 33. Schepen, 10966. fchutten beftelt , ten deelen by hem , en
man, 1926 ftucken, met 8. Branders, ten deelen boven de Hut ftaende , verminderden haeft in ghetal , wordende
en 4. Fluyten.
De Vereenighde Nederlantfche Vloot driedaer van doot , een de beenen af
Pe Nederlantfc
was van 74 Oorloghs Scheepen , bemant gefchooten , en twee fwaerlijck gequetft.
Vloot.
Het ongeluck trefte den Ia Admimet 17922. koppen , en 4029. ftucken
behalven de Branders en Advijs-Jach- rael van Gent mede, die omtrent naer
een half uer vechtens oock doot gefchooten.
De Nederlanders de Engelfche en ten wiert ; het welcke door den jongen
Franfche Vlooten , tot verfcheyden ma- Heer van Panhuyfen, Capiteyn van de
Marinen, op het. Schip van den Luylen gefocht en eyndelijck gevonden hebbende , Tonder die evenwel noch tot een tenant Admirael de Ruyter , bekent gegevecht te konnen brengen , kreghen maeckt zijnde , wierdt hem belaft het
eyndelijck bericht dat de Vyanden in felve ftille te houden , en met het felve
Soulsbay geanckertlaegen. Sy begeven Schip de welftandt van het Vaderlandt te
fich derwaerts, en kregen hen des mor- helpen bevechten: maer weynigh tijts
gens op den fe venden in het gelicht, zijn- daer na wiert Panhuyfen mede fijn ecne
de mede meed onder zeyl. Het gevecht been af gefchooten , en het andere fecr
Verhael
vïngh omtrent ten acht ueren met groo- gevaerlijck befchadight.
van het
de Vice-Admirael
Den Zeeuwfchen Admirael Cornelis
eerlle Zee te hevigheydt aen
gevecht
Banckert gingh op de Franfche los ; de Evertfz,. is oock doot gebleven. Brakel
tuflehen
Ruyter met fijn Efquadre tegen dat van leyde Montagu, Admirael van de blaude R.uyEngelfchen Admirael , den Hertogh we Vlagghe , aen boort , daer hy acht
den
ter.Engelfche en
van Jorck , onder de roode Vlagge j de glaefen langh tegen üoegh , waer door
Iiaaiciie.
Onder-Admirael van Gent met delijne het Schip van Brakel foodanigh onrhaelt
tegens Montagu , met het Efquadre van wierdt, dat het nae Zeelandt, omherftelt te worden, en inhet VeerfcheGat
de blaeuwe Vlagge.
Wanneer het gevecht een weynigh loopen moft maer het Schip van Montagu , omtrent met hondert ftucken en
tijdts geduert hadde, wiert hetfooftil
negen hondert man gewapent , is door
dat men de Schepen niet manieren konde, waer door de Vlooten geheel door een Brander onder den Commandeur
malkander ghedreven zijn. De Ruyter Jan Danieliz,. aen brant geftoocken , gequam evenwel Jorck op de zijde, welc- fprongen, en voorts geióncken. Montagu (ich in een Chaloup willende berke fchrickelijck op malkander fchooten
dat wel anderhalf uer duerde , tot dat den gen , valt in het over treden buyten
Hartogh lijngroote Stenghen Vlagghe boort , en verdrenckt , een van fijn Luyafgefchooten wierdt, en lijn Schip löo- tenanren quam gheheel naeckt aen het
daenigh ghetrofïen , dat den Admirael Schip van de Ruyter fwemmen , en

Tni;e che

DA'c twee Zeemachten nu vereenight

en Ftan-

zijnde, brachten uyt van de Engelfche
fche Zeehet
getal van
1 6. Oorloghs Scheepen
macht.
23530 man, en 4092. ftucken , behali

:

:

wierdt

van

Michiel Adriaensz.

de

Ru y ter.
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vintien, dat de Ruyter voerde, omtrent
gelijck oock eenighe
;
op ftucken van het Schip de 25000. ponden Boskruyt verfchoodreven. De Schout by Nacht van Nes tenzijn, foo dat de felve Heer wel vervocht oock dapperlijck , maer wierdt klaeren mocht , noyt in fulck een he-

wierdt geberght
lYlatroofen die

mede

lbo getroffen , dat hy fijn Schip
naer Zeelandt molt fenden, en op het
Schip van Gapiteyn Lancourt over
gaenj noch een ander Schip fijn groote
maftquijt zijnde, wierdt mede op-gefbnden. Eenige geberghde Engelfchen
wiften fich niet genoegh over delen oorlogh te beklaegen , en te verklaeren dat
fy tot delen tocht gedwongen waeren ,

vigh gevecht te zijn geweeft

hy hadt
evenwel maer 28 dooden , en 26 fwaer:

gequetften. Des morgens ten acht
ueren bevand fich de Staetiche Vloot ,
omtrent acht mijlen ooftelijck , ten zuyden van Orfordnefie, op de Engelfche
Kuft, zijnde ; foo veel men konde tellen, hondertRae-zeylen. Een gedeelte
van de vyantlijcke fagen fy omtrent anen niet als met tegen-iïn tegens de Hol- derhalf mijl boven de windt van haer af
landers vochten , daer fy het liever te- leggen: maer konden niet meer als vijfghen de Franfchen lbuden hebben ge- tigh zeylen van de lelve tellen. De Hollanders itaeeken fcberp by de wint, om
daen.
Tegen den middagh begoften de by de Lng^.lche te komen ; doch de EnFranfchen te deynfen , lbo dat' er tuf- gelichen deden van gelijcken , en hielfchen dat en de twee Engelfche Efqua- den 't af , het welcke duerde van des
dronsruymte quam. Banckert met lijn nao:2,ens ten elf, tot des avonts ten neZeeeuwen viel daer op met alle macht gen ueren toe , (onder datfe op de Staetfê
de Franfchen op het lijf, van de welcke derfden af komen ; waer op een fchieeen van de voornaemfte, voerende 80. lijcke Mift viel, foo dat de Efquadres
ftucken , in de gront gefchooten wiert.
hunne eygene Scheepen niet konden
Den Commandeur Munnick van bekennen. Wanneer het weer tegen
Rotterdam bracht lijn Brander geluc- den avont weder wat op klaerde , wenkighlijck aen een Engelfch Schip met fe- den het de Engelfchen omtrent Sonncn
ventigh ftucken , dat in den brandt, en onderganck van de Nederlanders af
voorts in de lucht vloogh. Noch twee foo dat buyten alle twijfrel het voordeel
andere van de grootfte Engelfche Sche- van defe flagh by de Hollanders is gepen, zijnofverbrantofgefoncken, foo weeft, die, om fich weder van alle bedat' er vijf van hun voornaemfte Schee- hoeften te voorfien ; weder naer Zeelant
pen , behalven die van minder flagh ver- over gefteken zijn, leggende fich omnielt zijn. Hiertegen verlooren de Hol- trent vier mijlen weft noordweftelijck
landers het Schip de Jofua, een van de vanhetEylandt Walcheren, in de volle
middelbare, door Capiteyn Jan Dick Zee ten Ancker
maer van dit geheele
van Weft-Vrieflandt gevoert, dat ge- Jaeris'er geen Zeeflagh meer voorgefoncken is. Een ander Schip, Weftergoo vallen.
Her bntbrack den Hollanderen oock
genaemt, is des anderen daeghs 's morgens door verfuym of ongeluck door lijn niet aen moedige borften , die , londer
ander belangh als de liefde tot her Vadereygen Boskruytgefprongen.
Dit gevecht duerde met die felve he- lanr, fich ter Zee begaven , verrijckende
vigheyt , van des morgens ten acht ueren 's Lands Vloot met over de hondert maEen van
af, den geheelen dagh over , tot 's avonts trooièn op hun eygen koften.
wanneer de Sonne onder gingh. Men defe was Geraart Haflelaar , van het out
berekent dat op het Schip de leven Pro- Burgermeeiterlijcke gefkcht van dien
lijck

:
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Naera , van wiens Voorlaten in deHollantfche gefchicht-boecken genoegh te
lefèn vak j onder de welcke oock die
beruchte Haerlemfe Amalbne Kenau
Haffüaarsgeweeltis, die met een Bende van hacrs gelijcken de Wapenen voor
haer Staat trots de mannen gevoelt
beeft , en het Leger van den Spaenlchen
Don Frcderico foo manhaftigh als getrouwelijck heeft helpen tegenftaen. Defe dan, om niet van fijn Voorfaecen te
ontaerden , heeft lich met veertigh brave
Boots gefellen , op het Schip de Befchermer genaemt , door Capitcyn David

maer heeft
defe moedigen aenvangh op het heerlijckfte met een roem waerde doodt be-

Swerius gevoert, begeven

:

veftight.

en

Daden

linie, die

de Hertog van Gelderlandt

Carel van Egmondt , den eerften van
dien Naem, met vier-en-twintig echte
foonen te pierde dienft geboden heeft.
Waer voor hy door den Hertog met een
groote gifte , en elck van defe fijn ruy terlijeke foonen met een Piftolet befchonc-

ken

zijn.
Belli

Nata Deo Soboles.

Eershalven moeten wy defe Edele
borften der gedachten iffe naer laten , op
datfe de vrucht van hun ièltlamemoedigheyt in een verjaerende roem mogen
genieten.

Veel duurder, als ons defeoverwinningeinEdel bloed gekeft heeft , komt
den vyanden hun verlooren hoop en zegen te ftaen.
Met defe overwinningh hadden fich
de Nederlanderen voor dit tegenwoordige Jaer wel te vergenoegen , maer te
Lande gingh het werek te beter aen, daer
het hem foo vriendelijck voor hen niet
liet aenfien , gelijck van ons en anderen

De tweede was de Heer en Meefter
Coenraed van Heemskerck , der Rechten Doctor, wiens itam oock met eere
te noemen (het , die met feftig hupfche
borlten ; alle met Engelfche Mutzen
met blauw fluweel geftoffeert , (gelijck
die van Haffelaer met rood ) by den byfonderlijck verhaelt wort.
De Engelfche Vloot geraeckte inden
Heer Vice-Admirael van Gent, op het
Schip den Dolphijn tefcheep,en met ze- aenvangh van July weder in Zee , en
komt omtrent Texel , met meeninge algen daer weder af-gekomen is.
De derde was een andere Rechts-ge- daerte landen, maer wiert omtrent elf De Engel*™
of twaelf mijlen van daer, door een fwa- JjJJ
leerde , Meefter Johan Bcrch genoemt
felve
door
de
waer
beloopen
,
ftorm
grauwe
re
met
m
beft
or
die met acht Bootfgefellen
loopen.
geftoffeerde Mutzen onder Capiteyn foodaenigh ontreddert wiert, dat veele
Jan Bonten , op het Wapen van Uyt- niet wiften hoe fy weder in Engelandt
1

recht, fich dapper gedragen, en fijn zegen mede te huys gebracht heeft. Hy

Burger Vaendel tot Amiteldam
onder handen van fijn onder-bevelhebberen , om het felve glorieufer weder op
te nemen, en de deugt van lijn getrouwe Voorzaten , als een recht Edelman
Boxhornius weet veel
uyt te brallen.
van fijn Groot-vader, f die deneedaen
denSpangiaardweygerende, tot Naerden met veel , fommige leggen met vijftien fteken om-gebracht , en getrouw

liet lijn

gheftorven

is,

)

te fegghen.

noch een ander Voor-vader

Hy

teldt

in de felve

fouden gheraecken. Het Fregat Pleyraouth wiert de Rivier van Londen op
geileept , en het Schip van den Ridder
Valbellewas foodanigh ontreddert, dat
het ieder oogen bliek fcheen te willen
fincken , dewijl hem, door een Proviant
Kits, een groot gat inden boegh gheftooten wiert. Men wil dat verlcheyde

met Volck met

al

vergaen

fcheen het dat de goede

zijn.

Aldus

Staet van

Godt, voor on-' tLandt ^

Kuiten waeckte , terwijl men door de
overhangende vyanden , en binnenlantfche quellingen , ghenoegh te lande te
doen hadden, om de Zeeïaecken eerder

fe

te

van

Michiel Adriaensz.

bofuchten , als te beforgen. £n waerlijck Godt fcheen als toen eer(t weder
fijngenaede naeronste keeren , en met
een ige veranderingen, oock eenveranderinge in onle bekommerde ftaet te
willen maecken, daer de Munfterfche
BifTchop fijn hooft voor Groen ingen
ftootende , een beginfel
rnaeckte.
Terwijl woelde , jae woedemen echter
tegen een, mifvertrouwen was over al,de
oude Bedienaers moften buyten boort >
fommige om den hals, dat by eenigen
heyl , en by anderen bitterheyt veroorfaeckt heeft, altoos de Regeeringh geraeckte" weder in haeren ouden ploy ,
fijn Hoogheyt de Prins van Orangien
in de ftaet van fijn loffelijcke Voor-Ouderen, de gevolgen hier van fijn meer
gefien als erkent, waer door veele als
tegen hunnen eygen wil geluckigh zijn
gcmaeckt , het welcke hoe evident en
blijckelijck, echter om de tweede oorfaeck hen onfmaeckelijck fchijnt te zijn.
te

vm

de

Ruyter.
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op, van waer het daer nae in behouden
hacven quam. Aldus gingen de Kapers
hier en elders wacker hunnen gangh.
Ondei tuilchen fcheenmen evenwel
al vry eenige gedachten tot Vreede te
hebben , men had al langh over de piaets
ghekibbelt , Engclandt bleef langh op
Duynkercken ftaen maer liet fich door
Vranckrijck eyndelijck bewegen de Stad
Keulen daer toe te verkiefen , mier die
,

piaets hadt

de zegen niet fulck een heylte wege te brengen.

iaem werek

Maer fijn Hoogheyt, fiende dat het
dit aenkomende Jaer weder ftarek

met

ftont aen te gaen

,

1CT73.

heeft tot beter beftie-

ringe van de Krijghs-ordeningh op
'sLants Vloot, en tot het aenmoedigen
der mannen, eenige nieuwe poinóten

en Artijckelen beraemt en vaft geftelt}
die men in het Tooneel des Oorloghs en
elders vint.

Daer quam noch een ordere by , aengaende den rangh , en het oefïènen van
Eate?7us ingratis fervire ncfas.
Jurifdictievoorde Zee en Landt BevelMaer defe dingen zijn tegenwoordigh hebberen, alsmede voorde vermindeAenkomft
derindi- buyten ons belleek. In Auguftusquam
ren, die elders te fien zijn. f n Engeland
de ri l din g h ^tter 14. Ooft-Indifche Re- fpoeyde men fich oock feer om de Vloot
Vloot.
tour-Scheepen , op de Eemfe voor in Zee te helpen. Maer de HollandeDelfszijl aengekomen waeren , dat vry
ren hadden ondertuflchen het gheluck
een vertrooftingh in dien benauwden buytens Landts gehadtvan hetEylandt
ftant van faecken was j fy hadden geen S Helenatevermeefteren , het welcke _
vyanden vernomen , als alleen twee hen een groot voordeel fou hebben gey & HolFregatten voor de Eems , die al veel weeft indien fy het felvefoowel hadden lanócren
feyn-lchooten om hulp , en tot hun konnen bewaeren, als veroveren. On- erm ee^ err *
fchaede een kleyne torn daer op deden
dertuffchen liep de Heer de Ruyter met
maer alfoo geen byftandt voor den de Scheepen die voor de Kaemer van 2>e &*?*&
daghquam, fich delen fchooü en Vogel Rotterdam toe-gemaeckt waeren , als £°J!' lR
moften laeten ontvliegen ; de reft van elf kloecke Oorloghs Scheepen en vier
de kruyflende Engclfche Vloot quam Fregatten, in Zee, terwijl oock eenige
eyndelijck wel op het fchieten af, maer Scheepen uyt Texel zeylden , om fich by
alfoo die wind en vloet tegen had , koft dc(e Scheepen te vervoegen. De Heer
Engelfche &e niec alstelactby komen. Maer in Tromp nu mede fijn Commiffie hebOoüindie tegendeel nameen Zeeuwfche Kaeper bende bekomen , begaf fich naer Amvaerder
een Engelfch Ooft - Indifch Retour fteldam , om met fijn Scheepen van daer
genomen.
Schip de Vakk ghenaemtj op twadf mede tzeyl te gaen.Onfe Oorloghs Vloot
hondert duyfendt guldens gefchat , en paffeerde in hetgeficht van Walcheren.
bracht het tot Bergen in Noorwegen
Waer op de Scheepen , die in die ProLlll 3
vincie
{

.

t>

!

,

'cLeeven

2J0

oock ordere kregen, omiïchopSchooncvelttevervoegen ; en zijnde nu de macht by een, heeft
fïch defelve , over naer de Rivier van
vincie vaerdigh lagen

Londen begeven

Daden

en

,

j

I

eyndeby een nverdt gebracht, is een van
de
nood.'ge en confiderable middelen , die
tot behoudeniffe van den Staet aengevsent verden en is dien volgende te hoopen , dat die
aenmerekinge ?iicuvje vigeur]algeven aen
•

fendende eenighe
Scheepen de ftroom op, om de geltalte de couragie van die gene , die de eer hebben,
der Engelfchen te verfpieden ; met mee- van dat fy aen haer vjerdt toevertrouvjt.
ningh om de felve boven omtrent het Beoogen en de harten van alle de higcfeteNauw den uytganck te beletten maer nen van V Lavtja van de Chriflen vierelt,
men bevant boven vermoeden , darter zijn daer heenen gevjent , en objérveren met
al 46. Scheepen van de felve af gefackt groote reflextie, 't geen met defelve voorwaeren , invoegen de Vloot weder naer Ju htelijck en kloeckmoediglijck , ofanders,
Schoone velt gekeert is.
ƒ tl vserden ondernomen , en uytgevoert. En
Defe Zeemacht was in drie Efquaders •ware het overfulcks vandeuytterHeinfaverdeelt; het eerfte onder den L\ Ad- mie , dat yemandt aen fijnplicht foude ontmirael de Ruyter van 1 9. Oorloghs Sche- breken , op foo een doorlucht.gh Tooneel:
p en a ^ Fregatten , 8. Branders , 4. Ad- *uy verdachtenfulcks niet ; maer in tegenvijs-Jachten , en 3.Galjoots: het tweede deel, dat door het voorfuhtigen klocck beonder den L c Admirael Tromp, van leydt van uvje , en van die geene , die by
hem zijn in defe gevaerlijcke conjiinfture ,
17. Oorloghs Scheepen, 5. Fregatten ,
een nieutueluyfier aen de eerby onfe Natie
8. Branders , 4. Advijs-Jachten , met een
Galjoot, en een Waterfchip het darde ter Zee bevochten , onder Gods zegen fal
Efquader , onder den Ia Admirael Ban- vierden toegebragt , endatjy oorfaeck fulkert, van 18. Oorloghs Schepen, 5. Fre- len hebben om haer te verblijden , en vjy
gatten, 8. Branders, 5. Advijs-Jachten met haer , van gezegende Inflrumenten te
,

-,

.

,

Lii/

de Nedcriantfe

Vloot.

.

:

met een Galjoot.

Op den eerftcn

van den Maent Juny

heeft de Heer de Ruyter , leggende met
'sLandts Vloot op Schoonevelt , bericht, dat de vyandtlijcke Vlootenin
aentocht waeren , den Krijghsraet aen
boort gefeynt , en hen defen Brief die
fijn Hoogheyt , met het goetvinden van
den Staetgefchrevenhadt, aen hen be-

kent gemaeckt; defe luyt aldus:

Edele , Geftrenge
Briet
fijn

*.

..

Hoog-

^ e> r '

\T7

yV

,

Vroome

,

Lieve

Byfondere.
Y hadden gewen/ebt, dat de faken
vart het Landt ons haddengelaten

de faadteyt , om ons na 's Landts
Vloot te vervoegen , en 't vernoegen te hebben van da er by een te pevfio veel eerlijcke
Patriotten, die cordatel'uck de handt oen
het "uerek fiaen , om 't Vud^rlandt tegens
vyandtlïjck gevj idt te helpen decktrn. ; de
aenfienhjcke

Zeemacht

,

iveicke ten dien

zijngeweeft , tot het bevoereken van een
goede uytkomfle in onfe goedefake. Wyfullen betrachten, dat die geene, die haer
loffelijck fullen

hebben gequeten, danckelijck
beloont, en gevordert vjerden ; en dat ge e?ie extraordinaire goede actiën
blijven fon,

der extraordinaire vergeldinge.

Monf

lieve alle die onder de Vlagge zijn

,

.

ge-

van de

meefletotdeminfte, des te verfekeren, en
te ge lij ck een yderinte fc herpen, dat geen
hope van ongefiraftheyt overigJal'zijn aen
die geene

, die buyten verivachtmge haer
aen eenige vjandevoiren Jouden mogen

fchuldig maken, vjefende de Jerieufe inten-

van deHeeren Staten, en de Mijne ,
dat tegens foodanige de verdiende (Irajfe ,
volgens de rigeur van den Artijckel-brief
\
en avdere ordres vantL.andt,fonder eenige de tninjte conniventie , exatletyck en
tien

promtelïjck fal

vxrden ge executeert

;

foo

dat ae;i de geene defich ïafbm tig, en anders
als een braef Soldaet , en Zee-man, voor
den

ixreaie.

T>£eL Jvl: zyx

van

Michiel Adria ensz.

de

Ruyter.

aenftonts op, en gingen
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volmoedtden

den Vyandt [al dragen , niets[oogevaerlïjck
ah de Havenen van den Staet , daer by niet
falkonnen ontgaen, ?ioch de (Iraffe handt
van dejufitie , ?ioch de vloeck en de haet
vanfijn Mede -burgers , die op hem[al vallet» en blijven.
Wy belooven ons dat niemandt en [al willen vallen injoodanigh ee?i
verderft tnaer dat een yder met loffelijcken

vyandt tegen, het geveght nam des naermiddaghsten een uur fijn begin en duerde met alle vinnigheyt tot laet in den
avont toe, als in het gelicht van de Zeeufcheen Vlaemfche kuften.
laeten
de Heer deRayter, van al de omitandigheden in z.ijn brief aen lijn Hoogheyt,

yver en ge?noedt , in deje

aldus fpreecken.

inpot'tante tijden

fich extraor dinar is [al evertueren

;

en dat

Godt uyt den Hemel dejelvejld zegenen, ten
van't Vaderlandt , en tot onfierjfelijcke eer e aen diegene, die't [elve t rouwhar tiglijck gedient [uilen hebben, lek bidbefle

deGodU,

en

alle die

by

hem zijn,

te hou-

den infjn heyligeproteèiie.

Onderftondt
UE.goetw. Vriendt
En was ondertekent
G. Pr INC E d'O RANGE.

Hy
van

vermaende vorders een ieder tot

fijn

eer, en

en het betrachten
hen lbo een ieder

liet

weder naezjjn boort

gaen:, alwaerelck

hetfelfdeaen

lijn mindere bevelhebbers
gedaen heeft ; befpeurende allefints een
over groote moedigheyt in een ieder,
dat tot een voorteecken van een goet gevolgh genomen wierdt.
Op den tweeden der maent was de
vyantlijcke Zee macht , omtrent bet
noort voor Landt, op den darden voor
Ooftende, en den volgenden dagh, in
het geücht van de Ne.derlandtfche vloot;
houdende al af en aen , aengefien het
weder feerongeftadigh was, het welcke
oock voor eenige dagen het Engage-

ment

te ruggehieldt

den 6 wat

begoffc te

,

maer

bedaeren

Doorluchtige Hoog-geboorne Furft en
Heere.
Tnen onder dan'men laetflen is ge- » n fy 6n
"e n Heer
,
1
„
r 1
-At
wecjt den 6 dejer loopende Maent , fa Ruyter
aengaende
omtrent de middagh.
Dien achter-middag begon' t weder wat ettw eeopte klaren , tegens den avondt konden wy gevecht".
de vyanden weder[en , en 's nachts bedaerde het weer t'eenemacl.
Den[venden , 's morgens , was de wint
Noordt-wefl , en moy hand[aem weer , dies
haer de vyanden begonden te bewegen 3 en

M

1

,

,

|>

In 'sGravenhage den 22. Mey ,1673.

Zijn fchuldige plicht

Wy

als
,

het

op

quamen

devyanden weder in het gelicht van de

ick beriep op 't ordinaris

raedt aen boort

,

[eyn ,

de?t

Krijgs-

en[praken met malkande-

rena[ , dat ons bodt [ouden inkorten Joo
verre, dat de anckers open neer flonden,

om [00 , wanneer wy

de vy aftden Jagen afkomen , de[elve te veerdiger te konnen lichten, en met de ~Ebbe daer tegens aenleggen.
De Ledeft waren noch niet alle van m'ijn
boordt ge[chey den , o[de vyanden begonnen
op ons te avanceeren , met alle haer 3 Efquadtes, in [orme van een halve Maen,
en het.Ejquadre van de Witte-Vlagge , dat
het noordettjckfle was, was het eer[e dat
fich ten een uure engageerde , met dat onder
den Heer L Admirael Tromp gerangeert
en die leyden 't met den anderen om den
Wy , en den Heer L AdNoord-oofien.
mirael Banckert , met on[e refpeclive Efquadres , konden [o dra van de vyanden
nietgeattaqueert werden ; en om ons on.

.

ftaetfche

, en fette het des anderen daegs
dsrtujfchen niet van malkander en te laten
met volle Zêylen en een voordelige Z. [pareren 3 hielden wy het al mede NoordZ. W: Windt op de Nederlantfche Zee oofl-waerd heen , tot omtrent 's namiddags
macht aen, defe leggende met de Anc- ten twee uwen , en doen oordeele?ide dat de
kers recht op en neder , wonden de felve
tijdt en gelegent heyt daer was , omZuydt-

waerts

;,,,

'r

2J1
waerts over

te

L

wenden

L

,

e e

ve n

Daden

en

het ïck daer toe

Admirael Tromp
feyn doen; en de Heer
oockdaer van dooreen Advijs-Jacht adverteeren ; en gewend zijnde , raeckten wy
.

mede in atlie tegens bet Hooft-Efquadre
en de Heer L Admirael Bavckert , tegetis
.

van Bergen, enBacker, en CapiNajjauwf^aer gequetjr.
De Branders van weder-zyden hebben

piteynen
teyn

weynigb

effècl gedaen , nochtans z'tjnder
veel vernielt en verbrandt geworden ; de

vyanden hadden oock

eenige

dat van de Blaeuwe-Vlagze : Wy boorden
dwars door malkandere7i been : maer ick
met wat meerder ge/uck , als den Heer
Admirael Banckert , dieickfagb dat fijn
Voor-fiengh afgefchooteiz was , en daer op
wat aebtinge nam , fulcks dat , doen wy defelve gepajfeert waren , en daer van al dieverjebe vyandtlijcke Schepen badden af-gefneden,daer van wy boven de windt waren,
niet dienfligh konden vinden dcfelve te vervolgen j maer wederom met den anderen
Noordt-waerts over te leggen , en den Heer
Admirael Tromp fontmoeten , gel'tjck
wy cock tegens den avondt hebben gedaen,
en doen tfame?i met de vyanden Zuyd-becn

Jeergeerne aen ons bejleedt.
De Schout by Nacht de

en gevochten tot dat de dom k er ons
, en wy ten ancker quamen,

Capiteyn Jan Vmckelbofch.

L

L

.

.

geleydt

,

beeft gefchey den

W N. W.

ontrent twee m'ijlen

van Weft-

hapel.

Van alle part iculariteyten , die,geduurende het voorfz. gevecht , zijn voor-gevallen , is '/ ons onmogelijck een pertinent Relaes te doen

,

dewijle ons daer op noch niet

hebben konnen ir.formeren maer wy oordeelen abfoluyt , dat dus verre de VMor ie
( Godt zy lof) aen de zyde van de/en Stact
en Uwe Hoogheydt is j om de volkomenthcyt
:

fal noch met een goede rcfolutie en animofiteyt , van defe zyde werden gr lifputcert,
en hoopen en vertrouwen wyders op des Alderhoogflcn zege-a.

Daer is aen weder-zydenfurieufelijck gevochten: maer van o :Je zyde by den eenen

wy

van de felve

Haen , hebben
van den Vi-

geautborifeert tot deplaets

ce- Admirael

Schra?n

van den Heer
te 7iemen

L

,

onder

V

Efjuadre

Admirael Tromp waer
en weder de plaets van Schout

,

•

Nacht doenfuppleren door den Commandeur en Capiteyn van Meeuwen , die gifleren, geduurende het gevecht , is mdeVlooby

te gekomen

;

en verbaelt een Engelfcbe Kits

genomen te hebben , die van Londen komende met eenige koflelijcke kleederen en delicatejfen voorden GravevanEflre; van
gelijcken

is

Vrieflandt

Om

v och gearriveert een Fregat van
met 3 o Stuc ken , en 132 man ,

,

deminfe veranderinge in tranfport

van de Vlagge te maken , hebbe ick den Capiteyn van de Schout by Nacht Vlug , geautborifeert

>

defelve tot nader ordere te laten

wayen.

Een geberghde Commandeur van een
Franfche Brander , relateert , dat de Engelfche frerek zijn gewe:fl tfefiig Schepen
van Oorlogh , en tujjcben de vier-en-twintig en dertigh Branders; en de Franjehen
dertigh Schepen van Oorlog , de m'mfte van
Kanon, en tien a elfBra-amet d'Advijs-Jachten hondert en

vijftigh Stucken

ders

,

veertig Scylenfierck.

Dat den Heer e Frince Robbert de vloot en
Chef commandeerde ; den Graefvan Eftré
bet EjquadrevandeWitte-Vlagge; enS
Eanard Sprag, dat van de Blaeuwc: echter
waren de Engeljchen en Franffen door mal.

meer , als den anderen , door-dien d'een
meer advantagie van windt , als den anderen , daer toe heeft gebod/ , en bet felve kanderen gerangeert , forme-rende de Franoor deelen wy oock van de vyanden.
feben onder yder Efquadre een Efquadron t
Daer zijn van beyde Floot :n veel'bef.-ha- ofSmaldeel apart , als den Schout by Nacht,
digde Schepen en Officiereu van onje zyde
Mouf. d'Ajjandan , onder dat van den
gebleven; den Vice- Admirael Schram , en Heer e Pri:ice Robbert, en Monf.le MarSchout by Nacht Vlugh , 7/iitjlaairs de Ca- quis Grance la Co,'nette , zijnde een gefplete
Witte-

van

Michiel Adri AENSZ.

Witte-Vlagge op de Kruys-fteng, onder dat

de

RUYTER.

Doch van

vinden.

dat

2J

Landen hebben

wy geen gevolgh gefien ; Maer wel dat
De vyanden leggen tegenwoordig Noord- op den 14. Juny een tweede Zee gevecht
weft ten wefte } ruym twee mijlen van ons, ontflaen is. De vyantlijcke Vlooten,
van S r Eduard Sprag.
.

hadden fich naer den ftrijt van den levenden , omtrent twee of dry mijlen
wy hier zijn j en de windt is weft zuyd- boven de onfe gefet , fonder datfe in al
dien tijdt eens af quamen, of den Nederweft.
landers het gevecht aen boden ; hoewel
Waermede,
Doorluchtige, Hoog-geboorne Furften fygeduerighlijck den loef van hen haddenzot dat op den 13 de wint Ooftelijck
Heer, cjrc
In het Schip de Seven Provintien , ten gefchooten zijndcby de Staetfche Hooft
Ancker leggende op Schoonevek, bevelhebberen beilooten wierdt , den.
den 8 Juny- 1673. in de Voor-mid- vyandt felve te gaen op foecken. Des
anderen daeghs 's morgens, quamen de
dagh.
gedeputeerde van haer Hoogh Mo de
Was getekent t
MichielAd. deRuYTER. Heeren Bofchevelt van der Meyden
Moregnauldt en van der Vierfe in de
Ondertuffchen bleef de vyandt veel Vloot ; over het welcke de hooge Krijgsdaegen boven windt in het gelicht van raedt aen boort van den Admirael verde Staetfche leggen , die nu , hoel'e oock, gadert zijnde , het befluyt datmen genomen hadt gerefumeert en van de gedegelijck (y voorgaven , gehaevent waren
dieper in Zee ïaegen ; als ly voor het ge- puteerden toegeftaen wierdt. Hiernae
vecht gelegen hadden , van voornemen lijn de gefeyde Heeren , ten negen uuren
zijnde, foo haeft de wint hen diende, weder van boordt gevaeren , wanneer
den vyant te gaen vinden ; gelijck oock de blauwe Vlagge van den Admirael op
korts daeraen met eengoet gevolghen geftoocken wierdt , om Zeyl te maecOoftelijcke windt gefchiede alswy ter- ken, gelijck ten elf uuren de anckers alftont lullen feggen.
le boven waren : waer op het de ftaetMaer ondertulTchen hadt de Veldt- fche op den vyandt aen fetten , die mede
Mafchalck Wirtz, foo haeft de aenkomft onder Zeyl geraeckte, en fcheendeonder vyanden aen de Vlaemfche Kuft fen te willen in wachten , maer fette eer
rii
met vernomen of hy komt met een langh al zijn Zeylen by , en deynCde naer
goet aental Ruyters en voet knechten, de Engelfche kuft toe.
Maer laet ons
in omtrent de hondert Smacken , uyt hier van oock den brief van onfen Zee
ten ancher, o?igetwijjfelt met diergelijcke re-

paratie en hertellen

van Order e bef/g

-

als

:

-

Befor-

f ingh

t

e

JLande te*

gens dei
vyandt ter

2ee

*

•

-

-

Vlaenderen naer Zeefandt, om datlantfchap voor alle ongemack en invalie te
bevrijden , dewijl ftarck gelèght wierdt
dat de vyanden , onder het faveur van

ridder de Ruyter fien.

E twee Koninglycke Vlooten zijn ons
tn het geficht gebleven, tot den

14

Verhael

JJaTdlTzee
ging gevecht.

hunne vloot, indien defelve het geluck
mocht hebben , de onfe van haer poft te

defer , als wanneer een preuve
nemen, offy-luyden niet konden verjonden
dry ven , Zeelandt aen te taften. Hy worden. Omtrent den middagh waren ondaef komende ftelde op alles feer goede der zeyl, de windt was Noordt-oofi met een
ordere, en plaetftefijn troepen omtrent brave koelte-jn het derwaerts zeylen fcheen
de Zee kuften , gelijck haer oock de bor- den vyandt ons te willen wachten
doch
gery , uyt de Steden > by dele gelegent- genadert zijnde ,Jlelde de cours Noord-we
fi
heyt , aldaer mede in de Wapenen liet naer haer Kuft.
Den Admirael van de
Blaeuwe
,•

Mmmm
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Blaeuwe Vlag was voor uyt , die van den
Heer Tromp wierat var volgt omtrent ten
Vijfuuren begonden met den anderen t 'ageren , te weien , den gefeyden Admirael
Tromp met de Blaeuwe Vlag, lek met de
:

Roode Vlag , gevoert by Prins Robbert , en
den Heer Banckert met den Commandant ,
Monfr. Comte a"E(iré z'vjnde wederom de
Franfcheen Engelfch: onder malkandeten
gerangeert ; doenmaels wierd'er wederom

wy war at van mee;/ ing

D ADEN

en

voor den da» komen ; gelijck hy uyt de
Souverayn feven mijlen van Laflof , aen
Arlingron fchrijfc , foo
velingh 't liefil hoorde.

als

het dien

Ho-

Mijn Heer,

T Nmjjn laetfle adv/ferde ick UEd.dat
1 den vyant op Schoonevelt lag en dat wy
,

ten

Ancker lagen feven mijlen van Ooft-

kapel.

van ee?i
welck was op

fijn

geduurigh licht afhouden

haer

op gefiyde Prins Robbert los te g.iei

-,

,

en

Efquadre in te breken, doch doorf) :i
, belet wierden ,
bleven ondertujfeben met geduurtg kanonneren in atlie , 't geen omtrent 's avondts

ten tien uuren duurde : En door de nacht gedrong?ji om uyt te fcheyden^ als wanneer
vervolgens in ordere wierdt gewendt , en
de koers berwaerts geflelt , alwaer des an-

deren daegs na de -middag ten Ancker qua-

Geduurende de Battailje , hebbe niet
fen verbranden , onfeker of 't een Brander of Oorlogs-fchip was ,
dochfoo ick ver/la , fouden twee van haer
Schepen gefoncken zijn , van d'onfe ziJ7i wederom geen gebleven , doch verfcheyde befchadigt. Daer is ander mael met verlies
van weynigh dooden en gequetfien , feer geluckig gevochten : Bevinde dat onder de
Officieren en gemeen volck noch brave couragie over is.
's Aiideren-daeghs na de
Batatlje , wiert de?z vyandt niet meer gepen, apparent haren koers na de Reviere
gevolgt , genoegh zijnde , dat haer meer als
half weegh na haer Kuft hebben geconvoiwe?z.

tneer als een Schip

eert.

De

verdere particulariteyten

bet gepajfeerde , verf:act

UE.in

't

van

toeko-

f'lv en toe te takelen

voorfien

,

en haerfelven te

van al het geen dat haer ontbrackj

fy welwetende y dat,Joo als de wint voor een
wijlgeft aen heeft , wy dat niet hebben kon-

nen doen , waren ge-er. cour-ageert op ons uyt
namiddag deden ,
hebbende de advantagie van een fier cke
Noord-oofie wind, dat wy haeft vernamen ,
rakende onder zeyl, fiaenae N. N. IV. hebbende alle Takelen gerepareert , halende op
foo dicht na de windt als wy konden , haer
te ko?nen , gelijck fy dien

afwachtende. Omtrent vieruure?i'sva~
middaghs quam Tro?np met het Efquadre
van Amflerdam af, e?igagerende fich met
de Blaeuwe Vlagh , fckietende van verre,
volgens haer gewoonte. Omtrent vijfuren
engageerde de R uyter en fijn Efquadre met
mijn , en't Zecuwfche Efquadre met de
Witte Vlag. In 't begin maeckte de Ruy ter
myne , als ofmy dicht op zyde wilde komen :
maer eer dat hy een Mujquet-fchoot van my
was , keerde hyfich , houdende by de w'mdt
foo veel moogelïjck was jgi?igfchiel'ijck deur:
welck ons dede dencken , dat hy eenig extraordinaire fchade aen fijn Schip hadde

,

of

dat felver gequetfi mocht zijn. Haer gantDen 17. Juny, in bet Schip de Saven fche Vloot fchoot contmueelijck op ons , ( vry
verre van ons afleggende ) tot de donckere
Provinciën, op Schoon eveir.
nacht: wy onjègra./dt houdende, niet-teM. A. U Y T E R.
genfiaende haer Branders op ons afquaNoch konden fich de Engelfchen men. Omtrent middernacht keerde een
niet wijs maecken, dat fy het ipelver- gedeelte van de Duytfihe Vloot, nae 't Oofilooren hadden , maer Prins Robbert zuyderlïjck , en kort daer aen. dede de reft

mende.

R

anoit al weder

met zijn loogen brieven

^^k"

Nu fal ick U Ed. figgen

tweede refcor.tr e met haer ,
den 14. Juny. De vyandt foo na haer eygenkufle?i liggende, hadde de gelegentheyt

hevig gevochten ,

om

Brief van

Piim

insgelijcks)

zoowy

giften > door een gebro-

ken

1'

Michiel Adrïaensz.

van

hen geficht , dat

:y

van haer hadden 3

e?z

degroote dijlavtie

Ten

*s morgens heerden voy
haer vervolgende totjes uuren ,

tnóee uuren

insgelïjcks

j

voordeTeamestekruyiïen, dewelcke

komende den 22 voor Soultsbay ,

felve alleen een Schip in

?iaer onje

Al het geene <wy van de vyant

dat fy retireerde
dijorder e, ons onkundigh latende
is ,

vari defchade diejy geleden hebben. Aen
onfezyde hebben vjyniet een Schip verloo-

ren,enheelaveynighvolck. Van onfeCom?vandeurs, Capiteyn Whyte , vander viarJpite, Capiteyn Sandhnghton , en van de
Croivn , zijn gefneuvelt j van de Officieren te voet , Capiteyn Henfchaww , en de
Luytena7it AitzgeraUt doodt ) en deLuy-

tenant Tufton isgequetfl.

Prins Robbert.
Maer hetgeen hetfeekerftegingh hy
,

om

de faeck te beveiligen gevolgt. Alle fo hooge als lage bevelhebberen, hebben tich in dit gevegt dapper gequeten, de dooden en gequetften byde
Nederlanderen waren z 1 6 in 't getal , en
felve is,

onder

;

gen y foo voende?i viy't , fettende

in gr oo te

quetften

275

de Schout by Nacht de Haen,
is daer op den 2 1 met 12 Fregatten en
4.
Branders van de vloot gédetacheert, om Hollan-

wierden

geen vyand vernam, maer een Schip om

meer kunnen figgen ,

Lijftevan

Ru Y TER.

geen apparcntie fiende haer te bereycken ,
voor datjy in haer Sariden jouden raken ,
dachten ondienfiig haer verder te vervoleygen Kufl.

de doden
en ge-

de

285 gequetften.

De Engelfche vloot dan , is terftont
nae den ftrijtnaerhun Kuilen geweecken , komende noch dien felven avont
voor Soultsbay > en den volgenden dagh
in'sKonincksdiep, vanwaerfy den 18
naer

Queenborougopzeylden,eninde

Baye van het noorden quam.

De Koninck hier over is met den
Hartogh van Jorck daer heen gereyft, en
vandaer op den 2.3 weder naer Londen
Waer heen hen Prins Robgekeert.
bert des anderendaeghs gevolgtis, twee
Fregatten van den Koninck de Kroon
en de Nachtegael wierden onderdies
op kondtfehap uytgefonden , die op den
18 omtrent de Staetfche Brandtwacht
quaemen , en van de felve befchooten

bericht

diep

,

hoogeropfendende,
's

aldaer

ers

voot

j

mes""

vandr. de-

Konincks

en de geheele vloot tuflehen

Queenborough en 'sGravefende; met
weick bericht, tiende daer anders niet
doen, de Haen weder naer de vloot
gekeert is.
Dele bevandt fich den feC- Met de
den van July felve, 120 Schepen flerck gjntk* *
voor de Rivier van Londen, terwijlmen v * 00t!
bericht over Lande uyt Suratte en Gammeron kreeg dat de Commandeui RijklofvanGoens, meteenige Schepen van
Batavia gefterekt, deFranfchen hetflot
Trinquemale op Ceylon weder afgenomen , en bencfrens verfcheydene Schepen, menichte van gevangens , en fchoonen buyt bekomen hadt, dat fy vorders
het Fort S.G eorge en vier Engelië fchepen verovert hadden j daer en boven uyt
Weft-Jndien, dat Cornelis Evertfz. met
eenige Schepen uyt Zeelandt gevaeren
op eenige Eylanden aldaer , en byfonder- Goede ti|«
lijck opSt. Huftache grooten Roof ge- dingh vao
Ooftenen
haeltj veel vervvoeftingh aengerecht
WeAen.
verfcheyden fchepen, daer op de geheele
Terraneuffche vloot van de Franfchen
meen: vernielt hadt. Hier by quamen
het geluckigh aenkomen van de Hollandtfche filver vloot uyt Spangien en
eenige Kaepers met goede prijfen.
Engelfche
Ondertufïchen was men in Enge- vloot in
lant feer y verig befich , om de vloot we- Zee,en by
der in Zee te helpen.
Op de welcke $5^""
te

11

noch 2000 mannen ingefcheept wierden , met dewelcke defelve eyndelijck
vaerdigh , op den laerften van July in

Zeeën by Schoonevelt de Nederlantfche vloot aldaer leggende, in het gelicht

gekomen is , bly vende aldaer tot op den
tweeden der fel ver maérit leggen, men
wil leggen dat de Ridder Spragh fijn af2
fcheyc
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Daden

en

den Koninck van Engelandt Oorloghs volck , in kool-fcheepen lagh
nemende, by hanttaftingh zijn Maje- gelegentheyttot landen te geven. Hier
fteyt fou hebben belooft j al fijn uytterfte
over befiootmen niet verder te volgen,
vermogen in re fpannen om den Ia Ad- maer weder naer Schoonevelt te keemirael Tromp levende of doodt op te renj dacrfe noch dien felven avont gefcheyt van

Beloften
van den
Ridder
Spragh.

brengen, of het leven daer in te fchieten j
in welck laetfte hy de waerheydtgefproken heeft j als wy hier nae hooren lullen.

Wanneer de Heer de Ruyter de vyanden ontdeckte , liet hy aenftonts de blauwe Vlagge wayen , wacr op de geheele
Vloot onder zeyl quam , en dieper in
Zee ftack ,

om de Engelfchen

gen ftaende

fy

de loef hadden

niet te-

,
,

in het

ruymelbpte krijgen. DeEngelfche en
Franfchen quaemen in het eerfte met
een groote fierheydt op de Staetfche af j
maer liende dat hen de felve, met een
dapper befluyt in- wachten , wenden het
Weder af, en liepen met al de Zeylen
by, met eenigeverwerringh, weder te
rugge, van hun vyandt met alle macht
gevolght zijnde, die hoewel wel veertigh Scheepen minder in getal, hen op
alle middelen tot ftaen en flaen fochten
Nieuwe
te brengen , en de wint van hen te krij©ntmoegen , het welcke hen > omtrent den midtingedei
Engelfen dagh wel fou hebben konnen gelucken
ïnec de
maer de vyanden hielden het al t' ZeeHollan;
in , fondcr dat oytde Nederlanwaert
dcis.
ders binnen fchoots konden komen,
vervolgende hen alfoo wel acht of negen
mijlen in Zee , wanneer weder een mift
ontftont , waer door de Staetfche geraden vonden , het weder naer hun poft te
wenden, want de Heer de Ruyter had ondertuffchen den K rijgsraet aen boort ontVoorfich' boden , en aldaer met hen overwogen ,
tigheyt
of dit verward vluchten van de Engelvan de
fchen niet wel een Stratagema of Krijgslift fou konnen zijn , om, dewijl in Zeelandt als noch geen genoeghfame macht
tot bewaeringh was, 'sLants Vloot van
haer poft af te locken , en ondertuiïchen
d^n Graeve van Schombergh , die tot
Jarraouth 3 met een groote macht van

komen zijn.

De Heeren

Staeten

ondertuffchen

verwittight van hetuytloopcn der Engelfchen , fonden den HeQïde Ruyter

delen brief toe.
Edele, Geftrenge, Vroome ,Lieve , Getrouwe.
Hoogbeyt den Heere Prince van Orangien beeft ons by Wjjive ,gedateert
in 't Leger tot Raemfdonck den 29. der
maeyit fuly , doen adverteeren : dat fijne
Hoogbeyt , by Mijfive gefc breven , tot Lon-

STn

den den 2. \. derfelver rnaent , was geinformeert , dat den Koning van Groot-Brittangien van meen'mge engerefolveert was 3
fijne Majcfteyts en des Konings van Vrancrijeks Vlooten wederom zee te doen nemen ,
e-n

het gevecht tegens onfe Vloot te hervat-

ten ; dat de voorfz. fijne Majefteyt eengroot;
getal Landt-militie in aparte en byfondere

Schepen badde doen embarqueren : om daer
mede , bet zy gedimrende bet gevecht met
onfe Vloot, ofoock affonderlijck, een landinge
te

ondernemen , en alles te rooven, plunde-

ren, brandetiferi alfa een generale Confternat ie, onder

de goede ingefete?te?i

van den

Staet

te verwecke?t, en dat ditfijn laetfte en kragt'gfte

Effört op onsfoude wefe?i, waer na wy
of een gewenfebte en avant agieu-

fekerlïjck

fe vrede , offeerfware 072gemacke?i en onver draeglijkke conditien van handelinge?s

verwachten Jouden hebben. Hoog-gemeltefyne Hoogbeyt heeft, voorfoo veel het

te

Landt aen-gaet ,

foo veel ordre geftelt , als

menjchelijcker wijf' tot noodige defenfie en

tegenwser

is gerequireert: e?i

wy den
datfijne

?noeten

grooten Godt daer voor dancken

,

Goddelijcke Majefteyt de faken te Lande tot
noch toe joodamg beeft gefebickt t dat wy
foo door de conflitutien van het Laudt , de

Militie by ons op de bsen gebracht

,

de afko-

men-

Michiel Adri AENSZ.

van

mende huife van

onfe Geallieerden

,

ons

onder fijnen Vaderlijcken zeghen 3 fchïjnen
te konnen belooven , niet alleen gelegentheyt

om hem

alle

verdere Entreprij'es te

beletten , maer oock yeti notabels op den
Jèlven vyandt te koi:nen entrcpeneren : God
de?i Heere Almachtighfal onfe getuyge zijn }
dat wy by alle wegeji e?i middelen hebben ge-

tracht het hert

van aèn^oogfi-gedachten

|

RUYTER.

de

2JJ

onder Godes zegen tot het verkrijgen
een eerlïjcke overw'm?iinge gedae?i

van

kan wer-

den j dat de felve wel'm achtingefullen nezijde door een foodanige overwinninge de eer e Go !s y de vrye oef-

men , dat aen deeene
van

feninge

leen in defè

,

fijn heylige Woordt , tiiet almaer miffhien oock 'm dena-

buurige L,ande7t, vermeerdert en vajt-ge(lelt

j

ons algemeene lieve Vader lan t

-,

tot

Koning van Groot-Brittangien tot vrede te het bekomen van een eet lijeke vrede geholbewegen , en voor te komen het bloedt -ver- pen y en vanrrfK^iergekochte Vryheyt ge-

van luyden ,

die eenprofejjie van Reweet oock , met hoe groote
onrechtvaerdigheyt den hoogfl-gedachten
K.on'mg ons den tege?zwoordigen oorlog heeft
aen-gedaen 3 en daer mede noch vervolgt

gieten
ligie

doen

:

Hy

En hoopen en vertrouwefi wy

dierhalven

,

(labileertfal'werden

;

daer aen de andere
wy en onfe heele
,

zijde door een ne der lage
pofleriteyt

,

ja miffchien hetgeheele Gsrefor-

?neerde Chriflendom per'jckelfoude loopen

,

van haer onder de Geeflelijcke flaverny van
den Paus van Romen , foofeer by onfe Voor-

dat de Meere der Heyrfchare?} in den dage ouder e7i verfoeyt engehaet : Mitfgaders ondes flr'ijds > als een Rechtvaerdige Richter der eene o?idragel'ijcke heerfchappye vart
tuffchen haer en ons , fal aenfien het groot vreemde, enfulcksin eenfeer ovgeluckigen
ongelijck en ge weidt , datjy ons aen-doen
flaet , beyde na lichaem en ziele geflort te
EndatfiJ7ie Goddelijcke Majefleytfal vol- fen: Wy moeten derhalven gelooven dat
voere?i het wenk , dat hy tot twee-maeltoe o?tder de voorfchreve Vloot niet een ziele gefoo gejiadelïjck en heerlijck , tot eeuwigen vondenfal worden > die nipt liever met eert
,

pr'üfe

van fijnen Heyligen Name ,

Wy hebbenfeer groote

bego?ineu

redenen ,

om

u te bedancken voor de goede conduite ,

be-

heeft

:

en maymelijcke dapperheyt , in de
Voorgaende bat tai Ij en byUE. gebruyckt, en
by d''andere Hoofden , mitjgaden Officieren,
leydt

,

engemeene Soldaten en Mat roofen , met een
onverfchrickt gemoet gevolgt , en by onfe
vyandenfelfs hooglïjck geroemt.

Wy twijf-

felen oock niet , ojGy , mitfgaders de andere Hoofden en Officieren van de voorfz. o?t

je Vloote , fullenjeer welconfdereere?t , dat

aen eengoetfucces't welck tegens de voorfz.
vyantlijcke Vloot en foude

mogen werden ge-

obtineertj het welvaren vandefetiStaet

>

En

menfchel'tjcker w'yfe , dependeer t :
dat
dit laetfte er/fort , ayt- gift aen e?i af-gewefen

zijnde

mannelijcke dapperheyt foude

trachten

,

willen be-

het eerfteflfs met verlies van lijf

en leven, voor fijn Vader lajidt , fuh Jèlfijn vrouw en kinderen , tot fijn on-

ven ,

Jlsrifelijcke prijs eii

roem , en een eeuwige be-

verwerven , als door eenflaeuwe
lafhart igheyt Gods Kercke en den Staet ,
?iediclie te

totfijn eeuwige fchande en vennaledïjdiHge
te bre?igen en kunnen u en de anaere Hoofden en Officieren , 7/iitJgaders gemeene Soldaten en Matroofen , wel verfekeren , dat
wy aen de eene zijde diege?ie , die haer in
defè vroomeljck geaueten en gedragenfullen hebben , als behouders naefl Goat van
ons lieve Vader lanat fullen aenfien , en hare verdienftcn erkennen ; en dat wy diege:

ne , die haer in defen lafhartelijck

,

en niet

menfchelijcker wï<fe 3 een goedt en
geluckigh eynde als voor de deur e [toet :

na behooren komen te comporteeren , voor
verraders van haer Vader landt fullen hou-

zijn daer «mme

den

,

En

wel

dat niet alleen ghy y 7?i aer oock de voorfz. andere Hoofden , Officiereiz , mitfgaders Soldaten en
Matroofbi , [uilen, alles aenwendeh , wat
verfekert

j

:

en

als foodanige uytterfle

jhaffe 3 foo

vienfhen , rechtvaerdelijck competeerende^ dos ft gevoelen ; en dat dienvolgende de eer [te ons als lief-hebbende Vaders ,
en
3
eerloofe

Mm m m

,

-8

't

en de andere

L

n

e e v e

ah (tfenge Rechters hebben

te

verwachten : God den Hecre Almachtigh
ftlfs

Daden

en

fcherminge.

Attum in

f

met een geduurige vloeck gevheckt
Wy begeer en daerom , dat gy
hebbende.
defeonfeernftige meeninge^ die wy weten
,

de wiue en intentie van fijn Hoógheyt conform te wefen, acn de andere Hoofden , Officieren > mitjgaders Soldaten en Matroofen
fult voor-houden , en doen voor-houden
en haer yiotificeeren , datyeder nafijn verdienften

,

of een eerlijcke vergelding

fcha?idelijcke firaffè fekerlïjck te

,

ofeen

Heer e Abnachtigh

door middel fijn zegen

,

uyt-wereken wil; en

gelijck

Onderft ondt

Ter Ordonnantie van de Hoog-Mog,
Heeren Staten Generael.

Was getekent
H.
HetOpfchriftwas,

wy dit laetfle u

's

Landts Vloote en Chef.

Des anderen daeghs tegen den avont,
wierden de vyanden met een ige Scheepen voor de Maes gefïen , doende aldaer verfcheydene fchooten , om Lootfen aen hun boort te krijgen , gelijck
in Zee liepen , maer defe
komende , bevonden dat die

goede conduite, beleydt > en mannelijcke dapperheyt, mitfgaders de onverfproken moedt,
couragie-> goede wille, en genegent heyt der

oock eenige

andere Hoofden en Officieren , mitjgaders
Soldaten en Matroofen , om u daer in tcfecondeeren , aen -bev ooien laten , foo fullen
wy niet va-laten Godt de Heere Almachtig

fel

vieriglijck te bidden; en is alrbereyts beforgt^

dat de Dienaren des Hoeren Woords, in hare Predicaticn en Bede-jtonden fullen bidden , en de Gemeente op-wecken , om den
felven

God te fmeken , dat fijn

Majefteyt

U

Goddelijcke

de andere Hoofden va.i

,

V Laudts Vloot e , en

Officieren

Soldaten en Matroofen
deleek wil by-ft aen

inleven

,

,

mi f'

vaderlïjc k en gena-

:

e;:

gefont heyt

fparen , met mannelijcke dapper heyt enfijnen goeden geef aen -doen , tegens de machten der vyanden laten befaen , ende e ene
eerlijcke Viïïorie en overwinninge laten

wech -dragen

,

van fijen welvaren van ons

tot groot -m akinge

nen heyligen naem ,
lieve Faderlandt

tende

,

fullen

wy

:

En

U

,

ons hier toe verla-

benevens de a?idere

ïlojfden en Officiereu , -mitfgaders Soldaten

en Matroofen , beveden

m Godts heylige be-

F AG EL.

Edele , Geftrenge , Vroome , onfe lieve getrouwe^ Michiel Adriaenfz.de Ruyte r , Luyt enant- Admtrael van Hollant
en Weft-Vrieflandt , commanderende

verwach-

Wy weten wel , dat een
tenfal hebben.
goede uytkomfte infoofwaren toeftant van
faken aen den Goddelijcken zegen dependeert : maer wy weten oock , dat Godt den

Grave7i-kage, den

Was getekent ,
Joh. Eeck.

die gene , die in defcn ftrijdt flappe-

,

"'s

30JWM673.

Ujck offlauwel/jck regens den vyandt gevoert hebben , ofmede ten rijde gekomen

zijn

,

,

naerder

Scheepen, geen recht Hollants maeckwaeren , hoewelfe Prince Vlaggen Wónderlieten wayen , het welcke de Lootfen wer k van
veroor/aeckte , weder te rugge tekeeren ; maer hier ftaet te verwonderen,
dat Godt felve, als door een wonder
werek , het naerderen der vyanden heeft
verhindert en tegen geitaen, foo door
het ontftaen van een Mift, als om dat
de eboe twee ueren langer alsnaerhec
g ::ijde gingh , foo dat ly lieden niet konden op Komen , en het meefte gros ,
metdenz.uyden wint de Maes voor by
<j

-

dreef.

De geheele Hollandtfche Kuft, ge- Alarm op
raecktehiero/erin alarm, op devvelc- dcHoike iich dien nacht , eenige duyfent man-^ n che
*
nen benefïens eenige Itucken gefchuts,

^
'

,

hadden

oock de
Graeve van Waldeck terftont naer den
Btiel begaf, om aldaer alie noodige or-

geplactft

,

gelijck lich

dereteitellen.

Op de:i darden dagh faghmen hen
van voor de Maes, tot aen Schevelingen

.

van

Michiel Adriaensz.

gen gerangeert leggen , een Kits, dicht
onder de wal komende, fchoot eenige
koegels op de ltrandt , ibnder eenighe
fchaede te doen, maer kreegh in vergeldingh eenige fchooten door het want
heen in den boegh , waer door hy af
hielt.
Andere van de Vloot , liepen
voor de wint af, nacr Catwijck op Zee
daerfe mede eenige fchooten op deden ;
de Vloot ondeituffchen fackte valt af
en Hack tuffchen 4 of 5 ueren dieper in
Zee, wendende de Stevens naer Texel
toe dien nacht lagen fy voor Santvoort
en omtrent Egmont, maer met hun
Brandtwacht noch in het ghelicht van
:

Schcvelingen.

Eyndelijck letten fyhet

voor de Helder , toen voor het Vlie ,
der Schellingh en Amelant, tot aen de
Wefter Eems toe. Men had bericht ,
dat op de Engelfche enFraniche Vloo, ièven Regimenten
Landt-militie
gefcheept waeren } en datter in Enge-

ten

lantnoch 12000. mannen gereet lagen,
wachtende , om met het eerfte goet gevolgh, Hollandt ofZeelandt op het lijf

Men kreegh felfs oock fchrijvensuyt Engelandt, onder waerfchouwinge, datter alle uyren, een fwaeren

te vallen.

toelegh tegen ons aen te vangen was ,
waer mede men ons voor hadt, ten uyterften te vernielen.

'

Maer op de geruchten dat de Engelfchen in Texel en op de Helder ibchten
te landen , en poll te grijpen , is Voril
Mautits van Nafiöuw , door tijnHoogNoodige heyt gelaft: , fich op het fpoedighfte der08 wacrts te vervoegen
, noodige oplicht

iv«

aï

aldaer te

dere

nemen ; en op alles noodige oroock eenige Wercken

te {tellen,

op te doen werpen, waer door des vyants
voornemen mocht geftuyt worden } al
het welcke naer behooren aldaer bellek
en vervolgens voltrocken wierdt. Sijn

Hoogheyt begaf

oock fel ver naer
Zeelandt , laetende den Vorft Maurits
ordere om hem aldaer te volgen ; en van
alles bericht te doen ; gelijck óqCg oock
fich

met

de

Ruyter.

zijn Jacht, fich naer

275)

Middclburgh

begeven heeft , daer hy lijn Hoogheyt
vandt , met den wekken hy j naer twee
ofdry dagen vertoevens , wederom in
den Hage gekomen is.
Onderdies wierden de Kullen en
Stranden , wel met 10000 Mannen verforght, gelijck oock de Heer veltMarfchalck Wirtz 5000 Mannen tot befcherminge van Zeelant overbracht ; behalven dat de Ingefetenen mede , over
Hier en
al, dapper inde weer waeren.
daer lagh oock gefchut op de Strandt,
daermen het braverende vaertuygh mede afwees.
Onderwijlen , fijnde te lande goede
ordere geftelt , kreegh de Heer de Ruy- De \uiter
ter, van de Staet bevel zijn poft te ver- «elaftdca
laeten , en den vyandt op te foecken. ^"^nf
Hydan maeckte op den levenden van
daer 't zeyl , en komende op den negenden omtrent Schevelingen, konde mks
de Noordweftelijcke winden , den vyandt niet wel naerderen ; die vernemende de Staetfche , noch verder Noordtwaertaf weecken , hoewelfe anders bequamelijck genoegh , op de Hoilanderen hadden konnen afkomen, indien het
hen geluft hadt j Maer miikhien hebbenfeiets anders beooght , en hadden
het op deOoft-Indifche vloot gemunt, Ooft. in.
van de welcke fy een voorlooper, die dlich v3e *"v
e
van de reit afgedwaelt was , gekregen E T e^
hebben.
feben geLeggende de Hollantfche vloot als «omen.
noch voor haer Kuiten , fijn eenige van
de gedeputeerden derHeeren Staeten,
de Heere Hop , de Peniionaris Molenfchot nevens den Vorft vanHolfleyn,
den Heer de Ruyter -aen boon geweeft,
die oock van hun viiite bericht hebben
gedaen , waer op noch dien nacht een

vergaderingh is geleght.
Op den 9 voeren de Raed Penfionaris
Fagel, nevens den Greffier zijn Broeder
en den Heer Lodelteyn, weder met alle nodige ordres derwaarts , gelijck oock
fiin

'üLeeven

*8o
fijn

Hoogbeyt

fich

en

voor Texel leggende ) te boven te komen , voor-by waren , fackten een wey-

op den 12 naer de
j

alwaer by van
mooghlijcke eer-

vloot heeft laten voeren

hooge en

lage

,

met alle

,

ontfangen is geworden.
Hy dede aldaerden Krijgs-raedt beroepen , en vermaende een ieder met
krachtighe beweegh - redenen tot zijn
biedigheyt

,

plicht , naer dat hy , met den Heer de
Ruyter het middagh-mael hadt gedaen ,
Zeylde hy door de vloot heen, zijnde
van twee Oorlogh Schepen begeleydet

daer hy met het lollen vanhetgefchut,
onder het toejuychen , langh leve de
Prins, over al begroet wierdt j naer het
welcke hy , door defelve Oorloghs Schepen, tot dicht onder de wal gebracht,
voorts met twee Schepen, tot Sche velingen aen lant gevoert , en van daer weder in den haege gekomen is.
De Staeten wel fiende , dat het niet
wel fonderflaen fou konnen afloopen,
Bcdcfl
den.

"

Daden

|

nigh naer liet Vlie en Amelant af, fchijnende het gevecht te fchouwen
maer
fiende die met eere niet te konnen ontgaen, en de windt nu ooftelijck geloopen, naerderden fy op den 20. des avonts

i

I

:

j

j

de Hollantfche vloot.

\

i

j

|

;

!

Op den 2 r. fag men hen noch lywaert
van ons , zijnde de wint ooft-zuyd-ooft,
met een heldere kouw en goet weder.
Des Lants vloot was omtrent een mijl
buyten het lant van Petten , en leyde het
geduurighom denoordt, terwijl het de
vyanden om de zuydt wenden, foecken
denietfeeropde Staetfcheaftekomen,
hoewellë windt en flroom te baet hadden.
DeStaetfche leyden het oock al
met hen over dien boeg;; en naderhant
de wint gekeert , en zuyd en zuyd-weft
geworden , en het getye verloopen zijnde , kregen de Hollanders de loef ; foo

hebben buyten ordinaere bedeitonden,
om den opperften velt Heer zijn genadi- datfe ruym-fchoots het op hunnen vyant
ge byftandt af te bidden , beitelt, met or- konden aenfetten ; die , liende het llaen
dere foo haeft het donderen van het ge- nu niet te konnen vermijden, deStaetfchut föu gehoort werden , aenftontsten fche wilden inwachten , hebbende fich
gebede , in alle Kercken der Steeden te halve-macns gewijfe gerangeert , en in
vergaderen , gelijck oock ter rechter tijdt drie Efquadren verdeelt.
De Graef
d'Eftrée, met fijn Franfchen onderde
gefchiedt is.
De vloot , dan hebbende haer uytter- witte vlagge , maeckte de hoorn ten zuydej de Prins Robbert, onder de roode,
fte laft ontfangen , heeft lich op den 13.
onder zeyl begeven , en haer kours recht hadt de Batalje en de Ridder Eduward
Sprag, Admirael van de blaeuwevlagnaer Texel aengeftelt , alwaer de Engel
fche en Franfche vlooten , voor-heen tot ge , maeckte den hoorn ten noorden uyt.
De Ruyter had fijn vloot op een ongehet Vlie, der Schelling, Ameland , en
de Wefter-Eems afgefkekt, fich nu we- meenevoet , ovaelsgewijfe, gefchickt;
en begaf fich alfoo onder dien halveder vertoonde.
De Hollantfche vloot wiert door te- maen, daer defelve, als een vier-kloot,
gen-winden eenige dagen weder-hou- aen alle kanten haer vlammen uyt-braekte. Sy was mede in drie Efquadren verden , yets op den vyant aen te vangen
maer quamen noch op den 19. tot op de deelt j het eerrfe onder de Ruyter het anhoogte van Texel, zij ndeondertuffchen dere onder den Zeeufchen Admirael
verfcheyde Engelfch vaertuygh in onfe Banckert , en het darde onder Tromp.
Soo haeft waren de vlooten onder het
handen gevallen.
De vyanden , fiende dat de Staetfche berevck van het gefchut niet , of daer
nu alle moeyelijckheyt, om de Haeks, ontltondt een groote ftilte; zijnde het
of Keyfers-plact ( een groote fantplaet, doen 's morgens ten half achten. De
,

Wijtloo»
pigh verhael vaa
het gevecht.

',

,

Vice-

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter.
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Vice-Admirael Sweers , in het Efqua- wanneer de Vice-Admirael van Prins
dre van Tromp , geraeckte eerft aen den Robbert geheel reddeloos gelchooten
vyant, en hadt die alvier-mael delacg wierdt: maer des naermiddags omtrent
gegeven , eer de anderen ter degen aen vier uuren , namen fy geheel onfehickede man quamen , hoewel de brandt- lijck de vlucht , wordende noch eeniwachten al voor-heen met malkanderen gen tijt naer-gejaegtj waer door men hen
aen het werck waren geweeft. Omtrent geheel uyt het gelicht van onfe ftrandt
de kloeke acht uuren ging het treffen fo verloor.
Tromp was onder- wijlen dapper met
geweldig aen, dat hemel en aerde fcheen
te beven , en niet anders als een geduuri- Sprach aen het werck ; twee brave Helgen donder gehoort wierdt ; dewijl men den tegen een: zijnde delen Ridder Ewederzijds meeft malkander met gehee- duwardt Sprach een van de braeffte Zeevoogden die Engelandt oyt gehadt heeft.
le lagen bejegende , wanneer naer een
uur vechtens het Elquadre van de witte Hy verwachte lijn vyant , voor-al niet
vlagge, voor dat van Banckert, beftont minder als hy, als een foldaet , met de
zeylenopdemaftj die, als hy van fijn
te wijeken ; die, metvanNes,devyanden dapper op de hielen fat, fonderhen vyant op het hevigfte begroet wierdt,
hem oockvan fijnder zijde niet maeckte willen verlaten foo dat de Franlchen
tefchuldigh te blijven. Defe twee dapnoch eenigen tijt tegen wil en danck
hoewel alleen verweerensgewijfe , moe- pere mannen lagen malkander 7 glafen
ften vechten maer zijnde noch eynde- op de zijde , fonder dat yemant van beylijck uyt den drang geraeckt, hebben het deneenigezeylen repte ; en hetgeen te
Zedert altoos buyten den ftrijdt gehou- verwonderen is , ly hadden alreets wel
den , blijvende te loefwaert van de vloo- drie glafen geilagen,eer Tromp een dooten afleggen hetgeen een gemeen ma- de of gequetfte hadde.
Sprach wierdt
troos, als hy van fijn maet gevraegt wiert, daer na van lijn Secunden dapper bewaerom deFranfchen nietaen-quamen, fchut, als mede van eenige anderen, die
dede leggen datiè de Engelichen ghe- hem dapperlijck de handt boden , alfoo
fijnfehip van al fijn rondt-hout berooft
huurt hadden , om voor hen te vechten
en fy nu alleenig toelagen, of die hun geit was:die den Gouden Leeuw van Tromp
welverdienden: datden Admirael, die oock foodanig troffen , dat het aen zeylen, ftaendeenloopendewandt, mede
het hoorde, totlacchenbewoogh.
De Ruyter onder dies met hetEiqua- geheel reddeloos wierdt; zijnde oock fijn
dre van de roode vlagge in een leer hart groote ftenge quijt: waer door Tromp
gevecht gerakende, fagh dat fich Prins omtrent ten twee uuren belloot op de
Robbert leer bedeckt hielt , zijnde ge- Comeet-fterre overtegaen, dier hyde
duurigh van groote branders , van 30 Admiraels-vlagge weder op lette. Hy
tot 70 ftucken , rontsom gedecktj aliö- hadt een brander naer het afdeynfende
fe , om de Hollanders te bedriegen , veel fchipvan Sprach gefonden: maeraiiöo
van hun grootfte fchepen tot branders daer geen maften racer op waren, konhadden gemaeckt maer defe zijn door de die fich nergens aen hechten; het welk
onfe Chaloupen meeft of vernielt of ge- oock van de Engclfche foodanigh benomen waer na hem fijne Secunden fchermt wierdt , dat de brander, hebweder befchutten moeiten j tot dat hy bende mede een fchoot onder water geeyndelijck mede aen het wijeken quam. Kregen moeft afhouden , om het leek
HieropbelaftedeJRwy/er alles byte fet- re ftoppen
terwijl hadden vier Freten , en op de Engelfchen in te vallen ; gatten gheleghenthcydt het Schip van
Sprach
:

:

:

:

:

:

,

:
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Sprach uyt het gevecht te flepen.
Sprach was ondertufTchen mede op
een ander fchip over-gegaen , wanneer
dek heevige en dappere vyanden hun afgebroken gevecht op nieuw hervatten.
Maer Sprach fagh fijn St. Joris binnen
korten tijt weder foo gehavent , dat hy
weder in een boot gingh , om op de Royale Charles over te gaen maer fy waren nauwelijcks tien boots lengten voortgeroeyt , wanneer een koegel door de S £
Joris heen komende, de boot half te pletteren ichoot j waer over fy weder na de
S c Joris meenden te roeyen maer eer
fy half wegen waren > fonck de boot , en
SirEduward Sprach verdronck , fmoorende foo in het water , het vuur dat alle
gewelt te machtigh was. Als men fijn
lichaem op-vifchte waren fijn handen fo
vaft aen de boot bedorven , dat men die
fonder groote moeyten daer niet af konde krijgen. De Vice-AdmiraelSweers
hingh den Engelfchen vice-Admirael
geduurigopdezijde, die doorhem ten
laettlen in de gront gefchooten is.
Tromp wierdt oock van de fijne wacker
by-geftaen; voornamentlijck van Swart,
De Haen was
a la Monde , en andere.

manende tot het laetfte haer volck tot
dapperheyt, en Godt een gerufte ziele
op-offerende.
Capiteyn van Gelder,
fchoonibon van dcRuyter , is oock als
een foldaet gefneuvelt ; als oock David
Swerius , de jonge , wierdt fwaerlijck gequetit , met fijn fchip de Provintie van
Üytrecht, in Texel gefleept ; hebbende
meeft

al lijn wandt verlooren.
Thomas Tobiafz. wierdt mede met de Goude Leeuw., daer Tromp het gevecht mede begonnen hadt , in-geileept ; gelijck
oock Brakel met fijn fchip de Wakende
Kraen.
Maer hun fchade was meeft
aen mailen en touwen , en derhalven
binnen weynigh tijts weder herftelt.
Men wil dat'er van de Staet geen 300
man gebleven is wat van den vyant zy

:

.

:

.

oock op

wonder ,

:

, foo dat Godt alhier
merckelijck voor ons geftreden heeft,
VVy fullen, tot meerder beveftiginghe
van het voorgaende, hier by voeghen

roepen

j

fy niet luyde

de Brief van den Heer L l Admirael de
Ruyter , aen haer Hoogh. Mog.
.

Hoogh Mogende Heeren
van den tvjintigbfleu
mijnen,
IN
defer hopende maendtj omtrent den alaetflen

Het was

vendt , heb ick aen U10 Hoogh Mog. ge-

dat de Hollanders wel twee of

febreven, dat iiy tenfelven dage der 'vyanden Vlooten in V gefubt hadden gekregen ,
endatfy het te /oefwaert van ons been ge-

fijn

tweede

fchip.

drie fchooten tegen een dede , gaende
het gefchut gelijck of het mufquetten wa-

ren

Daden

en

mede

daer miffchien verbaeitheyt

baden. ïVy zeylden dien nacht nevens
malkanderen om den oofl-zuyd-ooflen j eis

leyt

onder gefpeelt heeft.
Dit gevecht duurde tot'savontstenS
uuren , wanneer al de vyanden weken
en door des nachts donckerheyt niet verre vervolght konden worden.
Niet een fchip van oorlogh is van de
Staetfche gebleven

,

doe?i ivy oordeelden

dat

iujf

genoegb aen

Honde-vjacbt IVeft-Noord-viefl over , eiz
daer op de nxündt Ooftelijck hopende , foo
bevonden wy ons gifteren morgen met den
dag iiftgeficbt van de Holla-ntfcbe Kufl, en
te hef-d>aert van de vyanden , dies ivyfyn
dcdan om ons terengeeren-> of de vyanden

alleen 5 branders

hebbenfe verlooren , foo dat hen die
treffelijcke overwinninghe op weynigh
fchade van fchepen geftaen heeft maer
wel op verlies van helden , als de ViceAdmiralen de Liefde enlfaeckSweers,
die te gelijck als goede krijghsmannen
en goec Chriften geftorven zijn j ver-

,

de Hollandtfche Kufl ivaeren over gheloopen , wenden ivy het des nachts i?i de

:

te attaqueren
I

j

[

,

die ons oock

met kleynzeyl

invjachteden: foo dat voy omtrent balfacht

met malkander hi't gevecht geraeckten :
VVy teghens ds Heere Prins Robbert > de
Heer

Michiel Adria ensz.

van

de

Ru y ter.
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Heer Banckert teghens den Graeve van Eftrée, en den Heer Tromp tegens Sir Eduard
Sprag , Jlaende alfoo door malkanderen
heen en iveer ? dan den eenen , en dan den

eenige gedachten tot Vrede, hoeweide
verfcheydentheyt der felver al feer ongemackelijck, over een te brengen was.

anderen de loef hebbende. De vyanden
fochten een groot effbrt met Branders te
doen-) daer fy acht en twintigh van hadden , e u veel acht a thien verhoren hebben j vuaer onder eenighe die vcy haer met

die als gefeghtis,

Chaloupen hebben af genomen

of gecon-

,

Jlringecrt den brant daer in tefteken

van de onfe mede 4 <? 5 quijt.
Een Commandeur van een

:

Wy

,

hier aen boort

die van de andere af gheverovert hadden. Het gbevecht heeft geduert tot 's avonts na Sonnen
onderganck } als wanneer het de vyanden
va?i ons nae haere Kiift hebben over gbe-

tour-fcheepen

dvuaelt ivas

ivent

,

,

,

en ons verlaeten , zijnde feer gedeRondhout > en Sir Eduward

valifirrt aen

Sprag mafleloos-, foo dat door verfcheyde
Fregatten vcegh gejleept tuiert. Een groot
Schip weten wy y dat van haer is gejoncken j daer tegens hebben wy niet een Oorloghs Schip verhoren
ficieren zijn

,

:

maer van

lojfelïjck

fcrïjdende

onfe Of, geble-

ven , de Heer Vice-Admirael de Liefde ,
de Heer Vice-Admirael Sweers , mijn
Schoon-fbon de Capiteyn va?i Gelder > tnitjgaders de Capiteyn David Swerius , en andere gequetfi j gelijck mede de Secretaris
Adringa in fjn been , dien daerom het
fchrijven taat moeyelïjcker valt : hoope?tde

Uwe

Hoog-Moge?2de bier na watomfian-.
Wy dancken den Al-

diger tefchrijven.

macht igen Godt, dat oxsoccafie heeft gelieven te geven , van Zee te konnen behouden , en onfe Zee gaten , voorde verwacht wordende Scheepen > vry en open te
fteüen. Waer mede eyndigende , blijvc met
hoeft

j

en

alle refpeel ,

&c

Ondcrtufïchen hadmen in het midal dit Oorloghs gewoel noch

den van

waeren , om

Beverningh en Hairen

,

naerdenHagegereyft
mondelingh met den Staet

over gewichrige faecken

handelen

te

,

quaemen nu met nieuwe inftructie daer
weder van daen , en op den 1 4 tot Keulen , alwaer op den 1 7 weder een nieuwe
Conferentie is gehouden. Het geen al;
daer verhandelt wiert-, isfeergheheym

Engelfche

gevangen , relateert 3 dat de vyanden voor een dagh 5 a
6 een voorlooper van de Ooft-lndifcbe Re-

Brander

De Heeren van

gehouden j doch

het geene een

nauw-

keurigh liefhebber evenwel , daervan in
bet licht heeft gebracht, kanmenlefen
in het Tooneel des Oorloghs pag. 34. als
oock by andere.
Eenighfins hebben de Engelfchen 3
hun hier voor verhaelde nederlage elders
konnen vergoeden. Tot Kingfael in
Yerlandtquamen 4 Engelfche Schepen
uyt Ooft-Indien, beneffens 35 Barbados Vaerders, en op den 25vanAuguftus vier Oorloghs , vijf Engelfche en
dry Hollandtfche Ooft Indie vaerders
aen, die de Capiteyn Moon DaybyS 1
Helena , beneffens het felfde Eylandt
verovert hadt , van wekkers verrichtinge de Engelfchen dit verhael uyt geven.
.

DEn

Mey defesjaers ,

den morgen-

St. Helena
Eylandt St door de
gc '"
Hclenain'tgeficht; twee uuren daer ?"
na beflooten wy wat ons tot weder- verove- heino»

4.

ffond

,

in

bcquamen wy

't

ring van 't fclve te doen Mondt, en ordon- men.
neerden hier op twee hondert met hare
Vaendels en Officiers opeen Schip te Zetten,
uyt welcke fy , terwijl wy eenige fchepen op
de Reede mochten t'attaqueeren hebben ,
landen konden. Ten elf uuren masekten
't Fregat de AfTiftentie zeyl , op dat wy in de
nacht , om de Stcrckte van de Rcede te ontdecken , naderen mochten.
Onfe andere
fchepen zeylden foo fnel , dat fy 's nachts by
ons quamen. De volgenden morgen ten feven uuren waren alle onfe fchepen te windeWaerts van 't Eylandt op vijfmijl , en doe
quam onfe Boet aen boordt, en bracht ad,

Nnnn
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,

dies fètten

en

wy

maer dewijl het

noch 100 man meer opeenfehip , en lieten
haer met de andere fchepen, die noch ettelijcke honden mannen meer in hadden ,
wintwac-rrs ncn het Eylandt , om in de Profperous Bayte landen. Devieroorlog-fchepen zeylden na de Forten , tegens de vvelcke
wy omtrent ten een uur ons Ancker wierpen.
Na een vier-uun? gevecht gingen wy
weftwaert , en lieten daer weder ons Ancker
vallen, wijl wy ons verlêkerden , dat ons
volck altertijc gelant waren, en de Bergh
gewonnen hadden; en dat wyhaer 's morgens achter 't Fort mochten verwachten
derhalven refolvecrden wy , dat de fchepen
«h William , Thomas , en een ander , haer
Bader onder 'tFortfouden leggen. Wanneer nu de Hollanders ons figen weder-keeren , en dat wy met gefit» warea haer te verlaten, gaven fy 't Ey landt over; op conditie, dat ly ongcplondert van daer mochten
vertrecken, 'cwelck wyaen-namen: fywiften oock noch niet , dat wy een kleyn leger
gelant hadden.
Ontrent Sonnen ondergang namen wy poireffie van James Fort
en zonden in haeft een Trompetter na Ca piteyn Kergwin , Commandeur van ons Leger, om hem aen te feggen 't geen'er gefchiet
was, en dat hyde Hollanders geengewelt
in het marcheeren foude toe-voegen.
Den 11. Mey, tufichen (even en acht uuren des avonds fagen wy een (chip , dat wy
nafetten, en veroverden , bevindende dat
het een van de Hollandtfche Ooft-Indifche
fchepen was, hetwelcke met een nieuwen
Gouverneur voor St. Helena voor- afgezon-

den was.

Den i<J. des morgens vroegh , fagen wy
onfe Vlaggeopden Berg uyt-gefleken, dat
ons een teken was , dat'er fes fchepen in het
gelicht waren,
's Morgens ten tien uuren
kregen wy adv ijs j dat vier d'eene en twee
,

de andere wegh quamen, wclcke oock haeft
aenbeydeeynden van het Eylandt verfcheenen; fy wierden ons foo haeft niet ge waer,
ofleyden het byde windt, en wy volgden
hun achter naer: de Affiftcmie, William ,
Thomas , de Brander het Kafteel , en een
Koopvaerder volgden de vier Ooft-waerts;
twee Koopvaerdyde Maria en Marta ,
fchepen , volgden de twee Weft-waerts:
,

ma

Daden

n

wy haer

feer hardt koelde

, konden
Tegens den avondt

niet krijgen.

quam de

Aftiftentie by haer Vice-Admirael
,
en de William en Thomas by haer Admirael , welcke ly oock de gantfche nacht ge-

fèlfchap hielden

morgens: maer

,

en namen haer den

niet in

Z7.'de$

Compagnie,

aii";o

yeder fijn cours hadde , verhoopende dat wy
haer alfoo verlaten fouden.
De gedachte
vier oorlog-fchepen

landfche Prijfen, en
difche Schepen

,

,

Brar.der

,

drie

Hol-

vijf Engelfche

Ooft- Inzjn zedert in Engelant wel

aen gekomen.

Daer quam oock bericht , dat de fèlve

Daden
Vloot naer fan Cor«
nelis
Nieu Nederlandt , van de Engelfchen EvettnW
tot Nieujorckgeheeten, gevaren was,
en aldaer metkleynen tegenltand , de
Stadt, Nieu Amfterdam door ons geCornclis Evertfz., met

noemt, inghenomen

fijn

hadt j zijnde de

Engelfche Gouverneur juyft toen niet
tegenwoordigh , en daer over alles aldaer verwart , fonder het welcke , hy
licht meerder werek fou hebben ghevonden j alfboder veertigh ftucken gefchuti , tot befchermingh op laeghen,
Defelve had nu wel twintig foo groote
als kleyne Prijfen byfich , voor Nieu
Amfterdam leggen , en vier Scheepen
van fijn Efquadre ( zijnde nu achtien
goede Oorlogh fcheepen fterek ) met
een deel Engelfche ghevangens , om
fich daer van te ontlaften , afghefonden i voorts al de plaetfèn langhs die
Kuft vermeeftert , alfoo het land weder
onder der Staetengehoorfaemheyt gebracht, enden naem van Nieu Jorck,
Koftelifcin die van Nieu Nederlandt verandert.
ke Prijfen
Men hadt tot Vullingen oock twee ko- tot Vlifftelijcke Engelfche prijfen, wel op twin- fingen optig

duyfent Rijcksdaelders gelchat , op-

gebracht.

gebracht.

OnJertuffchen lagh 'sLandts Vloot
De Staetfc
voor de Rivier van Londen , om aen al voorde
de wereld te doen hen , wie meefter van Rivier
van Lcn=
de Zee gebleven was. De Engelfchen
dea.
op hun aenkomft > waeren de Rivier
op.

Michiel Adriaensz.

van

Verlies
der Fran-

fcheu

door
ftorm.

op , tot dicht onder de Cafteelen , geloopen, kruypende in hun fchelp; en
de Franfchen begaven fich naer Duyns
daerfe pas in rijdts, enfonderfchaedein
quaemen. Sy menende daer na te huys
waert over te fteecken , zijn op den 22.
des nachts, door een fwaere ftorm beloopen , lbo dat fy al hun anckers en
touwen lieten fitten , en gedwonghen
wierden fich aen de Zee ten beften en
over te geven. Twee van hun Scheepen zijn gheftrant , een ander met 60
ftucken, bleef op de Sanden omtrent
Duyns , en de andere wierden oock feer
ontheyftert, lbo datfyin verfcheydene
Havens in Engelandt moeften inloopén , van waer ly al druypftaertende >
met groote fchaede te huys gheraeckt

bhinen.
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De Landt militie, uytmaeckende omtrent 2000 man, quam
mede van de Vloot; maer het Bootsvolck wierd noch een wijl aen de hand
gehouden , om in alle voorvallen gedens ghedaen.

reedt tekonnenzijn. Terwijl wierd de

Oorlogfi

Oorlogh ruflehen de Koninghen van tuUcnen
VianckVranckrijck en Spangien verklaert dat
tijefc en
te lande oock wat ruymte aen de Staet Spangien
moeft geven, gelijckfedeZeenuoock verklaert»
vry war ruymer hadden als voorheen
daer de Zeeufche Kaepers voordeel me,

de deden.
Ondertuflchen gingh de Vredehan- Vredehan»
del

met

allen ilappelijck voort

,

maer

delingh.

de byfonderheden der Negotiatie , incidenten en voorvallen daer van te verhaelen

,

wil dit

Werck

niet lijden

,

al-

Onderdies 's Landts Vloot , onder
den Heer de Ruyter , alfoo men fagh,
dat de vyanden geen fchijn hadden ,
van dit Jaer weder te fullen uy tkomen
dewijl alreedts het fayfoen te verre ver-

is

loopen was

den afghedaen

kreegh ordere mede fich
naer hun refpe&ive Havenen te begeDt Ruyter ven ; waer op dan den Heer de Ruyter
P mec al de ^^eepen van de Maes
, op
mc?"rum
op ordere

Ruyter.

leen den Spaenfchen Gefant del Frefno, Naerftige
heeft in de feive foo goeden ghevolgh Mediade
van den
gehadt , dat, in fpijt der Franfche te- Marqais
gen wroeters , de faecke foo verre is ge- del f relho
bracht, dat die in vollen ftand geraeckt

zijn.

scheepen

de

,

den 23. van Herfftmaendt, behouden
aldaer ingekomen is; ghelijck oock de
Heer Tromp mec de fijne binnen Texel
in isgeloopen, londer d'een of d'ander
eenige fchaede of ongemack te lijden;
evenwel wierdt beflooten , een deel
lichte Scheepen, tot een Winter- vloot
vaerdigh te houden.

Op den 27. zijn de Ruyter, Tromp
en van Nes, in 's Graven haege acngekomen

,

alwaerfe aenftondts rapport

aen de Collegien

en fijn Hoogheydt
,
den Prins Stadthouder, hebben gedaen,
en met groote vergenoeginge , bedanckt
zijn , aen den Heer de Ruyter wierdt
een vereeringe van 6000 , en aen de andere Admiraels een van 4000, aen de
Vice Admiraels een van 2000, en aen
deSchouts by Nacht een van 1000 gul-

om

volkomentlijck te konnen wer, gelijck de felve oock
korts daer aen, die tot Keulen gefocht
wierdt, tot Londen gevonden is, met Vrede met
,

welcke blijde maere, en om het overi- En gelande
ge voort af te doen, de Ridder Tem- geflooten.
ple op het alderlpoedigfte naer 's Gra-

venhage is afgeveerdight.
Aldus hebben wy met onfen Doorluchtighen Zee-Heldt , twee of drie
Oorlogen afghehafpelt , en tot hier en
toe > ons by hem bevonden , als men
lich by een dapper Zee-Heldt behoort
te bevinden; nu hymetdeEngelfchen
gedaen heeft, hebben wy hem Hechts
tegen de Franfchen teftellen, om daer
laetfte Krijghs-rol uyt te fpeelen.
toeruftingen tegen de(é hartneckige vyandt , wierdt dan met groeten Zee Equiernft, lootewaeter als te lande voort- pagie
fijn

De

om te fien, of men hem in fijn tegen
Vranck'
eygen neft niet lou konnen ftooren lijck,
en door eeninbreuck in fijnghebiedt,
een krachtige diverfie en afleydinghe
gefet,

Nnnn
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maecken. 's Landts Vloot fou beftaen
in 78 Schepen van Oorloge , beneffens
eenige Branders en ander Vaertuygh,
een goede party Fluynaer vereyfch
ten wierden daer oock byghevoeght ,
daer fich de Graeve van Hornes , met
9 of 10000 man in te fcheep begaf}
een gedeelte van defe Vloot fou onder
den Heer Cornelis Tromp, openaen
deFranfcheKuft, een ander over Zee,
op de Franfche Colonien , onder den
Heer de Ruyter ageren. Wat omtrent
de Franfche Kuft is verricht , fullenwy
daer laeten , als het bedrijf van onfen
Zee-Heldt niet rakende; maerwatin
fijnen tocht over zee, omtrent, en op
het Franfche Eylandt Martenique is
voorgevallen , daer van is dit volgende
Journael uytgekomen.
:

Bericht

vanden
Heer dt
T{fiyttr

8. July 1674. z 'j n w y met on ^e
gheheele Vloot voor Tourbay ghekomen , fterek 146- Zeylen ; te
weten 66 Oorloghs fchepen , z \ Fluytcn ,
12 Snaauwen, 14 Galjoots , en 20 Bran-

DEn
ders.

Als doen \viert de Vloot verdeelt , en fetonfe cours met 48. Scheepen nae de
Barlis> daer onder twintigh Oorloghs fchepen, de reft Branders, Pluytcn, Galjoots,

tenwy

en Snaeuwen , onder 't commando van den
Heer Admirael del{tyter, Cornelis Evertfen Vice- Admirael , en Engel de Ruyter ,
Schout by Nacht.
Den 1 July, liet den Admirael de Ejtyter
een zeyn wayen en toen kregen \vy ordre
onder wat Bregade dat wy (ouden wefen , te
weten onder Stcelant; en kregen laft als de
Schout by Nacht de Vlagh liet wac-yen van
de Belasns Roe, dat als dan alle de Capiteyns
aen fijn boort moeiten komen , die onder
fijn Brigade waren.
Den 12 dito pisiaarde de Schout by nacht,
waer op aenftondts onfe Landt-Capiteyns
acn boord gingen, die onder Steelandt befcheyden waeren , de Colonel Sreelant het
briefjes trecken , om in ordre aen Landt te
1

,

gaen.

Den

%ityttr
14 dito heeft den Admirael de

Daden

en

de Vlagh laeten wayen , waer op de Zee- en
Lant-Capiteynen aen fijn boort fijn gevaeren , en ordre ontfingen hoedanighfy haer,
aen lam fouden hebben te dragen.
Den 19 dito, 's morgent vroegh , faegen
wy't Eylant Martenique , waer op de l(ityter wederom de witte Vlagh liet wayen, foo
dat al de Zee- en Lant-Capiteynen weer op
de I{uyter gingen , en wiert een yeder belaft.
fijn eer en eet tendienftevan hetVaderlant
te betrachten.

Den

20. dito 's morgens was'tgoet weer,
de fchepen deden haer beft om voor de
Baey Kuyl-iack te komen , in welcke Baey
wy drie of vier Franfche fchepen gewaer
wierden; fagen oock aenftonts aenftrandt
eenig volclc met een wit Vaendcl marcheeren , waer op een Snaeuw als doen dicht aen
Lant zijnde, daer onder kanonneerde, fo
dat fy aenftonts bofchwaert in retireerde;
een weynig daer na fhken de Franfchen eenige huyfen in de brandt, die omtrent haer
wereken ftonden. Even na de Vroeg- koft
quamen wy dicht by de voornoemde Baey
ten ancker , als doen liet d'Admirael de I\jiyter fijn Vlag van boven in een Sjouw , en
een roode Vlag van de nock van de Befaensroey waeyen , en dede een fchoot , op welke de Lant-Militie in de Sloepen en Boots
wierden geembarqueert, om aen Landt gefet te werden 3 de welcke met groote couragiedaer na toe gingen: wy waren qualijck
van ons fchip af-gevaren , of de vyant fchoot
geweldig naer ons met kanon van haer fchepen, diealfdoeninde Baey lagen , foo dat
de kogels by meenighte omtrent onfe Sloep
en Boot in 't water vielen ; doch evenwel
zijn wy voortgeroeyt, en fochten 113 de Sloepen en Boots, die mede onder onfe Brigade
waren, welcke wy kennen foude aen een
groene Geus , de welcke den LuytenantColonel Steeland , als-doen onfe Brigadier
wefende, van fijn Sloep foude laten af- wayen ; naer een weynig roeyens zijn wy daer
by gekomen, en gefamenthjek naer 't Lant
gerocyt 3 wy quatnen te landt dicht by een
van des vyants Wereken , het welck omtrent
een hooge Berghlag: by 't Lant komende,
zijnwy tot de middel toe door 't water gcmnreheert, en te fiimcn fnrieufelijck op de
voorn. Wereken acn-gevallen , waer uyt de
vyant

en

al

van

Michiel Adriaensz.

vyant groot tegen-weer dede ; na datwy cenige chargies op haer hadde gedaen , is de
vyant genootfaeckt gewecft de fclvc te verlaten, en zijn op de voornoemde Berg geretireert , alwaer fy geweldigh vanfèhooten; braken groote Kay-fteencn uyt den
Bergh , en lieten die van boven neder vallen , 't welek veel van ons volck befchadighde , en een groote fchrick veroorfoeckte ,
foo dat'er verfcheyden inhetwaeter geretireert2ijn, en verdroncken , voornaementIijck van de Root-roeken , waer van veel
haerfochtenincen floepte falveeren nae
dat fy een weynigh van't Lam af waren, is
de fèlve om-geflagen , en zijn al-te-macl
verdroncken ; en \vy zijn als doen door de
voornoemde werekengemarcheert , alwaer
verfcheyde van onfe Officieren en Soldaten
doot en gequetft laegen daer wy over heen
moften flappen nae dat \vy een weynigh
door't Krcupel-bolch gemarcheert waren ,
zijn wy op een Velt gekomen , dat met fuycker en ander riet, en verfcheyde vrucht bomen gheplant was: aldaer fielden wy ons
volck met een gedeelte van onfe Brigade , en
de reft van de andere Officieren en Soldaten
die by ons quamen , in b.ittalje , en wierdt
onderwijlen gheweldigh acn weder zijden
gefchooten , doch weynigh tot ons voordeel, alfoowydc vyandc niet foo wel koften fienals wywel wenfehten , oock hadden wy gheen befchutfel , en des vyantds
Scheepen fchooten llerck naer ons , foo dat
wy van onfe kant veel dooden en gequetften kregen ; dit fchieten continueerde den
geheelen dagh tot op den avont , waer mede
het gevecht ophieldt. In 't midden van de
nacht omringen wyordreomaf te marcheren en acn ftrandt komende , lagh 't aldaer
vol Sloepen en Booten , waer mede yeder
acn 'teerftefchip , daerhy maer kolt aen kc-_
men , wiert aen gebracht kort daer na heeft
de R^tyttr de blaeuwe Vlagh doen waeyen ,
en dede een fchoot , op welck teecken een
yeder fijn Ancker lichte, enzijn'tzeyl ghegaen, doch door de ftilte konden wy niet
avanceeren ; wy hadden maer vijf gequetften , en geen dooden onder ons.
Den z 1 dito 's morgens was 't goet weer,
en dreven neffens 't voornoemde Eylandt ;
omtrent de Vroe°h-koft liet de Admirael de
:

,

:

;

:

de

Ruyter.
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roode Vlagh wayen , en fchoot een fchoot
't welck een teecken was van groote Knjgsracdt; dat gedaen zijnde, liet de I{uyter > in
deplaets van de Roode , de Witte Vlagh
waeyen , waer op de Scheeps Capiteynin
aen fijn boort voeren , en kregen doen ordre
om met de Vloot tezeylen na 't Eylant Dominica , om ons aldaer van water en branrhouttevoorfien , en ftclde foo onfè cours

na 't voornoemde Eylant.
Den iz dito quamen wyby het Eylandt
Dominica: wy kregen variabel weer , foo
dat

wy dien

nacht door malkanderen dre-

ven.

ditovroegh, quamen wyin de
ten ancker, om met alle
fpoet water en branthout te halen.
Den 1 4 dito deden wy ons beft om water
te halen , en zijn oock verfcheyde Officieren
mede aen landt gevaren,
Den 2.^. dito ben ick mede aen landt gevaren , en aldaer de Wilden gefien , foo dat
eeniqc onder ons met haer Franfch hebben
gefpi oocken
't was een goet poftuur van
volck, gingen mocder-naeckt , waren root
geverft , gladt en vet ; wy gingen haer wooningen befien ,die van Riet waren geroaeckr,
hebben niet anders als een Hang-mat daer fy
in ruften ; fagen oock verfcheyde vrouwperfoonen en kleync kinderen nacekt. Daec
was foet water , maerweynigververfchinge
te bekomen; men mocht'er oock nietbofchwaert ingaen, alfoo 't ons van den Admirael de Bjtyter verboden wasjvvy gingen ons
oock in de Revier wafTchen , en doen weder
na boordt»
Den 16. dito met den dag , haelden wy
ons laetfte water acn boordt: doen liet den
Admirael de E^uyter weten , dat een yder op
op 't fpoedigite lijn ancker foude lichten , alfoo d'Orkaen op handen was ; en daer wiert
ordre geftelt waer onfè rendevous foudt
zijn , op dat wy in onfe wcderom-reys ons
CapiteynMiddaer na foude reguleeren.
landt, nevens Capiteyn Backer , Banckert,
en noch een Rotterdammer , kregen ordre
om aldaer te kruyfTen omtrent 'c Eylandt
Martenique op de Victualie- fchepen , die
noch uyt het Vaderlant verwacht wierden.
Den iS^ditoquamenwyvoor 't Eylandt

Den z%

voornoemde Baey

:

Mieuwes 3 alwaer d'Admirael , Vice-Admirael
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rael,

L

't

en Schout by Nacht

faluteerden

,

die

met 839

e e

v

e

n

de Kafteelen , ons lullig beantwoorden ,
en fagot veel volcks , foo te paerdt als te voet
opftrandt, in goede ordre ; omtrent de middagh qtiam de Gouverneur van 't Eylandt
meteenigen Adelaen boordt vanden Amirael , waer door aen weder-zijden dapper
wiert gefchooten, tot dat den Admirael<fc
Bjtper met den Gouverneur na 't Landt toe
voeren, alwaer heerlijck wierdon vcrwellekomt.
Den 19. dito hebben wy gefamentlijck
onsancker gelicht, en van daer t'zeyl gegacn, benevens 't Eylandt St. CbriltorTel
dicht langs de wal heen, tufTchen't Eylant
Sr. Eufbgie en Saebe, en fpoeyden onfe reys,
foo veel mogelijck was

,

heeft grooter nadruck

Ons valt nu van defeonfe

,

Zee-heldt
,

als

hem

omtrent Meffina fijn bedde van eer te
fpreyen, en eeneyndete maecken van
lijn doorluchtigh leven , eer hy het rechte eynde van al fijn Oorloghs daeden , de
-

Wederfpalt der

len.

Vrede , namentlijck , met defen grooten
vyant heeft konnen hen. Omtrent dees
tijdt ontftont de beroerte van Meffina
^ie foo langen tijdt de Spaenfchen en
Franfchen , aldaer tegen malkander in

het geweer heeft gehouden , terwijl de
eenede moetwillige weder totgehoor-

faemheyt tracht te brengen , en de ander
die daer in hun moetwil, op , en door de
Spaenfche Waepenen aldaer befich te
houden. Gelijck uyt een kleyne vonck
niet Telden een groote brandt ontftaet ,
alfoo heeft dit groot verderf mede een
kleyn beginfel gehadt. De Meffinefen
hadden in het jaer 1672. al een nieuwe
proeve van hunnen aert gegeven ; ter
oorlaeck van de prijs op het Kooren ,
dat al eenige huyfen op een plonderinge, eneenige perfoonen op hun leven

quam te ftaen doch dit onweder
,

, hoewel verachoorfpronck gehadt, foo lichtelijck
verandert de gewoonte van het quaet
in een hebbelijckheydt. Don Diego Soria, de Gouverneur van Meffina, hadt
een peribon, die met lijn beeltenis als
den fpot heeft geftoocken , den kop
doen af flaen. Dit veroorfaeckte fulck
een raferny onder de gemeente , dat fich
de felveby nacht nae lijn Paleys begaf
om dat in kolen te fetten , waer door hy
genootfaeckt wiert , fich met lij n Vrouw

ter

na't Vaderlandr.

niet anders te verhandelen

D ADEN

en

de Engelfchen
fchepen , als mede
,

ftilde

door de aenkomft van twee Hollandtfche Schepen met Tarwe, van Livorno
komende. Maer defe laetfte opftandt

inhethembde
daer nae

lëlfs

te

,

gemeente , inS

verfteecken, maer

niet tegen
r
.

is

de wil van de

Sal vator geraeckt.

Des anderendaegs vertoonde fich de
geheele menichte in de Waepenen , en
iftelde lich tegen de voornoemde fterekwelen van oorlog , foo dat de Spangiaerden gedwongen wierden , hetgefchut daer onder te laten fpeelen , fo datter wel 60 doot bleven , echter groeyde
de macht der lëlver daer tegens aen, en
te in

quam wei tot een getal van 40000 koppen
hoe

,

maer de vordere gevolgen

,

en

de Franfche befcherminge hebben aengenomen , en wat fy
onder , en met defelve tot hier en toe
hebben te wcge gebracht , wat ontmoetingen te velde , wat üaegen ter Zee
wat winnen en verhelen van fterekten
wat toelaegen , onluften en diergelijcke
fy eyndelijck

voorgevallen lijn,

is

elders verhandelt,

ons raeckt tegenwoordigh

alleenlijck

het gedeelte dat onfen itaet daer in heeft

genomen ; voor foo veel de onderftandt
belanght die de felve onder defe onfen
Zeeheldt, daer heenghelbnden heeft ,
en het geen de felve, tot het eynde
van lijn leven, daer mede heeft uyt gerecht.

Hy is met 1 8. meelt lichte
hy

feil

Scheepen , Tocnt

op het Schip de Eendracht zijnde,

van de

Auguftus desjaers 1675, uyt geloo- Ruy ,er
lCl "
pen> en na dat hy veel tegen-winden had j"*"
uytgeftaen , op den 2.6 September in de
Baye van Cadix aen gekomen. In het
in

m

nauw

.

van

Michiel Adriaensz.

nauw van de Straet , vervolgens was hy
omtrent vier weecken befigh en onder
wegh , en heeft tot Barcelona noch wel
twee andere naer Don Jan van Oof.enrijck, te vergeefs gewacht j eyndclijckis
hy weder 't zeyl gegaen , hebbende de
rendevous totCagliari opSardeignegeleght, om in geval van verwijderingh
malkander aldaer te vinden. Maer de
Vloot door ftorm verdeelt zijnde , is hy
met eenige aldaer wel in deBayegeraekt,
maer de Vice Admi; ael de Haen , quam
met de voornaemlle tot Napels aen de
:

Heer
sijnden-

kemil
aldaer.

de Ruyter begeeft fich teneerilen

naerPalermo,en vervoegt fich tot Memet den Keer de Haen, alwaer
hy van den Onder-Koninck (gelijckhy
oock tot Cagliari door den Vice Roy
van Sardeigne lofrelijck ontfangen was
tazzo

geweeft

feer trefFeiijck onthaelt

)

,

en

feifsaen fijn boort verwellekomtwiert.

Hy om

wel waer te
, de Hoplieden Nicolaes Verichoor , Jacob ThedinghBerckhout, beneffens denGrave
van Stirum, onderfbut met des Admiraels geheym fchrijver, naer den Marquis de Villa Franca, Onder-Koninck
van Sicilië gefchickt, om met fijn Excellentie te overleggen , wat hem dacht
datmen voornaementlijck met defe
Vloot fou hebben aen te vangen , om
fijn Majefteyt van Spangien den meeften dienfttedoen j verfoeckende daer
nevens, dat het fijn Excellentie mocht
gelieven , hem feo veel Spaenfche Galeyen en Oorloghs Scheepen , als hy fou
koriaen by brengen, toe te voegen, om

nemen

,

te beter te

vorder

fijntijdt

heeft korts daer nae

Konnen beftaen , indien hen

een ontfacchelijcke macht der Franichen voor den boegh quam. De Onder Koninck vant geraeden , en drongh
oock aen, dat de Ruyter met fijn Zeemacht, het Pharodi Meffina fou voor
by fteecKen , en aldaer of en aen , tuffchen de Capo de la Molina , en het
Capo del Arme 3 te kruyffen, en alföo

de

Ruyter.

285?

verhinderen , dateenigh onderftandc
binnen Mcffinaquam, onder beloften

te

van

op het fpoedighfte ordere
Konincks
fchcepen, die tot Palermo, onder den
fijn

zijde

teilcilen, dat de Spaenfche

Prins de Mcnrcfarchio laegen

,

gereet

Het Spaenfchlchip
Nüftra Seigncra del Rofano , gewapenc
met vijftigh ftucken en dry hondert
man, onder den Capiteyn Matteo de
geir.aeckt wiereen.

Laye , beneffens negen Galeyen , onder
Beltran de Gavara, Lieutenanc
Generaelover de Galeyen van Napels,
waeren toen onder de Vlagde van den
Admirael. De Heer Vice Admirael de
Haen is des nagrs voor nieuwe Jaer, mee
negen van fijn b) hebbende Scheepen ,
zijnde door ftorm af gedwaelt , in de
baye van Melazzo weder onder de Vlagge gekomen. De Admirael is aenftonts *
met den felven in Zee gefteecken , en
heeft lijn cours langhs de wal op hec
nauw van Meffinaaen genomen, mee
voornemen , om de enghte te paffeeren , maer het wiert feer II il in de nacht
en des morgens hadden fy den windt geheel tegen. Sy faegendes morgens uytr
der Zee, da-t de Spaenfchen het Stedeken Ibifo, dat met Franfchen, en we- ibifodoot

Don

derfpannige Siciliaenen was befet , naer ce
een harr gevecht van omtrent dr}' uren , !c
'

met

van alleen tien mannen en

verlies

eenige gequetften van de befpringers

,

en omtrent tfeftigh van de verweerders , behalven tleventigh gevangens
vermeefterden.

De Heer

de Ruyter kreegh by het

Pharo komende, bericht door den Vice

Roy

van Sicilië , dat een merckelijck
onderftant van vyantlijcke Scheepen ,

voordeMeffinefen, uytde Haven van

Toulon

tzeyl gegaen , en eerft tot Livorno,daer na by de voor Eylanden van
Sicilië, en nu eyndelijck omtrent Lipari

De

Admirael daer over ,
wei ge'egentkeydt > om
door de enghte van xMefiina te komen,
geilen was.

fiende

noch

niet

Oooo

hcefc

c

P a en-

machtigt*,

Heeven

2po

gemaeckc , op den 6.
van January weder wefhvaert te wenden , om den vyandt op re foecken ,
geliick hy noch dien ielven dagh dicht
onder Lipiri gekomen is , maer men
konde echcer v/an de Stengen ar , noch
geen Franfchen verneemen , evenwel
quam vaft door Feloucquen en Bareken , de eene tijdingh op den ander ,
datfe van het geberght de vyandtlijcke
Vloot konden iien.

door

te eerder tot een eerlijcke en beftendige Vreedete komen, het welcke

heeft een befl uyt

fy alle

uy c »
te

om de gelegent heyt

doen , maer indien fy afwenden , al
fchietende nae de Vloot toe komen fou

te

vanden vyant

vernemen , maer kreegh geen

den
zuydweiten , foodanigh op te fteecken
dat de Galeye niet alleen wiert gedwongen fich van fijn poft te begeven , maer
oock felfs, benefïens de andere negen
Galeyen ghenootfaeckt de Zee te ruymen , en fich nae de wal van Lipari
in de naenacht begoftde wint uyt

recht

waer over hy eyndelijck een
van fijn Lieuten anten , met een Feloucque , en een van de ervaerenfte
Schippers , naer het Eylandt Salinas
ghefonden heeft: , om aldaer van het
gheberghte , dat op dat Eylandt feer
hoogh is , de geftalte en loop van de
Franfche Vloor af te Gen dewelcke hy
daerdoor vernomen hebbende , heeft
befcheyt

,

waerfe naer toe lenfden
begeven.

:

,

ter fchuyl, te

Omtrent het eynde van den daghwacht, deden de Franfchen tzeyn om
te wenden , en alfoo deed de Ruyter
oock , die alfoo met het aenbreecken
van den dagh , den vyandt weder in het

het dien geheelen nacht noordelijk aen
naer hen toe geleght. Des morgens ,
zijnde de wint zuyd zuydweft , met een
ftareke koelte,heeft hy den vyant, ftarek
dartigh Zeylen } onder de welcke een
Polake en een Santyra was ( zijnde al de
andere Raa-zeylen , omtrent dry mijlen van hem afleggende, ontdeckt.

De Heer de Ruyter , om hen noch
dien dagh tot ilaen te dwingen , heeft
met lijn by hebbende Scheepen, al by
geier wat g >et konde doen,om hen op te
zeylen,gelijck oock gefchiede,maer echter wiert hy door den avondt overval-

belooft heb-

De Heer deRuyter leyde voorts een
Galeoot of halve Galeye, halt weghen
tuflehen fijne en des vyandts Vloot , om
den nacht geduerende de Franfchen te
obferveren , en op te paffen , met ordere , dat de Capiteyn foo lange de vyanden een en den felfden ftreeck , met de
Ruyter hielden , ieder glas een fchoot

OntdecnaerderbeHeer deRuyter
kin^h van fc heyt te hebben ,fandeenighvaertuygh
Yloot.

met handttaftingh

ben.

om

De

Daden

en

ghefïcht kreegh

'

j

I

,

die het foo

met hem

loopen , maer voor de Hollanders fcherpte de wint wel fes ftreeken,
foo dat de Franfchen de loef van hen
bequaemen. Het was omtrent negen
ueren des morgens, wanneer de Franfchen in feer goede ordere als Soldaten ,
op*& Ruyter, met de fijne aenquamen,
die hen met de felve moet bleef in te
wachten , en een uer daer nae begoften
de voorfte Scheepen feer he vigh op mal- g evecht
kander te fchieten, en wanneer dit ge- vani*

heen

liet

invoegen het ghevecht , tot den
volgenden dagh uyt geftelt wiert. OnA r *
denufTchen ontboot de Admirael fijn fch iet wederzij ts ongemeen fterek, om- "- "i t£
Bevelhebberen aen boort j en vermaen- trent dry ueren geduert hadt, komt'er Franfche
de hen , fich tegens den volgenden dagh een Franfche Brander, onder het faveur vloot by
°
tot ilaen vaerdigh te houden , en ter
van den roock en damp, op deRuyter s trombc
liefde van het Vaderlant, en in betrach- af , maer defe fchoot hem fijn Scenge
tinge van hun eer en eet , te doen wat van boven neder , foo dat hy aldus machbraeve mannen betaemt , op hoope daer teloos zijnde , de Commandeur ghe-

len

,

5

.

dwongen

van

Michiel Adriaensz.

de

Ruyter.

2<)i

eygen Brander , door mijn Secretaris onfe aenkomfte aen de
fonder voordeel te verbranden op dat Heer Marquis de Villa Franca , ViceRoy
van 't Koninghrijck van Sicilien , nevens
fijn vyanden fich daer van niet fouden
ae?tbiedinge van onfeit dienft , bekent gedienen. Omtrent een half uer daer nae
Sijn Excellentie heeft myd'eere
wiert weder een tweede Brander door maeckt.
hem mafteloos gefchooten, en verbrant. gedaen , Van noch des namiddaghs aen boort
De Schout by nacht Verfchoor , had t de van mijn onderhebbende Landts Schip de
vifite te komen geven, en onder des te vervoortocht, en vocht met de Franfchen
beneffens den Heer de Ruyter tot tuf- wellekomen , gelijck ick des andere?i daeghs
fchen vier en vijf ueren naer den mid- my de eere gegeven hebbe, va-a fijn Exceldagh , maer de Vice Admirael de Haen , lentie de Contra vifite te geven , in welcke
hebbende de hindertocht , en dienvol- bey de onderlinge viftes niet van importantgens laetfl aen het werek komende , tie is verhandelt, lek hebbe gemelte fijne
harde het tot aen den donckeren avondt ExceU.fesr beleeft ontfangeji , en in 't wegh
toeuyt, doordewelckfyoock gefchey- gaen gegeven die eere , die ick een Fetjonagie vanfoo hoogen Digniteyt fchuldigh was,
den wierden.
Op het ondergaen van de Sonne fae- waerjegens gemeltefijne Excell. my te?i re
geniè een treffelijck Franfch fchip ïïnc- pede van u Hoog Mog. insgelijcks met de
ken, gelijck'er noch dry groote Schee- gerequireerde civiltteyt , onder 'tlojfeu van
pen , elck met tfeftigh ftucken 3 en dry 't Gefchut van de Stadt en 't Kajteel heeft
Branders foo ghefoncken als verbrandt ontfangen , en met groote courtofie vjeder
zijn behalven noch darden fbodaenigh als vooren gevalediceert
En op dat wy onfen tijdt hier niet vruchgehavent, datfemoeyten genoegh hebben gehadt om binnen MefÏÏna te ghe- teloos mochten doorbrengen , heb ick goet gevonden de Capiteynen Nicolaes Verfchoor ,
raecken.
De negen Spaenfche Galeyen , quae- door defe expeditie provifoned gefielde
men naer het gevecht weder by de vloot, Schout by Nacht , Jacob Thedmgh Bercken hielden het den gantfehen nacht daer hout , en de Grave van Stirum ,geajftjleert
by. Onder het vechten (dat van weder wefende van den voorfz. m'ijnen SecretaZijden treffelijck bey vert wiert) gingh de ris , te committeren nawelgemeltenHeere
windt t'eenemael leggen, foo dat fïch Marquis de Villa Franca : om metfijn Exde Scheepen reppen noch roeren kon- cellentie te overvjegen en overleggen , wat
nu met UHoog Mog. Vloote ten Jpoedigften
den.
Maer laet ons van dit gevolgh en defe tegen den gemee?ie?z Vyandt behoort, en moet
naeft - voorgaende aentocht van den gèêntreprenneert werden , en daer neve7is

dwongen wierdt

fijn

:

f

•,

Heer

de Ruyter zot natr der verfekeringh

v

fijn t eygen

brief,aen de Staet gefchrevenj

Defe luyd aldus.

fien.

ft er ck gedaen urgeren en aenhouden , om ons
foo veel Spaenjche Koninghujcke Schepen
van Oorloge en Galeyen toe te voegen , als

om te redoutabelder te
zijn, indien ons een confiderabele Vyandt-

mogelijck wejenfal,

Hoogh Mogende Heeren

riefvan

en Heet
Ie

MTn

Heeren , t Sedert myneu onderda-

nighften laetfien atn UHoog Mog.
va?$ den i o December laeft leden, ttyt

Kftytcr.

de Baey

's

van U Hoog Mog. Vloote geluckigh
Baey van Melazzo aengekomen , en

deelte

in de

zijn wy den 20. daer
morgens wet't groot(te ge-

van Caillery ,

aen volgende,

Macht

ter Zee quam f'ontmoeten;
met de krachtighfle beweeg redenen , en datfulcks met degrootfte importa?i-

lïjcke

Waer

tie

,

op

en oock

lentie

nootfakel'ijck

eyndelijck

den

was , fijne Excel-

31. des voorleden

maendts geperfuadeert is geweeft te concluderen , dat wy met U Hoog Mog. Vloote

O 00 o

2

'tPhare

2<)i

't

L

e e v e

n

'tPbare van Mejjina fouden paffère»> om
de Vyanden afen aen kruyjfende tuffebe» de
Ka p de la Molnia , e?i de Kacp de! Arme ,
alk toevoer na Mejjina voorfz. gcdeftineertj
aftefiiijden

,

Roy van bet Eylandt

va7iThoulo?i t'zeyl gegae?i

pari j volgens Advyjen gefien waren j inaer
op (fende dat nay met den doenrnaeü noch
contrarie vjindt

den

Wal cours gefielt
?»et inte'atie

fiille-,

dicht onder

Vyandtlijcke Vlooten

Landts noch
be getracht

van

nuel
,

de hoogten des

in het gejicht e

was. lek heb-

my finformeren hoe de Vyandeji

van ons lagen, en

vjtrviaerts heen de felve

met 't hooft Stevende , om

t' eerder daer by
tevjejèn, het eer e vsijlenfy my eenpariglijck veelte figgen y maer in 't tivede varieer-

f

om 'tfelve 7iaeuvj tepajféren

de d'ceu van d'ander Jèer veelj foo dat ick
genootfs.eckt ivas ec?i van mijne Lieutej

?ianten

meteen Eelouque ,

eti

eenige der er~

varenfle Feloitquiers na 't Eylandt Salinas

en's morgens kregen vjy een contra-

om ivas V mogclijck , van de
van ee7i ongemee7ie kooghte

te fenden

,

Bergen

die

vroeg hebben
de Spanjaerts in onsgejicht een Plaetsken
geattacqueert , genaemt lbifo , hetvielck

z'ij7i ,

,

tefe/t , vjat cours de voorfz. Vya7it-

, ennabekome7i
hebben voy het die7i gantfehen
itscht noorden aen na haer toegeleyt:, 's morgens met de lumieringe van de7t dagh , de

li{cke Vloote vaas houdende

met Franjjène7i Rebellen vjas beft , en na
een Gevecht van omtrent dry uuren lang ,
is het met het verlies van tien Mannen en

antvsoordt

eenige Gequetjlen; en aen de zijde van de

Ondertujjeben heeft

dagh

voorfz. Eylandt Lipari

kanten door Felouquen en Barquen tjdingen aengebracht vlierden , dat hun de

defer gefameiTthjck

de Heer Marquis de Villa Franca 3 Vtce

om

alle

en hebben langs de
na 't naeuvi van Mejjina}

Spaenjfe overgegaen.

,

,

en laefide Vyande: op
,

van onfe Stengen geene
Vyanden ontdecken^ al f hoon dat my van

IVmdt.

mj

niet

?naer koflen als noch

,

Vyanden omtrent tfefigh op dcplaets doot
behalven de Gequetfen , en voel tfeventig
Gevangen , viaer onder een Collonel-, oefende een Milanées van geboorte , aen de

?norgens te vjer/den

't

Den 2. dito 's ?norgens Jèer

rie

Naeuvj

tefoecken-, vuy avanceerden dien

vanden

en volgens voorfz. gegeven Rendevous tuffeben de Caep de la Molina en de Caep del
Arme , maer het vjierdt in de na nacht [eer

's

voorfz.

lek gerejbheert hebbe

)

vjaert heen te Stevenen

indeBaey va?t Melazzoby ons ge-

onder Zeyl gekomen

6. dito

't

,

en kofienpajjéren

.

'voorf breven eerflen

eneerjl by die

,

van Livomo , en daer na van de voor Eylanden van het voorfz. Koninckr'ijck van
Sicilien , enjongftelïjck van 't Eylandt Li-

.

zijn voorts des avonts

met

fderalle Vloote Vyandthjcke Schepen om de
Staat Mejfi-'ia te fe cour er en , uyt del-Javai

,

U

komen, en

voorfz.

'

dat de Spaenfcbe Koninglïjcke Schepen van Oorloge , in Palerme,
Ouder de Heere Prince de Montefarcbio leggende , tenJpoedigften gereet gemaeckt joude
naarden , voegende ondertujjeben onder
Hoog Mor. Vlagge 't Spaens Kon'mghlïjcke
Schip van Oorloge , genasmt Nojlra SignoradelRofario, op-hebbende joStuckengefebut-y en 300 Man , gevoert vserdende by
den Capiteyn Matt. de Laye , met 9 Galeyen , onder DouBcltran de Gavarray Luytenant en Gouverneur Generael over de
Napelfcbe Galeyen , fonder meer.
Des nachts tujj'chen den 3 1 December
laejl-leden , en den I deJet , is den Heer
Vice-Admirael de Haen , met de by-bebbende n'igen Schepen , die den 8. November , doorjlorm van ons geraeckt v:as , geluckigb

Sicilien-

Felouquen verjeheyde Advyjèn voor het
Phare toegejbnden daer wytot den ^.dito
bleven kruyj/cn ) berichtende , dat een con-

inmiddelsJoude fijn 'Excellen-

tie ordre (lellen

Dade N

en

vjjnt

,

Z.Z. Wejt

,

meteen

ta7nelijck lucb-

hebben vjy defelve jlerck 30 Zeylen,
daer onder een Polacker en een Sautye , de

jen-y

reft alle R.aa-zeyls, ofntrent 3 7/ïijlenvia~
\

tersvan 07is , in't gtfiebt gekregen , en om
haer dien dagh noch tot engagement te obligeren, hebben Wy , en aüe de Schepen van

UHoog

Michiel Adri AENSZ.

van

U Hoog Mog. Vloot e,

de

RUYTER.

2$$

Zee te ruymen , en de Wal te kicfèn , gel'ifck
Brant-ftengen opgcfet , Brant-en Ly-zeyls) fy dan van ons om haer te bergen , na 't Eymet alles voat goet doen konde} by-gemaeckt, lant Lipari zijn gelenf ; hi 't laetfre van
lagh-voacht heeft den Vyandt zeyngeom kaer op te zeylen, ge/ijck vóy haer oock
eenigbfins opgezeylt zijn } alfoo eenige van daen om te vuenden , foo dat ick infgelfcks
hun genootfasckt naaren met cf onder -%eylen zeyn dede , om mede te "venden; met het
obgegyt , na de trage en onbezeyljle Schepen aenbreken van de7i dagh kregen vjy den Vyte wachten , doch hiepen ondertuffchenfoo andt voeder in 'tgefcbtj en ley de met ons
'uvan, maer de vindt vjas nuè/Jès ftreken 3
71a aen de Windt als mogeltfck vjas , om foo
doende eenige avant age op ons te bekomen; enfoodanighvoor onsgefcherpt } dat de Vyomtrent 3 uuren na de middagb heb ick zeyn andt de loef heeft bekorne7i.
gedaett) ten eynde een ydcr van de Hooft
Omtrent de kloeke 9 uuren zijnfy in goeOfficieren 3 Capitainen en Commandeurs 3 de ordrey en voel gerengcert 3 als SoldatC7i
die'tkoflendoen, de

1

-,

volgens de generale

e/z

particuliere Inftruc-

op fijn geordonneerde rang, en byfijn
befcheyden manJoude ko?nen , gelïfckfulcks
tie

,

oock

is

gefchiedt

,

doch den avont begon on-

dertujfchen te naken , foo dat ick refolveerde de Attacque voor die?i dagh te faken

en de voorfz. Hooft Officieren , Capitainen
en Commandeurs ae?i het boordt van mqn
onderhebbende Lands Schip te convoceren^
om eenyder aen te feggc7i-> dat fy hun van
alles viel klaer

en gereet fbude?i

maken en

houden , om jegens den volgenden dagh
morgens den'è.defr, de Vya?iden teattacqueren> ca daer nevens ten hoogfien gerecommandeert , datfy ter liefde van '/ Va-

's

op ons afgekomen , gelijk vjy haer moedigh ,
en7nede veel ghere7igeert , bleven af nvach-

ten ,fbo dat een uur daer na de voor

f e Sche-

den a7idere7i
en 71a dat omtrent

pe7i va?i nvederzijdts Vlooten op

begoflente canonneren ,
dr te uuren langh bereydts foofurieus fchutgevaert voas gehouden , als ik m'iJ7i leven
gee7i fcherper bygezvoonte

hebbe , foo is een

Vyandts Brandt-fchip onder
de7i roock

't

faveur van

en de kracht va7i 't Gefchut

van

hunne Vice Admirael op ons afgekomen
die viy fijn Steng af en buyten eenige macht
om te zeylenfbooten, foo dat den Comman-,

deur gedvoongen

gévoorden

is

,

fijn eyge7t

komen tot een

Brander te ruineren , uyt vre'efe dat die in
onfe handen vervallenfoude , geen halfuer

en vafie Vrecle , hun eer en eedt
veilden betrachten , gelïjck fy alle eenpariglijck aen my by handtaftingh hebben belooft

daer nae is een tnveede vya77tlijke Bra7ider
mafeloos ge booten en verbtant y het gevecht met de Heer Schout by Nacht , Ver-

derluridtj en

om te

eerder te

terlijcke

f

'

feboor , die de Avantguarde hadde , e7ions
iefuUen doen.
lek hebbe ee',i {foo genoemde ) halve Ga- duurde tot 's namiddaghs tuffche7i
uuren toe , en met de Heer Vee Admirael
ley ter halver Baea, tuffchenons en de Vyanden ghefonden , om defelve by nacht fob- de Haen , die cT Arrierguarde hadde , en
ferVeren , e?i den Capiteyn gelajl , dat hy by gevolge laetfl aen 't gevecht quam tot
foo langh als fy met onsecue cours bleven den donckeren avondt toe, die haer oock
houden , tot zeyn alle glas eenfehootfiude beeft gefcheydenj met Sons ondergangh is

4^5

, en in gevalle het den Vyandt quavienden 3 dat hy als dan alfchietende

fchieten

me te

na ons

toe foude retireren j dan in de 71a
vacht begon fch devoindt ftijf-, enfoodanigh uyt den W. Z. W. te verheffen , dat hy

wasfijn Tofi
maer benevens hem oock de

niet alleenlijck genoodtfaeckt
te verlaten

,

andere voorfz, negen Spaenfche Galeyen de

in onsgeficht een confiderabel vyants Oor~
logh Schip gefonken , andere voillen datter
7ioch een tvoeede foude gef)72cke7i zijn
is

by

,

maer

my noch van ons onderhebbende Lants

Schip ?iiet gefien , en na de

Bat ailje zijn de

voorfz. 9. Spaeïifche Galeye7i voederom by
T
ons gekomen , e7t bleven t den gantfbe»
7iacht by ons houden.

Oooo

3

De

't

*5>4

L

e e v e

n

gelijk de

v vanden van haer

hebben gedaen

j

in de e er e en bequaemfte
ft

gantfche

,

wederom doen calfaten en repareren
lek hebbe tot beter executie van defi ordre
de Commandeurs Wybrant Barentfz. voe-

UHo: Mog:

(laende en hopende

Wandt

Snauw , en Jacob Stadtlander
voerende de BehoefteFluyt, de fw art e Tas
rende een

en

belaff

hebbenden voorleden nacht
befigh gcweeft met wangen , andere Stengen en Raes op te fitten , en by te maken , en
lecken te floppen , mitfgaders nieuwe Zey-

Want tefplitfien

dat fy hun fullen begeven by en om-

j

in

Compagnie blijven behouden > om uyt de

voorfz. Eiuyt te konnen lighten foodaenige

behoeften 3 als hy Capiteyn fial komen te requireren.

het hopende enflaende
en te knopen , joo dat wy
,

van defin morge?i de Hooft -OfCapiteynen en Commandeurs , aen

Ik hebbe
(

en alle de Scheepen ?neeft inflaet zijn , öm
de vyanden't hooft te konnen bieden , die
(Joo veel als viy van de Stengen konnenfien)

ficier en

van ons leggen > maer H is fier kahn
weder , fio dat wy van daegh by den anderen niet konnen komen.

fy meeft gebrek hebben
Den Heere Schout by

Capiteyn Gillis Schey

,

te

is

voerende

,

teynenBerckhout en van

om

ren,

het

wy

gaders onfen Meefter Timmerman , ominfpetfie te nemen, derwaerts hebben gefionden, de welke het leek wel gehoort , 7naer

hebben , foo dat 'uk Don Beltran de Gavarra , Lieutenant Ge?ierael
van de voorfz. Galeyen, verficht hebbe
Excelle?itie 'twee uyt fij?ie byhebdat

7iiet gevonden

.

fjn

bende Galeyen wilde detacheren , en ordonneren om't voorfz. Schip Effen, 'tzy na
Palet mo , ofnae een andere Haven , daer
de windt beft enfavorabelfi toe dienenfoude , te boegchaerden , het welk gemelten
Heere Beltran de Gavarra aenftonts accordeerde , en hebbe daer benevens een Aèie
van Permiffte aen hem Capiteyn Schey ter
ha?iden doenftellen }

om het

de?i

i?i

't

Verfihoor
bedde van

Heere ontflapen.

.

Timmer,

Nacht

in de gifterige Batailje op

daege noch met fijn Excellentie konnen
conjungeren. Waer mede Hoogh Mog: Hee-

de CapiAbkoude-, mits-

gelijk

om van de felve

Den Heere Prince de Montefitrchio , met
9 Zeylen , konnen wy beq namelijk van 07is
Schipfien^foo dat wy (Godt de voorfte) van

hy een ofmeerfichooten onder waeter bekomen heeft > en dat hy het lek , daer vanhy
veel waters in gekregen hadde , en al fijn
Kruyt nat geworden is , niet konde vinden 3

felve te helpen fiecken

,

vernemen wat fchaede fy geledat > of wat

Eere ,

Lants Schip Effen , is den voorleden nagt
aen ons boort gekomen , en rapporteerde dat

's

verfichte derhalven dat wy een
man aen fjn boort wilde [enden

,

mijn Boort geconvoceert

in ly

Den

,

trent den voornoemden Capiteyn Schey , en

Zeylagie:, vjy

len ae?i te flaen

doen
moge-

te

lijk ,

infgelïjks

Vloote hebbeu grootefchaede aen allerhande

Bonthout

Hacven

flepen-, enfoo haeftftdks eenighfints

In de Batailje wiert het

wy en de

dootftille:

kant

Daden

en

De Hooft Officieren en Capiteynen van'
haer Ho: Mog: Vloote hebben dapper , en
fin der eenigbfins te relacheren gevoghten,

voorfz. Schip

&.

dracht
cur den

,

In

's

Eandts Schip de Een-

zey lende beweften 't Ey landt Ali-

9 Januarii 1 676.
Wasgeteeckent,

M. Ad. Ruyter.

De vyandt fette tegen den avondt al
de Zeylen by ; fommige lieten fich
boegfaerden, om van de onfe af tegeraecken, fich alfoometde vlucht wegh
maeckende» maer hoewel fy daer nae
fich met den Heer de Vivonne ( die fes
Scheepen met feftigh ftucken , twee van
vijftigh , en fes of leven Fregatten en eenige Branders flerck was) vervoeght
waeren, hebben fy evenwel het gevecht
niet weder derven aenvangen , maer
zijnhetEylandrom geloopen, en eyndelijck binnen Meffina gekomen , hebbende (gelijck men ml) wel feven Schepen

tv/ceiit.

os si

/"<-•'

lyi

van

Michiel Adriaensz.

pen achter ghela/.tcn , en vijfthien honucïc -cooden op , vol^hens de ruymfte begrootinghe , en onder de felve
eenige van naeme , waer door oock ,
op hun aenkomit tot Meffina het gefchut nietgeloft

Vemeck
van de
Kuyter,

is.

De Ruyter met

lijn

byhebbende macht , heeft lich weder
naer JVlelazzo begeven , en van daer de
cours naer Napels en Livorno ghenomen , alfoo hy bevandt , dat lijn beitelde
tijdt, al eenige weecken over, geexpien uy t was. Hy nam eerft fijn loop
naer Napels, om te vernemen, of daer
geen naerder ordere voor hem was aen
gekomen , en in gevalle van neen , dan
voorts nae Livorno te zeylen , en de
Scheepen die aldaer mochten leggen , af
tehaelen, en met de fel ve naer het Vareert

derlant te keeren.

Maer Jonckheer En-

)

de

Ruyter.

295-

vverck tot Napels wasChriftclijck, het verlofien van Hungariverftercktis.

Sij'n eerfte

26. Hongarifche Predikanten , onder
de welcke eenige Luyterichen weeren
die op de Galey waren gebannen ghe-

^SC"

weeft.

Hun

Brieven aen denPïoreffor

Burmannus tot Uytrecht , en andere,
lbo wegen hun llaverny als verloffinge
gefchreven, zijn hier te lefen.
Seer vermaerde en Eerwaerdige
nen.

Man-

lenfeer doortrapten konfienaer heeft H i:n
onder de inftrumenten van fijne ven.
wreetheyt eenfeer krachtigh middel

om de conjcientien voor een tijdt
in flaep te wiegen , en in het quaet meer en
bedacht,

meer

te verharden , te weten datjyaltijdt
eenfchoonenfchijnfouden voorgeven , daer

de Ruyter was met vier Oorlogh medejyhaere tyrannye diejy
dagelijcks te
,
Scheepen en feven Smyrnaes vaerders
iverck (lellen tegensde Belijders derwaereen weynigh tijts voor de ilagh , het Ey- heyt Jouden bewimpelen.
Met fuikenfchijn
landtElba binnen doorgezeylt, foo als heeft hy Achab en
Jejabelgewaepent om
de Franfchen hem buyten het felve ver- Elias te vervolgen.
Met fulcken fchijn.
wachten , en was foo al voor twee of dry heeft hy de Overjle der
Joden fout gheweecken naer Hollaut gevaren.
maeckt , om tefamen te [pannen tot de doot
De Marquis de Villa Franca , deed van Jefus Chriftus > onfen onfchuldigen Sagroote proteflen en betuygingen tegen lighmaker. Met
fulcken fchijn beeft hy de
dit vertreck van den Admirael
Pbari/een geru[l gemaeckt om de bloedige
, en al
degrootfteaenbiedingen , om hem te doot van den Heyl;gen Stephanus den eerhouden, maerdefe heeft, tegen de or- ften martelaer, fonder
vreefe te volvoedere van den Staet, niet mogen over ren
Met diergelijke fchijn heeft hy
blijven,
Komende tot Napels , en oock ( indien me?i kleyne dingen by groote
geen andere ordere vernemende
magh vergelijken) de vyanden des Euan,
heeft hy lijn reyfe nae Livorno voort- geliums in ons ellendige
Vaderlandt machghefet , fendende vijf Scheepen voor
tigh gemaeckt , foo datfe diegeene die niet
uyt i doch als dele aldaer aenquamen
eens van rebellie gedaght hebben veel min
,
quam oock de ordere van prolongatie
ietsbebben konnen attenteer en, onder het
die hem met de gefeyde vijf Scheepen
felve pretext , na datfe ivel eerft het oorop de hooghte van Corfica, ter handt deel des doodts over haer
ge reken , ?naer
gel

>

geftelt

f

is.

De Ruyter dan ,

daer nae (hoewel het niemant
is

op

ficht

van de

fel-

ve weder naer Napels gekeert , alwaer
hy op den 10. February aengekomen,
met groote blijtfchap ontfangen,en (wegens den Koning ) rijckelijck begiftigt
en met een merckelijck getal Scheepen

h ePr<s
Ji 3

verfocht) herroepen hadden

j

affchuwlijkheyt des kerkers

,

naektheydt

van haertn

niet alleen

met

honger, dorfl

,

meer dan faeffchen arbeytfoo wel in de winter als in de
fomer > en diergelijcke andere ongemacken*
die bedacht kof en worden in verfcheyde
,

lafteringen

,

for-

B:ic«

25)6

L

't

fortreffen

van

e e v e

n

ons Vaderlandt by nac een

geheel jaer langh uytpijnighden

:

?naer Jy

hebben ooek (om dat de andere met haereu
ivil niet over een quaemen , en de Reverfionalia ?iiet en 'wilden onderteycketzen ,
nochte tot haer Religie overgaen; daer het

Daden

en
re

gevangen

om

haere openhacre fchelm-

flucken verwefen

"z'ijnde , lijden. Defe dingen heeft het ons goet gedocht , feer Vermaerde en Eerweerdige mannen , terwijle

wy nafoo veel

ellende

nu ncchzj. overigh

, datfy foo veel als
door haere geduldigheydt ha-

zïjn , oen u lieden tefehrijven , by occafe
van
>an ons requefl , tgeen in een byfondcr
fchriftgefc breven is oen de Hoogh Mogende

) haer niet langer
kennende binne?i depaelen van ons Vaderlandt, in haer geJicht verdraegen, in het

Staten des Vereevighde Nederlandts , door
van de rampen die ons dagelïjcks drucken , en de raedt van dej}ige

"Jaer

1657 °P den 18. dagh van Meert ,
Perfoonen van haer , een[deels by avont door de heyme/ijcke weghen van de
Schavjfen , anderdeels by nacht -zuegh ge-

mannen daer

4.1.

dat ghy heden , te weten

fóo verr' van

in haer was

>

doen was

re acnjlagen tegen hielden

van de Duytjche Soldatten , dewelcke gingen om hulp te brengcntegens die van Meffma
enfy hebben
voert

,

door middel

:

haer gebracht te Napels in lt alten, na dat

f

als ho?iger , dor ,
Jy veel moeyelijckheden ,
Jchelt-woorden , en Jfaegen hadden uyt ge-

ftaen , by occafie van de gedwongene reyfe
te lande , en om datfy niet vrywilligh dienfl
onder de Koningb van Spangien genomen

'

,

het fwaere jock

toe genootfaeckt zijnde
,

,

op

niet onkundigh

van onfefwarigheden , dewekke wy

zijnde

tot noc

toe, door

Gcdt geholpen

zij?;de >

om t' onder te brevgen alle de macht
te breken de hooghte

die haer tegen

,

en af
dewe-

,

tenfhap verheft , met verft er ckinge van
defwacke geleden hebben : op datgy , fgh
Uk , defe dingen wetende , ons requejl mcogt
recommatideren , met toefemme;; oock e?t
hulpe van de eerweerdige Theologifcke Confftone , volgens die u lieden authoriteyt en
gunft

,

door welcke

wy

vaflelijck ?neenett

hadden : ja jy zijn door die laiidtreyje foo
vermoeyt geworden , datfy , hoewel o?i-

datgy lieden veel geluckiger het by de Hoog
Mogende Staeten fult te weegh brengen ,

fes Ferjbonen hebben ?noeten ach, de-

datfy voor onfe verlojfinge oen houden , als
oock dat fy ons , dewelcke t'eenemael van

willigh
ter

,

wegen lacten in de Stadt Theatiu

is in de Provincie Apntcie , -/tiet
verre van Brtmdufum , om dat haer voeten van de boeyen uyttermaten feer gequetjt
•waren : daerfjnder evenwel 3 ontvlught

welcke

door die voor-ghenoemde
befwaernijfen op den wegh , met een ghetuygenis van een e goede conjeientie overleden. Doe wy daer gekomen waeren , heb-

doch 2 zïjnder ,

ben fy 30 van ons die noch overigh waren
(onder welcke fijn elfLutherfe Predika?iten

)

hoewel

wy

door foo veel engemacken

kof en, den acht
: alwaer
Jy
oock ons nu tegenwoordig/} , na datier noch
3 van ons hier God(alighlijck inden Heer e
ons

adem

May tot

qualijck haelen

de Galeycn verwefin

mcnfcbelijcke raet berooft zijn

,

eenige

wel-

daet toefchicken tot de nootwendige gebruykenvan het tijdelijcke leven in deje geva?z~
genis

j

En

dat alfoo

-na eenige

dagen acn

ons ellendige menjehen eenige verqutckinge

magh toe komen. Door welcke daet 3 het
fekerJal gefchieden j dat , gelïjckgy in alles
overvloedigb z'ijt , in geloove , in redenen ,
;;;

kennijje

,

in alle bekommernijfe , en lief-

de fonjwaerts

, ghy oock aljoo overvloemooght zijn in defegenaede. Verders
bevelen wy uwe feer vennaerde eerweerdigheden met geduerige wenfehen oen die
geen , die u lieden in alle deught volmaeckt kan maecken om fijnen wille te

dig/}

ontfapen zijn , Jon der eenigh onderfcheydt

doen.

vait ouderdom of onbequaemheyi , houden ,
onderworpen zijnde defelve arbeydt e~n el-

Wyzj. Perfeonen , die onla?ighs Dienaers der Gereformeerde Kercke in Hunga-

lende

>

die de

Moor en

-,

Turcken ende a?ide-

rien geweejl zïj'n

;

maernuin de Napelf he
Ga-

i

:,

Michiel Adriaensz.

van

Galeyen gevangenfit ten
«7» ontfarmt te worden.

By Napels

,

weerdich ftjnde

,

dent

de

van Papai

Ruytel
,

297

en andere eeriueerdige

Sommige vermoeyt zijnde door
de ynoeyel'ijckheyt des weghs zijn achter gebleven : twee zijnder op de wech , en hier

Broeders.

uyt de Galey van S. Ianuarius
^ en 1 5 Augufii.

Anno 1675

van haer gevangeniffe verDer halven bidden wy u ernflelijck ,

drie door de doot

Maer

nadien ons requeft oockgegaen is na den Grootmagtigftcn Koningh
van Engela?it 3 fo hebben wy hier oock va?i
Kooden de voerjpraeck van ui. wtjdbcroem-

P.

de

S.

mannen ,

ge lijck oock by de Republïjcken

der Switfers , e?i van Geneven, dePaltzgraef) en andere Cbriftel'ijcke Vorften.

dat het oock aenul. bekent zy, in

wekken
het

fiaet

van

ellende

wy

w'ijs oor deel'Gods gekomen

door

zijn ,

foo ontfanghtdit kortelijck. Sy hebben ons
rampfal/ge ( als wy het teecken van het
Koomfcbe beeft niet wilden ontfangen , de
fententie tegen ons valfchelijik en tegen haer
confidentie uytgefproken Jijnae

van de Gver-

flen der Priefteren ) ten leften den 8 May
*d°. 1675 geheel als uytgeteert zijnde door
de?i uyttermaten leelicken (lanck , en verfoeyefijekheyt der gevangeniffe

,

als

mede

door chrft , honger ftagen en boeyen ? uyt
,
ons Vaderlant dcor Styrien , Ooftenrijck ,
Car?üdlen-) als balt'i?igen weg-gefonden , ons
alle de klederen tot het hemdt toe o ?;:ael
ontrooft hebbende , en fy hebben ons onder

de Moriskcn

,

bidt voor ons

,

en fpreeckt voor ons [eer
Prin-

ootmoedighl'ijck by den Doorluchtigen
ce

de

van Qrangie ,

gen.

Voor

't

, die van
van Sevenber-

de Keur-Vorjlen

fijn, en den Prins

o?ife

leftfent

met een een Bybelmet

een ltaliaenfch Pfalmbocck

,

wy al-

op dat

foo door lïjdtjaerrjheyt en vcrtrocftinge der
H. Schrij'ture-, op den Godt der heerlïjckheyt

Seer lieve Landts-lieden.

OP

loft.

mogen hoepen. Vaert wel.

Uyt de Galeye van

S.

Ianuarius

by Na-

den 25 Augulti Anno 1675.

pels

Uwen Broeder in Chrifto N NV
Defe van hun verloflingh aen D. Burmannusluy taldus.

Den leer beroemden

en geleerden Heer
Burmannus S. S. Theolog
D.&Profeiïbr in de Accademie tot

Francifcus

Uytrecht^en in deièlveGemeynte getrouw Harder , wenfcht Francifcus
Foris Orrofcoclinus Hung raedrgeder beleyders dervvaerheyt, die
:

felle

van de Napeifche Galeyen
zijn

3

verlofl

veelheylócc.

Turcken en Moor en getelt

zijnde , gebannen op de Galeyen, die by Napels zijn. In welckeplaets, hoe gr 00 ten ellende , en gebreck va?i

alle

dingen

wy lijden ,

kan bier ?iiet welgefieyt worden. Dit verfwaert onder andere het alderweeft onfe
fmerten , en dit pijnigt ons nyttermaten ,
dat wy den Heer , door wiens laft wy fo
verdrnekt worden, nieten weten j nademael den Grootmachtighften Keyjer van
Duytflant , dien wy een requeft overgegeven hadden , gea?itwoort heeft dat by ?ioyt
van ons gehoor t hadt , en veel min dat hy
ons daerfou laten fette?t hebben. Wy leven
noch met onsfevcn en twintige , o?idcr de
welcke is D. Stepha?ius Selyci , Superint en-

Efè gelegentheyt om aen u en al dè
Harders en Profeffbren , door het geheele vercenigde Neder landt , uyt gemeens v.aem der broederen te fihr'ijven
hebbe ick feer bequaem gheoordeelt , by dewelcke wy van onfe langhducrige Zee tocht
verloft, nu ten eerft en naer Switzerlant
( met Godts hulpe ) en vorder s ( indien bet
Godt belieft ) felfs naer Hollandt ftaente
vertrecken. Ick hebbe niet nodigh gedacht,
, foo in het gemeen als in bet by
finder aen u gcfichreven , eenigb Hiftorifch

in defe

verhael van onfi verloffinge te doen ; ten
deelenom dat ick wc te , defelv e nu door geheel Nederlandt beke?it te zijn

Pp PP

;

ten deelen

om

Ueeven

2C?3

om dat

de uytfieeckentheyt

wenk ,

niet toelaet

van fulck

een

met een korte en ver-

,

lek

baefte penne verhandelt te ivorden.

hoope dat Godt den tjdt verkenen [al , dat
alle defie dinghen op een treffelijcke vj'ijfe

voor den dagh fuüen komen. Dat behaegt
my ten minfien hier by te voegen , een wonover eenkomfi tujfchen deje o?tfi
verlojfinge uyt het geefielijcke , en die van
de kinderen Ifraels , uyt het lichaetnelijcke
derlijcke

Daden

en

m

ghemoedts , al uwe <wackerheyt
kloeckheyt in dat gedeelte , ènde Godtvruchtige
en bekommerde forge over o;is , vandegeheele

Eerwaerde Broeder[hap der Kercke

van Uytrecht. Het geldt , van het welcke
ghygewagh rnaeckt , zijn ons tot noch toe
niet ter

handt gekomen , nochtans twijjfe-

len

wy niet , offy fullen noch

lek

kanu noch

komen,

vjel

toifhrïjven den afval'van

feven Broederen van de Augsburghfche be-

Egypten*

Want hier is ons dien Excell.
HïwdeRuyter, wienhet Goddelijck be-

lijdenis

vel van ons te verloffen , door de Ho. Mog.
Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden acnbevolen is , gelijck als een dapperen

bewoogen , in de Buccavifche gevangene >
maer al de andere Gereformeerde , aldaer

Moifis geweefi ; maer oock zijnder Aar ons
in dat geefielijck Egypten , als vreemdelingen en aenkomclingen , van dat [elfde
landt gevonden , name?itlijck de Hollandfche Conful tot Napels rc[iderende , en met
den [elven , de Godtvruchtighe en Edele

Heer Georgius Welz

van het [elfde

,

die als vertaelders

bevel, en dappere aenhou-

ders by den Onder-Koninck

van Napels ge-

, en dry van de Gereformeerden
door hun quaedt en fchandaleus voorbeeldt

acht tn het getal, zijn feer ftandtvaftigh
naer het
, van de vjelcke nu dry ,
geluckigh uyt aen van hunnen [rijdt-, de
fi
Martel-kroon in den Hemel ghenieten;
maer de vijf andere tuorden als noch , ter
gebleven

van de fiandtvafiige belijding der
vjaerheyty in eenfeer donckere gevangenis
gehouden , ten warefy , door des Keyfers beoorfaeck

vel , daer nae verlof mochten zijn

want

,•

wy verwachten oock va» dagh tot dagh der

weefi zijn. Maer tujfchen de voorafgaen- Jèlver verlojfftge. Al mijn eer weerde Gede uytfleüinghe , van de beloofde vrylae- feilen en Broeders 5 doen u , feer beroemde en
tingh , en de vryflellingh by Nacht , word beleefde Man , beneffens my , feer groeten,
mede een groot e ghelijckheydt en over een- gelijck ick mede fchr ijver defes , gedienfielijk
, beneffens u , al mijne eertijdts geduchte en eerwaerde Leermeefiers , de Cl.
D. ^4nd. EJfenium , Cl. D. Regium ,
D.

komfi bevonden. Eyndelijck , feer beroemde Man , verfoecken vjy u alle met vertrouwen , dat gelijck ghy tot noch toe gedaenhebt , ghy alfoo voor het toekomende , met de andere Eerwaerde en beroem-

groete

Mannen , onfefaeck , by de Chrifielijcke
en Doorluchtige Overigheyt van u Vaderlandt , volhardt voort te fitten ; op dat ,

nige weynigeï?i defè ingeflootene } hebbs ick
gefchreven , joo aen den Eerw. D. Gyfb.

de

door de welcke

wy

gevoorfpoedight )
zïjn^

(

van

door Godts byflandt
de keetemn verlof;

wy oock door defelve mede van

onfe

ballingbfcbap ontflagen; en tot Godts glorie, en veeier zielen welfiandt } voeder in
onfe Kercken in Hongarien, herfeit mogen
ivorden.
feer beleefden Brief van den

Uw

C December 1675

,

hebben

wy met

groote

echtinge in Sicibe 3 by de Sterckte Melazzo,

ontfanghen ; en erkennen 3 met verfchuldigbde en eerbiedige danckbaaheydt onfes

&

jfob.

Leu/den , maer niet

ïck alleen

,

maer

oock alle mijne Gefellen,groeten defelve. Ee-

Vbetium , als aen onfe Hungerfche LandsIndien het Godt fal believen ons
weder naer Hollandt te geleydcn , fal ick
met verfuymen ter eerfier gelegentheyt u te

lieden.

komen befoecken. Foor derefi , beveeleick
U) met die u t lieff zijn , aendeGoddelijcke befiherminge- Gegeven tot Venetië den
7

7 May 1676.
Defelve

als

boven

uw

eertijts

Leer-

Üngh ter püchteamet ailen bereyc
F. f.

a

In

twudeT>e.eL

jal igp
.-

,

:

Michiel Adhiaensz.

van

In een ander wierde op den zelfden
dagh, uyt gemeene naem, aen deNederlandtfche Kercken onder andere ge-

de

Ruyter. 2 pp

na Vcnetien. Alwaer wy door Gods genade op den 24. April op de haven gekomen
zijn &c.

fch reven

Obyjonder

werck Gods

dat oogen-

,

fchijnltjck in onfe verloffinghe is te

zien

!

wa?it daer

i?i

worden deflee-

ne herten van onfe bitterfte vyanden door
eenen wenck Gods fchielïjck verzagt , de
firenghe ae7tdryvers doen afftandt [onder
veel moeyte van haer opfet o?n onsgeduurigh te quellen j ende op'tgeftgbtvan hare
( door Godt gefonden ) ende
dapperen Admirael des felfs Michiel
de Ruyter, neemenwel haejl en onverhoopt de boeyen van onfe beenen af^ en ge-

Ho. Mo. Vloot

de?i

la (ten ons des

avondts van den/elven dagh

Febr. ) in haeft uyt het midden der Galeyen heen , en tot de Hollandtfche Vloot te

(il

gaen

(

gelïjck

de lfra'èliten.

wel
)

eertijdts de

En

daer na

:

Egyptenaren

wat

aengaet

onfen tege?iwoordighen fiaet , vinden wy
goedt , ver maer de manne?i U. E. kennis te

geven , dat wy al van den 1 1 Febr. des tegenwoordigen jaers , ivelcke was de dagh
der verlcffmge ,
tot den 25. dagh van
Meert , geweeft zijn in hare Ho. Mo. Vloot>
onder de voorforge en befcherminge van den
feer uytmuntenden Admirael de Ruyter ,
ende dat wy al dien tijt van denfelven , en
diegeheele Vloot,

met onuytfprekelijcke bïtj-

moedigheydt ende beleeftheydt onthaeldt
zijn. Die felveman, volva?t Godvruchtigheyt ende liefde ,

om

ons

met hem

was

viel

voornemens

in zijn Vloot in Hollandt

over te brengen : maer na dat hy de nieuwe order van haer Ho. Mo. tot langer verblijf in die zee bekomen hadde : ende alfoo
gefen dat zijn fhuyskomfte langer uytgefteldt wierdt j ende wy aen de andere zijde
genegen waren

3

om fonder

f

langer uyt el

ons wenk voort te fetten, heeft ons eyndelijck op

van

den 25. Meert voorfz. genoeghfaem

behoeften en vrygeleyde voor en , la-

f

ten over-fc hepen , ontrent de fterckte
lajfoi in een

Sy quaemen dan noch dien felven
dagh van hun verloffing , aen boort van
den Heer de Ruyter',en wierden door fijn
ordere, over de vloot verdeelt , en foo
als haer ampt weerdigh was , onthaelt.
Nae dat nu 's Lants vloot,door een ige
Spaenfche Oorlogs Schepen , en fes Galeyen uyt Palermo , verfterckt was,
heeft fich zeden: den 27. Maert 1676,
voor en ontrent het nauw van Meffina
gehouden , om de Franfchen uyt te locken en tot een tweede gevecht te brengen , maer fiende dat defelve binnen bleven , is de Ruyter met zijn Zeemacht "Be Ruptg;
Ali*
naer Augufta gezeylt, nemende aldaer
*J"
met 1 50 man de fterckte, leggen de by de s *
haven in; nae dathy al voor heen vecfcheyde Tartanen , en andere bareken
m et twee branders , in de geley de haeven
hadt doen verbranden.
De onder Koninck hadt oock fijn Landtmacht gefonden , om mede van de landt-zijde de
Stadt te benauwen; maer onderdies had
fich de Franfche vloot van alles weder
voorfien, en liep uyt Meffina in Zee,
om den Heer de Ruyter, leggende voor
Augufta, flagh te leveren. De droeve
uytflagh voor dien dapperen Helt , en
de vyanden , fullen wy 't bequaemeiijckft
uyt lijn eygen Brief flen.

Me-

Engels Schip , de wil hebbende

ZEdert mijnen onderdanigften laet(len

Verhael

aen TJHoog Mog.van den negenden van het
defer uyt de

Baeyevan S'.Juan, is
van de fes Galeyen

by ons gearriveert een

lact fteg e **

^R»J

'n

f

uyt Palermo verwacht werdende, ende daer by Augu^
op met 's Landt s Vloot e naer Augufta ver- ^ a *
, wierden wy van goeder hant
ende verfcheyden Quar tieren bericht , dat
de Vyandtlijcke Vloote uyt de Haven van

zeylt zijnde

Meffina vertrocken was , ende fich als doen
ontrent de Caep Spartevente vertoonden ,
die

wy

refolveerden hoe eer foo liever in

Pppp
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Zee
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't

L

e e v e n
Wy in covformi-

Zee op te foecken , gbelijck
tévan o--ife Rejblutie in den nacht ?netde

Landt-Wmdt
Zee gekomen

onder zeylende geluckigh in

f

Almocbtigh
ftaende

kleyn belangh

,

d'Avantgarde , 'tPavillon ende de Schepen van fijne Koninckl. Ma), de Bataille
ende de Heer Vue-Adm. de Haeu, d Afviergarde.

Dus

gerengeert

ordre gepoft eert leggende

,

,

ende in goede

fhepten wy onje

,

op

't

Sonne

leek

treffen 't voorfte

van de tincker voet ,

vjegb

,

m

't

Hooft te quetfin

;

bet

Wonden ende Fracluy-

renaer dentïjttamelkkwd, ende wil hopen dat Godt de Heer fijn genadigen Zegen
tot de Medicyns , ende myne genefmge fal

o:i derfe ven

den Poft begeven joude , ende blijven onthouden , gbelijck fulcks naer wenfeh oock is
gefl biedt ; Wy badden met o -is Efjuadre

my

,

Vyands

ftaet Godt lof met de

wint op den Vyandt ae i d/e V3y telden dat
feven en dertigh Schepen van Oorloge , daer

Maft , ten eynde yeder
op fijn rangh komen^nde fich op fijn bejehey-

's

nemen, en beyde de pypen in 't rechter
been, ontrent een handt breet boven den
Enckel, met groot e confufie aen ftucken te
flaen , werdende voorts met denfdvenflag
van 't voorfz. Sonnedeck geworpen , fo-ider
my verders als meteen Wonde, doch van

,

de

gelieft

door

meerder-gedeelte

jen uytten Zuyt-ooften , wy dienim ons
vtn den Loef, ende hielden 't recht voor

Mars-zeyls tegen

,

te

,

beraemde^Zeyn ende haelden de voor-

,

Na dat loy ftijfesn halfuur , ende er
bev>gb gevochten badden , heeft bet Godt

vat ons , fagbsnwy te

loefwaert , jbo verre als 't oogb kende dragen , de Franfche Vloote, doch ware-i ontrent den middagb a! tam 'I'/jck naer ois geil. i iert.
Op den middach tuiert het doot ftdle
fooiat ïckniet konde denc&en , dat wy
diei dagh by malkanderen gekomen foxden
zij 't , doch kort op den naermiddagh kregen
wy 't lachjen en een oenghenaem gaelt-

't

Vice-Admirael

medeby gejleken, cano'inerendewilfterck
marr jo ider wuc bt op de Vyanden.

*s Morgens vroegh voor
opkomen der Sanne, , de Windt Noordtwsft met labbere koelte , 'de Staat Augufta

't

Branders, behalve n het kleyne
Vaertuyg (lerck waren ; Wy en.ie de andere
Hooft -Officieren van ds Vlooien , deden

,

Generael, de Spaenfcbe Vloote commanderende , end; de Schepen van fijn Ejquadre ,

zijn.

ontrent drie m'jlen

Daden

en

Pereira Freire de la Zerda

j

geven.

In 't midden ende heet(ie van 't Gevecht
wierden de groote Stenghe ende Focke-raa
van den Capiteyn Gillis Schey , voerende
Hoogb Mog. Schip van Oorlogede Spiegel,
van boven neer gefc boot en , foo dat hy Capiteyn om niet in der vyanden Vloote te dryven , ge.-iootjaeckt is gewetft 't Schip met
fijn, Chaloupen van fijn geordonneerde Foft
buytcn jeboots van 't Canon te Boeghjaerden , afauaer het van een Galey , geljck

U

oock

't

reddeloofe Schip

Damiaten

,

daer op

voor- Mars-zeyls neder , en hielden 't doen
?net goede rejblutie dragende op de Vyanden

commandeert den Capit. ljaac van Uytter-

aen, die mede in goede ordre gerengeert lagen , om haer in Go des name t'attacqueren
ende bevechten , gbelijck wy dan ontrent
vier uyren in den naer-middagb den Bergb
SEtna Noort-Oojl , ende in'tgeficht van
ons) de Vyanden tot binnen de kracht van
't Gefcbut gbekomen zijnde , bygefteecken

van Syracufa

\

iVy waren,
ende heer bevochten hebben
met ons Ejquadre de voorflc, ende by ge.;

m

Gevecht , en, ie al
het Corps de Bataille uocbvry verre in Ly
van ons was , beeft den Heere FrantiJcQ
volge

't eerjte

't

wljck

,

ingejpannen wefende, tot in ds Baey

Indien

zijngefieept.

wy de reputatie van uHo. Mog.

Wapenen in defe Batad!e geneglïgeert , ende
de Vyanden
pajfeerden

,

Nacht , de

,

die ons tot acht ftucks toe

daer onder twee Schouten by
refle

waeren Schepen

die elck

ten minjien ó'o ftucken gefcbut voerden
niet gejiadigb en

ende ons by

V

jerme

't

hooft geboden

reddeloofe Schip

Leeuwen,

wendende by den Capiteyn Groeve
van St ter ion , gebonden hadden wy fouden groot gevaer gelcopen hebben } te ver-

gevflert

',

liejhi

,,

van
y

liefen

,

Michiel Adriaensz.

tgeene ivy onder Godes

Alm acht i-

De

van UHoog. Mog. Vloote , hebben
Luyden van eeren» tot den uyt-eyndc
van de Bataille toe , Mavhaftigh ende
als

kloetkmoedigh geflreeden.

uyren van de gavtfche Vyantl'ijcke Vloote
gevolght vlierden , keerende ons de Spietoe

,

dewehke vjy
,

tot on-

\

trent acht uren hebben vervoegt , als wan-

,

al drijvende hebben

luckig zijn gearriveert ; kort naer ons arrivement alhier, hebbe ickgeordonneert, dat
Zeyn gedaen joude vierden , ten eynde de
Hooft-Officieren , Capiteynen ende Commandeurs aen boort fouden komen , ende den
Secretaris van UHoogh Hog. Vloote belaft
dat hy yederfoude afvragen 3 endepertinent op-nemen , wat fhadefy geleden, en-

ten opfichte

de

Leeuvjen niet kofte bedwingen , noch geeft
Zeylen konde voeren j mitfgaders de a?tde-

van ons Lfquadre-, zijn feer
befchadight aen Eonthout ende Tou-werck :
in onfe groote Focke ende Befaens-Maften

re Scheepen

groote enFocke-Raa

en groot e Stenge zijn

,

Jbo veelfwarefchooten in Top en Lijf geko-

men ,

datfe niet als met groot perïjckel , by-

wanneer de wint wat koelden
kleyn Zeyljouden konven voeren , te meer

fonderlijck

,

,

f

eerften Capiteyn

Gerrit Kalleti-

heeft naer de voorfz. mijne otit-

fangene brejfe ende ongeluckigen val-, foodanigh cordate ende falutaire ordres > geduyre?ide het geveght

binnen Schceps
,
aen de verdere Officieren , MatrooJ en ende Soldaten geftelt ? mitfgadersyeder
boort

,

totfijn plicht

vermaent , ge-encour ageert

ende devoir gehouden

,

bevonden dat het ons onmogelick is , indeje
Baey halve behoorlijcke reparatie te konnen
doen y behalven datter groote fchaersheyt
aen Zeyl en Treyl is j Wy zijn van mee~
ni7tge op 't fpoedighfte , en foo baefb ons
fulcks mogelickwejenjal , vanhier naer de
Baey van Palermo te verzeylen , alwaer

wy onfe groote Maft fuUen moeten vernieuwen.

dat de meefee Hooft-Touwen , ende
't hopende Want afge booten avaren.

Mijn

\

Scheeps-behoeften fy van nooden
V welck gefchiedt zijnde , vierdt

,

om

burgh

wat

hadden ,

U Hoog Mog. Schip

gefebooten vuas , dat hy

-,

den middag cours te feilen ?iaer deBaey van
Syracufa , alwaer vuy jegens de?i avont ge-

wy voor meerder
wint, daer van vjy des volgenden datgs^den
drie en twintighften defer , oock bekopen
vlierden , bedught waeren , die onje goede
faecke van erger conditieJoude hebhen bonnen maecken.
Ons onderhebbende "Landts Schip , ende
den Capiteyn Grave van Stierum , die voor
ons gerengeert , e?ide foodanigh reddeloos
verlaeten

Wy dreven in ma?neren als voorfz. is
den gantfehen nacht , en V morgens fagen
wy de Vyanden in t Noordenfoo verde va?i
ons , als vjy van Stenge konden fen-pn overmitsfich de wind'verheft'e , ende dat het albereyds ftij koelde rejblveerde ick ontrent

f

veer vjy daer mede fuperfideerden , ende de
de Zeylen tegen de
,

vluchtende vyanden

ldaft gehaelt hebbende,

verdere Hooft-Officieren ende Capi-

teyne?i

met MufjuetteryeJoude konnen doen , viaer
wede vjy haerfoo viel ajwefen, dat elck van
hun de wijck nam , ende omtrent ten je ven

hunne Scheepen

301

nietprefent vjare.

wingaeww op de voorfz. Vajfanten^ als men

in den Manen-fhijn alfchietende

Ruyter.

noch Vyavdt heeft konnen mereken , dat ick

gcn zegen, noch voor den avontvanhaer
ge-wonnen hebben ; Wy ende or.je byhebbende Secunden fchoote?ifoo ft ei ck , eiide niet

gels van

de

dat noch Vriendt

Den
ï;;:cker

Capiteyn

Johan Noirot , aen fijn

been jwaerlijck ghequetft zijnde

,

is

den 25. dito daer van in den Heere ontflapen.

M. Ad.

de

Ruyter.

Het is nauwelijcks te feggen > hoedanigh her volck , door dele quet&eren
vin haer Admirael, van den miniten
tot den meerten verbittert wierdt , gelijck fy iich oock foo met hun kleyn als
groot
Pp pp 3
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't

L

n

e e v e

groot gefchut , dapperlijck op hun vyan-

den gewroocken hebben , waer toe hy
felfs hen geduerighlijck aenmoedighde
feggende fom wijlen: Soo, doet foom'ijn
Kinderen. De Franfchen deden oock

hem al wat fy konden
men 70 Canon fchooten door

regens

len getelt heeft.

Maer wat

,

gelijck

zey-

fijn

fullen

veel fêggen van defe overwin ningh

,

wy
in-

noemen zy , (y ftaet ons
duyr genoegh. Het leven van deièn
dienfe ioo te

Den Heet Zeeheldt , datter in gebrockt is, ftaet
di Ruper
met geen winning te vergoeden^en mif^ cmen een ] a ng e n * weedom met fich te
vén.
fleepen. Hy heeft noch feven daegen

Daden

en

vergen het ingewand ineenKerck, als
een gewijde plaets , te begraven , alfoo
de Geeftelijcke fulcks niet konden toeftaen ionder Difpenfatie van de Paus
,
dewijl hy geftorven was, wel getrouw
aendeKoninck, maer gantsvremt van
het Roomfch geloof. Dierhalven quamen fy een publijcke en aenfienelijcke
doch ongewijde plaets aenbieden , om
aldaer begraven , en een gedenck-teec-

ken opgericht

te worden
doch door
diendefeaenbiedinghe wat laet quam,
foo is de felveniet aengenomen. Daer
nae heeft fijn Lichaem noch felfs na fijn Algemee*
doot niet fonder gevecht konnen zijn , nc rouw
naementlijck in de rencontre en flagh gekiagh,"
voor Palermo, maer ftaet eyndelijck
tot Amfterdam gebracht, en aldaer begraven te worden.
Gelijck fijn achtinghe by alle Volckeren groot, voornaementlijck by fijn
wel verdient en wel bedient Vaderlant;
en de Kroon van Spangien isgeweeft,
alföo heeft een ieder der felver genoeghfaeme teeckenen van droefheydt over
fij n doot getoont.
De Condoleantie en
rouw-beklagh daer over , is door de
Heeren Gedeputeerden van deAdmiraliteyt in de Maes , en tot Amfterdam
mede van de Heeren Borgemeefteren
:

p

quetfueren in feer fwaere pijnen geleeft, laetende evenwel niet nae,
ondertuflchen noodige ordere op alles

naer

fijn

Hy bekommerde fich meeft
met de Vloot, en voornaementlijck ,
met de ellendige gequetften ; maer voor
te Hellen.

dereft

fijn

harte

van

alles

aftreckende

heeft hy fich vier dagen langh , geduriglagh meelt
lijck totter doot bereyt.

Hy

ftil,

fprack weynigh, en het geene hy

fprack

,

waren meeft

trooftelijcke

fagien en plaetfen uyt de

paf-

Pfalmen van

Hy
den Konincklijcken Propheet.
danckteGodt verfcheyden maelen dat
hy hem feer genaedighlijck befbcht.
Hy lagh een geheel etmael
tis

>

op

eynde

5ijn doot.

,

fijn

in agone mor-

fterven, hygende nae fijn

maer

feer ftillekens

,

en met

der Stadt af geleght.

Maer fijn Konink-

Majefteyt van Deen mareken ,
Keurvorftelijcke Doorluchtigheydt

lijcke
fijn

eenige inwendige kenniiïè , tot dat hy,
op den 29. Aprilis, tuflchen 9. en 10.
uerenfoetelijck in den Heer ontflaepen
Het lichaem wierdt gebalfemt , en
is.
by de Krijghsraedt is goedt gevonden
het Ingewand ontrent de ftrandt by het
lichaem van Capiteyn Noirotte begra-

van Brandenburgh , lijn Hoogheyt de
Prince van Orangien, en eyndelijck mede de H. H. Staten van Zeelant, hebben
door brieven met groote expreflïen en
uytdruckingen van byfondere genegent-

, op een plaets die rondtom in 't
waeter lagh , het welck oock naederhant foo gefchiedt is, wordende door
d'Onicieren van de Vloot gevolght.
Weynigh te vooren hadt de Regeringh

Koninck van Spangien , den rouw mede fonderlingh had doen beklaegen , foo
heeft des felfs Afgefant den Heer de Lyra op den 5. Augufti 1676. dek volgende Memorie aen de Heeren Staten Ge-

ven

van Syracufa laeten weten
Geeftelijckheydt

aldaer

,

dat fy de

niet

mede bewefen. En
Catholijcke Majefteyt de

heydt , defè plichten

nae dat

fijne

nerael overgelevert.

wilden
d'Afge-

\

,

van

Michiel Adriaensz.

Fgefant &c. vanSpanjen maecktbekent aenuwe Ho. Mog. dat de Koninck 3 tot erkentenis van danckbaerheyt voorde groote dien (ren van den overleden Heer Lt.Admirael de Ruyter , hem
d'

,

A

2\

hebbende voor zijne doodt met den
eer-naem van Hertog , en van twee duyfent
Ducaten inkomen op het eerfte Leen dat in
de Landenvan Italienaende Kroon fal vervallen 3 Sijne Majefteyt volherdende in de
fclve voornemens na de doodt van die grootcn Zee-Overlien , op dat het bewys van
Sijne Koninckhjcke toeghenegenthcyt beveftight fou worden tot voordeel en cieraedt van fijn huysghefin en gheflacht ,
heeft gewilt, dat de Heer Engel de Ruyter
Soon yan den overleden , en zijne Nakomelingen naer hem , defelveftaet en qualiteytenfouden genieten.
De gefeydeAfgefant , &c. heeft geoordeelt uwe Edele Hoog

de

Ruyter.

Was geteecl\ent

De Lyra.

vereert

Mogende,

fulcks te

moeten berichten , ge-

loovende dat fy daer in eenigh vernoegen
fullen hebben door de achtingh welcke men
wenfcht te bewyfen ontrent fijne onderdanen , en perfbonen van foo groote verdienden , en van foo grooten yver en nuttig-

E Y
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heytvoor den algemeenen welftant van de
Monarchie en van den Staet.
Gcdaen in
den Haegh j den 5 Augutti 1676-

Dit is waerlijck een teecken van hooge achtinge, foodanige noyt eenige voorgaende Zeevooghden , bewefen is.

Hier op

is

een Refolutieden

gufti des felven jaers gevolgt,

vaft geitek is, dat

hem

,

14.

Au-

waer by

vermitszijne

menigvuldige en lofTèlijcke dienften aen
den Staet bewefen , en zijn leven daer in
verloren , een honorable Begraeffenis
fouaengedaen worden , mitïgaders op
desfelfs Graf een heerlijcke Tombe fou
worden opgericht, tot een gedachtenis
voor de Nakomelingen.

Wy

fcheyden hier mede van defen
Helt af, en befluyten dit tegenwoordige»
inhoope metter tijdt den Lezer van iets
anders te dienen.

N D

E,

!£èfei£§

RE-
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Der voornaemfte faken
B

o e c k

&

Anflagh opOoftende verhaelt 3T9
Aenflagh op Harwits mifluckt d. t.

M3
Aerdigh volckd. 2.41100.

Aenmerckingen van Colombo op de winden 3.
Aerdige Krijghslift der Turcken 1 71.
Aifcue opgebracht 226.
Alburquerques tocht naer

Ormus

Portugael onderwerpt 59.

Aden 64.

mifluckt ibid.

fijn

fijn

59. dat

ibid.

Africa belegert

, haer geiegentheyt 82. feq.
Argiers belegert door den Keyfcr Carcl de
V. 78. weder verlaten 80. van Barbarofla
vermeeftert 92.

Augufhjn Earbarigo

fijn

doodt 2 14.

hy

B.

tocht naer

verbond met

den Koninck Yan Cambaya ibid. fijn
doodt 65.
Almeydas tocht 5-4. enfêq. flact de machtige Calccourfche Vloot 5$. verovert Dabut %6- fl-ict de Egyptifche Vloot 56.
wordt doodt geflagen 57.
Alvares Capral fijn tocht 49. fijn aenkomft
tot Quiloa 50. tot Calecout ibid. dathy
befchiet ibid. fijn verdragh met den Koninck van Couchin ibid.
Alvaro de Sandé fijn kloeck beleydt op de
Gerbi 167 feq. gevangen van de Turcken
Ï76. weder verloft 175.
Aly BafTa , Generael der Turcken , doodt gefchooten 212.
AmericusVcfputiusuyttocht 18 en feq. fijn
tocht tegen de Canibalen 20.
Africa ftormender-handt verovert 8f. van
Dragut gewonnen 152.
Amidas wreedchcyt tegen fijn Vader MulyAflèn 224.

Andreas Doria word Admirael voor Vrankritck 67. fijn misnoegen tegen die Kroon
68. gaetuytFranfche in'skeyfersdienft
68.

voor Africa 82. van de Turcken op de
vlucht gedreven 85. wordt Generael van
Genua 87. ontfet Calyi 87. fijn doodt 83.
fijn uytterfte wille ibid. eer hemaenghe-

daen

Aenmerckingh op den itandt van het Rijck
van Tunis

begrecpen.
vloot 74. is Generael vandenKeyfer 74,
voorliet de Staet van Genua 8t. kcinc

A.
f-\
±-

in die

ontkomteen groot gevaer 70- wordt

Ridder van het Gulde Vlies , en Prins van
MeltÏ70. fijnoorloghs-macht7i. windt
yerfcheyde plactfen 72. flact ds Turckfche

Ahia de Todos Santos gewonnen &..1I
47. verloren d. 2. 56 (ëq.
Barbarofia9i. hun geboorte en daeden
92. & fcq. fijn doodt 143.
Barclay gefchooten en opgebracht d. 2.125
BarnardijndeMsndcxja door valfch gerucht
bedrogen 259.

Bedroogehoop 33".
Begrijp der ontdeckingen van Vefputius 22.
Bejegeningh van Spangiaerden met Reufen 25.
Bcleeftheyt van Barbarofla gg.
Beloften van den Ridder Spraghd.

Beschuldigingen tegen
Barbarofla, van

hem

Colombo

2.

276.
tegen

14.

wederleght 144.

met fijn vloot 1^.
Bodley, Engehch Zeevooght , door van Ga-

Boadilla

blijft

len geflagen d. 2- 103.
Burgcrlijcken oorlogh in Indie 16.

Brandend Eylandt 242. Brandenden bergh
d.

2.41.

Breda handelplaets tot Vrede d. z. 241.
Brezil ontdeckt 49. voor een deel van de
Hollanders vermeeftert d. 2. 80 feq. vryen
handel daer op d. 2.S3.
Brief van Solyman aen den Koninck van
Vranckrijck 139. vanThomas Landish
272. van de Heeren Staten naer Engeland
d.z.

REGISTER
d. 2. 104.

Antwoordt daer op

105.

d. 2.

van de Staeten acn het Parlement d. 2 1 07
van den Koninck van Engelandraen den
Staetd. 2. 149. Van den Staet aen den
Koninck d. 2. 1 54. 's Conincks antwoort.
ibid. Weder van den Staet aen den Koninck d. 2. 158. van Cornelis Tromp d.i.
167. Van de Ruyter aen den Staet d. 2.
105. Van den Staet aen Engelandt d. 2.
228. en 's Konincks antwoordt ibid. van
Tromp tegen de Ruyter d. 2. 2 3 5. van de
Staeten aen den Koninck d. 2. 240. vjn
den Koninck aen de Staeten. tl. 2. 243.
van fijn Hoogheydt d. 2.270. van Prins
Robbert d. 2.224.
.

Cortregalis Tocht d. 2. 14,

Cubaguacntdeckt 13

Cumaontdeckt

D.
van den Koninck van Engelandt en den Staet over en weder,
d. 2. 160, 101,162,260. van Vrank-

Eclaratie

rijck x<5J-

Deugbt by de Barbaren

CAbots

ontdeckingen d. 2 i?Cacafuego rijck Schip van Draeck ge-

Doodlijck water drincken

79.

306".

ftaecken

2

.

1

?6.

Draeck fijn afkomfè 240. fijn eerfte daden ibid. fijn tocht om d'aerdtkloot 242.
wederkomft 2 ^ 3 fijn gevaeribid. worde
Ridder ibid. fijn nieuwe tocht ibid. fijn
exploot tot Cadix 2 5 ^.ontmoet de Spaen-

Fran.

246.

3

15.

befchermt 5 5.
Canibalcn door Vefputiusbeftreden 20.
Carcenna befchreven 92. van Barbarofla ge-

wonnen ibid.

fche vloot 2^7.

novo door Barbarofla

tocht 259. Ste-

76. foeckt Africa te ontfèttcn te vergeefs
84. fijn gheboorte en d.ieden 1 5 1. en feq.
in de Gerbi befet
ontkomt wonderhjck
,

belegert en ge-

wort doodt gefchooten 178.
Droeve ver woefïingh 105,
153.

137.

door Draeck verovert 307.
Chameflè verovert van de Hollanders
Cr.fkais

belicht daer van d.

2

.

246

,

en

1

15.

laetite

wederkomft

Spangien 1 7. en doot ibid.
Contartno in de flaghvan Lepanto gebleven 21 3.
Corona door Doria gewonnen 71. door de
Turckcn belegert , en weder door hem
in

ontfet 73.

Coruna van de Engelfchen

E.

feq.

Ciinlten Vloot gheflaghcn 7$. Chriften
Galeyen dapper befchermt 172. Chrifren
V loot tot ontfet van Malta 18 7. Chrilten
Vloot door Barbarofla geflagen 34 fcq.
grooteoverwinningh by Lepanto 213.
Colombo fijn geboorte en ondervindinghe
pag. 3 feq. gevangen naer Spangien gevoert 14. weder ontflaeghen ibid. fijn

nieuwe vonden

fijn laetite

den by hem verovert ibid. fijn dood 260.
Draecken fecr verfchrickelijck 2 2.
Dragut Rais van Jannettin Doria genomen

Cardtnael Mazarini bedrogen 333.
Carthagena van Draeck verovert 2^4.

feq.

1

7.

gebouwt 18.
Douwningh Gefant in den Hage d.

Cananoor door de Portugeefen dapperbjek

wonnen

1 1

z.

.

nomen

Caftel

geacht d.

Dicgc Gaeoanos dochter aen Barbarofla gotrouwt 140.

Cadix door de Engelfchen ghewonnenen
verbrandt

felfs

Diers Ey landen 26.
Diego d'Avila gefchooten

Dorp op

C.

13.

verrr.eeftert

199

E

Dele Juflfrouws verwonderlijke daed 85

Eer Colombo aengedaen 9.
Engelands Verklaring tegen Vrankrijck
d. 2.219.
Engelfchen hun tochten 24 i.feq. nemen 60

Ooflerbngen 308.
Engelfchen ooiiogh en de oorfaeck daer
vand. 2. 94 fcq.
2. Engelfchen oorlogh, endeoorfaeck daer
vand. 2.137.
3. Engelfchen oorlogh d. 2 2 j 6".
Engelfchen hun verfoeckacn het Parlement
d. 2. 1 5 1. hun handel in Gtunea d. 2. 196
Engelfchen verbrandende Koopvaerdcrsin
't Vlied. 2. 2 34.
Engelfche Ooit-Indie Vaerder genomen d.
1.

.

2.

259.

Qqqq

Ert-

REGISTER.
Engelfche fcheepen verbrandt.
Joncker Engel de Ruyter door Spangien
groote Staetaengebodend. 2. 300.

F.

FArdinand Gonzaga fijn

dapperheyt 125
Fugueroa gevangen , door het verloo
ebenen van fijn foon verloft i 35
Fondi van de Turcken bemachtight 99
Franfche Kroon haer recht op Nizza 141
Franfche fcheepen geflaegen 75. Franfchen
handel op Corfica 86. hun bedrieghlijckheyt 8ó"
Franfche Gefants verklaeringh in Engelandt

Grave van EfTex tocht 3op.'
Groote fwelger 2 $.
Groote Indifche Stadt 2<J.
Groote menfehen 27. hun zeden en manieren 2 7. en wijfe van waepenen en oorlogen x 8.
Groote hongers noodt der Chriftenen 80.
Groot gebreck van water hoe geholpen 15$
Groote ichclmei y onder Cbriftenen 171.

H.

HAidin

fterft

van

fchierlijk

drincken

1

geflagen6$.

Hard gevecht 11 7. 122.
Heydenfche Tempel befchreven 44.
St.Helena byde Hollanders vermeeftert
2. 269. byde Engelfchen hernomen d.

1.113.
Franfche vloot in het Canael d. i 2 1 1
Franfch verhes door ftorm d. 2. 285
Frobishers ontdeckingen d. 1. 16 feq.
d.

.

29

Hamet Koninck van Alburquerque

d.
2.

283.

G.

HieronymusSpinola n<;

VAn

Galen dood gefchootend. 2. 103.
Gama hooft van de eerlte ontdeckingh
vanOoft-Indien 33: fijn Godtsdien-

ltigheydt 33. fijnvcrtrecK 34.

fijn eerftc

door ftorm bcloopen
35. fijngevaer ibid- fijn vordere vernchtingh 38. en lêq. fijn gevecht met 8 Roof(cheepen48. fijn firafheyt over gevangenen 52. vereert den Koninck van Couchin een goude kroon ibid. flaet de Caleontdeckingen

ibid.

coutfche vloot ibid treekt naerbuysibid.

wort Onder-Koninck ibid. fterft 53.
Genua door Dona veilofl68.
Gerbi met bedrogh door Dragut verovert,
en de Heer daer van opghehangen 155.
komt in handen van de Turcken 1 76.
Gefandtfchap van den Koninck van Perfien
65. nacr Deenmarcken d. 2. 123. naer
PruyfTen

1
7. naer Engeland d.2.1
huysd- 2. 264.

d. 2.

Gef.int.en te

5 3.

Gevaerlijcke misflagh uyt trouwen y ver y.6

Goa door Alburquerque beoorlogt <s 1
Goch Gcfant, fijn raport d. 2. 2 16.
Goletta haer gelegentheyt

1

feq.

14 belegert

1

\6

door Uluccialy herwonnen, en
verhael daer van 2 30 feq. wordt gewonnen en gerafeert 23$. heer belang 23 8.
Golfbdi Lepantobelchreven 205.
Gozo van de Turcken gewonnen 1 54.
Grave van Cumbeilands tocht 2 89.

en

feq.

Hollis affcheydc uyt Vranckrijck d.

2

.

2 1 7.

Hollandtfche Gelanten naer Engeland d. 2.
98. fiet Gefantfchap.
Hollandfche fcheepen van de Engelfche ge-

nomen d.

2. irjo

Hollandtfche Steden vol beroerte d. 2. 1 5.
1
Hollandfch verklaring d. 2. 2 14
Hollanders voor den Teames d.
2.27J. 284

Hooghmoedige waepenen 254
Hugo de Moncada van Barbarofla overwonnen 94
Hunganiche Predikanten verloft

d. a.

295.

I.

JAcob Lopcz de Sequeira komt in Indien
60. fijn handel met den Koninck van
Malaccaibid.

Jacob Mahis fijn reyfe 27$.
Jacob 1'HeremitensTocht 284.
Jacob Heemskcrcks Tochtend. 2. 2. en feq.
wort Admirael van Holland: naer Spangien 2. d. 4. en feq. fiaetde Spaenfe Vloot
7. doot gefchooten ibid. fijn bcgraeftenisd. 2. 10.

Jamaica ontdeckt ti
Don Jan d'Auftna fijn geboorte 191. fijn
opvoedingh, gevaer uoor vyenbid. fijn
jonge zeden ibid. fijn geboorte door fijn
Vader ontdeckt 192. wordt van den Koninck Philips de II. erkent ibid. fijn komft
acn

.,

.

REGISTER.
aen het Hof 193. fijnaerdt , gcdaente >
neyging , en vertreck uyt het Hof 193.
wederkomftibid. voert den Oorlogh tegen de Mooren 194. wordt Vekheer van
hetVerbondt 194. fijndaeden daer omtrent 19^. optocht naer de Turckenibid.
flaetden flagh van Lepanta 195. en feq.
fijn nieuwe pochten 2 z 2. en feq. fijn vertreck naer Tunis 114. verfterckt Tunis
225. des Konincks mifnoegen daer over
215. wordt tot beÜicrder der Nederlanden geftelt ibid. fijn rcyfe en handel aldaer
126. fijn doot ibid. oorfaeckdaer van zz7
fijn Character zzó. fijn gheflacht 117.
vreemde handel met fijn lichaem 227.
Ibifbdoorde Spaenfchen bemachtightd. 2.
289.

Indagingh van den Koninck van Engelandt
d. 2.264.
Indianen opftant tegen de Spangiaerden 12.
Indifchcn Oorloghseerfte begin 48.
Johan Davis onrdeckingen d. z 20.
Sir Johan Norris opvoedingh , voortgang
en bedieningen en tochten 299 en feq.
Johan Huygen van Linfchootens tocht naer
de Vaygats d. 2. 2 1 feq.

8

.

Koninck van Ormus weJerfpannigh
f9.
Koninck van Subo vermoort een deel Spangiaerden 25

Koninck van Tremefen verdreven
93
Koningin van Engeiandcfoecktde Vreede
bewerekend. 2 220.
Konftige Wilden d. 2. 1

te

Koitelijcke Pnjfcn opgebracht d.

1. 334
Kundige aenfpraeck van een Zuydlander
2.42

d.

L.

LAurents d'Almeida geflagen en gedood
5<*

Lentigelia ,

Moeder van Muly- AfTen ,

en haer handel 102.

Levende blaederen 16
Lisbonfche tocht der Engelfcheri voor Don
Antonio 305.
Loncque fijn daeden d. 2. 72
Don Louis de Requefèns ontraed den ftrijdt
tegen den Turck 199

.

Johan

Evertfz.

weder aengenomen d.2.229.

Joris Spilbergensreyfe 277. feq.

K.
komt in Italia 72. fijn
tocht naer Algiers 76 en feq. fijn Edclmoedigheydt 80. fijn tocht naer de
fijn oorlogh tegen BarStadt Africa 8

KEyfer Carel V.
'

.

barofïa beflooten

1 1 1. fijn

komrïin

Afri-

ca 1 12. fijn grootedapperheyt voorGoletran3. wordt meefter van dat en Tunis 128. fijn vertreck naer Europa 130.
fijn doodt 192.
Klachten van de Weft-Indifche Compagnie overde Engelfchend. 2. 150. Klacht

overHolmsd. 2. 153.
Koninck Carel van Groot Britt. herfklt d.

2

190.

Koninck van Spangiens vermaeninghe aen
Colombo 13. fijn ongenoegen opXimenesi4. fijn Tocht naer Tripoli 155. fijn
befluy t

om Tunis nen te taften 224.

Koninck van Vranckrijck befoeckt den Keyfèr

aen fijn boordt 7 5

Konink van Deenmarcken een erf-Konink
gemaecktd.2.187,

M.
MAgellanes ftraet

243

Mageflanes tocht, enoorfaeck daer
van 24 en feq. wort omgebracht 26
Magellanifche Zee 25.

MardijckdoorTurennebëmachtight 318
Malaccadoor Alburquerque gewonnen
Margariri door Veniero bemachtight 223
Meifinefen wederfpanmgh d.1.1 88.
Malta te vergeefs van de Turcken befprongen 54. op nieuw belegert, en wijdloopighverhael daer van 178 feq. ontfet 188
1

Mimiden foeckt Numiden.
Misflagh van Giannettin Doriaaengemerckt

Sr

Mignes üet Nunnes.

Momb.de haer gelegentheyt 40
Moortdadige Wilden d. 2 . 6 5.

Mofambique37. befchreven 38.
Marc-antonic Colonna raedt den ftrijdt teghen de Turcken aen 200. komt zegenpralende binden Rome.
Marquisdel Frelnofijn naerftigheydt, omtrent de Vrede met Engelandt d 2.285
Muytery onder het vokk van Colombo 7.
Mu!y-Aflen fijn wreedheyt te^en fijn broeders 102. en fijn vrienden 103. fijn oorlogh teghen Mcfchmes 104. fijn vlucht

C;qqq

2

107

REGISTER.
107. verfoeckt hulp by Keyfer Karel

komt by den Keyfer

1 1

120. fijn befch rijving

ibid. aenfpraeck ibid. vcrftandigheyt 121.
fijn be':Iaeghlijck verlies 129. fijnherftel-

wordt Chrdten 225.
Muly-Rofcet oorlogt tegen Muly-A(Ien 104
Munfterfchen oorlogh d. 2. 220.

Imgh

Ooft-IndifchVaerderbyde Engelfchen ge.

nomen d. 2. 279.
Ormus belegert en weer verlaten. 59. onder
Portugaelgebracht 6$.

50.

1

P.

PAria h.ieracrt

Natuerlijcke oorfaecken

om de India-

8

d. z. 77.

feq.

Pieter

15.

Nederlaegh ten hooghften droevigh , der
Chriftenen op de Geibi , verhaelt 1 59. en

Heyn fijnafkomft en daden

d. 2. 44.

doot d. 2. 69.
Philips Doria verlaet het belegh van Napels
feq.

fijn

68.

feq.

Nederlandtfche Schepen in Engelandt befla-

gend

2.

159.

Nieuw-Nederlandt van de Engelfchen verovert d. 2. 197.

Nieuwe Stadtgebouwt 28.
Nizza belegert 142 en feq.,
Noortfche Oorlogh d. 2. 184.
Nova Albion Draeck opgedragen 249.
Numidiercn 92 , 101,102,104. hunverwoetheydt 115.
Nunncs gaet nieuwe landen opfoecken 1 5.
Nutrigheytvan de engte van Magellanes 23.
Nyburgh

verovert

d. 2.

rel 118.

38.

Onorderedoordorft 124.
Onsdeckingh der Wefterlandenby toeval 3.
Ontdeckingender Engelfchen 4.
Oran door Dra°ur belegert en verlaten 177Orbitello van

Dom

feq.

REggio

fijn

Onluftcn tuflchen den Keyfer en Vranek1

tot laftevan Jorck.d. 2. 147.

Portugeefche Vloot verftroyt 5 5.
Portugeefche Schipbreuck 50. hun nederlaegh tegensde Calecutiancn 60.
Prins van Sarno geflagen en gedoot r 16»
Puerto Carrero fijn fnoothey 1 233. wort gevangen 23$. fijn fchelmery 2,37. fijn loon
en verkeerden naem ibid.
Puerto Riqo van de Engelfchen verovert 29;

R.

O.

OBdam

Piantanedagefchooten 173.
Placcaet tegen acnplackeis van een Obligatie

184.

geboorte, oeffeningh en
daden d. 2. 121. feq. wordt Ridder d. 2. n3.fijndootd. 2. 1C6.
Olivier van Noorts reyfe 275 feq.
Ongemacken van het leger van Keyfer Ka-

njck

1

V.fteift 222.

Pernambuco door Loncq verovert

NAflaufche Vloot 284
nen te bewegen

en In woonders

Paus deelt de werelt 10. Paus Piusde

N.

ontfet8ó\

Oorlogh die van Algiers verklaertd- 2.195.
Oorlogh tuflehen Vranckrijck en Spangien

van Barbaroffo gewonnen en

verbrant 140.

Reufcn van fchrickelijckc grootte 2 1.
Reufen-landt2f.
Ru y te rs geboorte, opvoedinge, houwelijcken , daden d. 2. 177. wort Edel gemaekc
d.i. 185. fijn Tocht naer Guinea d. 2.
200. worde Licutenant Admirael d. 2.
205. fijn vordere daedenibid. leq. wort
Ridder van St. Michiel d. 2. 235. fijn bericht van fijn tocht naer Marteniqued. z.
282. fijn tocht naer Sicilië d. 2.: 88. fijn
aenkomft aldaer d. 2.289. fi) n gevecht
metdeFranlchen byStromboli d. 2. 290.
by Auguftad. 2. 299. fijn doot d. 2. 299.
Ruffiaontdeckt d. 2. 15.

veriilaert d. 1. 285.
,

en oorfaeck

in

Bergh^n en

Ooft-Indifche ontdeckingen
daer van 3 1.

Ooft InJifche Vloot loopt

Noorwegen in d.

2.

107.

Anfiorenfa

s

gewonnen 87.

Sarmicntodoot ge'llagen 137.
Savona van de Genuefen gewonnen 6y
Schat-

1

,

REGISTER.
Schatten gevonden 118.
Scliempen van Barbarofïa cp de Franfichen

Trompsgeboorte,op voeding en daeden d.j.
8ö feq. wordt Ridder 88. wordt gefchoo-

tend.2. 117. fijn laetfte woorden en be143.
graefnisd- 2. 1 rg.
Schipbreuck der Chriftenen by Algiers 79.
Tromp Cornelis fijn dapperheydt d. 2. 2:5.
der Turcken 135.
ontfiagen 238.
Schip Londen verbrandt d. 2. 163.
/Tuneranen van de Turcken geflagen 109.
Schriele der Turcken en Mooren 224.
Scrbellons dapperheyt 2 36. word gevangen Tunis en Biferta gewonnen 224. door UJuccialy belegert 232.
237.
Silver vloot

door Piet Heyn genomen d. 2.62

Sinan de Jode ontraed Barbarofïa een wreed
befluyt 126.

Spaenfche Rodomontaden 2 79,
Spaenfche vlooc toegeruft 250. geflagen en
verftroyt 257. en feq. andere vloot inde
Zuyder zee door Spilbergen geflagen- 2 79
vloot door Tromp geflagen d. 2. 83 feq.
Spangiaerden hun ongeregeltheden 12. haet
tegen Colombo 12. behouden Edelmoedighlijck het leven 8

r.

geflagen

1

6.

beftelhngh in Afnca 231. verlaer.cn
nis 2 32. hunfchelmery 234.
Staet van Efpannola ter ontdecking van

lombo

fijn

hun goede intentie d. i. 26"4.engevolgh van Engelandt daer op 265.
Storm belet den Keyferte landen 77.
Superftitieufeaentocht 123.

Surinname vande Engelfchen gewonnen

d.

244.
12 8 feq.

'T.
van de Turcken gewonnen

roo.

Toeback drincken wie in Engeland gevonden 255.
Toelegh van Barbarofïa op Cadix 70.
Tomas Candish afkomft 203. fijn Zeetochten

2(5/4.

Anna
Trafraet
2

.

2

7

feq.
r.

verovert het rijeke Schip

S.

fijn brief 2 72.

met Algiers

d.2. 190.

met Tunis d.

192

Trilbn d'Acugna naer St. Laurents ghefonden 58.
Tripoli belegert, en door Iraniche verrsde"
ry verlooreK 154.

cet 105-

tufichen den

Keyfer en

Verbondt tegen den Turck 74. met Brandenburghen Deenmarcken d. 2. 220.
Vermetene vraege moedighlijck beantweor:

Staeten

TArracina

V.
VEldtflagh tuiTchen Muly-Afïèn en Rof-

Co-

broeder naer hun

Sweedfcheen Deenfche oorlog d.z.

195.

Turennes fchadelijcken aftocht 329.

Barbarofïa i24.fcq.
Verbodt der Vificherye d 2.221.

eerfte ontdecking 10.
Staet van dekenniffevan Ooft-ïndien 30.
Staet van het Sweedrfche Hof d. z. 164.

2.

71. TurckVloot door Doria geflagen 74. wijcken voorde ChriHcnen.
Turckfche Rovers van Tromp genomen d. 2,
fiche

hun
Tu-

8.

Colombo en

Staet van

Turcken wanhoopigh beflaen

d. 2.7.
Verradery tegens Vafco de Gama ontdeckt.
40.
Venetianen met den Keyfer vervoeght 132.
Veniero bemachtight Margariti 22 1.
Verfmaetheydt den Engelfchen Conful tor

Algiers aengedaen d. 2. 195.
Vloot geheel op Zee vergaen 1 5.
Uluccialy ontkomt in de flagh van Lepan10214. fijn dapperheydt 21^. vlucht 2 15
onthael tot Confiantinopolen 117. fijn
konft om 't ftrijden te ontgaen 222.
fijn
afkomft 230. Chara&eribid. opkomen
ibid. fijn daeden in den flagh van Lepantoibid. fijnonderncmingh opGolcttaen
oorfaeck daervan 230.
Voorfeggingevanden Duyvel aen de Indianen 9. van een Toveres 7S.
Vrede tufichen Aq\\ Turk en Venetianen 75.
tufichen de Tunctanen en Barbarofïa 110
weder tufichen den Turck en Venetianen
224. tufichen Spangicnen de Nederlanden d. 2.93. tufichen Engelandt en Hollandtd z. 120, 255,285.
Vreemde fpijfe 19. vreemde ontmoetinghc
van eenige Spangiaerden -20. vreemde
handel met het lichaem van Don Jan
a A«
Qjiqq 3
'

REGISTER.
vreemt vaertuygh 26S.
vrcemt leggen vandeWitd. 2. 100

d'Auftria 228.

Z.

ZAbaim
w.
WAIvifch overzeylt

wintGoa 61.

Zeeftrijdt tufTchen Vafco de
d. 2. 18.

Wonderbaereverloffingh riö.
Wonder werck van Godt d. 2. 278.
Wrecdt Volck 19.
"Wreede daet yan een Indifche Vrouw 21.
Wreetheydt van Barbarofla 113 , 126. van
Dragut 1 5 f.
Wrcetneydt der Hollanderen 18 3.

•%r Imenesquaden handel 13.

met de geheele Vloot

blijft

op Zee

1 5.

E Y

en

102. inde Zondt d. 2. 131. voor
Bargen in Noorwegen d.2, 7 07. tuflchen
de Engelfcheen Hollanders d. 2. 94, 100
IO I, I02, 112, H7, Iö"$,207,222,2 3t ,
z66, 271,173,280. tuflchen Hollanders
enPranfchend.2. 2polèq. voor Augufta
d. 2.

d.

X.

Gama

7 Rooffchepen48. by Prevefa 131.
van Lepanta , en wijtloopige befchrijvingh daer van 20 3 en (èq. voor Livorno

2.

299.

Zeeufche Conqueften in Weftindie d 2.244
Zeni fijn Tochten d.2 . 1 1 feq.
Zocotora beschreven 58
Zuyderlantbefchreven 27. ontdccktd.2.38'
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