
















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 115 serl. Maj. en by desselfs Ministers syne goede offi-tien believe aen te wenden, ten eynde de Keyseroock in 't selve moge intreden. Deselve heeft onderrespectueuse protestatie van dat de saeke was vanal te groote importantie, om te connen verwaghten,dat syne offitien daerontrent souden connen syn vaneenige vrughtj evenwel beleefdelyek aengenomen,aen syn HofF ten favorabelste te sullen representerentgene van wegen Haer Ho. Mo. aen hem vierdeversoglit. lek blyve Wel Edele Gestrenge Heere,

Uw Ed. gans ootmoedige Dienaer, EVERARD VAN WEEDE *). Hage den 3. Junv 1700. II. (Origineel.) Wel Edele Gestrenge Heere, De Heeren Gedep&quot;. tot de secrete en buytenlantsesaeken syn met malkanderen in de voorleden weektwee of driemael vergadert geweest, om te overleggen,of en wat ontrent het groote werck2) bequaemstsoude konnen werden ondernomen, om de respective i) De brieven van v. WEEDE , als gecommitteerde ter Gc-neraliteit, schijnen doorgaans gerigt te zijn aan den Secretarisvan Staat of Griffier der Staten van Utrecht, PAULUS VOETVAN WIXSSEN. Tegmw.

Staat van Utrecht, I. 221. l) KABEL il, Koning van Spanje, was eindelijk den 1.November 1700 bezweken. DE TOBCY, Mem, I. 93. 8*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 117 het publicq te willen doen van aen my mede te deylende gedaghten dewelcke deselve souden mogen hebbenover de resolutie tot het tenteren van een onder-handelinge met den Coninck van Vranckrvck, als- mede over de middelen van praecautie ende van se-curiteyt, die om een oorlogh te praevenieren, soudenconnen of behoren te werden geeyscht, ofte bedongen,lek blyve nae presentatie van myn geringe dienstaen welgemelte Ileeren Gedn., Wel Edele Gestrenge Ileere, U\v gans ootmoedige

Dienaer, EVEBARD VAN \VBEDE. Hage den 17. JanT 1701. III. (Secreet). Extract uyt 't Register der Resolutieuvan de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaelder Vereenigde Nederlanden. Sabbathi den 15. January 1701. Is gehoort het rapport van de Ileeren HAM endeandere Hare Ho. Mog. Gedep&quot;. tot de buytenlandschesaken, hebbende ingevolge ende tot voldoeninge vanderselver Resol. dommiss, van den 4. December lest-leden en andere van volgende datums nader geexa-mineert de Memorie, door den Ileere Grave VANBKIORD '), Extra' Amb. van den Coning van Vranckryk i) Deze had

reeds het eerste verdrag van verdeeling der









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 121 betuygen, geen andere intentie te hebben, als deconservatie ende het maintien van de vreede endepublique tranquilliteyt, ende niet ongenegen te synom aen Haer Ho. Mo. redelyke aecuriteyt te geven,ende Haer Ho. Mo. mede niet anders verlangen alsde behoudenisse van de vreede en gemene ruste,nevens een redelyke securiteyt, dat derhalven HaerHo. Mo. oordeelen nodig ende van vrugt te sullensyn, dat men met den andere kome te confereren,om ontrent de conservatie van de vreede ende

voors.securiteyt wedersyts te geven soodanig genoegen, alsnoodig geagt sal werden, ende om te overleggen,wat middelen souden kunnen werden uytgcvondentot conservatie van de generale vreede en ruste,ende tot het vaststellen van de voors. securiteyt; datHaer Ho. Mo. haer acnbieden, om met den HeereGrave van BRIOHD, oft die geene die meer hoogst-ged. Syne Maj. sal gelieven daertoe te authoriseren ,door hare gedeputeerden over het gunt voors. is, inconferentie ende onderhandelinge te treden, eude datsy in die ende alle andere gelegeutheden sullen trag-ten aen meerhoogstged.

Syne Maj. te doen blyken,niet alleen hare opregte intentie ende genegentheytvoor de vreede en de gemene ruste, maer ook in 'tbysondcr van hare hoogagtinge voor de vruntschapvan Syne Maj., ende voor syne affectie tot desenStaat. Ende sal extract van dese Hare Ho. Mo.Resolutie door den Agent KOSENBOOM gestelt werdenin lianden van den gem. Heere Grave van BEIOKD ,om te dienen tot nader antwoort op de voors. Me-









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 125 lier, encle onder 't een of 't ander prctext middelsoude connen vinden, om vyer of vyff mael hondertrtuysent guldens, waertoe ons contingent in ses ofacht millioenen circum circa soude beloopen, op in- terest te krijgen. lek ben in 't seeker beriglit, Wel Ed. Heer, deStaten van Holland, welckers Gedep. liaer int be- sogne seer geporteert hebben gnsint te syn tot denegotiatie hyervoren geroert, al genoeghsaem soudenhebben geresolveert op het laetste scheyden, om byprovisie te lighten een millioen

ryxdaelders. De Pro-vintien van Gelderlant ') en van Overyssel hebbenhare ordinaris Vergaderinge in of ontrent de maentvan Maert&quot;), maer eenige van derzelver Gecomm. terUeneraliteit hebben geseyt te geloven, dat de saekendewelcke nu op het tapyt syn, wel oorsaek soudenconnen geven tot een spoedige byeencompste. Zeeland,soo ick hoor, sal op die saeke connen resolveren byinschryving van de steden ; Vriesland comt over veer- tien dagen by een 3), en Stadt en lande over vyffweeken. Ick blyve naer presentatie van myn oot- moedige dienst aen de Heeren eude

Vrienden,&quot;Wel Edele Gestrenge Hecre, U\VEd. seer ootmoedige Dienaer, EVEEAKD VAN WEEDE.Hage den 21 Dec. (January) 1701. i) Tegenw. staat van Gelderland, bl. 137. a) Tegemo. staat van Overijssel, I. 282. 3) Zie hierbij Tegenin, staat van friesland, IV. 17, 19.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 126 V. (Origineel.) Edele Mogende Heeren! Wy hebben niet willen afwesen, aen UEd. Mo.hiermede kennisse te geven van de resolutie by onsgenomen, om aen den Con. van Vranckryk aen tebieden een conferentie, om te overleggen ende inondcrhandelinge te komen over de middelen, die uit- gevonden souden connen werden tot de conservatievan de generale vreede en ruste, ende tot het vast- stellen van een redelyeke securiteyt voor den Staet;van welcke resolutie de copie hiernevens is gevoegt;

endedaerby tot openinge van de reflexien, die in desecretebesoignes daaromtrent syn in consideratie gecomen,ende omtrent hetgene vervolgens in dese tytsgele-gentheyt te doen stont en nodig vereyst wierde, aenUEu. Mo. voor te dragen, dat geconsidereert is, datgedurende het leven van den laetst overleden Con.van Spaigne, door syne Maj. den Con. van Gr.-Britt.en desen Staet, met den Con. van Vranckryk wasaengegaen het Tractaet over de partage van de suc- cessie van hoogstged. Con. van Spaigne, met dieinsichte, om daerdoor te conserveren de tegenwoordigevreede en generale

ruste, ende te bevorderen de con-tinuatie van de securiteyt van den Staet, sooveel alsden toestant van tyden en saken konde lyden; oockin die hope, dat Syne Keyserl. Maj. considerende deavantages, die by het voors. Tractaet in syn Huyswierden gebragt, ende dat naeuwelycx te denken was,













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 132 em niet t'allen tyden overvallen en overrompelt tekunnen werden, ende om, uyt kennisse van deswackheyt van den Staet ende daeruytvolgendevreese, niet gedrongen te werden tot saken, dieniet redclyk ende die van seer sware gevolgen sou- den syn. Wy connen niet anders vertrouwen, of UEd. Mo.en d'andere Bondgenoten sullen het tegenwoordigegevaer naer behooren apprelienderen, ende yder,voor sooveel haer aengaet, met den ouden yver endecordaetheyt, waermede het Land, onder Godes

zogen,in voorige tyden, uyt hare grootste noden is geredt,concurreren, om het tegenwoordige dreygende quaadte helpen voorcomen, ende indien het meer soudenaderen, af te keeren. Waerom wy dan niet connennaerlaten ten dien eynde UEdel Mo. op het seri- euste te versoecken de defensie van het Land naerbehoren ende met die promptitude als den tegen-woordigen tyt vereyst, ter herten te nemen. Wyhebben gemeynt ten dien eynde vooreerst ende vooralnodigh te syn, de frontieren met de nodige maga-synen te voorsien, de fortificatien met allen doen-lyken spoct voort te setten, een Esquadre

schepen teequiperen , en 's Lands navale magt door aenbou nvan schepen ende incoop van nieuwe behoeften, inbeter staet te brengen. TVy syn oock in bedenckengecomen, of niet de militie van den Staet behoordete werden vermeerdert; derhalven versoecken wy, datUEdel Mo. met de vereyste spoet gelieven te dragende consenten, die daertoe syn gerequireert ende nodig





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 134 den in Syn II. protectie. In dun Hage den 17.Jan. 1701. U Edele Mogende goede vrunden , De Staten-Generael der Ver-eenigde Nederlanden, Du TODK. Ter ordonnantie van dcselvc ,F. FAGEL. Edele Mog. Hceren, de Staten van den Lande van Utrcelit,ofl' Haer Ed. Mo. Gedep., onse besondere goede Vrunden. VI. (Secreet. Origineel.) Edele Mogende Heeren , Wanneer wy op den 15. deser lopende maondgeresolveert hebben, om aen den Coning van Vranck-ryck aen te bieden een conferentie om te

overleggen,of eenige bequaeme middelen souden cunnen werdenuytgevonden tot conservatie van de generaele vreedeen ruste, ende tot het vaststellen van een redelyckesecuriteyt voor den Staet, hebben wy daernevensgeconsidereert de gansch gevaarlycke constitutie, waerinde saken tegenwoordig door de naeuwe Unie vanVranckryck met Spaigne ende door de grootheytvan die gecombineerde maght, onses oordeels, synvervallen . ende dat het derhalven ten alderuyterstennootsakelyck is, dat aenstonts ende sonder eenighnytstel, de middelen werden by de hand genomen,







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 137 vallc het niet nodig mogte zyn, dit geit aen te-spreecken , gelyk wy hopen en wenschen . hetselveniet verloren sal wesen, maer dat hetzelve een jaerleegh leggende, alleen de interessen daervan sullenwerden gemist, bedragende voor de voorsz. somraevan ses millioencn , twee hondert en veertigh dusentgulden; encle dat dit verlies ryekelyck sal werdengecompenseert door de gerustheyt, die men sal hebbenwanneer die somme gereet leyt; soo willen wy hopenende vertrouwen, dat de

resp. Bondgenoten endeUEd. Mog., sooveel haer aengaet, geen swarigheytsullen maken , om de voors. ncgotiatie te doen, endeversoecken wy derhalven, dat UEd. Mog. daertoeten spoedigsten gelieven te resolveren, haer consentdaerop aen ons te laeten toecomen, ende vervolgenshaere quote in de voors. ses millioenen hoe eerder,soo beter te doen negocieren , en brengen ten com-toire van den Ontfanger-Generael. Waertnede eyn-digonde , sullen wy Godt Almagtigh bidden, Edele Mogende Heeren, UEd. Mog. te willenhouden in syne heylige protectie. In den Ilage den21

January 1701. UEdele Mogende goede vrunden , De Staten-Generael der Ver-eenigde Nederlanden, DU TOUR, Ter ordonnantie van desolve ,F. PAGBL. Edele Mog. Hecrcn, (Ie Staten vnn de Prov. van XJtregt, ofteHaer Ed. Mog. Gcdeput. onse besonderc goede vruuden.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 i ris VII. (Origineel). Wel Edele Gestr. Heere, UEd. gans aengenaeme van den 22 descr is niygisteren wel geworden, ende ondertussen sal UWEd.,soo ick vertrouwe, hebben ontfangen de missive rae-kende de te doene negotiatie, in myn voorgaende ge-melt. De consideratien, WelEd. Ileere. by de HeerenLeden van Regeringe aldaer, aen dewelcke de myneis gecommuniceert geworden, ontrent den tyt vande voorsz. liglitinge gemoveert, gaen myns bedunc-kens, absoluyt op , ende daerom sal het oock dien-stigli

wesen, dat de beschryvinge van Myn Heerende Staten niet langh werde verschoven; en int regardvan den dagh, als die maer niet soo cort wert ge- nomen, dat het te grooten haest doet sien, sal ickmy refereren tot het welgevallen en convenientie vanHaer Ed. Mo. Jck versoeke dat Haer Ed. Mo. believen te over- wegen , of men middelerwylen den Heere MANSVELTvan dat voornemen niet en soude konnen geven ken-nisse, met ordre om onder de hand aen den eenende ander van syne vrienden of bekenden, daer synEd. het soude meynen van vrught te konnen wesen,te waerschouwen , datter apparentie

was dat eenigepenningen stonden te werden genegotieert, opdat,als Haer Ed. Mo. dan souden vergaderen, Syn Ed.deselve souden conncn berighten van 't gene hem wasontmoet, om te beter dan te conncn maeken syne







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 141 vermeerdert. UEd. Mo. is bekent de aenbiedingo,die wy aen den ConingU van Vranckryck hebbenlaten doen, om in conferentie en onderhandelingete komen over de middelen, die uytgevondcn soudenkonnen werden , om de generale vreede ende rustete conserveren, ende een redelyke securiteyt voorden Staat te stabilieren. Wy hebben daerop noghgeen antvvoort ontfangen , ende werden ondertusschengeinformeert, dat alomme geruchten vcrspreyt werdenals off den Staat den

oorlog soude begeren, om welckotegen te gaen, wy op nieuws gcresolveert hebben ,om den Coningh van Vranckryck van het contrariete versekeren, ende dat wy niets meer wenschen alsde vreede ende gemeene ruste geconserveert, endeden Staat in een redelyke securiteyt gestelt te sien;ende ten dien eynde onse vorige aenbiedinge om daer-over in onderhandelinge ende in conferentie te komen,nochmaels te vernieuwen. Wy vernemen bovendien,dat de trouppes van den Coningh van Vranckryk inVlaenderen en elders op de naeste frontieren haerbeginnen Ie moveren; dat de

Generaels derwaertsaffkomen; verder veele preparatien ten oorlogh wer- den gemaeokt, ende dat in vcrscheyde havens sterckgcarmeert wert; alle welcke toestel, ende daerby dekennisse die wy hebben van den slechten toestantvan de frontieren van den Staet ten opsichte vande magazijnen, fortificatien ende besettingen, nietkan nalaten ons ten nyttersten ongerust te maken,ende meer en meer nootsakelyck te doen achten,dat sonder eenigh het minste uytstel ofte tytver-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 142 suym alles wert by de handt genomen wat dienenkan, om den Staat soo spoedigli als doenlyck iste stellen in een redelyck postuur van defensie,om niet door den eersten aenstoot overrompelt tewerden. Wy bidden ende versoecken derhalven noclimaels,dat UEd. Mo. met aendaclit ende naer hare hogewysheyt overwegende de gansch gevaerlycke consti- tutie waerin de saken tegenwoordigh staen, en hetpericul, dat den Staat soo waerschynelyck boven hethooft hanght, ten alderspoedichsten

gelieven te con- senteren ende goede resolutien te nemen in alle depetitien , ende op alle de poincten hierboven aenge-roert; ende aengesien in veele ende de meeste sakenniets gedaen ende selffs geen begin gemaeckt kanwerden sonder gereede penningen, dat UEd. Mo.niet alleen hare consenten ende resolatien daerop tenalderspoedichsten gelieven te laten toecomen, maeraenstonts in minderinge van hare quotes in de ge-rcquireerde consenten, een goede ende toereyckendesomme van penningen ten comptoire van den Ont-f'anger-Generael gelieven te furneren, opdat den Raadvan

State ende de Collegien ter Admiraliteyt, yder inhetgeene tot hare directie staat, mogen besorgenhetgeene in dese pressante conjuncturen tot verse-kertheyt van den Staat soo hoochnodigh wort ver-eyscht, en sonder soodanige gereede penningen nietbesorcht kan werden; ende dat UEd. Mo. in hetbysonder oock bovendien hare quote gelieven te doennegotieren in de voors. ses millioenen van reserve,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 143 terwylen het credit nogh daertoe gevonden wert,ende met wachten soude konnen ontstaen. Ende, terwyle wy vernemen , dat de Ileeren Sta- ten van sommige (Provintien) eerst staen te verga- deren over eenige weken, soo konnen wy niet ledighstaen, indien sulcx oock plaetse mochte hebben on- trent TJEd. Mo., hiermede ernstigh te versoecken ,dat hare Vergaderinge moge werden geanticipeertende byeenkomen, soo ras sulcx eenichsints doenlycksal wesen, acngesien den staet

van saecken geen uytstellyden kan, sonder den uyttersten ondienst van den lande.Eyndelyck versoecken wy oock, dat geconsidereertde tegenwoordige bekommerlycke constitutie, endede veranderingen die alle dagen kunnen voorvallenende prompte resolutien vereyschen , dat UEd. Mo.gelieven de Heeren hare Gedeputeerden in onse Ver- gaderinge alhier, soodanigo ampele Instructie endeauthorisatie te geven, dat deselve bequaem mogensyn, om in pressante saken, geen uytstel lydende,soodanigh te helpen resolveren , als den dienst, hetwelwesen ende de securiteyt van

den Staat sal no-di^h syn, opdat door de langsaemheyt der delibera-tien , aen den Staat geen irreparablegriefftoegevoechtmoge werden. ~Wy sullen op alle hetselve van den gewonen endelofielyken yver van UEd. Mo. voor den welstant vanden Lande spoedige ende salutaire resolutien aff-wachten; dewelcke met verlangen te gemoet siende,sullen wy desen eyndigen, ende Godt Almaghtighbidden, Edele Mogende Heeren, UEd. Mo. te willen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 144 houden in Syne hcylige protectie. In den Hage den31 January 1701. UEdele Mogentheden goede vrunden, De Staten-Generael der Ver-eenighde Nederlanden , TV. TVICHERS, vt. Ter ordonnantie van deselve ,F. FAGEL. IX. (Origineel.) Edele Mogende Hoeren! Wanneer wy by onse vorige missiven aen UEd.Mo. gelyk oock aen de Heeren Staten van de andereProvintien hebben gerepraesentecrt de nootsakelyck-lieyt, die er is, om den Staet sonder eenig uytstclin behoorlyck postuur van defensie

te brengen, hebbenwy onder anderen versogt, dat UEd. Mo. haere ge-dagten geliefden te laten gaen over de vermeerde-ringe van de militie tegenwoordig in 's lants dienstzynde, aengesien de voors. militie, so als die nu is,niet bestant is om de frontieren van den Staet naebehoren te besetten, ende tegen overval te defenderen.Den Kaed van State, nevens ons considererendeden tegenwoordigen toestant van saken , de onseker-heyt van den vreede , niettegenstaende alle middelen,die by den Staet aengewent mogen werden, om diete behouden, ende de sekerheyt van den grotentoestel ten

oorlog, die ontrent de frontieren van den



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 14,'i Stnet gomaeckt wcrt, encle de regtveerdige redenen,die vry hebben om daervoor ten uyttersten bccom-mert te zyn, heeft met ons geoordeelt, dat geen deminste tyt langer versuymt mag werden om de mid- delen by de hant te nemen, waerdoor de frontierenvan den Staet in beter postuur gebragt connen wer- den , ende dat voornamentlyk so ras als doenelyckis, de militie behoort te werden vcrsterckt, ende datdaervan een begin gemaeckt behoort te werden , omde compagnien te paert ende te voet

(de guarde ducorps van Syne Maj. van Groot Britt., do tweecomp. Friesche en Groningsche guardes van SynFurstel. Doorl. den Heere Prince van Nassau, Stad- houder, ende de twee van 106 koppen uytgesondert)te vermeerderen met 12 koppen, de comp. Switsersmet 15, ende de regimenten, dewelcke ten getalevan 33 zedert de vreede vermindert syn van 12op 10 comp., met twee comp., yder van 60 koppen,'t geen te samen uytbrengen sal 1116 ruyters , met216 gemonteerde ende 144 gedemonteerde dragon- ders, ende 11,844 voetknegten, de officieren van dete wervene compagnien

daaronder gerekent; te samen13,320, waervan de oncosten van werfgelt sullenbelopen 996,525 gulden, so als UEd. Mog. brederende specifiquer sullen sien uyt de Petitie van denRaed van State, die wy hiernevens aen UEd. Mog.ende insgelycx ook aen de Heeren Staten van deandere Provintien toesenden, met versoeck dat de-selve, ende UEd. Mog. voor soveel haer aengaet,daerin niet alleen ten alderspoedigsten gelieven te 10









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 149 Wat isser clan overlgh in dese toestaut van 's Landtssaeckcn, als aen de ecne kant de nodige middelenby de handt te nemen om alle gevreesde onderne- mingen te stuyten, terwyle men aen de andere nietsonbeproeft laot, dat dienen kan tot behoudt van eenvreede, waerin soo geen volkomen , immers eenigegerustheyt te vinden sy. 't Verstercken van de frontieren , 't voorsien dermagazynen , saken waerop wy langh gedrongen heb- ben , syn ongetwvfelt van die middelen. Maer be-halven dat beyde veel

tyts verevschen, geen vanbeyde syn van eenigb nut sonder een kloeck aentalvan militie. Sulcx dat het voorname middel om allegevreesde ondernemingen te stuyten is, de militievan den Staat soo ras als doenlyck te versterken;want dat se daertoe jegemvoordigh veel te swackis , lyt geen bedencken. 't Minste, nae 't ons voorkomt, wacrmede dit nodighwerck kan begonnen werden , is met de compagniente peert en te voet, (de guarde du corps uytgcson-dert') te verstercken met 12 koppen, de compag- nien Switsers met 15. (Volgen dezelfde woorden,als hiervoren, tot 13,320). Wy seggen, Hoogh Mog.

Heeren , dat het werckvan de versterckingh van Landts militie daermedebehoort begonnen te werden. Want wie twyffelt datteronvergelyckelyck meerder militie nodigh wesen sal,soo den Staet mocht genootsaeckt worden te komen tot l) Dezelfde zinsnede, als hiervoren.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 154 want sal altyt naeder aenschryven acn die van Maes-tright connen doen, en het gelieele getal sal sooschielyek niet werden gevonden. lek versoecke, datUWEd. kennisse van dese believe te geven daer hetbehoort, ende de Hoeren dewelcke daerover sullenmoeten werden geroepen , onder excuse dat ick sooslordigh en sondcr forme hebbe geschreven, believensorge te draegen, dat de ordres aen den ColonelWAER met het credit van de solliciteur overmorgenmet de post sonder faut mogen werden

afgesonden.Ick blyve , Wel Edele Gestr. Hcere, UEd. gans ootmoedige Dienaer, EVEHAIU) VAN WEEDE. Den 13 Feb. 1701. XII. (Origineel.) Hage, den 21. Feb. 1701. Edele Mogende Heeren, Den Heere Grave D'AVAUX *) heeft in de confe- rentie , dewelcke de Heeren Gcdep. van Haer Ho.Mo. in de voorlede week met deselve hebben ge- houden , absoluyt gedeclineert op te geven of voor ') Do geslepen Staatsman, Gezant van Frankrijk te 's Hagesedert .1679 tot 1688, met wien DIJKVELD reeds in die jarenmeermalen in niet aangename betrekking had gestaan.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 1 55 te slaen middelen, devveleke de Con. syn Meester genegen moghte syn in te willigen tot de vcrsekc- ringe van een generale vreede, en tot de particuliere securiteyt van onsen Staet, rnaer seer ernstigh en geduyrigh gepersisteert ten eynde de (redep. souden voorstellen of eyssclien die gene, dewelcke men soude pretenderen tot onse gerustheyd; en oock niet duys- terlyck laten blycken , dat om alle ombrage te doen verdwynen , metten en int corte daertoe behoorde te werden geresolveert alsoo

syn verblyff alhyer niet langh soude wesen. Syn Exc. seyde oock op dese difficulteyt van dat sulx buyten concert en goetvin- den van den Con. van Engeland niet soude connen geschieden, jae selfs daertoe niet conde werden be- quaetn geniaeckt, dat niet en was te twyffelen, of den Con. hadde kennisse van alles, en ons oock van syne gedagten ten volle geinformeert, daertoe gehadt hebbende veel meer tyt als nodigh was. Ende, als wy verclaerden sulcx niet te syn noch mogelyck te syn geweest om verscheyde redenen, dewelcke daertoe werden bygebraght, bleeff deselve niettemin vast

staen op syn sustenu, en thoonde alle 't geen men daertegen allegeerde, aen te sien en op te nemen voor teeckeuen, dat men den oorlogh hyer wilde, en maer sleghts tyt te winnen. En omdat Syn Exc. in plaetse van door de raisonuementen van de Heeren Gedep. van die opinie sigli te laten desabuseren, thoonde meer en rneer te syn gepersuadeert, dat ons ooghmerck maer alleen lagh om uytstel te hebben , soo nu en dan oock laten influeren woorden smaec-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 158 God do Heere wil ons lieve Vaderland daervoor be- waren. En ick blyve UWEd. gans ootmoedige enbereydwillige Dienaer, F.VERARD VAN WEEDE. WelEdele Gestrenge Heere, UWEd. Mog. connen de Resolutie wel brengen inde Vergaderinge, of onder do Heeren van Regeringe;maer ick moet versoecken, dat dit myn schryven maghwerden gemenageert, omdat misschien op d'een ofop d'ander periode van deselre uytleggingh sondemogen werden gemaockt, die of misduyt of qualyckbegrepen, best

werden gescreteert. Omdat ick soolaet ben gecomeu uyt de conferentie, dat ick geencopie hebbe van desen brief, en die vermits de cort-heyd van den tyt niet kan naelesen, versoeckc ickdat de abuysen, dewelcke in deselve moghten werdenontdeckt, verschoont werden. XIII. (Origineel.) Extract uyt het Register der Resolutienvan de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaalder Vereenigde Nederlanden. Lunae den 21. February 1701. Is gehoort het rapport van de Heeren VAN ESSENen de andere harer Ho. Mo. Gedeput. tot de bui-tenlandsche zaken, hebbende ingevolge en tot vol-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l 'i!l cloeninge van derzelvcr resolutien commissoriaal vanden 14. en van den 17. deser geexamineert de tweememorien van den Heere Grave D'AVAUX , Exs.Amb. van den Coning van Vrankryk, by de eerstevan dewelcke aan hare Ho. Mo. kennisse geeft vansyne aenkomst alhier , ende de andere tenderende,ten einde Hare Ho. Mo. ten spoedigsten haer mogenverklaren ten opzigtc van do negotiatie, om te vindende middelen , tot conservatie van de generale vredeen hare particuliere securiteit,

breder in de voorsz.memorien ende do notulen van 14. en 17. deser ver- meit. Waarop gedelibereert zynde, is goetgevondenen verstaen, dat in een conferentie, aen gem. HeereGrave D'AVAUX, tot antwoort op de voors. memoriensal werden toegevoegt, dat zo haest, als hare Ho.Mo. door de voors. eerste memorie zyn geadverteertgeweest van de aenkomst van den gem. Heere GraveD'AVAUX, sy aenstonts Gedeputeerden hebben geno-mineert, om met denselven in conferentie te treden,dewelke des anderen daags is gehouden; dat gelyckde gem. Heeren Hare Ho. Mo. Gedep. in de

voorsz,conferentie uyt den naem ende van wegen Hare Ho.Mo. hebben betuigt, alzo Hare Ho. Mo. nogmaelsverklaren, dat de resolutie van hoogstged. S. Majt.van Vrankryk, om hem Heere Grave D'AVAUXherwaards te zenden, ende syne komste alhier, ge- lyck ook syn persoon, aen Hare Ho. Mog. ten hoog-sten aangenaam zyn; dat Hare Ho. Mo. hopen, datde gem. Heer en hare Gedeput. het geluk zullenhebben gehad, van in de voors. eerste conferentie





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 161 eiule Potentaten in de generale vrede geintercssecrt,ende dat bovendien Hare Ho. Mo. niet kunnen af-vvesen, met hoogstged. S. Majt. van Groot Brittan-nien, van wegen de relatie, die dezelve tot desenStaat is hebbende , van tyt tot tyt te communicerenover alle hetgene van gewigt in de voorsz. negotiatiestaat yoor te vallen; ende ziende aan d'andere zyde,dat hoogstged. S. Majt. zig, volgens de voors. me- morie , aan de erkenteniase van den Koning vanSpagne ten hoogsten laten gelegen zyn : dat

derhal- ven , om hoogstged. S. Majt. daarin te gemoet tegaan , gelyk ook om te doen cesseren de gerugten ,in de voors. memorie vermeit, als of sy de voors.erkentenisse aan eenige conditie zouden willen binden,Hare Ho. Mo. van nu af aan wel hebben willenverklaren , dat sy den hooggem. Hecre Hertog vanAN.TOU voor Coning van Spagne zullen erkennen ,en geresolveert zyn, om met denzelven te onder- houden ende te cultiveren ecne goede , vertrouwde ,nabuirlike vrundschap ende correspondentie, zo alssy met de laatste Koningen van Spagne, Syne Majts.praedecesscurs, hebben

onderhouden gehadt. DatHare Ho. Mo. vervolgens bereyt zyn met hoogstged.hare Con. Majesteiten van Vrankryk ende van Spagne,met interventie van den Coning van Groot Brittan-nien, te treden in verdere negotiatie en onderhandelinge tot voortzettinge van de generale ruste endevrede, ende tot vaststellinge van de particuliere se-curiteit van den Staat, op zodanige wyse ende ma- niere, mitsgaders met interventie van zodanige andere 11



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l (i i' Priuceii ende Potentaten , als tot bcreikinge van datsalutaire oogmerk dienstig ende noodig zal zyn. DatHare Ho. Mo. door dese hare resolute verklaringevoldoende aan hetgene van haar is geeyscht, endetot de verdere negotiatie uitstellende hetgene sy vanhare kant zouden hebben mogen eysschen, ende eerstdoor het wederom eysschen van hare trouppes in deSpaanselie Nederlanden zynde, ende nu door heterkennen van S. Con. Majt. van Spagne, gevendeeen zo convincant teken van hare exuberante

gene-geutlieyt voor de conservatie van de vrede endegemene ruste, ende om met hoogstged. hare Con.Majesteiten van Vrankryk ende van Spagne in vrund-schap ende goede intelligentie te leven, vermeinenvoldaan te hebben aan hetgene van haar is gerequi-reert; ende vervolgeus ook, dat hoogstged. S. Majt. synetroupes zal terug trecken uyt de Spaanselie Neder- landen , terwyl dezelve aldaer syn gekomen, omdatde troupes van den Staat in de voors. Nederlandenwaren gebleven. Ende werden de Heeren VAN ESSENende andere harer Ho. Mo. gedeputeerden tot debuilenlandsche zaken mits desen

verzogt ende gecom-mitteert, om hiervan aan gem. Heere Grave D'AVAUXkennisse te geven. Accordeert met 't voors. Register. XIV. (Origineel.) Edele Mogende Heeren ,De Heeren Haer Ho. Mo. Gedep. tot de buyten-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l «n lantse saeken huyden ontfangen hebbende de re-scriptie van den Conink van Groot Bretagne hyer-nevens gevoeght, liebben geoordeelt dat deselve doorde Gecommitteerden van de respective Provintiensoude behooren te worden gesonden aen de Hoeren ,aen dewelcke in yder van deselve de secrete affairessyn toevertrout; met recommandatie van deselve tewillen menageren, om te voorcomen dat de Franssendaervan geen kennisse mogen krygen, en uyt deninhout van dyen geen

nieuwe ombrage en nemen,lek acquitere my van die plight, en blvveEdele Mogende Heeren , UEd. Mo. gans ootmoedigen enbereydwilligen Dicnaer , EVEBABD VAN WEEDE. Hage, den 24. Feb. 1701. XV.(Origineel.) Hoogb Mogende Heeren , De jegenwoordige constitutie van saken in endeontrent den Staat, waervan U Ho. Mo. ons by der-selver missive van den 10. deses omstandichlyck syninformerende , achten wy van gelycken seer bekom-merlyck te syn , en dewyle U Ho. Mo. onsen raadende advys in dese hare perplexiteyt gelieven te vor- deren l), vermeynen wy dat te

grooter het gevaer 1J Verg. hierbij Dr. COREMANS , Conipte rendu d. scimcesde la Commiss. royale d'Ilist. T. XI. 564 suiv. 11»













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 169 b}' de Provintie tot het uytrecken van 't voorsz. re- giment most worden verleent, aenstonts te sullendoen depesclieren. Syn Ed. soowel als de Gravevan ATHLONE hadde de gedaghte, dat (men) in dier-gelycke toeval, als wanneer men op de Borgery caiivertrouwen, die soude connen worden gebruyckt.Ende souden, om te beter te konnen oordeelen,door wat wegh of middel het gevreesde onheyl bestsoude connen worden voorgecomen, wel hebben ge- wenst, dat Haer Ed. Mo. in hare missive de saeckeomstandichlycker en met wat meer particulariteytenhadden believen uyt te breyden, en oock daerbygevoeght, wat men weet of' meynt te mercken vanden oorspronck van de diffidentie en van de

eerstebeweginge, of wat b ut of insight deselve (hebben)magh. lek hebbe Ed. Mo. Heeren, om die Heerente voldoen, aengenomen ter occasie van dese mynerescriptie te versoecken, om my te laten adviseren't gene tot nader beright ende informatie kan dienen.Immiddels is er ordre gestelt, dat het Patent voor't regiment peerden ten eerste sal affgaen, en 't selvedaerop soo ras doenlyck marcheren. lek blyve,Edele Mogende Heeren, UEdel Mo. gans ootmoe- dige en bereydwillige Dienaer, EVEBARD VAN WEEDE. Hage, den 13. Martii 1701. P. S. Soo als ick was om desen te senden op depost, doet de Heere Grave van ATHLONE my deeere van my te comen sien, ende heeft groote be-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 170 denckiiige om het Patent, in dese gemelt, van avontaf te senden , ende soude geerne alvorens sulx tedoen, naeder bescheyd verwaghten op dese rescriptie;maer op myn voorslagh heeft Syne Exc. eyndelyckgeresolveert van avont aen het Regiment te sendenorclre om liaer te samen te trecken ende gereet temaeken om op de eerste tydinge te marcheren, endehet Patent met dese post te schicken aen den HeereVOET VAN WINSSEN , met versoeck om, indien 't no-digli is, hetselve aenstonts voort te schicken naerGorcum aen den commanderend*?!! officier; maer in- dien 't uytstel lyden magh , dat op te houden totdatSyn Exc., lIEd. Mo. nader beright vernomen heb- bende , anders sal ordonneren. XIX. (Origineel).

Edele Mogende Heeren , De Heeren Gedep. tot de buytenlantse secretesaeken hebben eenige dagen aen den anderen te sa- men gedelibereert over de pointen , dewelcke tot hetconserveren van de generale vrede en van de parti- culiere securiteyt van onsen Staet aen den Coninckvan Vranckryck souden behooren te worden voorge-stelt; en de Heere Raedpensionaris heeft op derselverversoeck communicatie van de consideratien daerovervallende gegeven aen den Minister van Engeland i). J) ALEXANDER STANHOPE.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 171 Oock, soo ick geloove, met Regenten van Hollanddaertoe gecommitteerd, of misschien oock wel in HaerEd. Gr. Mog. Vergaderinge geconfereert; ende isejndelyck geconvenieert, dat men sal voorhoudenaen den Grave D'AVAUX in substantie: Dat redelycke satisfactie aen den Keyser ten opsightevan de Spaensse successie soude worden gegeven. Dat de trouppes van den Coninck van Vranckryckbinnen seekeren corten tyt souden worden getrockenuyt de Spaensse Nederlanden, en nimmermeer daerinwerden gebraght. Dat de steden en forten van Venloo i), Ruremonde,Stevensweert, Luxemburgh, Namen, Charleroi/, Mons ,Dendermonde, Damme en St. Donaes met de Casteelenen 't gene daeraen

behoort, souden worden overgegevenaen den Staet, om privative deselve te besetten methare garnisoenen soodanigh als Haer Ho. Mo. sullengoetvinden; het volle commando en gesagh hebbenover alle het militair, en de fortificatie-wercken mogenver ster eken; en laetende aen den Coninck van Spagnede politique Kegeringe en het Ecclesiastique, mits- gaders alle reghten en revenuen. Dat nimmermeer nogh op geenerhande maniereeenige Rycken, Landen of Steden van de SpaensseMonarchie sullen mogen comen aen den Coninckvan Vranckryck. Dat in 't regard van de navigatie, commercie en i) Dr. COREMANS , Contpte-rendu d. seances de la commiss.royale d'Histoire, Bruxelles, 1846, T. XI. 561.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 17 morien aen den Con. soude oversenden , en het ant-woort, 't gene daerop stond te becomen, te synertyt aen ons overbrengen. Eenige van de HeerenGeclep., Edel Mo. Heeren, voerden 't een en't anderaen Syn Exc. te gemoet om het geeyschte te justi-ficeren, en deselve daerdoor te bewegen om over desaeke wat te raisonneren. Maer Syn Exc. liet sighheel weynigh uyt en soghte maer alleen om ons tedoen gelooven, dat de Con. Syn Meester seer soudewesen gesurpreneert, en seekerlyck was gepersua-deert, dat den Staet al te wel was verseekert vansyne vrientschap en genegentheyd van deselve , omsoodanige pretentien te formeren; voeghde met eendaerby, dat deselve waren tegens de

reputatie vanSyn Majt. en strydigh tegens het Testament van denCon. van Spagne, deselve traghtende te doen pas- seren voor een dismembrement van de Monarchie.Eyndelyck Syn Exc. nogh eens hebbende gereitereert,dat niet anders conde doen als de geschriften teschicken aen den Coninck Syn Meester, en afwaghtende ordres die hem daerop souden worden gegeven,syn de Heeren Gedep. gescheyden en hebben vanhaer wedervaren gedaen rapport aen Haer Ho. Mo.dewelcke tot dien eynde tegen ses uyre waren ge-convoceert. Wy wenschen alle heyl en voorspoetover UEd. Mo. regeringe en personen, en blyven,Edele Mogende Heeren, UWEd. Mo. ootmoedige en onderdanige Dienaren, EVERARD VAN WEEDE. J. VAN DEK DOES. C. VAN DOMBURGH. 12





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 179 B'AVAUX in een conferentie sullen worden voorge- dragen de navolgende pointen: Naerdemael den Coning van Groot Brittannienende de Heeren Staten-Generael der VereenigdeNederlanden den 25. Maert des voorleden jaers 1700met den Coning van Vrankryk hebben aengegaeiieen Tractaet van partagie, om voor te comen detroubles en onlusten , die over de successie van denlaetst overleden Coning van Spaigne, so die sonderkinderen mochte comen te overlyden, souden connenontstaen , ende dat het oogmerck van de hoge con-trahenten daerontrent onder anderen wel voorna-mentlyck is geweest de conservatie van de generaelerust en vreede in Europa, ende de particuliere secu-riteyt

van den Staet; soo is evident, dat door denConing van Vrankryk, met het accepteren van hetTestament van den Coning van Spaigne, afgaendevan het voors. Tractaet van partagie, Haer Ho. Mog.het effect van het voors. Tractaet echter niet canwerden benomen, maer dat ten minsten haer dooreen equivalent, ofte ander middel, het ooghmerckvan het voors. Tractaet, te weeten, de voors. ge- neraele ruste ende vreede, ende de particulieresecuriteyt van den Staet moet werden gepraesteert.Dienvolgende souden Haer Ho. Mog. requireren, datom te comen tot die generaele ruste ende vreede,waerin een groot gedeelte van haere securiteyt be-staet, aen den Keyser soude mogen werden gegevenredelycke satisfactie ende contentement ontrent synepretensien over de successie van Spaigne,

die met 12*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 181 Dat tot de particuliere securiteyt van den Staet,aen liaer sullen werden overgelevert, ende tot haereprivative besettinge gelaeten de steden, plaetsen endeforten van Venlo , Roermond, Stevenswaerd , Luxem- burg , Namen, Charleroy, Mans, Dendermotide, Dammeende St. Donaes, met de casteelen tot deselve stedenende plaetsen behorende, mitsgaders alle d'om- endeaenleggende forten en fortificatiewerken , alle in diestaet, als deselve tegenwoordig syn , met magt omaldaer sodanige garnisoenen van haer ende haeregeallieerden, die sy daertoe sullen requireren, teleggen ende te houden, als sy te rade sullen werden;sonder dat by Vrankryk, ofte Spaigne eenige deminste militie daerin sal

mogen werden gelegt, nochteagter ofte ontrent de voors. steden, plaetsen, cas- teelen ende forten eenige andere sterckte ofte fortengeconstitueert ofte yets gedaen , waerdoor het effectvan de voors. besettinge eenigsins soude cunnenwerden benaerdeelt ofte vermindert. Dat het aen den Staet sal vrystaen, haere res-pective garnisoenen in de voors. steden, plaetsen,casteelen ende forten te vermeerderen , verminderenende veranderen, naer haer welgevallen, ende indeselve te senden vivres, amunitien , wapenen , ma- terialen tot de fortificatien, ende alle 't gene tendienste van deselve garnisoenen ende fortificatien salbehoren ende nodig syn; ende dat tot transport vanalle 't selve, mitsgaders van de voors. garnisoenenaltyts over den Spaenschen bodem ende rivieren salmoeten worden

gelaeten de vrye passagie, gins en







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 184 nieten, ofte in het toecomende nog souden mogencomen te genieten, ofte aen deselve toegestaen werden. Dat de naecominge van alle de voors. pointen inhet generael, ende yder van dien in het particulier,by de Coningen van Vrankryk ende Spaigne voorhaer en haere naecomelingen, solemnelyck sal moetenwerden belooft. Dat het Tractaet hierover te maecken, sal werdengegarandeert door sodanige Coningen , Princen endePotentaten , als d'een of d'ander van de hoge con- tractanten daertoe sal requireren, ende dat op dekragtighste maniere, als deselve sullen te rade werden. Reserverende de voors. pointen in de onderhande-linge sodanig verder te extenderen, als tot elucidatieende meerder claerheyt

van de reghte meyninge vandien , ende voorcominge van eenige differenten voorhet toecomende sal nodigh wesen. Ende werden de Heeren VAN ESSEN , ende andereHaer Ho. Mog. Gedep. tot de buytenlandsche saec-ken, mits desen versogt ende gecommitteert, om vanhet gunt voors. is , aen gem. Heere Grave D'AVAUXkennisse te geven , ende daerover met denselven inconferentie ende negotiatie te treden. XXII. (Origineel). Edele Mogende Heeren, Tot nogh toe is geen naeder conferentie gehoudenmet den Heere Grave van AVAUX , en naer ick be-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 185 right ben, can men oock niet mercken , dat deselveordre soude hebben, om daertoe aenleydinge te geven.Gisteren, Ed. Mo. Heeren, is by Haer Ho. Mo.geresolveert, dat door de Admirahteyt op de Mazevyr drimmelaers sullen werden gesonden naer deboven-Ryn, om sooveel mogelyck te precaveren, datgeen vreemde trouppes die riviere comen te passe- ren ; maer die Heeren Kaeden hebben bedongen,dat tot het gereet maeken van vyr nieuwe, te ge-bruycken ter plaetse , daer dese waren gedestineert,by de Provintien van Gelderland, Uytrecht en Over-yssel aen haer sal moeten werden gefurneert de sommevan 48 m. (f 48000) guldens, alvorens dat de gemeltevyr sullen connen

vertrecken. Ende van dage ismy op het alderserieuste en sterckste verseekert, datdat collegie sigh stipt sal houden aen die conditie;waerom ick nodigh hebbe geacht, 't selve aen UEd.Mo. te adverteren ende in bedencken te geven of dedienst van 't gemeen niet vereyscht , dat het contin- gent by de Provintie van Utrecht in de voors. sommete dragen , sonder uytstel magh werden getelt, opdatof misschien by de Franssen yet moghte werden on- dernomen, voordat deselve vaertuygen op hare postenmoghten wesen, onse Staten daerover niet mogenwerden beschuldight. Ingevalle UEd. Mo. oordelen, dat die penningensonder voorgaende consent van de Staten connenwerden betaelt, versoecke ick daervan te mogenwerden verwittight, ten eynde ick my aen den Kaedtvan State moghte

informeren, hoeveel de quote van



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 18(5 onse Provintie in de gemelte 48 m. sal beloopen;ende vervolgens oock spreecken met den Heer VANKLLEMEET *), of dat geit te laten afhaelen. lek blyve,Edele Mogende Heeren, UWEd. Mo. gans ootmoedigeen bereydwillige Dienaer, EVERAKD VAN WEEDE. Hage, den 19. April 1701. XXIII. (Origineel). WelEdele Gestr. Heere, Door brenger deses is my huyden morgen toege-comen de missive aen Haer Ho. Mo. by de HeerenHaer Ed. Mo. Gedep., in eene periode wat veran- dert , en nevens deselve UEd. aengename van gistertot myne informatie. lek ben aen UEd. voor datlaeste en voor de moeyte van de myne van daeghste voren my te hebben terugli gesonden, seer ver-plight; en omdat UWEd. desen

morgen sal hebbenontfangen de myne van gister, in dewelcke ick UWEd.hadde geadviseert, dat de Gecommitteerden van onseProvintie des voormiddaghs de missive van de Statenvan onse Provintie ter Vergaderinge van Haer Ho.Mo. hadden overgelevert en laten lesen, ende oockuyt wat redenen deselve hadden geoordeelt, sulx tenuyterste nootsaekelyck en oock van dienst te wesen, ') Ontvanger-Generaal.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 188 gedragen , dat lioogstged. Syne Majt. hier te landeaangecomen was, ende serieuse reflectie hadde ge-maeckt op de tegenwoordige onseekere constitutie vant y den , en van de uytterste necessiteyt hadde geagt,dat een nauwe verbintenisse wierde aengegaen tus-schen Syne Keyserl. Majt., Syne Con. Majt. vanGroot Brittannien ende Haer Ho. Mo.: dat daeroverhebbende laten confereren met de Keyserl. Ministers,tegenwoordig alhier in den Hage synde , vervolgenswas opgestelt het project-Tractaet van alliantie, aenhet eynde deses geinsereert; dat hoogstged. SyneMajt. oordeelende hetselve te kunnen dienen tot be-reykinge van de generale vreede in Europa, endede particuliere securiteyt voor Engeland ende

denStaet, niet hadde kunnen afsyn daervan communi- catie te geven aen Haer Ho. Mo., met recomman- datie om hetselve , hoe eerder soo beter, in delibe- ratie te leggen, ten eynde daerop door de drie hoogemagten een goet en salutair beslnyt moge genomenwerden. Waerop gedelibereert synde , is goetgevon-den en verstaen, dat copie van het voors. Project-Tractaet gestelt sal werden in handen van de HeerenGedep. van de respective Provintien , dewelke mitsdesen werden versogt, daervan ieder in den haren ,op de bequaamste , spoedigste en allersecreetste wyse,kennisse te geven ende uyt te werken, dat sy HeerenGedep., sonder eenig het minste tytversuym, mogenwerden geauthoriseert, om het voors. project-Tractaette perfectionneren , te teeckenen ende oock te ratifi- ceren ; insgelycx werden de

Heeren Gedep. versogt





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 190 en daerenboven doselve eedt oock, alvorens het pro- ject over te leveren, te laten presteren by diegene,dewelcke het sullen ontfangen of moeten sien en ex- amineren. En om dat te beter te connen besorgen,is yder Gecommitteerde , d'een wat nae den anderen,om geen ombrage te geven, daermede vertrockennaer syne Provincie. En, omdat ick naeby was aende onse, ende dat myne Heeren de Staten niet enwaren vergadert, waren de Leden van de anderePro vintien, en vooral oock de Heere Raedpensionarisvan gevoelen, dat ick tot op het laeste of misschienHacr E d. Mo. ondertussen over een andere affairemoghten of souden moeten werden geconvoceert, mynereyse soude verschuyven; ende dat uyt die

becom-mernisse en bedenckinge , dat indien Haer Ed. Mo.op myn aencompste in de Provintie extraordinarisquaemen te vergaderen, eenige opmerckinge daeropsoude vallen, en vervolgens ondersoeck worden ge-daen. Nu vinde ick my seer embarasseert, Ed. Mo,Heeren, hoe ick dit werck sal aenleggen. Drie ofvyer van de Heeren, naer hare Provintie verreyst,hebben alrede de approbatie van de Heeren harePrincipalen, herwaerts geschickt door een expresse ,en syn om de saecke te beter te bedecken, by pro- visie aldaer gebleven. De Minister van den Keyserheeft my gister avond geseyt, daeghs te voren ty-dinge te hebben becomen, dat de courier door SynExc. met het project afgeveerdight, tot Weenen wasgearriveert, en in weynigh dagen soude worden ge-depescheert, en oversulx alle uyre hier

wierde te



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 191 gemoet gesien. En dese middagli hebbe ick uyt denHeere Raedpensionaris vernomen, dat in twee of driedagen de autorisatie van de resterende Provintienoock sullen wesen aengebragbt; en daerom hebbeick met concert van die Minister geresolveert, omdoor dese expresse het gemelte Project aen UEd.Mo. over te senden en te versoecken, dat deselvemet den anderen gelieven te overwegen , door watwegh ick bequaemst metten eersten sal connen wer- den gestelt in state, om het gemelt Tractaet vanAlliantie mede te teeckenen. Syn Ed. soowel alsick, soude meynen het gevoeghlyckste, promptste enoock seeckerste te wesen, dat UEd. Mo. my opapprobatie van myn Heeren de

Staten daertoe be- liefden te autoriseren. Ick soude dan de onderscbry-vinge mede doen, en op de eerste Vergaderingevan Haer Ed. Mo. soude daerop connen worden ge-requireert het adveu en de ratificatie. De saecke,Ed. Mo. Heeren, is al te pressant en vereyscht alte grooten haest, voornamentlyck dewyl de Gravevan D'AVAUX is vertrocken, om daerontrent eenigede minste tyt te versuymen; want soo lang hetTractaet niet sal syn geteeckent, en de Keysersesulx aen de Fursten in 't Ryk connen bekent mae-.ken, verseeckeren ons de Ministers van Syne Key-ser1 Iki.ajt., dat geene offitien connen worden gedaenaen de Cercles, om haer te Afergen, dat sy aen deneutraliteyt renonceren, off sigh voor het Ryk ver-claren; en by gevolge is uyt het Ryk nogh secoursnogh diversie te

hoopen, voordat het eerste sal wesen















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 198 XXX. (Origineel.) Wel Edele Gestrenge Heere , lek sende hyernevens het concept van een oft'en-sive ende defensive Alliantie tusschen den Coninckvan Groot Bretagne en onsen Staet aen te gaen in- gevolge en op den voet, als die gene dewelcke metden Keyser is geslooten. Hoewel om die te accom-pagneren, daerby is gevoeght een missive van HaerHo. Mo. aen de Heeren Staten van onse Provintie,soo heeft de saecke evenwel niet gedient nogh isverhandelt als by de Heeren Gedep. tot de buyten-lantse saecken, en by deselve is de missive oockgeschreven, sonder dat ter vergaderinge van HaerHo. Mo. van 't een of 't ander eenige openinge ofkennisse is gegeven, omdat de Coninck

geoordeeltheeft, dat het werck vooreerst nogh behoort te wordengesecreteert. Ende daerom , WelEd, Heere, hebbeick soowel als de andere leden , by dewelcke de con- ferentie is gehouden, aengenomen te besorgen dathet gemelte concept magh worden geexamineert, ge-approbeert en vervolgens oock geratificeert op deselvewyse als nu eenige maelen in 't regard van de anderesecrete Tractaten is gepractiseert. Ick versoeck der- halve, WelEd. Pleere, dat UWEd. 't selve believevoort berigten en overleveren aen de Heeren, by







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 201 wint, verseeckert synde dat het Tractaet aldaernu al is aengecomen; en soo haest hy deselve salhebben ontfangen , sal Syn Exc. met veel empresse-ment aanhouden , dat de uytwisselinge van de ratifi- catie sonder eenigh uytstel moge worden gedaen.Holland is gereet, gelyck oock nogh twee of drieandere Provintien , welckers Heeren Principalen byhet overschicken van hare autorisatie aen hare Gedep.,deselve oock hebben gelast het Tractaet vervolghlyckmede te ratificeren. Die van Gelderland en Overysselsyn gepersuadeert, dat in twee of drie dagen daertoemede sullen syn in staet, en dat maekt my verlegenhoedanigh ick my in dat geval dan sal draegen,dewyl de

Staten van onse Provintie eerst over drieweken sullen vergaderen. De Heere Raedpensionaris,aen wien ick die difficulteyt hebbe te gemoet ge-voert , meynde en wilde my bewegen, dat als hetdaerop aen soude mogen comen, ick uyt craghtevan de autorisatie van de Heeren Gedep. tot desecrete saecken, my gegevend* om het Tractaet teteeckenen , 't selve oock maer soude ratificeren , endat Syn Ed. op hem wilde nemen te besorgeu , datde Gecomm. van de andere Provintien sulx goetsouden keuren , en daermede vernoeght syn , tot datde Staten souden syn vergadert geweest. Ick ver-soecke , WelEd. Heere , dat UWEd. aen de HeerenGedep. tot de secrete saecken dese believe te com- municeren , ende aen Haer Ed. Mo. te vragen hareopinie , en hoedanigh

haer Ed. oordelen , dat ick mysoude connen gouverneren. Ingevalle deselve van





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 203 de principale pointen te brengen in de declaratievan oorlogh, en vastgestelt dat deselve op een endenselven dagh, sullende syn den 15 May naest-cornende, sal geschieden by yder van de hoogeGeallieerden *). By Haer Ho. Mo., Edele MogendeHeeren , is mede wel geresolveert een aensienelyckeAmbassade te senden aen de Coninginne van GrootBretagne, en by de Heeren Staten van Holland,dat van Haer Ed. Gr. Mo. wegen sal worden voor- gedragen de Heere Baron VAN REEDE , Heere vanLier; maer tot nogh toe niet besloten , uyt hoeveelpersonen die besendinge sal bestaen, en wat personendie nevens den Heere van de Lier sullen bekleden,lek wensche alle

heyl en segen over UEd. Mo. il-lustre Regeringe ende derselver Leden, en blyve,Edele Mogende Heeren, UEd. Mo. ootmoedige en gansbereydwillige Dienaer, EVERARD VAN WEEDE. Hage, den 19. April 1702. XXXIII. (Origineel). Edele Mogende Heeren, Ingevolge van 't gene in het Groote Tractaet tus-schen den Keyser, den Coninck van Engeland enonsen Staet is geconditioneert aengaendc het breeken i) COKEMANS, Compte-rendu, T. XI. 579.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 204 en intreden in een oorlogh met de Coningen vanVranckryck en van Spagne geresolveert synde, datdeselve by de drie hooge Geallieerden soude \voriengedaen te gelyck en op een ende denselven dagh,en dat die soude syn de vyftiende van de lopendemaent May, is liet ontwerp van de declaratie de-welcke van wegen desen Staet soude geschieden,op huyden eerst in een besogne van de Heeren totde buytenlantse saeken, en vervolgens in de vollevergaderinge van Haer Ho. Mo. gelesen en geag-greeert; en vastgestelt, dat deselve aenstonts sal wordengedruckt en soo tydelyck aen de respective Provin-tien gesonden , dat die op den 15. naestcomende inyder van deselve sal connen worden gepubliceert

*).Omdat Haer Ho. Mo. oordelen, Edele MogendeHeeren, dat het is van de uyterste nootsaokelyckheyden dienst, dat dese saeke niet en magh comen uytte lecken voor den tyt, hebben alle de aenwesendeLeden van de Vergaderinge eenparich belooft en aen-genomen op den eedt, by haer aent Land gedaen ,aen niemand, wie het oock soude mogen syn, yethet minste daervan te sullen seggen of laeten blycken,ende oock onder die advertentie te sullen versoeckenaen die Heeren , aen dewelcke sy volgens de ordrevan haer Regeringe , kennisse van dyen sullen moe- ten geven. Soo haest het Manifest sal wesen ge- druckt , sullen wy niet naerlaten, 't selve aen UEd.Mo. te addresseren. i) Verg. hierbij BOSSCHA, U' Deel, bl. 399, 300.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 209 in haer vermogen is, om die vast en bestendig tedoen blyven. Dat Haer Ho. Mo. ten dien eynde bereyt en ge- negen syn, om de Tractaten en alliantien, met denlaetst overleden Coning onsterffelyker gedagtenisse,gelyk ook die met andere Coningen, Hare Majts.praedecesseurs gesloten, te onderhouden, te vernieu- wen, en sooveel het noodig soude syn, te versterc-ken en te vermeerderen. Dat Haer Ho. Mo. van gelyken genegen en gere-solveert syn, om vastelyk te blyven by de mesures,met hoogstged. nu laetst overleden Syne Majt. vanGroot Brittannien glor. ged. ten opsigte van de te- genwoordige constitutie van tyden, tot voorstant,bescherminge en veyligheyt

van wedersyts Eyken enStaten, en tot behoudenisse van de vryheyt vangansch Europa tegen de groote overmagt van Vranck-ryk genomen; ende met hoogstged. Hare Majt. soo-danige verdere mesures daerover te nemen, als naergelegentheyt van tyden en saken, nodig of dienstiggeoordeelt sullen worden. En sullen voorts generalyk by alle gelegenthedenen door alle bequame wegen ende middelen hoogst- ged. Hare Majt. tragten te persuaderen van Haer Ho.Mo. opregte sentimenten, van de estime voor haer per- soon en vruntschap, ende van hare vaste resolutie omde gemene saeke met al haer magt te helpen bevorderen.Gemelte Heeren extraords. Ambrs. sullen vervol- gens oock soecken uyt te wereken, dat de vorigeTractaten en alliantien vernieuwt

mogen worden; 14





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 211 ende met betuyginge van Haer Ho. Mo. besondereestime voor syn persoon, aen denselven de interessenvan den Staat en van het gemeen ten besten re- commanderen. Ende sullen wyders soo aen Hare Majt., als aenHare Raden en Ministers, daer sy Heeren Ambrs.het van vrugt sullen oordeelen, serieuselyck repre- senteren, dat den oorlog tegenwoordig vastgestelt enbegonnen synde, den last daervan voornamentlyk opden Staat aencomt, naerdien het genoegsaem blykt,dat Vranckryk syne grootste efforten sal doen omdesen Staat t'onder te brengen, om die t'onderge-bragt en magteloos gemaekt hebbende, syne verreuytsiende desseynen te ligter te executeren, en

vande rest van Europa meester te werden. Dat HaerHo. Mo. seer swaer overlast synde, en in een kleinLand weynigh ressource hebbende , insonderheyt denavigatie en commercie door den oorlog geinterrum-peert wordende, om hare saecke staende te houden,haer grootste vertrouwen, naer den genadigen by-stant en zegen van God Almagtig, stellen op dehulpe van hoogstged. Hare Majt.; ende sullen ver- volgens versoecken ende instantien doen , dat de 40m. man, die van wegen Hare Majt. aen dese sydevan de zee onderhouden souden werden, spoedigmogen werden gesuppleert, naerdien het missen vaneen gedeelte van die trouppes, waerop staat gemaektis, alhier groote verlegentheyt geeft; en dat vervol- gens de secourssen van Hare Majt. mogen

werdenvermeerdert en vergroot, om den oorlog met vigueur, 14*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 213 (Fiat insertie.) Van gelyken sullen sy, volgens Haer Ho. Ma.resolutie van 26. October 1656 binnen den tyt vantwee maenden en uytterlyk drie maenden naer haret'huyskomste en gedaen rapport, hare declaratienmoeten overleveren. Nog sullen sy gehouden synde stucken , die haer uyt de Griffie van Haer Ho.Mo., onder behoorlyken inventaris ende recepisse ,medegegeven ofte toegesonden souden mogen werden,t'haerder wederkomste nevens het voors. Verbaal terestitueren, ende oock onder inventaris overleverenalle soodanige originele ende andere stucken, als sygedurende dese Extraords. Ambassade, souden mogenbecomen, om ter Griffie geseponeert te

werden.Eyndelyk sullen sy Heeren Extrs. Ambrs. punctue-lyck hebben te agtervolgen Haer Ho. Mo. resolutievan 10. Augusti 1651 en 29 April 1675 op hetsubject van het accepteren van giften ofte geschenc-ken genomen, ten welcken eynde de voors. resolutienalhier staen geinsereert. (Fiat insertio.) Aldus gedaan en gearresteert ter Vergaderingevan de hooggemelte Heeren Staten-Generael. Inden Hage den 13. Mey 1702. Ter ordonnantie van deselve.






