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Copie 

De prince van Oraingen graue van Nassau  

etc. heere ende baron van Breda van Diest etc. 

 

Eedele eerntfeste eerzame hoochgeleerde discrete 

lieue besundere. Wy hebben v voor vier dagen gescreuen 

ende anderen versocht, ten eynde ghylieden de ses 

compaignyen vanden colonnel Yselsteyn, noch dese 

gehele maent van augusto soude onderhouden aengesyen 

tzelffde de Generaele Staten ouermits de grote zwaere 

te excessiue lasten die zy dragen noch nyet wel mogelyck 

en was. Zedert is gebeurt dat den bouengenoemde colonnel 

zekere vlieder missiue ontfangen heeft, by de welcke 

ghy hen voor gecasseert houdt naeden lesten dach der 

voorleder maent july, ‘twelck tot kennisse vande 

knechten gecomen zynde sekere oproer onder henlieder 

leger gecauseert heeft. Ouermits de selue knechten 

nyet langer in dienste en hebben willen continueren 

seggende gecasseert te zyne, zonder dat hen eenige 

betaelinge voorgestrect worde, ‘twelck den graue 

van Boussu ende andere inden leger nyet weynich en 

heeft verdroten ouermits zy deselue knechten nyet 

gaerne souden ontberen aengesyen de vromicheyt 

ende clouckheyt bij hen opten eersten dach deser maendt 

jegens den vyant bewesen, alwaer zy hen onder 

anderen soe dapperlyck tegens den vyandt hebben gequeten 

dat den vyandt tot twee reysen toe met alle zyn 

gewallt es terugge geslagen ende verloeren hebbende 

omtrent twaelff hondert mannen, onder de welcke 

veele capiteynen ende andere gequalificeerde personen 

waeren. Heeft alsoe zyn leger opgebroken ende es 

wederomme met haeste binnen Loeuen Thienen, ende 

andere steden vertrocken inder vuegen dat wy verhopen 

dat God almachtich alle vordere victorie ende 

genade sall verleenen. Ende alsoe de bovengenoemde 

graue ons heeft gescreuen, dat in dese conjuncture 

de voorseyde knechten egeensins en dienen gecasseert te zyne 

dat hy hen vanden zynen zes hondert guldens heeft 

voorgestreckt ende dat zy nochtans nyet meer als 
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vyff oft ses daegen tyts hebben geaccordeert ende van 

ons tydinge te hebben, off zy vorder in dienste souden 

mogen onderhouden worden off nyet. Is daeromme 

andermael, doorsaicke ons scryuens ernstelyck daer by 

versouckende, dat ghy de voorseyde knechten vande ouersten 

Yselsteyn volgens ons voorgaende scryuens noch dese gehele 

maent van augusto onderhout. Verhopende dat ghy 

geen swaricheyt daerinne maicken en sullt, aensiende 

de jegenwoordige gelegentheyt onser saicke, de 

middelen die God de Heere tot noch toe heeft gegeuen 

om de selue tot eenen goeden eynde te brengen, ende de 

grote zwaere lasten die Generaele Staten op den 

hals hebben, als wy v genouch hebben laeten verthoonen 

ende dat ghylieden ter contrarie jegenwoordelyck geheel 

vanden oorloge zyt ontlast ende oock deur het 

ouercommen van campen wel eenige vaendelen in 

Hollandt sullen mogen ontberen. Begerende daerom 

andermael dat ghy ons van stonden aen in aller 

diligentie vruchtbaerige antwoorde hier op scryft ons 

geheel versekerende, dat ghy voor dese reyse ons sulx 

nyet en sullt weygeren. 

 

 

En anderen en cunnen wy ons nyet genouch verwonderen 

dat nae soe veele sollicitatien die wy deur onsen 

secretarium Bruinynck aen vlieden hebben laeten 

doen, sonder noch diuerssche brieuen aen vlieden gescreuen 

den tresorier Splinter alnoch hier nyet gearriueert 

en es mette betaelinghe van veeler knechten. 

Wy hebben v doen voorhouden hoe veele daerane gelegen 

was dat de betaelinge mochte geschieden aleer de 

vyandt ouerquame op dat de selue uwe knechten 

nyet onwillig en souden syn, syende dat alle andere 

betaelinge, hadden ontfangen, nyettemin God 

de Heere zy gelooft zy hebben hen soe clouckelyck 

gedrachen dat zy by alle andere natien prys ende 
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eer hebben behaelt. Vlieden daeromme 

ernstelyck vermanende den bouengenoemde Splinter 

vpt alder spoedichste aff te vaerdigen indyen 

hy alrede nyet onder wege en es. Wy 

seynden v hier by gevoucht copie van zekere 

poincten ende articulen, daer op de prouincien vande 

lande van Gelre Hollandt Zeelandt 

Vtrecht Oueryssel ende andere sich te samen 

souden mogen vereenigen ende verbinden, de welcke ons 

gepresenteert zyn van wegen die van Vtrecht. Ons 

begeren es dat ghy de selue acten ouersiet ende 

ons daer naer v aduys ouerseyndet van tgene 

inder saicke soude mogen gedaen worden tot meesten 

welvaert vanden lande. Ende wy willen 

hier mede insgelyx antwoorden verwachten op 

andere puuncten van onse voorgaende scryuens 

hier mede. 

 

Eedele, erentfeste eersame hoochgeleerde 

discrete lieue besundere. Onse heere God 

zy met v lieden. Gescreuen binnen Antwerpen 

opten iiijen daich augusti 1578. Onderstondt 

gescreuen v aller goede vrient Guillaume de 

Nassau. De superscriptie was dese. Den 

eedelen erentfesten eerzamen hoochgeleerden 

discreten onsen lieuen besunderen. Staten  

van Hollandt ende Zeelandt. 

 

 

 


