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Vcrsje Fißula dulce canit , velucrem dum decipit auceps.

31 July. Den 31 July wierd hetHuis Kranenbroek, waer van nog eeiT

kleene puynhoop , doch groen bewaflen , naby Hielo, overig is,

verbrand.

2 Aug. Den 2 Auguftus fchreef Philis vander Aa aen Jacob Ca-

beljau, Gouverneur van Alkmaer, uitEdam. Dat de Alkmaer-

ders die van Oofthuizen hadden gelaft , hun 70 Schancfers te

bezorgen , en wyl Oofthuizen onder Edam lag , welke Stadt zy

moeften helpen verfterken , waer aen zy 00k reeds doende wa

ren, hem beftdagtjdatmenuitde Dörpen onder Jlkmaer zoodzni-

genzogt, alzoo hy anders vreesde, dateenigemuitery by de Dor-

pelingen mögt ontftaen , dat vooral gemeid moeft worden.

De Rentmeefter Gerard vander Nieuborg perfoonlyк by de Sta-

tentot Hoorn ontbooden , wierd t aldaer tot den xij in verzeeke-.

ring gehouden.

Au£- Den 9 Auguftus beantwoordde de Prins den Brief, den 24

July door Sonoy gefchreven , in dezer voegen (a).

De Prinfe van Orangien , Grave van Naííau ,

en Heere en Baron van Breda, vanDieft, &c.

Edele , Vrome , Li'eve , Bezondcrc , hoewel wy tot nogtoe aen de

effeffie en goede gencgentheidt die gy van alle tyden tot vordering

en vicharen van den woorde Godts , en onze regtvaerdige gerneene

zake hebt gedragen , nooit en hebben gctwyjfelt , en daer door wel

verhoopt hadden dat de ervarenheit en experientie van de zaken dezer

wereldt ulieden ten mînflen zoo verre zoude geleert hebben , dat gy

luiden от geene accidenten of ongehá ( zoo ah de menfehen geivoon

Zyn zulx te noemen , den welken nogthans een iegelyk in wat flate

hy zy t'alleßondcn isonderworpen, jageenzintsookkanontvlien, wat

liften en arbeidt hy daer toe voorwent ) « Heden zoo ligtelyk en zou-

iet hebben laten verfchrikken en byna alle mannelyke kloekheit te tie-

derleggen , gelyk wy uit uwen Brieven gefchreven tot Medenblik (op

den 24 der voorleeden Maendt July ) hebben befpeurt : by den inhoiit

van welken wy anders niet en hebben kunnen merken , dan dat gy de

geheele

(4) Bor, 44T- en 't origin vemm. Lett. S. J140, Vandc Sande pag z8.

*t LecYcn van Willem l. г D, pag. 378-384.
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gebtele welvaert of qualykvaert van defe Lande der Stede van Haer-

lan alleen wilt toevoegen : wy nemen Godt Altnagtig tot geniige wat

bedroeffenijfe en bertwee dat wy (overmits het beklacgiyk ongeluk der

Zeher Stede overgekomen) gehadt hebben , en ware zulx in perikel

van ons hf en leeven te verhoeden geweefl , wy hebben menigmaelge-

nneg geprefenteert 't zelve daer toe te wagen , zoo wy 00k geen mid-

delen of wegen hebben agtergelaten , die ons eenigßnts tot hulpe en

byßandt derzeher Steden dogte te dienen , 't welk immers by dedoodt,

zo van den Heere van Batenbiirg , als van zoo menig ander vroom

Capitein en Soldaet genoeg gecomprobeert is , en of al dezen niet te-

genflaende Godt Almagtig belieft heeft van der Stede van Haerlem

na zyn Goddelyke wille te disponeeren , en dezelve uit onzen banden

te neemen , zullen wy hem en zyn Goddelyk woort daerот verlooche-

nen , en verlaten ? is daerom de flerke handt Godts eenigßnts ver

kort ? en zyn Kerke en Gemeente te niet gebragt ? het is waeragtig

dat ons de Chrißelyke liefde een medelyden doet hebben , over 't geene

onze broederen aldaer overkomen is , maer alzoo van alien tyden het

bloedt der Maridaren bet zaedt is geweeß der Kerke Godts , zoo heb

ben wy nu 00k , ziende opentlyk waer onze vyandt toe tendeert , hoe

dat hy violeerende alle geloftenen verbünden, Gode nog den menfehe

geen Geloove en zoekt te hoiiden , maer de waerheit na zyn uiterße

vermögen pretendeert geheel te onderdrukken , des te meer geanimeert

te zyn onze regtvaerde zaeke te défendeeren , hem tot den alderuiter-

ßen toe te wederßaen , niet twyfelende Godt almagtig hem te leßen

lot confuße en Jpot zal laten vallen , zonder dat gy , door het ingee-

ven van eenige qaaedwillige , blöde , of onverßandige menfcheny zoo

ligtveerdiglyk от het verlies van eene Stede ztdke goeden en regtvaer-

dige zake behoort te verlaten, te meer , aengezien de Vyartd met al

zyn kragt en gcwelt dezelve nict en heeft kunneti overwcldigen , en

nog veele min zal kunnen bekamen zoo vele andre Steden ongelykßer-

ker , die ons ( Godt hebbe lof) nog reßeeren от zyn Goddelyk woordt

aldaer te verkondigen , en zynen naem te eeren , ende welke nu nog

meer als te voren gehart en geanimeert zyn от allevyandlyk geweldt

te wederßaen , wy zyn daerom des te meer verwondert , dat in dien

quartiere zo vele luiden door grote verfchikkingen hen hf en goed zoe-

ken tefalveeren, ende zonder van iemant gejaegt te worden , daer-

Dd 3 med»
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viede buhen Lande te trekken , niet wetende wat opinie wy vanàl-

zulke menfchen bebbenzullen: willen zy exeufe neemen dat de Stee

den aldaer met genocg geßerkt , of van Proviande , Buspoeder , Mu

nitie van Oor!ogei en andere noodtzaeklykheeden verzien zyn. UL.

is genoeg indagtig hoe meniginael dat wy U L. en den Steden zoo

fchriftelyk als anderfints hebben vermaent , dat men"alle mogelyke

vlyt aenwenden zoitdeten einde zuLcby tydsen ter betergelegentbeidt

iHOgte gefihieden , от alzoo alle ongeluk des te beter te voorkoomen:

wy bebben ook te meer reizen den Overfien en Capiteinen aldaer laten

verzoeken, dat zy overdenkende de zaken die zyvoorflaen , bare bieg

ten in goede ordere , regelen en difäpline• zouden bouden , op dat den

■Huisman ten platten Lande beter voor alle geweit en fchade gepre-

J'erveert badde mögen zyn; wilden daerom wel, dat men binde mid-

delenhad gegeeven om.zulx te mögen doen. Gy fchryft ons dat men

и zoude laten weten , of wy ook met eenigen grooten magtigen

Potentaet in vallen Verbünden ftaen, om alzoo door eenig tref-

feJyk ontfet die grote geweldjge magt van den Vyandt te mo-

gen wederftaen , waerop wy niet laten en willen и lieden voor ant-

woorden te gecven , dat aleer my ooit deze zake ende btfchermeniffe

der Chrifienen en andere verdrukten in deze Landen aengevangcn heb

ben, wy met den aller Opperßen Potentaet der Potentaetenzulken vas

ten Verbondt- hebben gemaekt , dat wy gebeel verzekert zyn dat wy

en alle de geene die vaflelyk daerop betrouwen , door zyne geweldige

en magtigen handt ten leflen nog ontzet zullen worden, fpyt alle zyne

en onze Vyawlen , zonder nogthans dat wy middelertydt eenige mid-

delen, die ons de Heere der Heirfcharen toegefchikt heeft, hebben of

als nog willen laten voorby gaen. Gy klaegt dat gy geene midde-

len hebt om den Vyandt te wederftaen , en 't hooft te bieden ,

't welk ons voormaer niet weinig en verwondert , alzoo immers de

Vyandt in dien quartiere hem zoo flerk niet en begeeft , hy en

ware wel ligtelyk te weeren , alzoo wy. ons ook op uvue vro-

migheidt gelyk betrouwen dat gy doen zult. Dat de Capiteinen en

Soldaten hen luiden zoo hooglyk beklaegden als zy terftont, hä

ren Maendt geëxpireert zynde , hare betalinge niet ontfangen ,

vervreemt ons grotelyx wie hen luiden in zulke gewoonte heeft ge

bragt , aengezien wy niet en meinen* ooitKeizer of Körting zulx ge-

.daen
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daen beeft y en of jegenswoordiglyk by den Hertog van Alba 't zehe

gefchiet , mag m'en by experientie bevînden , by 't geene de Span-

giaerts tot Haerkin aenrigte , die met mecr als 28 Maenden Soltz

en eijjchen , wat zyne Walen en Duitfe doen zullen, zat de tyd lee

ren , wy können wil denken dot zy geen beetere betalinge ontfangen

en bebben , maer wel erger. Belangende de Provide van Buspoe-

der , die gy begeert datmy tot Hamburg en in dien quartiere zoude koopent

houden wy и inßagtig, dat ту и eertyts, en meer als eens bebben ge-

fchreeven , gy weldoen zoudt en eenige derwaerts afveerdigett , ten

einde от Provifie en Buspoeder te krygen , '1 welk den Staten alhier

00k te meer reizen voorgehoudeñ bebben , maer hebbe aen beide zy-

den eeven veel verbegen. Wy en twyfelcn niet aen de toerufiing van

den Scheepen , die de Vyandt is mähende от in de Zuiderzee te koo-

men: maer verhope dat gylieden daer in voorzienzult , en и zoovro-

melyk en kloekelykweereny dat by niet dan verlies, fehade en ¡chande

Maer balen zal , zoo 00k die van Zc.elandt jegenwoordiglyk met alle

vrymoedighèii en kloekbeit-, àlle flonden den Vyandt körnende , met

geweit vertagten , en hem met Godts hûlpe het flot Ratnmekens op •

den 5 dag dezer Maendt Bebben afgenoomen , en aldaer goede Pro-

vifien van Gefchut, Wyn en Koorn gevonden , niettwyfelende GodP ■

Almagtig henluiden vorder geluk en viclorie verleenen zal : te meer

aengezien zy zoo vrymoedelyk de zakrter herten nemen: ■verzoekende

daerот aen UL. wel ernfiebyk у dat gy hiiden aile zulkè ydele vreze

afleggende ; en der onverßandige perßtatien verwerpende , altydt het

manntlyk hart ,- 't welk gy voortyden bewezen hebt, behoudet , en een

ygelyk zyn bereep en in 't gern wy hem bevolen bebben met alle goede

•iïyt -en neerßigheit zoekt te'voldoen , en 00k alle anderen tot gelyke

ernfi en vtifiandigJyeit te ve'rwekken, welverzehrt zynde , dat in

dien gcvalle den zegen Godtr in alles by U L. zyn zal. Aengezien

<юу den Vyandt de Zèt, zoo hier inHollandt als in Zeelandt benemen

können niet en is te twyfelen, hy zynen boogmoedt wel zal latenzin-

ken: en vari órife\i weégen en. zullen wy niet latin na on/en vermögen

in als te Ufrz/V«, en ulieden'allâ bevorderinge,' hiâpe' en byilandt te

deen y des ons immermeer mogelyk wordt , zonder ons ergens in te

willen /paren eenigen arbeit , perykel of dangier te ontzien. Dat gy

Siegt , dat wy ons Leger opgebroken hebben , ea die Knegten
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in de Stede gelegt , is 't zelve wel tegcn onze mille gevoeefl , aen-

gezien dezehe zoo ten deele van den Fyandt , sis ook van hen zelven

opgebroken zyn , en wy dezehe jegenwoordiglyk buiten flatten Lan

den met alle mogelyke middelen zoeken te krygen : zoo verzoeken wy

daerom andermael, dat gy lieden in alle vrymoedigbeit tot bet welva-

ren van den Lande ahydt wilt voorvaren. En of oris ondertujfchen

wat ongelux overkomen , daerom den moet niet aerliezende , maereer

bedenkende wat onze zondenwel verdient bebben , en dat bet hiKrygs-

bandel niet altóos voorfpoedig kan zyn. IVy willen van onzen wegen

niet nalaten al te doen , des ons immermeer mogelyk is , nog Lyfy

nog Goedt , nog Bloedt daer aen fpaeren.

Edele, Frome, Lieve, byzondere , onze Godt zy met u.

Cefcbreven te Dordregt den 9 Augufio.

Ulieien gocde Vrienàt.,

GUILLIEM de NASSAUW.

Op dezen Chriftelyken Krygsmansbrief begon de uitgedoofde

moet weêr eenigzints te ontfonken ; en onze Stadt wierd meer

i8 Aug. en meer verfterkt , gelyk dan ook den 18 Auguilus wierd be

gonnen (д) een Bolvverk, de halvemaen genaemt, by de Vrie-

zepoort, ende haddendeBoeren zulx aengenoomen binnen drie

weeken voltooit te leveren. Doch deeze onderneeming was

У A°s' naulyx begonnen , of op Vrydag den 21 Auguilus werd deze

ry Stadt op nieuw belegerd, voerende de Spanjaerden hunne Rui-

terbende en veel Voetvolk ten deele naer de Nieuwpoort , ten

deele naer Oudorp en andere naeft gelege plaetfen aen de Stadt ,

zynde een Water overgetrokken (de Nieuwe Sloot in de Oude

Vertaaling van Foreeil genaamt) 't welk hen van de Stadt

fcheidt.

's Morgens zes uuren waeren zy in zeer quaed onweder geko-

mep voor de Koedykerlluys (-2>) De Boeren aldaer ineenende

dat

(«V-Foreeft p«g. 4, s-

\b) P. J. Viflerpag. 80. en de-osic Deun op A!km. bcleg-agter dc Befthr.

van Forecft pag. 119.


