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( 1)
Aenmerckingen van den Colonel Bampfield , op de
ſtellingen van M' . Vercken.
#ongenade ban möjn tegenwoordige foztupn / mp totnutoe be
iet hebbende van geinformeert te zyn / ban feecker geſchrift/
' t welck de werelt 0002- loopt / geintituleert: Derhael van den
D
Overften Luptenant Dercken / raeckende de attacque der Slup,
ſen tot Amepde ; Sondaghs den 27. November . In welck / om te toonen
löne bequaemhept en groote couragie / hp gebzupckt heeft niet minder
konſt als booſhept/ ende meer getracht möneeer te quetſen / als hp quaets
heeft gedaen aen den fransman / met wien hp / bolgens fijn ſeggen / de
navolgende aen ,
/
piech gemeten heeft. Hetwelck mp bewogen heeft deſe
merckingen op te ftellen ober de puncten / welchemijne memorie mp toe
dzaeght , hebbende het felde geſchrift niet meer als eenmael hooren
leren .
Iſte. Artijckel.
Hy fept / dat hy / gedurende mijn afwefen tot Gozcum / Saterdaghs
boozde attacque /kondfchap hadde gekregen ban Lermond / en ban andea
re berſchepde perſoonen / die door de werchen gepaſſeert waren / dat eeni
ge Franſe troupen te Dianen waren : ende dat hp van andere vernomen
had / datſe booz hadden op de poſte van de Slupren aen te vallen : ende dat
hy bolgens van andere verftaen hadde / dat de boben genoemde troupen /
terugh na Cuplenburgh getrocken waren ; gelöck ſy beelmaels te booren
gedaen hadden .
Antwoort.
Ich onderſoeche niet of deſen artijckel waer is / of niet /dooz dien hy
van geen grooté conſequentie is : om dat wp beelınaels diergeljjcke alar
menhadden : niet temin ſtelde ick na mijne wederkomſte de noodige ozdje
in allen gebal ; gelijck hp ſept gedaen te hebben voor mijn aenkomſte
2de. Artijckel.
Hy rept / dat hp op de te voren genoemde narichtinge / de noodige order
hadde gegeben / om bolck gereet te hebben / om als de noot ſulcks ber
epfſchte / in der haefte de poft te berftercken ; ende ban gelücken aen de
Capitepns ban de uptleggers / fich te prepareren / om haer deboir te doen .
Antwoort .
Dulcks kan wel waer zijn / en 'twaer ſin ſchuldige plicht : nademael
hy dien dagh de wacht hadde : Ebenwel heeft hp mpna myn wederkom
ſte niets geſepdt van degegebene ozdze.
3de. Artijckel.
Hp rept / dat hy een brief aen nip ontfangen had ban
de welcke hp in handen behielt ; en dat een wepnigh daer na een man op de
Pofte quam / de welche hp een bode noemt / met een brief twee haeffen en
een beldhoen voor mp : dat de ſelbe beelomſlaghs en (warighept maeckte
om

(2 )
om te reggen / van wat hand den briefmet het preſent quam ; maer dat
Up ten laetften bekende/ datſe van den franfien Doft gefondenwas : ende
dat alles / wathy ſeggen wilde / was / dat een cozpusvan 350. Franffen
dien dagh te Vianen was geweeft ; ende tuſſchen 3. en 4.upren weer na
Cupienburgh was getrocken : ende dat hp daer na /den geſeyden bode met
een ſoidaet namijn quartier fond.
Antwoort.
Het is waer / dat hy een brief gekregen Tjeeft / dieaen mp behoozdel
de welcke hp mp gaf/ bp myn aenkomſte ; maer
quam / inet de halen
wat aengaet den brief / die van den Franſjen Doft
en beld -hoenders / indien hy oozfaeck heeft gelad / om achterdencken te
hebben van eenige onderhandeling of
verfiant / foo heeft hp ſijn deboir
niet gedaen / dat hp den Bzenger niet heeftarreſteren laten op de Dacht/
ende ſich berfeeckert van den brief / foo wel / als van den and're van
de Welclie hp alſoo yadde leſen komen / gelich als hy met
de and're gedaen hadde. Heeft den bzenger eenige difficultept gennaeckt
in 't feggen / van wien hp hem hadde / en wie hein gefonden hadde / daer
ban heb ich geen kenniffe . Ende daeghs daer na/ in pzeſentie vanfön
Erceil: de Deldinareſchalck Dirtz/ hadde ſulcks ſich moeten openbaren /
als de geſepde knecht fön € rcellentie voo2 mp aenfach / in tegenwoods
dichept
ban den Oberften Luptenant op de poſte reifs / want deknecht
was mp gantſch onbekendt ; (Hebbende den felden nopt geſien of geſp20oc
ken) waer van zin Ercellentie getupgen is : maer alle dien omflagh van
den knecht /gelickoock fjet woozt van Franſſen Dzoft /Þet weick hy ge
bzupckt / in plaets ban Özoftban Vianen / zijn daernietbpgeboegbt/ als
dooz eene booſhept die foo grofis / datſe in de oogen ſpringht: en met op
fet , om mp verdachtende gehaet temaecken : en om mp de verwoethept
ban bolch op den hals te jagen : gelijch ſulcus gefchtet was toen ick te
Rieupoozt aen quam .
4de. Artijckel.
Hpfepdt dat ich op de poſte gekomen ben ban Gorcum tufſchen 8. en
9. upreti ; dat hp mp den brief gafvan .
dat ichide ſelve aen hem te leſen gaf: waer in men my adviſeerde / dat
twee compagnien te voet / en 150. paerden / den geheelen dagh ober te
Dianen geweeſt waren / tot date upren / ende doen na Cuplenburgh weer
bertrochen : en dat hy mp reeclenſchap hadde gedaen / van de oudere die

hygegeven haddeaenCapiternCarpentier/ ende aende Capitepns bant
de liptleggers ; en hoe dat hp den boben gefepden man met den brief ban
Vianen na mijn logement geftuert hadde: en dat/ als ich ban fem af
gingh / ick ſoudegeſepdt hebben / bp aldien datter wat wichtichs in den
brief ſtonde / ick ſulcks hem communiceren fou : Het welck ich niet gedaen
hadde .
Antwoort .
De4de. Xrtijchel is waer / uptgeſondert / dathp my te leinnen heeft
gegeben / van eenige ozdze die bp aen Capit; Carpentier / en aen de Ca :
pf

pitepns van de uptleggers ſou hebben gegeben : wantnoch up/ nochip/
en hebben mp niet met allen daer ban geſproocheit. Het ſchrövens van
den Doft van Vianen hiel niet wichtich
in ſich. Raderen heeft Capi
had
tepn Hoeck mygeſepdt /dat hp gantſch geen order vanhem ontfangen
om zepite maecken / noch oock om een ſchip te ſenden tot afhalingh ban
de bzandtwacht.
5de, Artijckel.
tot lönent tot #mepden aentreffender
Carpentier
ick
dat
ſehzöft
Hp
hem communiceerde de nieuwe tijdinge ban
bp boegende / dat doo2 dien de Franffen / volgens haer gewoonte / gece
tireert waren/ hp wel ſonder gebaer flapen mochte gaen .
Antwoort .

Det is waer dat ich aen Carpentier gecoinmuniceert Hebbe de nieuwe
dat twee Compagnien boet-bolch en
tijding van
150. paerden geweeſtwaren te Vianen ende weerom gelteert na Cuplen
burgh.
Niet te min gaf icli hem terſtont ordre / dat 12. iman van pder
Compagnie / in geval van noodt/fich gereet fouden houden ; gelijck icla
op and're nachten was gewoon te doen.aer het gebodt om te ſlapen
is immers foo balfch / als booſachtigh en laſterlöck verdicht. Web
bende deren officier geen bevel van doen over defe faeck.
ode. Artijckel.
Dp rept / dat hp des 12ozgens ten dzie upren twee fupters rond / om
mpte berichten / dat de bpanotnade pofi marcheerde.
Antwoort.
De 6de, Artijckel is Wher / dat hp mp dooz een ffupter heeft geadver
teert / dat de bpandt aen guam .
7de. Artijckel.
Op rept / dat hp een Sergeant fond / ain Carpentier te laten komen
metdeſoldaten die na de poſt gecommandeert waren / ende om aen Ca
pitepn noeck de weet te doen , dat de bpandt aen quam / en de feive te 03s
donneren / dat hy een ſchip ſond na een molen / om de upterſte wacht af
te halen ; dooz dien hp den flagh -boom niet meer wilde openen .
Antwoort.
Ick heb dooz mijn kinecht ozdze gefonden aen Carpentier / om in alle
neerftighiept / methetgecoinmandeerde volck na de werchen te marche
ren : en hp ſelfs / gekleedt w fijn Nacht- tabbaert / debe de deur open
van fön Logement aen mijn knecht/ en fepde / dathp tracks marcheren
fou / gelýchhp dede. Ich liet oock komen Capitepn Hoech / ende gaf
ozdze ſ dalelych zepl temaken . De voozgenoemde Capitepn is baera
dighom een eedt te doen / dat de Luptenant Colonel hem geen ozdze heeft
gefonden / noch om ' t zepl te gaen / noch omſotdaten afte halen . Ooch
Too is de queſtie van klépi belangh : maer in defen artijchei kan men fien
dat hp doen ter tijdt den flagh -boom heeft doen toe doeil,
8. Ar
#2

( 4)
gfte. Artijckel.
Dy repdt / dat hy de drie Compagnien /de welcke op de wacht waren/ in
goede 02d2e op verſchepde poſten geſteit heeft / ende de Officiers daer bp ;
enas Carpentier quam met het gecommandeerde volck/ roogaf hp hen
lieden oocli haer pofte. Sulcks alles was geſchiet / voor het aenko
men van de bpandr. Dier binden ſich noch eenige particularitepten meer
in getal / als van gewichte : de welcke nergens toe dienen als om het pa :
pier te vullen / ende niet aenmerchens waerdigh in ſich hebben.
Antwoort,
Heeft hp ſulcks gedaen ; hetwas fijn devoir / als de wacht de ſelve
nacht commanderende / gelijck ich geſepdt hebbe : ende het commandes
mentwas voor de reſt foolicht / dat den geringhſte Bergeant/ die dienſten
had verrichten konnen .
2de. Artijckel.
Dat omtrent de felbe tijdt de Colonel liet de vergaderinge flaen tot
Amepden : en dat daer na / alles watgeſchreven is geſchiet Tou zijn tot
een eenigeglorpe banden Oberſten Luptenant. Syn Colonelquam tot
hem in't werck / hem bjagende waerom hp had laten bup2 geben / en be
val / dat inen niet ſou ſchieten / boor dat de bpandt nader bp quam.
Antwoort .
Degde . Artijckel is balſch . Ick heb alarm laten flaen op den ſelben
oogenblick / als ich ozdje aen Carpentier heb geſonden / om temarcheren /
enhebbende te ſamen gebracht 100. inan of daer omtrent / foo heb ick de
ſelbe felfs op de pofte geboert. Het is ooch waer / dat ick verboden heb
te ſchieten / ten zp dat de bpant booz de mondt van het muſquet waer.
10dc. Artijckel,
Hp repdt / dat als hp by mywas / mende lanterné die mp lichte / op de
bojſtweer hadde geſet: of ſulcks met voopnemen en ozder geſchiet zp 7 of
by gebal/ koft hp niet ſeggen .
Antwoort.
Wat aengaet den rode. Artijckel / waer Hp ban de lanterne ſpreecht ;
Ick kan my niet onthouden te reggen / dat hp in der waerhept wel te kena
nen geeft / datlp inderdaet een rechte lanterfant is : en dat de inventie foa
belacchelijck is / datfe geen antwooztwaert is : ende nadien hp de faecken
fooriaeu heeft geobferveert en met ſulcke naeukeurighept / foo verklare
ÚP ſich dan / wie dat het was / die de lanternewoegh .
Ilde. Artijckel.
Hp ſepdt / dat hp gewaerſchouwt zijnde / dat de bpandt / na den Oben
toe avanceerde / hp den Colonel verliet / ende bebal bup? te geven op de
bpandt : en dat hy daer na den Colonel niet meer en ſagh : en dat een quar
tier upēs daer na de vyandt de poft hadaengegrepen: en dat als hp bericht
was / dat de bpandt fich ontſloot en verſpzepde op eenen klepnen dijck bp
den Water -moien / Heel na bphet water / hy als doen Capiteyn Swans
beld / enden Luptenant van Bpackel commandeerde rangs -wife buip2 te
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(5)
geben : maer datde ſoldaten niet meer en wilden op het banquet gaen /om
dat den bpandt dapper ſchreeude / en groulijck bupz gaf / der voegje / dat
hpſe met den degen aendzeef: en de Sergeant van Carpentier comman ,
deerde met 10. man achter hethups op de klepne linie : maer dat de bpant
foo na geavanceert was / dat het onmogelyik was / hein te beſchadigen
met een muſquet - ſcheut: en dat de Franſen fterch granaden wierpen / ge
lijck hy ooch liet doen / maer ſonder eenigh effect,
Antvvoort.
Deſen Artijckel ftrijdtmet fich ſelfs : ſeggende /dat hp met inp ſpacit
by het bozftweer / als de lanterne daer op geſet waer ; en dat hy dat pas
van my gingh / om te commanderen dat men op den vyandt die na den
Oben toe avanceerde foude bupz geben: bp aldien hy hier in waer ſpzeecht/
foo berliet hp de plaetſe/ waer hy had behooren te verblijven : Want het
was de plaets ban fjer bozfiweer / welcke den ſelben wegh commandeer
de / ende alwaer ich berbleef tot dat eene partije van den bpandt gewon
nen hadde het tufſchen bepde van de palliſſaden / ende een andrehet on
derfte van de bozftweer : alwaer het doen ter tijt gantſch onmogelich was /
hunſchaden te doen met het muſquet ; als geenand hebbende ende de bp
anden de overhand hebbende in 't bupz/ dooz haer granaden / welcke ip
onder ons Wierpen ſonder op fouden : en welcke Geonſe niet konden beant
woozden / als hebbende niet meer als twee of drie die daer van geen hans
delingh hadden / en fulchs echter ondernemen wilden / hoe wel ſp daer
van geen kennis hadden . Dewaerhept is / dat in 'tingaen van de poffe
den Oberften Luptenant bp de klepne bzughmp te gemoet is gekomen ;
de welcken / na dat hp my een langh diſcours had gemaeckt7 ich daet
plante/ feggende ; alles ſal wel gaen : ende gingh alſoo rechtden in de bup
tenſte poften na den Oben ; en daer na / gelijck ick met de waerljept ſega
gen kan / heb ich den Oberften Luptenant niet meer geſien / tot in't in
gaen van Ainepde ; hoe wel ick hem op de poft geroepen bebbe 4. of5 .
mael ! ende fijn Luptenant gebzäeght / ofhp niet wiſte waer Up was.
Wat ick daer gedaen Hebbe / dien aengaende gedzage ick mp tottet neben
gaende verhaelt welck ick bewöfen kan . Hy repdt vervolgens / dat hp
op eene felbe tijdt was bp Capitepn Swansbeld en den Luptenant oan
Brackel / op de groote linie/ boor het hups/ en op defelbetijtop de klepne
linie achter het hups / het welck noch eene contradictie is ſonder tegenfpze
lten. Capitepn Swangbeld was dicht bp de poozt / en de Luptenant
ban Bachel niet beer ban daer : en ick was het die de foidaten der weer
weichſp verlaten hadden / en datrechttegen ober
op het banquet gaen /'t
het hups van Jan de Wit ; en daer omtrent was het dat ich den Lupte
nant Blancfo2t commandeerde/ hethups in bzant te ſteecken / om redes
nen / hier te vooren bp gebracht . En een wepnigh te booren riep ick
gantſch overlupt / in Neerduptſch / maer is den Oberften Luptenant/
tot 5. of 6.repren : ende hp ſal niet durben feygen /dat hp my geantwoozt
heeft : dit heeft mp bewogen / te vragen aen ſiin Luptenant Blanchfoxt/
of hp niet wiſte waer hp was / de welcke my antwoo200 / neen . 't Stact
23
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hem toe te reggen / Waer hy hem gebonden heeft / boor dat hp het hups
aenftach. Icli geloof het falzyn geweeſt bp de klepne linieſ achter het
hups / en alwaec hp / gelijck icki mp berſeeckert Youde / de meeſte tödt
ober / geweeſt is.
12de, Artijckel.
Hpboeght daer bp / dat geduerendedefe tuſſchen Handel / zijn Lupte
nanthem quam ſeggen / dat de Colonel fjem had geozdonneert de drie
Hupſen in brandt te ſteecken : het welck hp niet gelooben konde ; niet te
min als hp ſulcke ozdze had / Too moefte by die achtervolgen : ende ſich
erinnert hebbende datter noch ammunitie was in een van de Hupfen / roo
commandeerde hp Luptenant ban Swansbeld de ſelbe daer upt te nes
men : Hy boeght daer by / dat Capitepn Carpentier/ zijnde op de groote
linie i om het bolck ban Braechel te encourageren / feer geincommodeert
was van wegens de blain en den rooch : en ſich retireerde door de blam
na het klepne Baugſhen / en dat de bpandt een groot boozdeel hadde door
Het licht van 't buy?.
Antyvoort.
Sön ongeloof / om te gelooven de ozdze / welche ich gegeben hadt aen
fön Luptenant om het Hups aen te fteecken / is een proef ſtuck van de
bequaemhept des perſoons. Om dan de nootwendighept te hennen te
geben : foo wil ick anders niet gebzupcken / als dat hp in den boorgeſtel
ben artijckel gefept heeft : dat de bpanden gepoſteertwaren tuſſchen bep
de palliſſaden / en tufchen de tweede palliſſade en Yjet bogſtweer / der boe
geli bedeckt / dat onſe muſquetten häer geen ſchade meer doen konden / en
dat onfe granaden geen effect deden : maer dat in tegendeel de bpanden
menighteder ſelbermetgoet effect wierpen / en op de relbe tijdt groot bupz
maeckten op den grooten Dijck ; het welch de ſoldaten foo berfchricht
hadde gemaeckt/ dat menſe niet meer en konde op het banquet bzengen .
Het welck een klaer bewjs is / dat de genoemde poft niet meer te defendes
ren was : maer datmen fich prepareren moeft om de tweede te bediſpus
teren . Het welch onmogelijck waer geweeft felfs een oogenblich te doen /
indien men niet had in brandt geſteecken het naeft gelegene Dups / ' twelck
de gerepde poft commandeerde / en niet over alle drie / als up rept: dooz
dien de twee and're te veer af gelegen waren / en achter het hups / Welch
afgebrandt / en ons geen ſchaden konden doen . 't Ocenhpbp brenght/
raccliende de incommoditept van de blam / van de roock en ban het licht/
zön ooch ban ſijne booſaerdige en malitieuſe bonden . Pant dewintte.
gen zijnde / foo fou het een en het and're tot ons boozdeel geftrecht hebben/
wanneer de berbaeſthept ende de diſozdzeniet foo groot was geweeſt on
der de ſoldaten / en bp aldien inen haer had komen rangeren / en de tweede
poſt doen mainteneren . Xlloo kan pder een / die ervaren is in dit werck /
belemmen / dat de ozdze gegeven is geweeſt met goet belepdt en berſtandt/
ende niet berooft geweeſt is ban boozſichtighept7 geijck Dercken fog wel
door fijn woozden als ſchriften heeft gefocht te doen gelooven / inet intentie
niet alleen / om mijn eer en reputatie te berkozten / maer doch om mp/
doo2

door het gemepne bolck / Het welck alſoo licht kan bedrogen worden als in
furie geraecken / ban kant te helpen.
13de. Artijckel.
Hy voeght daer bp / dat hpdaer van daen komende / alles in confuſie
bond/ en dat doen ter tijdt Capiteyn Swansbeld / neffens hem doodt ges
ſchoten wierdt ; en in de reiven aeffem ſept hp / dat doenmaels achter het
hups de vyandt grovelich met granaden wierp / en daer in bzack / en dat
jy doen ſich retireerde en over de Brugt ging / Willende ljet hooft aen
Sen bpandt bieden : maer te vergeefs / dooz dien de ſoldaten haer geweer
wech wierpen/ en fich op de vlucht begaben .
Antvvoort.
Dp fept dat Capitepu Swansbeld neffens Hem gedoodt wierdt bp de
hlepne Baugh : en den ſelben mozgen te Tienhoven fepdehy my ſeer te
bzeefen dat die genoemde Capitepn / doodt ofgebangenmocht zijn : en ick
fepde hem / dat ich beelde
dat hp doot was /dooz dien ick hem haddeſien
ballen. Daer na een perſoon ban aenfien hem bjagende of 'er oock eeni
ge Officiers doot gebleven waren / foo antwoozde hp te gelooven dat as
pitepn Swansbeld gebangen ofdoodt was. Ende ſelve perſoon met hem
komende op de poft/ ſiende een lichaem van goedeminen/ gantſch naeckt/ ,
recht tegens over de Poorte van de poſt / bžaeghde hem of hp het kende ;
was CA
en nadathy hetſcherpelick hadde dengeſien / foo riep hp /dathet
en toeniet ſeeckers geweten . Een
pitepnSwansbeld ; hebbendetot daer
wepnigh daerna ſepdehp aen ſijn Ercel. de Veldmarefchalch Wirtz / dat
den armenSwansbeld neffens hem doot
gebleven waer / en tegens Ca
piteyn Hoeck / die een Fregat commandeert / dat hp ſtierf tuffchen fijn
armen. Dit is een tepcken dat JDr. Dercken niet als ſeer wepnigh in
duſdanige occaſiegeweeſt is / wanneer hy't boo? een bpſondere eere hout/
dat een menſch neffens hem doot geſchoten zy ; datlip / oin andere ſulcks
te doen gelooven / ober eene ſaech / wel een half douzijn openbare balfche
den booz den daghbrenght. Dit ſoudemet goet recht fijn gantſcheſchrift/
waer in men meerfaecken van diergelijckenatup? kan beinercken /t'eene
mael krachteloos maken .
14de. Artijckel.
Hpſept/ dat hp ſich retirerende na de Molen /5.of 6. piecken bond. Hp
nam 'er eene af en raeckte flaeyhs met een Fransman / die dec ooch
een hadde : maer dat hp berlaten zönde ban alle / gedwongen was lijn
tegenparty te berlaten en te retireren .
Antyvoort.
Het is geweeſt de grootſte ſchadevan de werelt / dat fulch een aenmert:
kens -Waerdigh bechten /tuffchen twee moedige en berbitterde menſchen /
met de piech dooz de dupſterhept berborgen is geweeſt. Ooch han iclt
mpniet heroiſcher inbeelden / noch in de Amadis ban Gaulle / noch in
den raſenden Lioelandt / te vergelijcken bp den genereuſen Fransman /
die vein tijdt gaf ſijn degen op te ſteecken / om met meer baptiept de pieck
tegens hem tekonnten gebzupcken : en dat was boozwaer goede loop veel
glas

(8 )
glorie verkrijgen / en dat fonder eenigh bloedt vergieten band'een, of de
and're zijde. Ick twyffele oock of pemant opt heeft hooren ſpzeecken ban
foo een geluchigh retireren / in tegenwoordighept van een menſch / diede
pieck in de hant heeft. Ich laet den Leſer het oozdeel hier van : en als
hp tot den flagh -boom van Amepde quain / had hp den degen in de hant:
ſoo dat hp op wegh gaende / ſön pieck had wech gewozpen / gelijckdean ,
dere gedaen hadden.
15de. Artijckel.
De rept / dat hpmp vondt te paerde in 't ingaen vanAmepde / alwaer
/
hp met mp geſpzoken had ban ons ongeluch en
dat ich ozdonneerde Cars
pentier temarcheren na Tienhoben en daer poſt te vatten .
Antyvoort .
Op repde mp niet anders als / min Godt / mön Colonel/ wat ſullen
wp doen ? Waer op ick antwoorde / dat ick geen andere party te nemen
fagh / als ons te pofteren tot Tienhoben ; alwaer de Heer Graef van
Loubignp mp hadde geozdonneert wacht te houden ; om den bpandt het
0002- bzelen te beletten / en hem af te ſnijden tuſſchen Amepde en Schoon
retraitte te dienen .
hoben / om / in geval van noot/ tot mön

Verhael van den Colonel Bampfield.
Oenſdaghs den 23. en Donderdaghs den 24. November 1672 .
W
Compagnie die booz deren de Franffe gedient hadden / en Dijnſdaghs
den 22. ban de booz ſepde Compagnie wech geloopen zönde/ aen de Daert
fouden aengekomen zijn / ende in 't particulier van den Commandeur ban
de plaetſe onderbzaeght/ ende poort van hem naer Uptrecht geſonden
wierden. Om welcke oorſaeck / ich niet meer defelveConipagnie van
den Oberften Luptenant wilde op de poſte laten op de wacht trecken : op
het bericht ; dat de vier weghloopers eenige dagen te boren aen de andze
ſoldaten geſept hadden / datfe wenſchten / datde Franſſen komen wilden:
lieber wilden in hare handen ballen / als tot Amepden berblijven : ock
dat men den ſelbigen dagh een conſiderable partõe upt Uptrecht gefonden
had : en dat den bpandt boozhadde gehadt i des Maendaghs te booren /
wech te nemen ofte te berbzanden de Oorlogus - ſchepen : het welcke aen
de Capitepns hebbe bekent gemaeckt / hoe wel ick daer booz niet reer be
kommert was / vermits de klepne apparentie tot een booztgangh. In
de felbige dagen en een wepnigh te boren / had ich bericht gekregen / en
feeckere faecken in acht genomen / de welcke / niet ſonder groote reden
mp beel ombragie beroozſaeckten .
Donderdaghs.den 24. November
ſchreef ick fulcks alles in 't generael / èn ſoo beel als de boozſienighept toe
liet / in 't particulier / aen een IDinifter ban Staet in den Haegh / dooz
een erpreſſen : van meeningh zünde / mybooz den tjdt van twee upren
daer henen te begeven / oin denſelben in 't breedex dien aengaende te fpze
hen .
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( 9 ).
Op de ſelde tijdt fchreef ich aenfin Ercell: de Heer Weldinareſchalck
Wirtz / ban wien ick berſocht voor den tijdt van ſes offeben dagen een
onderſtant ban hondert mannen en eenige officiers : mpniet te veel verlaa
tende op de foldaten die ich hadde: maer fön Ercell: was doen ter tijdt niet
in ftaet / om mp de felbe accozdeeren . Saterdaghs den 26. Povember
repide ich na Gozcum / om de eer te hebben ban den Heer Veldmareſchalck
te ſpreken . Onder andere faechen7 was mijne meeninge hem verlof te
bjagen om booz acht-en -beertigh upren na den Haegh tegaen; ten epnde om
te fpzeechen een miniſter van Staet / en hope geredzefreert te krijgen eenige
ongemacken / dewelche inp als doen djuckten ; ende om andere die mp
bzepghden boos te koment maer overwegende denwaggelenden en ſeer ons
ſeeckeren ſtaet ban ſaecken op onſe frontieren / geloofde ick dat mijne eers
mpniet toe lietmy daer bait daen te begeben : foo dat ich daer niet van
fpack. ' s Avondts omtrent 8. uprelt / quam ick weer op de flupfen met
alwaer
mönen Ober:
:
den genoemden Heer Delamarefchalck
een floep ban
ften Luptenant mp een baief oberleberde die aen imy geloofde n
, a dat tch
den ſelben geleſen had gaf ich dien te leren aen inijnen Overften Luptenant/
commanderende de felbe nacht de pofte. Den inhoudt was / dai dien dagli
twee Compagnien Franffen te boet en 150. paerden / nevens eenige offi.
ciers te Dianen geleeft / en tegens dzie upren weerom na Cuplenburgh
gekeert waren . Als icli t'hups quain bond ich op detafel eenen anderen
bzief upt Vianen geſchreben / ban den ſelben inhoudt/ fonder eenige bpboe
gingh : niet temin / om niets te berſupmen ozdonneerde ick 12.man ban
peder Compagnie bp de handt te houden ; om / als de noot ſulcks bereyf
( chen ſoude 7 depoſt te verſtercken . Tuſchen 3. en 4.upren des morgens /
is een rupter dte was uptgeweeft bp mp gekomen / mp berichtende 7 dat
4
den upandtop ons aen quam met een conſiderable macht: Op den felben
pogenblick fond ick Capitepn Carpentier inet 80. man / om de poſte te ber
ftercken / en / hebbende doen flaen alarm / enfoo veel polcks by een gebzacht/
als mogelijch waer / voerde icke ſelf op de pofte. Alwaer ich fagh / den
bpandt in twee deeien abanceereni; een op den grooten dijch /en d'andze op een
Hlepnen afwegh/ om ecnen tweeden aendal te doen . Ich encourageerde de
ſoldaten ſoo beel als mp imogelijck ware / ick wees waer en hoe datre bupr
fouden geven / om de brandt het meeſt te beſchadigen . Ich biſiteerde de
andre poften / alwaer ick inp dzoegli op de felbe wäre. De foidaten / na
dat peber twee of driemael bup : hadde gegeben / en dateenige doot waren
gefchoten of gequetſt / verloren alle ozdże en foo als pder op het banquet
mift te hoinen i en in haeſt dup; te geven : ſagen ſy nier daerna / of (p op
den bpandt / of in de incht ſchoten / om faer (jooft te bergen ende gaeiw na
beneden te treden.
Mifer een gequecft was / wilden fedenof acht / ſich
ban dat pzetert dienen van den gequetten /upt het gevecht te brengen . Ana
dere / boozgebende ammunitie tewillen halen i quamen niet weer : 2002
de groote dupfterhept waren defe inconbenienten niet teremedieren ; met
de ſeer wepnigh Officiers / welche bp mp waren / hebbende maer twee as
pitepns / büf Tuptenants / dzie ofbier Daendzighs / omacht Compag.
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Telbige aen te ſteecken :endegebonden hebbende / dat eenige ſoldaten / welcke
ick op degefepde poſt gelaten hadde / om ſonder op houden te ſchieten tegens
de bpandt / die op degrooten dijck avanceerde ! het banquet berlaten had
den / om fich te bedecken tegens de musquet kogels van de bpandt/dwongt
ich de ſelbe / niet fonder moepte weer op het banquet te gaen / en / als booren
bupz te geben : en om dat beel ſoldaten / dooz de dupfterhept ſich gefalbeert
hadden ende de poſte feer berſwacht was / gingh ick nadenbedeckten wegh /
omeenige musquettiers daer ban daen tehalen / en om gen de andere o2dze
tegeben / waer ip bupz fouden geben ; wederom keerende / ſagh ick datde
bpandt de eerſte poft ingenomen had / dat de ſoldaten haer geweer ter neer
wierpen ; roepende om quartier / en dat deFranfie ober de klepne bzugge
gekomen waren / vermenght met de onſe ; dte fich fochten te falberen : toen
imeten de meeſte ban de tweede pofte / haer geweer wech / en liepen dooz
epde gen nat Maerkerck en Amepde .
berſch
ch vontwe
omtren 20. ptecken in de aerde geplant / maer ſonder folda
ten : ſtende alfoo deonmogelijckhept/ om meer tegenſtandt tedoen / nam
ich booz / foo beel ſoldaten als ickkonde / op te houden bp het ingaen ban
Amepden / om eenige retirade tedoen om het overige ban mön Kegiment
in ſeeckerhept te brengen ; ick vond hetmeeſtendeel ſonder geweer / en niet
meer als ontrent dartich die het noch hadden ; met de welcke ick mpna
fe n
Tienhoben geretireert hebbe . Dit is de waerachtige geſchiedenifba
Ik hadde de rede altjüt bp mp / om te
het wercki ban ftuch tot ſtuck .
overleggen /watmogelickof onmogelijck te doen waer/ en fagh geen andze
party te kiefen . Ich heb altijdt in acht genomen / datin de kroghs onge
lucken / alsmen niet meer tegenftandtmochte doen / men gefocht heeftfou
veel te falberen door eene retraite / als men hoft. De ware oozfaech ban
deſe d'ifgrace is de upterfte diſordze ander mijn hegiment ; dehepmeliche
practijcken ban eenige Officiers / die oneenighept zaepen / en myſoeckert
te ruineeren / op wat manier het zijn magh . Dan Officiers had ick niet
meer als 13.of 14. de bpandt 150. het welck beei tefeggen heeft. De ſols
daten

daten waren ſieck / fonder kleederen om ſich te bedecken / ſouder nootwen
digy logement / en vol disozdze. Deel daer van hadden eenige dagen te
booren gerept / datſe lieber bouden in de handen der Franfſen ballen als
op een ellendige Wöſe van honger / koude
fiechte fterben . Het welch
alles de bpandt we bifte foo wel dooz de aberloopers / als inifichien an
ders. De fontificatien waren niet goet / ſonder flanc / fonder gracit / fon :
der eenigh bazitipeer/ als alleen ban ſes of ſeven boet hoogh ; gemaeckt ban
faſchinen / fao licht om ober te beklimmen /al ofde brandt ladders badge
hadt / ban achteren ganſch open /en anmogelijck om geſloten te wozden / by
gebrecli ban aerde. De Paft / is ban Schoonhoven / twee upren / ban
Gozcum dzie : inboege men twee upreu moeft hebben om het eerſte guar
niſoen te abertere/ en drie om te kennen te geben de gentomfte van de bpand /
aen het ander guarniſaen : van gelöſchen hadmen een up? Þan doen / om 0
dze te geben en volck te famen te bzengen ; en daer na dzie upren om te mac
cheren van de naeſte poſtetot ons / en van de wjtft af gelegenſtel bier of
bif: Sulcher voegen / dat men hebben moeft / fonder tegenſpzelen / reven
of achtupren / om ſecours te hebben ban d'eene af de andere plaets . En
in den tydtvan een half up ,moeft depofte of ingenomen of berlaten zijn ban
de bpandt : 100 dat men klaerlick ſien kan / dat alle ſecours onmogelijck
was . Depoſt ban Amepden bewaerde in der daet niet met allen oock
niet de plaetſe felfs :Want briefens tijdt / waer het onmogelijch een poſt te
defenderen /ofde ſelve ſchoonvan boren defenſibel is envan achteren open .
Noch meer foo koſt de bpandt de poſte van de ſlups gelaten hebben / on
het genoemde mepden in brandt te fteecken ; ſonder dat juicksmenſche
lijcker wijſe mogelych was te beletten : gelijck daer na te fien waer : want
het kegiment / dat daer heen geſonden was / of ſchoon de ſelbe poftetwees
mael ftercher / Waer als booz henen / retireerde en berliet de plaetſe / in 14.
dagen in het begin ban'tbạieſen /waer ober tot dato niemantheeft geklaegt.
Ick kan daer bp voegen /als een onwederleggelijck waerhept/ dat/ gelijk ick
altijt gedacht hebbe/eñnu debewijs middelen in handenhebbende bewijſen
kan /de pofte verraden is geworden door de bier obergeloopeneſoldaten ban
mijn Overften Luptenants Compagnie:Waer van boozhenengewagh ge
maecht is / die deFranſſen cot Uptrecht bepzaethebben op de plaetſe aen te
ballen op de berſeheringe/ dat het Regiment (wach waer /de ſoldaten ſiecki/
bol miſnoegens /datfe niet fou en willen bechten /maer hetgeweer wech
werpen/ gelyek het meeſtendeel gedaen heeft. Defe oberloopers zijn met
de vyandt op de poſte gekomen hebben aen hun de (wachſte gelegentheden
geweſen / daer ſp ten eerſten zin ingekomen , achter. Het Hups / langhs de
Pallifladen / dooz het water tot aen de knien toe: ſp zijn met haer gegaen
welckberbzandt is/
in Amepde / hebben haer
mijnquartier geweſen/ het
en niet de waerdeban een ſpel ban al mijn goet daer af gebracht. Dp heb
ben oock gewefen het quartier bande
Oberfte Luptenant / 't welck niet
berbzandt is / noch pets ban ſijn faeckien berloren /Hebbende alles geſalbeert
tot pot en ketels / en heeft de bpandt nietmet genomen als het Daendel : of
ſchoon ſijn paerden in amepde waren / doen deFranfien in guamen . Ich
weet
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weet wel dat haer eenige mepningh was / mp lebendigh of door te krijgen .
Dr hadden meniglmaei op de Slups en ooch teAmepden aen de solda
ten gebzaeght: Waer is Bampfield / waer is Bampfteld ? Ich weet
doch klare omſtandigheden genoegh / om de and're te overtupgen .
dindewaerhepi te ſpreken / foohebben fy ſonder eenighdiſpupt geenpzofijt
gehad van dien aenflagh / als men tegen een op -weeght de doodt van de
Marquis van Caftelneau / metmeer als
70. ſoldaten / en beel and're Offi
ciers van conſideratie / tegens mijne diſgratie. Ick kanfe daer ober niet
blaſmeren : Dant tch getracht hebbe / foo veel mp mogelijck Waer / hare
deffepnen tegens deren Staet tot Ceulen te breken /en ober al in die quartte:
ren. Sp hebben alles opgeimaeckt gehad ! om mịn Kegiment te ruineren
met mijn perſoon : en met wat vooz fwarighept il mön Regiment te rugge
het niet van nooden is
heb gebracht is foobekent aen degantſche werelt/dat
daer van de fpzehent. En omdat het igom mön onſchult / diemet de groot
fte onrechtbeerdigheyt/ door de practijcken mijner bpanden gelaſtert wozd
te hanthaben /han ik welfonder eenige pdelhept regge /dat de provintie van
Paieflandt /gelijcli ſich alles liet aenfien / fou verloren zön gegaen / ten waer
icli inijne troupen daer in hadde geboert: en op het verlies ban de felbe Pros
vintie/ mochte dcenter tijdt / en gelijck doenmaels de fake ftonden gevolght
hebben dat ban Özoeningen. Idi wil hier geenſins berdupfteren de dap :
pere defentie van de felbe Stadt / noch hare andere geluckige actien vooz
deren Staet /noch de conduite van harenLuptenant Generael ; ich fegge
alleen / dat tp aldien Driefiendtniet bewaert geweeſt was / de Staet ban de
andere Provintie een ander aenfien fou konnen hebben als nu ; en ick heb
daghen nachtgearbept fonder ophouden / om te beſchermen een gantſche
Povintie ; wat vooz apparentie kanmen dan binden / dat ich verraden fou
een hondert of daie Palliſſaden op een Dịcht/ en ſoo veel faſchinen / ronder
tenigh doopſteecken ban den Dyck / het gene mp altijdt verboden was /ſon
der flanc / fonder gracht / gelych aldeWerelt weet ; en ſonder profit des
bpandis / maer meer tot in ſchade ?
Tot eeir beflupt reghick / dat ick ſedert 7..of 8. Jaren delen Staet met
ſulcke getrouwighept / pberen ſozge gedient
hebbe/ alspemant in de werelt
doen kan : en geblierende twee en een half jaer heb icli ober dagh en nacht
doozgaens fonder ophouden gearbept / noch mp felben eenighfins ber
ſchoont ; Ick heb mijn koningh ten Hoogbiften miſnoeght / en een pzo
( criptie dooz een arreſt van het Parlament op my gehaeit ban wegensmij
nedienſten onder deſen Staet / fonder eenigemogelöckhept om mp te hers
ftellen : en binde mp tegenwoozdigh overhoop met ongeincken / en in ongea
nade alhier / mijn foztupn geruineert / en mijne reftutatie ſwart gernaeckt;
om te contenteren dewaeck en eergierighept bantwee van myn Officiers;
aen welcke ich doch inder daer immermeer eenigh leedt gedaen hebbe. Dan
yet febentiende Jaer aen mijns ouderdoms heb ick den Oorlogh gevolght;
Ich heb Troupen gecommandeert / tlvintighmael conſiderabler / als ich
hier gedaen Heb / en dit is de eerftemael/ datmen mijn doen en bandel/ wat
Oozloghs faechen aengaet / in twyffel heeft getrochen .
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Getuygeniſſen van verſcheyde Perſonen , aengaende
de attacque van de Sluyſen tor Ameyde.
Capiteyn Jacob Hoeck , Capiteyn van een Oorloghs- ſchip , ten dien
ſte van den Staet, getuyght als volght:

at hy Capitepn Hoeck /met Capitepn Meeſters van de Beer /
Schipper tot Lečmond / vernomen hadde / dat de Schipper
D met andere Boeren / dooz gewelt gedwongen was geweeſt met
de Franſe troupen na de poſte der Slupren totAmepden te
gaeit ; en dat de relbe Schipper / foo wel tot Utrecht/ als op deplaets /
doen de atracque geſchiet was / bande Franſſen beeſtaen hadde i dat de
4. ſoldaten ban den Oberſte Luptenant Verchen / die Dönſdaghs booz
de attacque wech geloopen waren/ ende te Utrecht komende/dienſt hadden
genomen de Franfren bepzaet hadden de poft aen te grijpen ; reggende het
Regiment ſwack/ ſieck ende miſnoegt te zün ; en de Officiers tegensmal
handeren ; en dat fp wiſten dat een deel ſoldaten haer geweer fouden wech
werpen / fonder eenigh tegenweer te doen : oock dat de ſelve oberloopers
met de Franſſen bpde atracque waren geweeſt / hebbende de ſwachſte gele
gentheden geweſen ban de poſte : en dat de Weber in 't begin van den aen
grijp totden Schipper gefepthadde; Ich weet wel/ dat fp welhaeft mee
ſter fullen zün bande Poſt.
Schoonhoben / den 22. Febzuarij 1673 .

Jacob Hoeck .

Ji

Robbert Meeſters .

II .
Ck ondergeſchzebene atteſtere als dat / na dat ick ben gebangen worden
den 27. Nobemb. 1672. dat ick verſchepde repſen hebbe gehoozt van de
IS
Franſfen / terwijlen ich te Utrecht ben geweeſt / dat de 4.verloopene
ſoldaten bande Oberfte Luptenant Dercken / de Franſe Officiers hadden
de groote twiſtdie daer waer onderde officiers ban't Kegi
gewaerſchout
ment van deColonel Bampfield / en ban de fiechten en van het miſconten
tement van de ſoldaten ; en datfe geen grooten tegenſtandt fouden vinden :
en dat dite babenftaende berloopene ſoldaten / met de ſpions depoft ban ter
Mepden /hadden koinen ſpionneren . Het geen ick hier geſchieben hebbe/
wil met eede altijdt verklaren .
Adij 19. Feb. 1673. in Schoonhoven .
W. Heunemaos .

Phi

III.

ſulcks met eede berklaren / dat Sondaghs den 27. Novemb. 1672.
des mozgens bzoegh om 3. upren / hp met het berſamelde krjghs
bolch opde marcht tot Amepden , na deporteban de Slupsgemaccheert
heeft/ en dat ſulcke manſchap van de Colonel Bampfield ſelfs na de porte
geboert is : latende de Colonel eenige van de relbe ſoldaten op den bedeckten
wegh ftaen / ende met de andere na de Bupten -Wercken inarcherende.
och foo heeft tupge geſien den Colonel de ſoldaten aendzöben om te bege
opden bpandtpupz te geben / roepende met den blooten degen in de handt
tot beelmalen toe / dartigh muſquettiershier / geeft bup , op dengrooten
Djjck / daer de bpandt fterck aendzongh ; enſulcks op het tweede Derck /
geozdonneert van den Heer Deld -Marefchal Wirtz / treckende oock eenige
foldaten met den arm weer op de boet-banch : en was de Colonel ſeer ont
ftelt over de ſoldatendatfe niet gaeu genoegh / of niet recht op den bpandt
chargeerden .
Sulcke depoſitie wil tupge altoos met eede confirmeren .
Schoonhoven den 14. feb. 1673 .
Philip Weidoer .

IV.
Ompareerde voor de Heeren Capitepnen de ſer guarniſoen onder ge
nomineert Franciſco Riffe/ gereformeerde Luptenant/tegenwoozdich
onder de Compagnie ban Qeer Capitepn # enhupre /ende berklaerde op ro
lemnelen eedt i dat op den 27. Novemb. 1672. hp heeft gemarcheert ban
het Dorp Amepden na de poft op die fiupſe met den Heer ColonelBamp,
field / een wepnich tijdt te booren als de brandtde gemelte poft heeft geat>
tacqueert / en dat hpheeft geſien dat
gemelten Colonel / eenpartpfoldaten
booz die eerfte bozftwerck op den dich heeft gelaten en heeft geabanceert.
ban ſöin bolckna die bojſtwerek toe /bp die talepne brugge / ge
met de refte
ozdonneert van ſin Ercell: de Delamarefchalck Wirtz ; ende heeftgemelte
ſoldaten met de officiers daer gelate / en dathpis in ſijn ergen perſoon ge
avanceert na debuptenfte poft / tegens aber den Oben : en eenigetijdt daer
na is den Colonel wederom gekoinen /en heeft de foldaten gebondein een
lage plaets gequiteert hebben de boerbanch / ende de gemelte Colonel met
ſön blooten degen in de handt / heeft die fotdaten op die boetbanck weer her
ftelt / trechende haer bp de armen / commanderende aen die ſoldaten laegh
te ſchieten tegen den vyandt op den djjck : ende daer na dat den bpandtis
ingebzoocken heefthp hem hooren roepen / 20.0f 30. musquettiers : maer
door de groote confufie / en dat de meefte ſoldaten haer geweer hadden op de
gront geſmeten /was daer niet meer te doen ; reggendeſoo waerlick mochte
hem Godt almachtigh helpen . Actum boo2 de Heere Lowjs Sala
blancha/

blancka/ ende Frederick bande Delde Capiteynen bau'tguarnifoen van
dere Stadt Schoonhoben / deren 19. feb . 1673

In kenniſſe van my ,
T. à RIET VELT.
Aud. Militair aldaer . "

V.
Cteffere ende verklare ich ondergeſchrebene San Franſz. pirdom /
A
den Heer Colonel Joſeph Bampfield / getupght geattefteert ende ber
klaert ſulcks ick doe bp delen waerachtich te zön ,dar ichdepoſantopden
• 27. Novemb. des boozleden Jaers 1672. geweeſt ben binnen het fort
amepben / als wanneer den bpanotdaer booz quam / ende als doen geſien
wanneer den bpandt
boorhet fox
te hebben / dat denHeer requirant / als
quam / ende de eerſte attacque dede / dat denrequtrant aen de bozftueringe
geweeft is / ende ozdze gafwelende voorſichtich te ſchieten / dat ſp den bp.
andt wel hunden raechen . Het welch ich depoſant des noodich / ende daer
toe berſocht / berept 't felbe nader met ſolemnelen eede te ftercken . In
kennifre geteeckent Gouda den 21. feb . 1673. ende was geteechent/
' t merch O geftelt bp Jan Franſ . Wiſdom /mppreſent/
G. PUTTERSHOECK.
Nots : Pub :

VI .
Tteſteren ende berklaren bp ondergeſchrebene Jacobus.Eftman
A
bozft onderCapitêpn Coenradt Swansbeld /ten berſoeckeban d'Heer
Joſeph Bampfield waerachtich te zijn / ende komendeeerft ten bopzfep
den Jacobus effrman 't minder depoſitie verklare waerachtich te zijn /
dat wanneer als den bpandt op het fozt Amepde aenguam op den 27. No
pemb. des boozleden Jaers 1672. gehoozt ende geſien te hebben / datden
Heer requirant het volck ten hooghften was aenınanende / ende goede cou
ragie gaf / om de bpandt te repouſſeren / gaende boozts alle poſten beſich
tigen / flaende met ſin bloot rappier op de musquetten / van de gene de
welche te hoogh wilden ſchieten / ozdonnerende de relbe lager te moeten
ſchieten / om den vpandt te beter te kunnen treffen . Ende ich Peter
Hooghftepn mede komende't minder depoſitie verklare als wanneer den
bpandt in 't begin ban't Stormen was den Krequirant ons gerecundeert
heeft om den bpandtaf te weren / en dat hy ſelfs de poozt gebiſiteert heeft.
Het welck wp depoſanten des noodich ende daer toe berſochti berept zijn
't ſelbenader met ſolemnelen gedete ſtercken . In kenniffe geteechent Gou
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( 4)
da den 21. Febr. 1673. ende was geteeckent Jacobus efftman / 'tmerch
geſtelt + bp Peter Hooghſtepn / mp preſent/
G. PUTTERSHOE C K.
Nots : Pub :

VII .
Huiftiaen Wickerhout / oudt 22. Jaren / geboren van Ceulen /
tupght / en wil ſulcks met eede berkiaren / dat op Sondagh den 27.
C!
Robember 1672. tegens 3. upren des Mozgens / hp marcheerde
met Capitepn Carpentier /metde eerſte partyna de pofte toe/en dat hy ge
ſtelt is gewozden boor het eerſte bozftweer /recht tegens den Oben over en
een wepnigh daer na ſoo quam de Colonel Bampfield ; en als den bpandt
marcheerde op den grooten Dyck en bp den Oben / foo heeft de Colonel

ozdze gegeven aen de ſoldaten / om bup tegeben /endeom laegh teſchieten ;
en als den bpandt op ons chargeerde heeft hp Colonel eenige Toldaten / die
Þan het boetbanck afgegaen waren / weer op het banchet doen gaen / en
met den degen geweſen / bat deſoldaten met de musquetten fouden om laegh
ſchieten / oock de musquetten met den degen laegh gedout / om op de bp
andt wel te ſchieten / en dat de Colonel dickmaels de ſoldaten couragte to
geſpzoocken / leggende ; couragie / couragie foldaten het fal alles wel
gaen . Schoonhove den 14. Feb. 1673. en was geteeckent met fijn ge
woonljck handt teecken *
NB .
Boben dere atteſtatie kan men wel noch een hondert bp brengen / als
fulck van nooden fou zijn / en men het begeerde.
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