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BESCHR Y VING

DER

NEDERLANDSCHE

HISTORIPENNINGEN:

DES VIERDEN DEELS

EERSTE BOEK,

Aa 't eytidigen van den Ierfchen

kryg wierden ilraks alle de

benden, die men in dat ryк

ontbeeren kon, ten onder-

itand der gemeene zaake naar

Nederland gezonden. Alwaar Koning

Willem, federt zyne reys naar Engeland,

(0 Refoi. den dertienden van ( i ) Bloeimaand was te

derStaaten rUg gekomen , zulks hy zieh nog den twee-

den van Zomermaand aan 't hoofd van het

verbonde leger vondt, 't gene omtrent twee

uuren boven Loven was gelegerd. Vier

dagen voor 'sKonings aankomft had de

Franiche Hoofdbevelhebber Luxemburg de

begönne veftingwerken van Halle , waar-

uyt debezetting geweeken was,in'tgeheel

geflecht en onderwyl de Markgraaf van

Bouflers met еепще Franfche keurbenden ,

doorwyd en zyd het platte land te branden

en blaaken , een groot gedeelte der Spaan-

fche Nederlanden onder brandfehattingge-

UlLVeel,

Gener.

14 May

169 1,

fol. 341.

bragt¿ Vergeefsch nogthäns hadden de

Françoizen door 't doen van gelyke be-

drygingen Luykerland gepoogd rot de

aangeboode onzydigheyd te brengen.

Dierhalven leyden zy, federt den aanvang

van den veldtogt, toe om door geweld-

middelen uyt te werken , 't gene zy door

omwegen tot nogtoe niet hadden beko-

men. Tot dat eynde vertoonde zieh de

Markgraaf van Bouflers met eene bequaa-

me krygsmagt (2) voor Luyk ; en bezet

tende den eerften van Zomermaänd de

hoogten der Katuyzers , deed aanftonds

te Robertmont, vierhonderd fehreeden van

dat kloofter , cene beukery oprechten , die

nog dien nacht even gelyk binnen de twee

volgendc dagen nog twee andere voltooid

wierden. Van deeze ichoot (3) hy den

derden de muur van 't gemeide kloofter,

ter wydte van veertig fehreeden , omver ,

en liet den noodigen tocftel maaken om dat

A den

(г) Reibt

der Staat

Gener.

6 Juny

1691. foL

398.

(3) Europ;

Merkur.

H.üuk

i<4»r. Pag.

166.



NEDERLANDSCHE

1691. den volgenden nacht te beftormen. Maar

devvyl de Graaf Serklaas, die inLuykhet

bevel voerde, tydig de bezerting daar-

uyc naar de voorftad trok, zagen de Fran-

çoizenzich, eer dan zy verwacht hadden ,

aldus meefter van eene hoogte, waar voor

de geheele (lad bloot lag. Des wierdt

daarop eene ketel voor twaalf mortiers

vervaardigd, waaruyt zy den Vierden 's mor

gens de ftad begoften te bombardeeren ;

doende ondertuflehen van tyd tot tyd de

buyteuwerkcn van de brug d'Amerkeur

zoo ter rechter als flinker zyde aangry-

pen. En hoewel dit met zeer goed beleyd

en geene mindere dapperheyd gefchiedde ,

zoo had de Graaf Serklaas het geluk van

de aanvallers telkens af te flaan , en , naa

eenen goeden onderftand uyt Namen ont-

fangen te hebben, alle de toegangen in die

wyk zoo wel bezet, dat het onmoogelyk

was de ftad op dien voet te vermeefteren.

Dierhalven hunne verwoedheyd den loflèn

toom geevende , wierdt het bombardeeren

op den Vierden zoodaanig verdubbeld, dat

een groot getal van gebouwen overhoop

gefmeeten wierden en de ftad van alle kan

ten in vollen vlam ftondt. En niettegen-

ftaande de volgende dag in 't doen van ge-

lyke verwoefting wierdt achtervolgd,zoo

beflooten de Françoizen, naa 't wegzen-

den vau den noodigen toeftel, den zeven-

den 's morgens te rug(i) te trekken, raids (i)Refol.

zy bericht ontfangen hadden , dat de Graaf д/пе"*'

van Tilly met een goed aantal krygsben- njuly

den uyt het Staatfche leger, op laft van x^b fo1,

den Koning van Engeland , ten onderiland

der aangevochte ftad op weg was. Deeze

vergeeffche bombardeering om de Luyke

naars tot de aangeboode onzydigheyd te

dwingen , en het te hulp komen van's Ko-

nings benden gaven aanleyding dat dees

gedeukpenning deswege gemunt is.

Op de eene zyde ziet men in *t verfchiet de Biflchoplyke ftad van de hoogte der Katuyzers door

de Franfche bomben geweidig befchicten , en voorwaarc de Luykfche pilaar , of het Burgermec-

fterlykcertekcn (by hen Perron genaamd) ondçr dit randfehrift:

NON IRRITA FULMINA CURAT.

ZT BEKREUNT ZICH GEENE KRACHTELOOZE

BLIXEMS.

(1) um.

Herald,

des Bourg,

de la Cité

de Liege

fol. 35.

(3) Hift.

Herald

des Bourg,

do la Cité

de Liege

fol. 177.

(4) Hill.

Heuld.

des Bourg,

de la Cité

de Liege

fol. 188.

Deeze pilaar is ftaande de Magiftraatfchap der Heeren Frankar van SintServaas, en Wouter van

Tollón (2,) in 't jaar dertienhonderddrie by 'с veranderen der regeeringsform in gebruyk gcraakt, en

ten gedenkteken opgerecht. Dan Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië* de Luykenaars in 't

jaar veertienhonderdzevenenzeftig hebbende verflaagen en hunne ftad gewonnen, heeft die in't volgen

de jaar als een teken van zyne zeegepraal van Luyk naar Brugge vervoerd en aldaar in 't midden van

de beurs(^) doen Hellen. Doch die is federt met toelaatinge van Vrouwe Marie van Bourgondië,

door de Luykenaars vandaar te rug gehaald, en op eene ¿xegepraalende wys in 4 begin van Zo-

mcrmaanJ des jaais (4) veertienhonderdachtenzeventig te Luyk weder opgerecht.

Voorts ftaat op den voorgrond onder het gemelde Burgermeefterlyk eertcken:

LEODiuM A GUiLELMo III AB INCENDIARiis

LIBeratum.

LUTK DOOR WILLEM DEN III. VAN DE BRAND-

STICHTERS VERLOST.

Op

\



HISTORIPENNINGEN. LBœk. 3

1691.

Ор de tegenzyde (laat Koning ÑVillem in Romeynfch gewaad , naafl: de wapenl'childen der drie _n

verkreegene rykcn; in de eene hand houdt hy eenen blooten degen, en in de andere den llan

daard van den Vrycn Godsdienll; welke op dc werreldkloot gelleld is, waarop twee harpycn de a

vlugt neemen. Het om- en opfchrift luydt aldus:

HIS\.ARMIS TRIA REGNA PARAT

GUILELMUS III. LIBERATOR FLORENS.

WILLEM DE 111, ВЬ0Е17ЕШ) VERLOSSER, EEKOMT DOOR

DEEZE WEPENEN DRIE RIKEN.

(‘) IILDnl

jbl. 50 3.

(r) Europ.

Merk.

Il. lluk ,

1691.

рав- 3l.

(1.) Europ.

Merkur.

l. lluk .

169x. pag.

92..

(3) Europ.

Merkur.

Il. lluk,

1691-915

51-

Met geene mindere aandacht had Koning

Willem in de laatllgehoude vergadering

der Vorllen bezorgd geweell, om aan den

Hertog van Savoye eenen zoodaanigen on

derlland te doen erlangen, dat hy, naa de (*)

laatllbekome nederlaag, echter in ада: mog

te zyn om aan de hooge voorneemens van

Vrankryk het hoofd te bieden: mids dat

ryk federt alle zyne krachten infpande om

dien Hertog uyt zyne flaaten te jaagcn.

Totdat eyude had de Heer van Feuquiercs

zich van het flot Renafe en de llad Saviglia

no,welke tien mylen van Pignerol eu even

zoo wyd van Turin legt , met (1) gevan

gennceming der bezettinge meellcr gemaakt

en met den aanvang des jaars aan den ande

ren kant de Waldeuzen uyt de valyen van

Sint Martyn, Prali en Peroza verdreeven.

En hoewel de Françoizen geenszins het

zelfde geluk in ’t aantallen van Veillano

hadden, en de bombardeering van Mont

melian (2) genoegzaam vergeefsch gefchied

was, zoo begaf zich het Franfche Leger

op den dertienden van Lentemaand onder

het beleyd des Heeren van Katinat naar de

rivier Var, en deed door eenige keurben

den Villafranka aantallen, ’t gene voor~

zien van eene goede haven , omtrent eene

myl van NilTa is gelegen. Den negentien»

den vertoonden zich de Françoizen voor

die llad,welkc zonder zich te verweeren,

naa eenige kanonfchootcn llechts gedaan te

hebben , haare poorten opende. De be

zetting van ’t flot nogthans, ’t gene op

eene rots gelegen en door verfcheydene bol

werken gellerkt is, wilde in ’t eerll van

geen overgeeven hooren, maar ziende aan

den zeekant tegen een onvolmaakt bol

werk de loopgraaven geopend, midsgaders

het kanon en mortieren geplant, maakte naa

twee dagen haar Verdrag , en trok den

tweeëntwintigflen dier maand nog acht

benden te voet llerk met alle (3) tekenen

van cer uyt die flerkte. Op de zelfde

voorwaarden maakten de Françoizen zich

federt ook mecfler van Santo Aufpiçio en

Montalban, en hadden dus den weg ge.

baand om NiITa zelf, eeneder ilerkfte ves

tingen vau Europa , te belegeren. De

burgery bevreesd voor de verwoelliug haa

rer huyzen door de bombardeering, waar

mede zy zich gedreygd zag, zoudt buy

ren weeten van den Slotvoogd eenige ge

magtigden aan den Franfchen Hoofdbevel

hebber om hem haare llad by verdrag over

te geeven. En hoewel om dit te beletten

eenige benden uyt het flot, tot het in be

zitneemen der poorten , wierden uytge~

fchikt, zoo waaren die poogíngen vrugte

loos: want de burgers rukten in de wape

nen , dreeven de uytgefchikte bezettelin

gen te rug, en ontfongeu, naa ’t geeven

van ’t afgefprooke teken, omtrent mid

dernacht, onder belofte van by hunne (4)

voorrechten gehandhaafd te zullen worden ,

де Françoizen binnen hunne wallen. Dee.

‚к, dreygcnde de bezettelingen van ’t llot

geen lyfgenade te zullen geeven byaldien

zy voortvoeren met op de (lad te fchieten,

deeden federn langs drie kanten daar tegen

de loopgraaven openen, en eene beukery

van Kanon op eenen bygelegen berg ver

vaardigen. Den dertigllcn gelukte het den

beleggeren drie bomben in den kruytrooren

van ’t flot te werpen, die aanflonds met

een verwoede raazery (5) en omkominge

van vyfhonderd der bezettelingen in de

lugt vloog, ’t gene den aanvalleren gele.

gcnheyd verlchafte om, mids die verwar

ring, zich den volgenden dag meeller des

bedekten wegs te maaken. Eene andere

bombe maakte federt nogmaals brand in een

voorraadshuys van granaaten en bomben ,

waardoor de bezetting vol vrees en de Slot

voogd , ziende de helft van zyne manfchap

onder de puynhoopen begraaven, eyndelyk

te raaden wierd den rweeden van Gras

maand ook het verdrag der overgaave van

’t flot te tekenen. Het winnen van deeze

aanzienlyke llad en haar llot,waar uyt de

bezetting twee dagen daarnaa (6) met alle

tekenen van eer trok , gaf aanleyding tot

het maaken deezer twee gedeukpennin

gen.

А 2. I. Rond

(4) Europ."

Merk.

Il lluk ,

1691 Pasé

53°

(5) Europ)

Merk.

ll. lluk,

169r. pag,

$4

(6) Furopì

Merkur.

ll. (luk .

1691. pag.

55
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I. Rondón» het kopfluk van den Franfchen Koning , waarmede dc voorzydc van den eerflcn

beilcmpeld is, leeil men in den rand deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISTE*

LïKStE KONING,

Het tegenftuk heeft de fteden Niflà en Bergen in Henegouwe in 't verfchiet verbeeld , mids

beyde die plaatzen te gelyk berend en bynaar op den zelfden tyd gewonnen wierden. Waarboven

twee vliegende Engelen ieder met eene muurkroon, en een trompee gezien worden j met dit by-

fchrift op de wimpels hunner trompetten:

NICEA CAPTA, MONTES HANNonia EXPUGnatä.

NISSA GEWONNEN, BERGEN IN HENEGOUWE

VEROVERD.

En dewyl de eerfte ftad in 4 Zuyde en de tweede in *t Noorde ten aanzien van Vrankryk is ge

legen, zoo leeft men tot om- en oplchritt :

AB AUSTRO ET AB A Q^U I L О N E

INEUNTE APRILI MDCLXXXXT.

VAN »Г ZUYDE EN >T NOORDE MET" DEN AANVANG

FAN GRASMAAND 1691.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, en op de tegenzyde dc ftad Niflà in de gedaante eener

verbaasde vrouwc tuiTchen de puynhoopen haarer omvergefmeetene wallen verbecld. Het randfchi ift

luydt aldus :

NICEA CAPTA; MDCXCI.

NISSA INGENOMEN. 1691.

Dc
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De Koniog van Vrankryk was tenhoog-

fle voldaan wegens 'c Winnen deezer ftad ,

(OEurop. zulks hy de zelve en 'c(i) geheele Graaf-

Merk r i i- i
n.fluic, icbap van dien naam thans met zyne

1691. pag. Kroon vereenigde , mids dat eertyds ,

5<5, voor het Johanna Koningin van Napels en

Graavin vanProvanfe aan Lodewykdenll

Mcrtur°P' **ert0§ van Savoye verkocht (г) had , een

i.ftuk,' gedeelte van Provanfe,cn des 00k van het

1691. pag. Franfche ryk geweeft was. Sedert het Win

nen van zoo aanzienlyke veiling vertoon-

den zieh de Françoizen den achtentwin-

tigflen van Bloeimaand andermaal voor

Villano , en deeden dat den volgenden dag

door drie regementen met zoo groóte dap-

perheyd aantaílen , dat de buytenwcrkcn

aanftonds veroverd en de bezetrelingen,

mids 'er geen tyd tot het maaken van een

verdrag was, in de hitte des gevechts alle

geveld wierden. Gevolglyk zag men het

O) gefchut tegen het flot gewend , de

flormpaalen met den degen in de vuyíl ver

ity!? pág. overd, en de daarin leggendc manfehap

136. gedwongen zieh tot krygsgevangen over

te geeven. Met dit geluk rukte de over-

winnaar voor Karmagnola , 't gene in het

Markgraaffchap van Zaluszo twee mylen

van de Po en acht of negen van Turin is

^elegen , en door een welgeílerkt flot be-

chermd wordt. TuiTchen den zevenden

en achtílen van Zomermaand openden zy

längs drie kanten de loopgraaven, en zer

reden de zelven zoodaanig voort, dat 'er

hoope was om zieh in den volgenden nacht

op de vooríchuynte des bedekten wegs te

können handhaaven. Invoegen de bele-

gerden omtrent tweeduyzend (4) manilerk

het verdrag der overgaave flooten, die

lôç'bVag. plaats inruymden , en met hun geweer

*37. naar Turin geleyd wierden. Dus van 't

geluk beguniligd trok de Markgraaf van

Feuquieres met eene ontzaglyke krygs-

magt ten beleg voor Koni , werwaart de

(3) Europ.

Merk.

ll.ltuk,

(4^ Europ.

Merk.

Jl.ftuk,

Hcrtog van Savoye drieduyzend man ter

verfterkinge afvaardigde. Dit onderfland

raakte dierhalven met de Françoizen , die

het den doortogt poogden te beletten , in

een zeer hard gevechr, doch echter daarvan

ruym de helft door den vyandflaande in de

belegerde ftad. Waarvoor tuflehen den

acht-en negentienden (5-) van Zomermaand

de loopgraaven wierden geopend , gevolg

lyk het kanon geplant, en eene tamelyke

walbrcuk gemaakt zynde,den tweeëntwin-

tigften een algemeenen florm begonnen.

En hoewel de beftormers met hunne ge-

woonlyke onverzaagdheyd aanvielen, zoo

ontmoetten zy eene gelyke dapperheyd in

de verweerders, mids zy den aanval af-

flaande hen met geen kleyn verlies nood-

zaakten te wyken. Sedert vielen de bele

gerden met zeer groóte dapperheyd een-

en andermaal op den vyand uyt, en flech

tende voor een gedeelte de gefliehte wer

ken, joegen zyde Françoizen, als die be-

zig waaren eene gracht te maaken , een

eyndewegs te rug in hqnne loopgraaven,

op hoope van door hunnen Hertog nog te

zullen gered worden. En zekerlyk dees

was met zyn leger reeds tot (6) by Teflo-

na afgezakt en liet alles vervaaardigen om

onder het beleyd van Eugeen Prins van

Savoye met zesduyzend voetgaften en vyfc

duyzend ruyters het ontzet dier fiad te

waagen. De Heer BuHönde , op wien de

zorg des belegs voornaamelyk ruftte, kreeg

hier van bericht uyt eenen ouderfchepten

brief van den gemeiden Prins, by eenen

gevangen boer gevonden,en liet dierhalven

den krygsraad vergaderen. Waaria men

befloot , mids het leger een derde gedeelte

gefmolten ,en 't overige of ziek of vry af-

gemat was , het beleg op te breeken , 't

gene gevolglyk den achtentwintigften 's

avonds gefchiedde, en aanleyding tot hec

maaken van deezen penning gaf.

irjQT.

(OEurop,

Merk.

Il.fluk,

1691.

pag.138.

(6) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1691. pag.

139-

Achter hçt hooge Alpifchc gebergte ziet meo de Franfche Zon op de eene zyde ondergaan, ver

meid van dit randfehrift :

NON PENETRANT RADII.

DE ZONNESTRAJLEN DRINGEN'ER NIET IN.

Uli. "Deel. В Waar
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*^9Т- Waaronder op den voorgrond tot mecrder ophelderingc nog dit opfchrift ftaat:

STRAGE PRIMA AD ERIDANUM EDITA.

i

DE EERSTE NEDERLAAG AAN DE PO.

Op de tegenzydc ziet men de Franfchc benden het beleg van Koni opbreekendc aftrckken, on-

der dit randlchrift :

ETIAM SUA FATA VOCANT.

OOK ROEPT HEN HUN NOODLOT.

De voorgrond voert voorts nog deeze woordcn tot opfchrift :

CONI OBSIDione LIBerati, FUGatisqjje Gallis

Die XXVIII. JUNn MDCXCI.

K0N1 VAN >Г BELEG VERLOST, EN DE FRANSCHEN VER-

J'AAGD, DEN 28. DAG VAN ZOMERMAAND. i6pr.

(i)Europ.

Merk. ;

Ill.ftuk,

1691. pag.

3<5.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1691. pag.

»39-

De Prins Eugeen verftaande het opbree-

ken der belegeringe, trok federe tc rug met

zyne benden en voegde zieh by den Her-

tog van Savoye, welke, met zyn leger te

Montkalier gelegerd, aldaar berichr ont-

fong hoe de Françoizen waarlyk vierduy-

zend man voor de verlaate ftad verlooren,

en behalven vierhonderd zieken, nog der-

tien ftukken gefchuts, drichonderd (1)

bomben en eenen grooten overvloed van

granaaten , koegels , buskruyt , tcnten ,

muylezels , karren, fchoppen, fpaden ,

houvveelen en andere krygsgereedfehappen

achtergelaaten hadden. Gelyk ftaande dit

beleg de zevenhonderd Franíche vlugtelin-

gen , welke in Koni onder andere (2) in

bezetting lagen , eene weergalooze kloek-

raoedigheyd by alle ontmoetingen betoond

hadden, zoo liefen hunne andere Lands-

genooten in andere voorvallen geen min

der beleyd en dapperheyd blyken. Dus

floegen zy een geleyde van honderd ge-

laadene muylezels en vyfcig karren met

meel, gaande naar Pignerol; achterhaal-

den op eenen anderen tyd , naa twintig

man onder de voet gefchooren te hebben,

over de honderd vette offen , gaande naar 't

Franíche leger; ja zy joegen by de twee-

duyzend ftukken vee uyt de vallye van

Queyras ; en hoewel eenige Franíche ben

den, om dusdaanige ftrooperyen te belctten ,

naar 't flot Miraboucq , waarin zieh de

Waldenzen ophieiden , onder 't beleyd

van den Markgraaf van (3) Larné, om

het te bemagtigen , gezonden wierden ; zoo

zag die eerlang tweehonderd der zynen

gemeuveld en zieh dierhalven genoodzaakt

onverrichter zaaken te rug te trekken.

Geen beter geluk hadden eenige Franfchc

benden , door den Stedevoogd van Pigne

rol in de vally van Sint Martyn gezonden,

invoege die Landaard , welke de Walden

zen tot nogtoe niet als geregeldc foldaaten

maar als rebellai gehandeld had, zieh thans

eyndelyk genoodzaakt vondt om de zelvc

lyfsgenade te geeven en als de (4) gere

geldc ibldaaten , volgens den beraam-

den voet, 00k uit te wiflelen. Niet wey-

nig hielp hier toe dat, volgens 't beiluit

der vergaderde Vorftcn onder het hoog be

leyd van Koning Willem eertyds in 's

Graavenhaage genomen, by de zeftien-

duyzend foldaaten onder het bevel van

den (s) Keurvoril van Beyere in het

midden van Oogftmaand omtrent Turin

ten onderftand zoo der Savoyaarden als

Waldcnzen aanlandden , om 't welke

te weeg te brengen door Grootbrit-

tanje en de Vereenigde Staaten (6)

vicrhonderddertigduyzend ryksdalers zoo

aan dien Keurvoril als den Keyzcr waa-

ren beloofd geworden. Zulks zoo merk-

lyk verzorgd onderftand nict buyten

reden aanleyding gaf, dat tot lof van Ko

ning Willem dees gedenkpenning gemaakt

is.

(3) Europ;

Merk.

Ill.ftuk,

1 691. pag.

37.

(4) Europ;

Merk.

Ill.ftuk,

1691. pag.

38..

(î) Europ.

Merk.

Ill.ftuk,

1691. pag.

107.

f6)RefoI.

oerStaaten

Gener. (

6 Jan.

1693. fbL

»3-

Rondom



Rondom hct gelaurierde borilbeeld van Koning Willem lecft men in den rand der voorzyde

deeze tytels :

GUILIELMUS III, Dei Gratia MAGn£ BRITanniä,

FRANCIS, ET HIBerniä REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTВRITTANJE, VRANKRYK EN

IERLAND.

Aan eenen ontftooken altaar zict men vier krygshelden, die Jeder eenen ftandaard vafthouden,

waar in het wapenfehild of van 't Kcyzerryk, de Vereenigde Gcweften, Savoye, of Beyere ge-

fteld is , nevens dit om- en opfchrift :

SABAÜDi VALDENSes ETC. SERVati CONGRESsü PRIN-

CIPUM HAGiE OPERAnte GULielmo

Rege i6pi.

DE SAVOTAARDS, WALDENZEN ENZ: DOOR НЕТ TOEDOEN

VAN KONING WILLEM BEHOUDEN DOOR

DE VERGADERING DER VORSTEN

IN 'S GRAAVENHAAGE 1601.

(*) III.Dtel

fei. 506.

(i)Europ.

Merk.

Ill.ftuk,

1691. pag.

HO*

En zekerlyk zonder het vaardig verzor-

gen van zoo raagtigen onderftand zouden

waarlchynlyk de Françoizen eerlang alle

defteden en plaatfen van den Herrog van

Savoye veroverd hebben. Het eerfte werk,

naa de aankomft dier hulpbenden , was

om op de behoudenis van Montrrlelian, 't

genc de Françoizen , naa de laatsgemelde

(*) bombardeering berend gehouden had-

den, bedacht te weezen. Tot dat eynde

dan Het de Hertog van Savoye acht Bat-

taillons en vyf regementen zoo zwaar- als

ligtgewapende ruyters naar de vally van

Aofta afzakken om de verfchanielingenop

te ílaan : maar die van dit voorneemen ty-

dig verwittigd en gevolglyk eenen goeden

onderftand ontfangen hebbende, hadden,

onder het beleyd van den Heer La (1)

Hoguette, twaalf battaillons en drie rege

menten tepaarde op.den berg, de Kleyne-

ííntbernard geheeten, zoo voordelig ge-

fchaard, dat drieduyzend mannen alleen in

llaat waaren om aldaar een geheel leger te

ftuyten. De Françoizen nogthans , beducht

dat de gezamentlyke Bondgenooten niets

onbeproefd zouden laaten tot het te hulp-

komen van zoo aangelege ftad, verander-

den federt de begönne influyting in een vol-

komen beleg, lieten des nachts voor den

achtentvvintigften van Hooimaand omtrent

tachtig ichreeden van den wal de loop-

graaven openen , en dien nog den zelven

dag uyt twaalf geplante ftukken zeer vin

nig beichieten. En hoevvel de belegeraars

federt op den tweeden van Oogftmaand

onder het beleyd van den Markgraaf van

Hoquincourt eene kerk , ftaande aan den

muur des wals, te vergeeffcH beilormd had

den , zoo gelukte het hen echter twee

ftukken zoo digt onder 't beryk dier kerke

В г te
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169;; te planten . >dat zy in Ílaat waaren dien

overhoop fchietcnde zich cene bequaarne

«Штор. walbreuk te maaken. Invoege die ûad(t)

zich aan de Françoizen overgaf,_ welke,

1691. pag. naa een oneyndig getal van takkeboiien en

m' fchansgereedlchappen vergaderd te heb

ben, gevolglyk des nachts van den zeven

'(1)E\H0P tienden van Slagtmaand (2) tegen het Ilot

de loopgraaven openden, ’t gene op den

1691- krnyn van eene bynaa ontoeganglyke rots

Щ'ш' gebouwd is. De bezetting queet zich dier

halven zeer moedig, doch de belegeraars

en den voordeeligen (tand van ’t flot, mids

gaders de ůrengheyd van ’t winterweer te

boven komende, hadden hier andermaal het

 

geluk dat eene hunner ingeworpene bom

ben in de aangelegde tegenmyn der bezet

telingen viel, die aaniiak , en door de

kracht van ’t in brandgeraakte buskruyd

den eenen hoek van ’t( 3) bolwerk, tot zulk

eene wydte in de lugtjoeg,dat twaalf man

in een gelid die langs de aarde konden in

trekken, welke van de gemelde walbreuk

tot in de gracht was afgezakt. Het verdrag

der overgaave wierdt gevolglyk gemaakt,

en zoo overiierk flot den tweeëntwintig

Ren (4) van Wintermaand in de handen

des Franfchen Konings gefield, tot wiens

lof wegens dit bekome voordeel ik den

volgenden penning gemaakt vinde.

-Het kopiìuk van dien или Raat op de voorzyde, omzoomd door dit randi'chriftá ' о

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS,v

LOEEWTK DE GROOTE, ¿LLERCHRISTE1

LTKSTE KONING.

Op de tegenzyde is in ’t verl'chiet de gewonnc Над ‚ midsgaders haar overfterk flot, en voor

waart eene gevleugelde Overwinning verbeeld,welke tuiTchen verfcheydene wapenen ,fchuppen en

[paden op een mortier zit, en op een fchild fcbryft; onder dit randfchrift:

MONSMELIANUS CAPTUS. MDCLXXXXI.

MONTMELI/IN INGENOMEN. 1691.

Gelyk het verbonde leger des Harto

gen van Savoye in Slagtmaand was vaneen

gefcheyden , zoo had Koning Willem dat

der Vereenigde Geweûen den zeventien

den van Herfûmaand verlaaten, mids (5)

hy onderûelde dat ’er niets hoofdzaaklyks

(“Е"- voor het overige van den veldtogt zoude

:ÄQÍPÃL voorvallen. Doch naauwlyks was de Prins

636. van Waldek, wien hy het bewind over ’t

zelve flaaude zyn afweezen had toe ver

trouwd, van Aath naar Kambron opgebro

ken, of de Hertog van Luxemburg begaf

zich aanftonds met het Franfche naar den

Berg der Heyligedrievuldigheyd op weg,en

vandaar weer, om te meer fpoed te maa.

ken, met de krygsbenden van ’s Konings

Huys, des zelfs ligtgewapende paarden en

verfcheydene regementen ruyters tot aan

de Abtdy van Sanffon , om den negentien~

den te Leuze te weezen , vanwaar hy

door de vooruytgefchikte veldontdekkers

bericht kreeg, hoe het verbonde leger in

vollen optogt Was om zich te Kambron

neêr te flaan en dat bereyds eenige Efqua

drons zyner achterhoede tot dat eynde

zich tuchhen de beek van Leuze en die van

Katoire vertoonden. Op deeze tyding ren

de hy met lofl`en toom derwaart om op die

benden, waar over de Graaf van Tilly het

bevel (6) had, te vallen. Dees hetvoornee

men der Françoizen gewaar wordende

fchaarde aanûonds zyne ruytery in bequaa

me flagorde, om achter de zelve van de

benden, die hy over de beek te rug ont

boodt,

(3) Europ.`

Merk.

HILñuk.

169r. pag.

15+

(4) Europ.

Merk.

штык,

169х.р13.

's s'

(6) Larrey

ними.

giet. torn.

IV. fol.

713
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boodt, eene tweede Iini te maaken. Doch

eer dit volkome verricht was, vielen de

aanrennende Françoizen op de eerfle, die

zich met eene weérgalooze dapperheyd

verweerde. Dan, midsdien de ruyterben

den der Bondgenooten nietzoo talryk waa

rcn en zich echter moeften uytbreyden

om een gelyk hoofd tegen den vyand te

maaken, gaf dit den aanvalleren gelegen

heyd van de eerfle lini ontfnoerendc daar

van eenige ûandaarden te veroveren. Dee

ze benden nogthans herûelden zich we

der aanllonds achter de tweede lini, wel

ke insgelyks op haar beurt aangegreepen

en naa een gelyk gevecht, in eene gelyke

verwarring gebragt wierdt. Des niettegen

Des Franfchen Konings kopßuk Haat op de voorzyde, en in der zelver rand dit ctn-_

fchrift:

 

flaande, naa eene kleyne afdeynzing ge

maaktl te hebben, herzamelde zich ander

maal het eene en ’t andere lighaam om

den Hertog van Luxemburg af te wachten.

Doch die vondt niet raadzaam de hereende

benden in dien lland aldaar te bevechten,

om de zyne niet bloot te {lellen aan ’t on

vermydelyk vuur van ’t aangekome voet

volk, ’t gene de Prins van Waldek om de

aangetafte ruytery te onderfleunen, langs

de beek van Katoire in bequaame orde ge

fchaard had. De Franfchen ondertuflchen ,

welke dit voorgevalle (r) gevecht als ee

ne volllaage overwinning uytkreeten, lie

ten des ook ter gedachtenis van ’t zelve

deezen gedenkpenning in ’t licht komen.

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.`

LODEWTK DE GROOTE, dLLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

Op de tegenzyde rent een Franfch ruyter, met eenen blooten degen in de rechterhand, over

verfcheydene wapens ‚Мадам-деп, en eenige gevelde ruyters der Bondgenooten. Het randfchrift

luydt aldus:

VIRTUS EQUITUM PRAETORIANORU M.

DdPPERHETD DER RUTTERBENDEN РАН

’S KOÁNINGS HUTS.

Mids die het grootûe gedeelte der aanvallers hadden uytgemaakt. Voorts llaat op den voor~

grond:

PUGNA AD LEUZAM. MDCLXXXXI.

GEI/'ECHT B2” LEUZE. 1691.

De Hertog van Luxemburg, die door

zoo onverfchrokten aanval nu wederom

betoond had dat zyn beleyd en dapper

heyd vry grooter dan zyn kleyne lighaams

IllLfDeel.

geflalte was, verzuymde niet van aanllonds

eenen zyner onderbevelhebberen naar ’t

Franfche hof af te vaardigen om den Ко

ning van het bevochte voordeel kennis te

geeC

1691.

(r) De

Rienconrt

Hill. de

Louis

XIV. torn.'

II. pag.

293.
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1691.

(i) P.Da

nicl. Hill.

de France,

Tom. I.

pag. 40.

geeven, alwaar die tyding met des te groo

ter vreugde ontfangcn wierdt , naarmaate

men den veldtogt genoegzaam als geëyn

digd achtende , die te minder verwacht

had. Het bericht van ’t voorgevalle ge

vecht wierdt dan met den druk gemeen ge»

maakt , ja ’t behaagde zyne Majefleyt

door eenen afgevaardigden brief den Aarts

bilfchop van Parys te beveelen van in des

zelfs hoofdkerk) welke; door Klovis , op

’t verzoek van zyne Gemaalinne Klotilde

ter (1) gedachtenis van de Apollelen Peter

«en Pauwel, als hy de Vizigotten {tondt

te beoorlogen,in ’t begin der zesde eeuwe

gebouwd is (den Hemel over die bevoch

te overwinning op den dag en uur, die hem

de Grootmeeller uyt zynen naam zeggen

zoude, op eene пашут wyze te bedan

ken. Dit gefchiedde met de gcwoonlyke

plegtigheden: alle de leden des Parlements

en die der andere hooge gerechtshoven ver»

 

lcheenen dan op het aangekondigde uur in

die Hoofdkerk, alwaar de Ambroziaanlche

Lofzang onder ’t gefehal van trompetten

en ketcltrommen , door ’t volle Choor niet

alleen wierdt gezongen,maar alle de vaan

dels en ílandaarden ten getale van hon

derdzevenenveertig , welke "з Konings

benden zoo in dit gevecht , als dat van

Fleuri het jaar te voore op de Bondgenoo

ten veroverd hadden, zeegepraalender wyze

zyn opgehangen , naa dat zyte vooren aan

’t volk op de Greve, vertoond, en onder

geleyde van eenige in ’t geweer gerukte

krygsknechten vandaar langs verfcheydene

flraatcn derwaart gebragt waaren. Ge

lyk men og den voorgaanden penning het

te Leuze evochte voordeel vereeuwigd

heeft , zoo vindt men den volgenden,

wegens het ophangen van de aldaar be

komene krygstekenen, in Vrankryk ge.

maakt.

„и —‘т*— ш...ш ‘v ' ~ t*

\ (35315 SEXE. XDRVMQIFTL'DERATDK

COPIIS AD FLERVM HDCXC.

AD ЕШЬ! MDCXCI.

IGN LS CAPTIXLVI

Rondom het {ierlyk geharnaile borflbeeld des Franl'chen Konings, waarmede de voorzyde be

{lcmpeld is, lecll: men in der zelver rand deezen zynen tytel:

INVICTISSIMUS LUDOVICUS MAGNUS.

DE ONÍ/ERWINNELTKSTE LODEWTK DE GROOTE.

De tegenzyde verbeeldt zeer uytvoerig de Parleehe hoofdkerk , voor wier Choor dit opl'chrift

Шаг:

/

DEO OPTIMO MAXIMO.

ИЛА? DEN BESTEN EN GROOTSTEN GOD.

In de buvk dcr ltcrke ziet men voorts de daarin opgehangene vaandcls en flandaarden; binnen

dit плашмя:
/

QUO PROTEGENTE HOSTES .IN MANIBUÈ

TUIS SUNT.

DOOR



HISTORIPENNINGEN.
IIÍ. Boei.

(r) Europ.

Merkur.

1V. deel .

169r. Pag.

Sx'

DOOR WIENS BESCHERAIINGE DE VTJNDEN 1N

`

Uil/'E HJNDEN Í//IL'L EN.

Voorts leell men nog op den voorgrond dit opl'chril't:

CJESIS SEMEL ITERUMQpr: FOEDERATORUM COPIIS AD

FLERUM, MDCXC: AD LUZAM; MDCXCI: SIGNIS

CAPTrs CXLVII.

DE BENDEN DER BONDGENOOTEN EEN- EN ANDERM/IJL

VERSL/IJGEN BTFLEURT; 1690: ВТ LEUZE; 169I:

EN HONDERDZEVENENI/EERTIG VELD

TEKENEN VEROVERD.

Wat van dit getal zy , het is zeker dat

de beyde legers federt maar verfcheydene

beweegingen deeden tot het gemaklyker

bekomen van het paardevoêr , totdat de

Herfll rypende de Bondgenooten, naar ’t

voorbeeld der Françoizen, den (t) zeven

tienden van Wynmaand vaneen fcheyden

de de Winterlegering betrokken , dewyl

men. thans geene de minlle bekommering

had,dat de vyanden,mids de tyd zoo ver

verloopcn was, eenige manfchap, gelyk zy

anders gewoon waaren , naar den Bovenryn

zouden zenden om nog ietstegen het ryk te

onderneemen. Hier fchecn men in den

' aanvang des jaars van zins te zyn om aan

(1.) Europ.

Merkur.

Il. deel ,

169r. pag.

7o.

vallenderwys te zullen oorlogen , en had

des de Keyzer, op het llerk aanhouden van

zynen Afgezant den Graaf van Dunewald,

van het Keurfaxifche Hof belofte ontfan

gen, dat die (2) krygskundige Vorft zich

tydig met veertien-of zellienduyzend man

zyner uytgeleezenfle krygsbenden by het

Ryksleger ter verllerkinge zoude vervoe

gen, mids dat die volken niemands be

velen dan de zyne zouden hebben te

gehoorzaamen, en flaande de veldtogt van al

het noodige, en, naa die geëyndigd was,

van goede winterlegeringen zouden ver

zorgd worden'. Zulks men dien Keur

vorfl , want >hem waaren die geëyfchte

voorwaarden ingewilligd, in Hooimaand

met het beloofde onderlland aan den Bo

venryn zag verlchynen, met voorneemen

om over dien (troom te trekken, waarom

hy voor zyne aankomfl aan den Maar

fehalk Kaprara reeds `bevel had gezonden

om daartoe eene brug te vervaardigen.

Maar dit tegens zyne verwachting niet

vindende verricht, toog hy met zyne ben

den over de Nekker en naderde des nachts

voor den zevenden van Hooimaand (3)

деп Ryn digt by zeker eyland, ’t gene

eene half uur beneden Manheym in dien

flroom legt. Hier eenige manfchap met ver

fcheydene kleyne vaartuygen op Lhet ge

melde eyland zynde overgezet, zoo maak

te die zich van ’t zelve en van de nog half

overgebleeve brugge aanllonds meefter,

welke zoo lpoedig weêr herfleld wierdt dat

de Keurvorft' van Saxen, naa zyn oudlle

Zoon nevens de voorhoede over den Ryn

getrokken was, met het overige Keyzerlyke

leger des nachts naa den dertienden dier

maand mede daar overtoog, en zich eerft

te Frankendaal, ’t gene hy door vyf- of

zesduyzend zoo foldaaten als huysluyden

liet verfterkcn, en federt den twintigllen

te Oggersheym, tot zoo groote verbaasd

heyd der Françoizen, neêrlloeg; dat die,

geen bevel hebbende om eenen veldllag te

Waagen , Neuftad en alle hunne andere

daarrondom gelegene ftandplaatl'eu ver

laatende (4) tullchen Landou en Philips

burg wecken. Ieder had nu den mond vol

van deezen welgclukten overtogt, ieder

prees het beleyd van den Keurvorfl {laan

de de zelve gehouden, ja men ontzag zich

niet van hem als den Saxifchen Mars aan

te zien, mids zyne wapenen alleen aan

God en den welllaùd zyns Vaderlands,

volgens de getuygenis deezer penningen,

waaren toegewyd.

Cz I. Op

169r.'

(3) Нити

Merkur.

Il. deel,

1691. pag.’

48.

(4) Europ.

Merk.

II. deel,

169r. pag.’

49°
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DEO

T. Op de voorzyde van den cerften is zyn geharnafte borftbeeld door het randfehrift deczer tvtc-

kn omzoomd ■

JOHannes GEORgius III, Dei Gratia DUX SAXoniä,

Jüliaci i Cliviä, Montium &

EL E с T o-r.

JOHAN JORIS DE III, DOOR GODS GENADE HERTOG

VAN SAXEN, GULYK, KLEEF, BERG

EN KEURVORST.

Een ronde altaar torft op de andere zyde den Keurvorftlyken helm tuíTchen eenen Fran^hen

-ilandaard en blootcn degen, die beyde met laurier omwonden zyn, onder deeze zyne gewoonlyke

гшГргеик : .

VEXILLUM JEHOVAH MEUM.

DE HEER IS MYN ВAN1ER.

En niet de zon gelyk dat des Franfchen Konings, en dewyl hy thans, gelyk voorheen een- en

endermaal gefchied was, de wapenen voor zyn vaderland wederom had opgevat, zoo leeft men

nog deeze ipreuk op de dikee des pennings :

SUNT ARMA DEO PATRI^EQUE SACRATA.

ZYN WAPENEN ZYN AAN GOD EN НЕТ

VADERLAND YOEGEWYD.

i

II. Dc
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(r) Europ.

Merk.

дсс1 l

169r.

Р'ё- 9$°

(z) Europ.

Merkur.

lll.deel,

169|. pag

97

(3) Europ.

Merkur.

ll l. deel,

169r. pag.

96

П. De voorzyde van den twccdcn voert rondom het gehelmde kopi'tuk van_ den Keurvoríl: van

Saxen dit randfchrift:

EN M'ARS saXoNIcUs.

ZIE DEN SÄXISCHEN AIÄRS.

De tegenzyde is met eene tafel beflempeld, op welke twee bloote degens tuílchcn de

Keutvorlllyke muts en een gepluymd helmet, onder deeze fpreuk, leggen:

AD UTRUMQUE.

_ for' внушал: GEREED.

\

"

III. In den rand van den laatflen lecílmen op de vootzyde rondom zyne geharnalle beeldenis

den zelfden tytel als van den tweeden, en is de rugzyde> met den heldhaftigen Herkules beûcmf

peld , en die weder omzoomdrdoor deeze fpreuk:

HAUD ULLI VIRTUTE SECUNDfUS.

/f

HI' MOET NIEMAND IN DAPPERHETD WTKEN.

Het Franfche Hof niets minder dan dee

ze overtogt verwacht hebbende, was niet

weynig wegens het gedrag zyner verklock

te bevelhebberen misnoegd, en zondt des

aan de zelven bevel (t) om de Duytfchers

door alle middelen ,welke zy daartoe zou

den bequaamfl oordeelen, tot het terugkee

ren over den Ryn te noodzaaken. Met

dit oogmerk begaven die zich dan met

hunne onderhoorige benden over "dien

ûroom, vielen in Wirtenberg en rechtten

aldaar zoo groote verwoeltingen aan, dat het

Duytfche leger om daarvan den voortgang

te fluyten zich mede derwaart (a) begaf,

waarop het Franlche ylings weer terug over

dien (lroom toog, zonder iets meer van

gewigt, naa ’t veroveren van (3) Portz

heym, te onderneemen, mids de roode

loop een oneyndig getal hunner foldaaten

uyt het leeveu rukte. Geenc mindere

uytwerkfels wierden van zoo woedende

quaale in ’t Keyzerlyke leger gevoeld.

Heydelberg, Frankfort, Ments en andere

bygelegene fteden lagen opgepropt van

zieltoogenden , en {loeg zoo doodlyk quaal

van de gemeenen eerlang tot de Bevelheb

IIlI. Teal.

bers zelfs over. Zulks de Keyzerlyke

Veldmaarfchalk K/aprara , door die voort

loopende legerziekte aangetaů ç' zich naar

Ellingen , evengelyk ook de moedige

Keurvorlt van Saxen naar Tubingen (4)

liet brengen, werwaart zich de Keurprins

uyt het leger ook begaf, mids men voor

’t dierbaar leev'en zyns Vaders begon be

kommerd te.weezen. En hoewel men hem

federt bn'y'ten gevaar oordeelde, dcwyl hy

reeds langs zyne kamer wandelde, zoo

ilortte hy echter op nieuws federt wederin :

ja zyne ziekte (5') nam zoodaanig deover

hand, onaangezien de by de hand gevatte

hulpmiddelen , dat die moedige Voril,

tot geene kleync droefheyd des Duytfchen

ryks en aller daarmede verbondene moo

gendheden, op den twaalfden van Нетт

maand, naar de oude tydstekening, dee

zes jaars in den ouderdom van vierenveer

tig jaaren te Tubinge hetílervelyke af

leyde. Veele penningen zyn op dit zyn

ontydig (6) overlyden gemaakt, alle welke

ik, mids hy zoo groot voorflander derge

meene zaake geweefl is, hier zal plaats

geeven.

D I. Op

169 r'.

(4)1!urop;

Merkur.

III. deel .'

róçr. pag;

rss»

(s) Emp;

Merk.

III. deel,

ток. paga

xóz.

(6) Тем: .

Num.

Saxon. lin.

hrnefi.

раз-653
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I. Op de voorzyde van den eerftcn houdt een geharnafte arm ecn vaandel , waarop binnen

eene zonneftraal de naam JEHOVAH geleezen wordt, en op wien dit bovengeftelde randlchrifc

zinfpeelt :

JEHOVA VEXILLUM MEUM.

DE HEER IS MTN STANDAARD.

De tegenzyde, die gcene verbeelding heeft, voert dit orn-en opfchrift:

JOHannes GEORGius III,

DUX SAXonije, JuLiiE, С l i v i ж , Montium,

ANGri£ ET WESTPHali^e,

Sacri Romani Imperii ARCHIMarschallus ET ELECTOR,

HEROS, DEFENSOR IMPERii,

A TURCIS GALLISQ.ÜE GLORIOSISSIMU S,

Na«
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i

Natus AnnO iM D С XLVII Die XX JUNir AnnO,

DUODECimq ELECTORATUS FELICISSIMI

INEÜNTE, ТУВШОЖ OBIT AnnO M D C XCI.

XII, SEPTembris.

УOHAN JORIS DE IIIS

, HERTOG VAN SAXEN, GULïK KLEEF, BERG, ANGRE

EN ÍVESTFAALE,

AARTSMAARSCHALK EN KEURVORST DES HETLIGEN

ROOMSCHEN RÏKS,

ALLERDOORLUCHTIGSTE HELD EN BESCHERMER DES RTKS

TEGEN DE TÜRKEN EN FRANCOIZEN,

IS GEBOOREN,

IN*TJAAR 1647 DEN 20. DAG VAN ZOMERMAAND,

EN OVERLEEDEN

IN DEN INGANG VAN НЕТ TWAALFSTE JAAR

ZYNS ZEER GELUKKIGEN KEURVORSTENDOMS

ТЕ TUBINGE

DEN 12 VAN HERFSTMAAND DES JAARS 1691.

II. Zyn geharnaft borftbeeld is op de voorzyde van den tweeden, omzoomd door dcczcn

tytel i

: JOHannes GEORGius III. Dei Gratia. .

ELECTor SAXoNi/E.

JOHAN JORIS DE III, DOOR GODS GENADE

KEURVORST VAN SAXEN.

t

Bovcn cenen opgîrechten ítandaard van allerhande wapenen leeft men op de tegenzyde dceze

fpreuk :

RECORDATIO DELECTAT.

DE HERDENKING VERMАAKT.

Te weeteii, zyner bevochte overwinningen op <àe vyanden des ryks. Voorts leeft men nog

op den Vierkanten voctftal, die den gemeiden wapenftandaard torft, dit opfchrift: ,

NATüs DRESDa 20. JUN11 1647. DENatus

TUBING^ 12. SEPTembris 1691.

GEBOOREN TE DRESDE DEN 10 VAN ZOMERMAAND 1647.

GESTORVEN TE lUBINGE DEN 12. VAN

HERFSTMAAND 1601.

III. De beeldenis van den zelven Vorft wordt wederom gezien op de voorzyde van den der«

den , doch omringd door deezen verfchillenden tytel :

D» JO
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JOHannes GEORGius III.

Dei Gratia DuX S AXonia , Julia , Clivia,

Montium, Angri/e ET WeSTPHALIX}

Elector.

JOHAN JORIS DE III,

DOOR GODS GENADE HERZOG VAN SAXEN, GULTK,

KLEEF, BERG, ANGRE EN fVESTFAALE;

KEURVORST.

De tegenzyde verbeeldc ccnc Iauwerkrans tuflchen twee vleugels op de werreldkloot leggende

boven deeze fpreuk :

i ■

A TERRA DENEGATA.

FAN DE WERRELD GEWETGERD.

Doch in wier plaats eene hand , die uyt de wölken komt , eene ftraalkroon , door een He-

melfch licht befcheenen, toereykt ; onder de fpreuk:

COELITUS DATA.

VAN DEN HEMEL GEGEEVE,

Eyndelyk lee ft men op de dikte des pennings dit omfehrift:

NATus DRESDjE Die zo. JUNii AnnO 1647. DENATu?

TUBINGS AnnO i6pi. DIE 12. SEPTembris.

GEBOOREN TE DRESDE DEN zo. DAG VAN ZOMERMAAND

IN 'T JAAR 1647.

GESTORVEN TE TUBINGE IN 'Г JAAR 1691.

DEN iz. DAG VAN HERFSTMAAND.

IV. De vierdc, behalven dat hy van vry kleyner omtrek is, is met de zelfde verbeelding om

en opfchriften beftempeld als de eerfte,cn vereyfcht daarom geene byzonderc befchryving.

V en VI. Op de voorzyden van den vyfden en zesden ziet men wederom den zelfdcn arm en

vaandel met deeze fpreuk :

JEHOVA VEXILLUM MEUM.

УОHOVA IS MYN STANDAARD.

Doch op de tegenzyden deeze verfchillende om-en opfchriften:

JOHannes GEORGius III,

DUX Saxonia Julia Clivia Montium Angria ET Westphalia

Sacri Romani Imperii ARCHIMarsch allus ET ELector,

IMPERII A TURCis GALLISQue

DEFENSOR VJCToriosissimus,

NATus M D CXLVII. OBIT TUBINGS

AnnO M D С XCI. XII. SEPTembri«.

JOHAN

■
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JOHAN JORIS DE III,

DOOR GODS GENADE HERTOG FAN SAXEN , GULIK, KLEEF,

BERG, ANGRE EN WESTFAALE,

AARTSMAARSCHALK EN KEURFORST FAN

>T HEYL1G ROOMSCH RYK,

0N0FERW1NNELTKSTE BESCHERMER DES RÏKS

TEGEN DE TÜRKEN EN FRANCOIZEN,

GEB OOREN 1647.

GESTÖRTEN TE 7UBINGE IN 'T JAAR 1691.

DEN Ii. FAN HERFSTMAAND.

VII. De zevendc, die de zclfde voorzyde heefc, vocrt op de tegenzyde dit veifchillcnde om

en opfchnft:

JOHannes GEORGius IN,

Dux SäXonia j Julia , Clivia, Montivm, Angris

, ET Westphalia

Sacri Romani Imperii ARCHIMarschallüs ET ELector

HOSTium IMPerii PROPULSATORî

NATus M D С XLVII.

DENatus TUBINGS AnnO M D С XCI.

Die XII. SEPTembris.

JOHAN JORIS DE III,

HERTOG FAN SAXEN, GULIK , KLEEF, BERG,

ANGRE EN WESTFAALE,

AARTSMAARSCHALK, KEURVORST FAN НЕТ HETL IG

ROOMSCH RYK

EN AFKEERDER FAN DES RTKS FYANDEN,

GEBOOREN 1647

GESTORFEN TE TUBINGE IN >T JAAR 1691

DEN it DAG FAN HERFSTMAAND.

VIII De achtfte eyndelyk is den voorigen in verbeeldinge gelyk , uytgezonderd dat dit om-en

opichrift van hct ruggeftuk van het voorgaande ecn weynig verfchilt:

JOHannes GEORGius III,

Dux SAXonia, Julia, Clivia, Montium, Angria

ET Westphalia,

Sacri Romani Imperii ARCHIMarschallüs .ET ELector,

NATus DRESDiE AnnO M D С XLVII.

Die XX. JUN11, DENatus TUBINGjE

AnnO M D CXCI Die XII SEPTembris.

JOHAN JORIS DE III,

HERTOG FAN SAXEN, GULIK, KLEEF, BERG, ANGRE

EN WESTFAALE,

AARTSMAARSCHALK EN KEURFORST FAN

IT HEILIG ROOMSCH RTK,

lIÎÏ.Dtel. E №
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1691. GEBOOREN TE DRESDE IN 'Г J AAR 1647.

DEN 10 DAG VAN ZOMERMAAND,

GESTORBEN ТЕ TUB INGE IN *T JAAR 1691.

DEN ii. DAG FAN HERFSTMAAND.

PRINCEP S-
'FOXT • & МАШ«АМIMÍÍ

r ?TATDBESBJt -M-DC -XEVII^

МЕХХГУТШ-

7hEE.OS-PK.O0EO- fc-POÎPVGÏÎ-^
JMОЯВО■CAMPESTEI С ОRILEPT1 \

JTVTWNGA BKATE DEFVNCTVS-Î
M-DC -XC-I-DII-XII- SEPT •

l AWNO-JbTAT-XUV- M II-D XI

^KI.XCTOKAT»FELrCÏS4- 6KSTI-

PAVLOPLVS -VNBECIJIO-

TVKCARVM FEST 1 8 ■

6AIXOE TEEKOX"

(VKRMANIjV.
COLVMJEU •

IK

IX. Rondom de beeldenis van den overkeden Keurvorft,die eenen blooten degen In de rechtet

hand houdt, ftaat op de voorzyde van den laatften dit driedubbele randfthrift:

1- . • * " JOHANNES GEORGtO! III,

DUX SAXonií; , JULiaci , CLivije, MONTium,

ANGRiä ET WESTPHalle;

Sacri Romani Imperii ARCH! Marschallus ET ELECToR}

LANDGRavus THURingii, MARCHio MISNije,

ET UTRIUSQ.UE LUSATi^i

BURGGRavus MAGDEBÜRGii;

COMes PRINCepsqjje HENNEBergii;

COMes MARCHE, RAVENSBergii ET BARBIIj

DYNasta IN RAVENSTyn.

JOHAN JORIS DE III,

DOOR GODS GENADE HERTOG FAN SAXEN, GULIK,

KLEEF, BERG-,

ANGRE EN WESTFAALE-,

AARTSMAARSCHALK EN KEURVORST VAN >T HEYLIG

ROOMSCH RTK-y

LANDGRAAF VAN TURINGE,

MARKGRAAF VAN METSE EN BETDEN DE LAUNITSENi >

BURGGRAAF VAN MAAGDENBURG;

GRAAF EN PRINS VAN HENNENBERG,

GRAAF VAN MARK, RAVENSBERG EN BARBEy

VRTHEER TE RAVENSTTN.

De tegenzyde , die geene verbeelding heeft , voert dit langwylig opfchrift :

PRINCEPS FORTis ET MAGNANIMvs

NATus DRESDiE MDCXLVII DIE XX JÜNII,

HEROS PRO DEO ET POPulo

PUGNans MORBO CAMPESTRI CORREPTus

TUBINGS BEATE DEFUNCTUS MDCXCI.

DIE XII SEPTembris ANNO, ¿ETATIS XLIV.

Mensibüs II. Diebüs XXII.

ELEC-
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ЕЬЕСТОКАТдз Евысюзкмв GESTI PAULO

PLUs UNDECIMO.

TURCARUM PESTIS, GALLORU м TERROR,

GERMANIA?. COLUMEN.

DEPPER EN GROOTMOEDIG PRINS,

GEEOOREN TE DRESDE 1647 DEN 2.0 DEG .VEN

zOMERM/I/IND,

IS ¿Ls EEN HELD VOOR GOD EN ’T I/OLK STRTDENDE,

DOOR DE LEGERZIEKTE ,MNOET/IST

TE TUEINGE ZELIGLTK GESTORVEN 1691

DEN и. D/IG> VAN HERESTMEÃND

IN HET zTNs OUDERDOMS 44, z. Maf/IND, 1.». DEG

EN zTNs GELUKKIG EEHEERSCHTE KEURI/ORSTENDOMS

RUTM ELEDE yamR.

DE EEST DER TURKEN, DE SCHRIK DER FRENCOIZEN,

~ EN HET STEUNSEL шт DUTTSOIILIIND.ß

Wegens het begeeven dcr Landvoogdye

der Roomfche Nederlanden, welke thans

te tyd door deu Markgraaf van Gaflanaga

bekleed wierdt ,' had men federt eenigen

tyd aan het Spaanfche hof met veel ernll

geraadllaagd en eyndelyk bellooten dat

hooge Landsbewind aan den Keurvorfl van

Beyere en zyne manlyke naakomelingen

voor altoos ervelyk op te draagen: ~in voe

gen dit genomen belluyt nog den tienden

van Wintermaand te Madrit in den Raad

van Staate wierdt afgekondigd. Zoo om

dien Vorlt aan ’t belang der Bondgenoo

tcn in ’t gemeen, als tot het kragtdaadig

befchermen dier landen in ’t byzonder te

meer te vcrpligten , en die dus voor de on

heylen te befehutten , waaraan zy, mids het

dikmaals verwiffelen der Landvoogden by

gebrek van een bellandig ruglleunfel ,llaan

de de laatlle oorlogen tegen Vrankryk,

hadden bloot gelegen. Naauwlyks had de

Markgraaf van Gallanaga de opene brieven

deezer aanfiellinge ontfangen of by zoudt

’den Kornel Feunmaijer, Zoon van den

(r) Furop.

Merk.

Illl

169

185

«nuke

I а раз.

Markgraaf van Kallelmonkayo, midsga

ders eenen Edelman(l) zyns Hofs aan deu

Keurvorll: te Munchen , werwaart hy uyt

Savoye over Veneetfië nu was te rugge

keerd, om hem eensdeels wegens dit nieu

we landsbewind te begroeten, andersdeels

de ontfangeue brieven zyner ervelyke aan

ílellinge te overhandigen. By welke hem

de Spaanfche Koning een vry wydlugti

ger gezag, en eene ganfch onbepaalder

_Raatsmagt, dan ooit of aan den Aartsher

tog Leopold of aan Don Johan van Collen

ryk verleend was geweell, voor altoos had

opgedraagen. Want hem waaren niet alleen

alle de lieden der Spaanfehe Nederlanden,

volkomelyk toevertrouwd , en de magt

vergund om der zelve Stedevoogden naar

zyn enkel welgevallen altyd te konnen

veranderen; maar het flondt hem daaren
boven vry om alle zoo {laat-als krygsamp-l

ten, buyten weeten zelf van ’t Hof van

Spanje, aan de zulken , welke hem als be

quaam voorkwamen, te moogen vergee

ven. Buyten deeze en andere groote voor

deelen aan zoo hooge waardigheyd onver

mydelyk gehecht, waaren hem vyfenze

ventigduyzend ryksdalers maandelyks tot

zyne hofhouding toegelegd , waartoe de

Spaanfche Koning beloofde de noodige
geldmiddelen (2) te zullen uytvindeu;

Gelyk deeze aanllelling aan den Koning

van Vrankryk, die altyd het oog op die

Gewellen gehad had ,niet als zeer onaange

naam', mids de groote magt van den Keur

vorfl van Beyere, koude voorkomen; zoo

vatteden integendeel de inwooners dier Ge

wellen wegens de ophanden zynde verbe

teringe hunner zaaken, daaruyt een zon

derling vertrouwen op, zulks zy verhoop

ten dat hy als een andere Тара: Je

Spaan/abe Nederlanden, zoo zeer door ’t

geweld der oar/agr 'vertrapt en gekluyllerd,

door zyn belqyd zoude орбеитеп en ŕverlo/

ßn,als uytdeeze twee penningen, welke

op zyne aanflellinge' gemunt zyn , niet

duyllerlyk is af te meeren,

E z I. Het

169 r.

(1) Euro ‘t

Mer-kur?"

lurnnk; _

‚ 1691..

pag.186(
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I. Hct eeharnafte borftbeeld van den nieuwen Landvoogd ftaat op de voorzyde , en de Land-

kaart der Geweiten , waar van hem he: heftier was opgedraagen , op de tegenzyde , binnen

decze randfchriften :

AUSPICIIS MAXIMiliani EMANuelis ELECToris.

BAVARiä, QUAM MARTIS MACTARÜNT

TELA, RESURGET.

DEEZE GEtVESTEN,

DiE 'Г GEWELB DES OORLOGS VERYRAPT HEEFT,

. ZULLEN DOOR "Г BELEYD

VAN MAXIMILIAAN EMANUEL

KEURVORST VAN BEYERE VERREYZEN.

IL Rondorn het borftbeeld van den zelfden Prins, *c gene op de voorzyde van den tweeden ge-

fteld is, lecft men in den rand deeze nieuwe tytelen :

MAXimilianus EMAnuel, Dei Gratia ELector

BAVariä, BELGii HISPanici GUBernator

GENERALIS & PERPETUUS.

MAXIMILIAAN EMANUEL DOOR GODS GENADE KEURVORST

VAN BEYERE, ERVELYK EN ALGEMEEN LANDVÖOGD

DER SPAANSCHE NEDERLANDEN.

Op de tegenzyde ziet men den Beyerfchen Perfeus het zwaard ter verloffinge van de Nederland-

fche Andromeda opvatten, welke door Vrankryks heerfchzugtigc aanflagen aan de rots van eenen

verharden oorlog gekluyfterd is. Om hoog leeft men deeze (preuk :

BEL
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BELGIUM RESURGENS. Anno 169г.

169г.

НЕТ VERRÏZEND NEDERLAND. IN "Г J AAR 169г.

En dewyídeeze verkiezing tegens alle verwachting der volken gefchied was , 200 leeft men

voorts nog op de dikte des pennings deeze gewyde fpreuk :

DOMINUS DISSIPAT CONSILIA GENTIUM.

PSalmo 33, Ver su i о.

DE HEER VERSTROOIT DE RAADSLAGEN DER VOLKEN.

PSALM 55, VERS 10.

Г1) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1692.. pag.

186.

(г) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

169г. pag.

187.

(3) Europ.

Merk.

I.ftuk,

169г. pag.

188.

Niet zoodra had de Keurvorft van Beye-

re van zyne aanftellinge bericht ontfangen,

of hy fchreef eenen landdag uyt , benoem-

de drie zyner geheyme Raaden om neveos

de Keurvorftin zyne Gemaalin , die eene

Dochter des Keyzers was, ftaande zyn

afweezen bet ftaaasbeftuur zynér erflanden

waar te neemen , en ruftte zieh voorts ter

reyze toc naar Nederland. Den vyfticn-

den van Lentemaand (1) vertrok hy dan

tot dat eynde uyt München , over Augs

burg en Kitzingen naar Langeveld , daar hy

in een jagt tradt, zulks hy aldus den Ryn

afzakkende den twintigften te Ments aan-

landde, alwaar hem de Grootmeefter der

Duytfche Ordre ontfong en in 't Keurvorft-

lyk flot huysveftte, Sedert in 't voortzet-

ten der reyze doorden Keurvorft van Trier

(г) prächtig zynde onthaald, en te Bon

zynen Broeder den Keurvorft van Keulen

bezocht hebbende, kwam hy den vieren-

twintigften 'savonds omtrent Roermonde,

alwaar hy onder 'tluyden der klokken , en

hetgedonder van't kanon,tuflchen de in de

wapenen gefehaarde bezetting en burgery

op eene ftaatlyke wys zyne intreede deed.

Aan de poort der ftad , wierden hem door

den Stedevoogd (3) Souteland der zelve

fleutelen , en aan den ingangder kerke door

den BiíTchop aan 't hoofd zyner Geeftely-

keu het gewyd water aangebooden. In 't

hof van den Prins van Naflou Landvoogd

des Gewefts zynde gekomen, verwelkom-

den hem de Staatlche Afgezant, de Prins

van La Tour, en het hooge Gerechtshof

van GcIderland,doende de Kanfellier voor

het laatfte , en de Markgraaf van Hons-

broek als Erfmaarfchalk des Gevvefts het

woord uyt den naam der Staaten. Sedert

de Priufcs van Naflou hebbende bezogt ,

(4) Europ;

Merk.

I.ftuk,

1691. pag,

vervoegde hy zieh aan tafel, waaraandoor

haaren Gemaal,de Staatfche Afgezant, de

Prins van La Tour, en verfcheydene an

dere perfoonen van den eerften rang waa-

ren genoodigd. By deeze gelcgcnheyd

boodt des Prinien tweede Zoon Alexis van

Naflou aan zyne Keurvorftlyke Doorlug-

tigheyd den handdoek , en zyn derde,

François genaamd , nevens den Baron (4)

van Rodendorf het handwater aan. Den

volgenden dag eenige regimenten te paard

bezigtigd hebbende vertrok de Keurvorft

naar Dieft.daar hy vernachtte, en hebbende

het daaraan volgende middagmaal te

Mechelen gehouden,deedhy nog dien zel-

ven avond tuflehen zeven en acht uuren

zyne intreede te Bruflel,waartoe men zeer

groóte toebereydfelen zoude gemaakt heb-

ben, byaldien de nieuwe Landvoogd dat

niet had van de hand geweezen. Aan de

kerkdeure van Sintc Goedcle wierdt hy

door den Aartsbiflchop van Mechelen en

het geheele Kapittel op eene ftaatlyke wys

ontfangen, gevolglyk de Ambrofiaanfche

lofzang aldaar gezongen , en de Keurvorft,

naa die geëyndigd was, door den Mark

graaf van Gaftanagaen eenen grooten flcep

van den voortreflykften Adeldom des

lands onder eenen ongelooflyken drang

des volks, waaronder hy eenig geld liet te

grabbel gooijen,en detoejuyging van'tge-

meen naar 't vorftlyk hofgeleyd. Hier wier

den de brieven zyner aanftellingen door den

Opperhoofdraad (5) gelcezen, en de nieu- (¡j^f0*

we Landvoogd wegerishet aanvaarden van i.ftuk,

dit nieuwe bewind door alle de Hoofden der IÓ9i-

hooge vergaderingen,begroet en gelukge-

wenfcht , 't gene 00k zoo in dit als het

volgende jaar aanleyding tot het in 't licht

geeven deezer penningen heeft gegeeven.

190.

lULDeel.
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LZyn gcharnaft bor

duydend randfchi ift :

vooriyde gezien wordt , is omvangen door ditjaar-

eManVeL BaVakIä DVX, beLgII LVX.

EMANUÉL HERTOG VAN BETERE, LICHT VAN NEDERLAND.

Op de tegcnzyde zit hy in Romeynfch gewaad , met den bevelftaf van 4 nieuw aanvaarde

(i)Virg. Landsfyewind te paarde, onder deeze (i) fpreuk im den Romeynfchen Heldendichter , waar door

^.n:J'n«_ men géen minder vertrouwen op 't bewind van deezen nieuwen Landvoogd, als de Romeynen

yi.3T.883.
van den Jongen Marcellus eertyds hadden opgevat , betuygde te hebben; want dieluydt aldu$:

TU MARCELLUS ERIS/ ,

GT ZULT DIE MARCELLUS ZYN.

IL Het geharnafte borftbceld van den zelfden Vorft , doch door dit vcrfchillend randfehrift

omvangen , ftaat insgelyks op de voorzyde van den tweeden :

MAXiMiLiANus EMAnuel, Dei Gratia ELector BAVari/e,

BELGii HISPanici GUBERNator PERPETuus.

MAXIMILIAAN EMANUEL DOOR GODS GENADE KEURVORST

FAN BEYERE, ERFLANDVOOGD DER SPAÁNSCHE

NEDERLANDEN.

Op de rugzyde wordt de tepaardzittende Nieuwe Landvoogd door d? voorvliegende over-

winning gekroond , door 't opgedraage ftaatsbeftuur voorgegaan, en door hec Spaanlche Neder-

land, *t gene in de gedaante eener vrouwe met eene kroon op 't hoofd verbeeld is, met opene

en uytgeltrekte armen ontfangen$ onder dit bovengeílelde randfehrift:

ADVENTUS PRINCIPIS OPTIMI DESIDERATISSIMUS.

ALLERGE IVENS С HTE AANKOMST VAN DEN

ALLERBESTEN PRINS.

En
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En dewyl men hem luydkeels als den Befchermengel , door de toegevlocide menigte , by 4 1691."

doen zyncr intreede, hoorde toejuychen, zoo is 4 geen wonder dat voorts nog op den voet dier »

rugzyde die opfchrift gefteld is :

ASSERTORI FELICITATIS PUBLicve OB SUSCEPTum

BELGii REGIMEN. M D С XCII.

AAN DEN HANDHAAFER VAN DEN GEMEENEN WELSTAND,

1 WEGENS НЕТ AANVAARDE LANDSBESTUUR

FAN NEDERLAND. 169z.

Eyndelyk leeft men op de dikte des pennings, even als of alle de voorgaanden nietgenoeg waa«

ren , nog deeze fpreuk :

SPES ERECTS IN TE BATAVUM , ТЕ PUBLICA VOTA ЕХС1Р1ШТ,

U, ТОТ WIEN DE HOOP DER HOLLANDEREN GERICHT IS, .

ONTFANGEN DE HEYLWENSCHINGEN FAN

НЕТ GEMEEN.

III. De laatfte, die een, legpenning is , voer: op de voorzyde , rondom het kopftuk van den

nieuwen Landvoogd , dit jaarlchrift :

DVX eManVeL VIVat, VIgeatj VInCat.

DAT DE HERTOG EMANUEL LANG LEEFE,

BLOE1E, EN OFERWINNE.

De Spaanfche Nederlanden knielen, op de tegenzyde in de gedaante eener vrouwe met eene

toornkroon op 4 hoofd , voor de voeten van den nieuwen Landvoogd , die in 't Romeynfch ge-

waad met een fchild in de eene en eenen degen in de andere hand verbeeld is, en verzoeken dien

om hen van de groóte quaalen te verloflen, waar mede zy door het nevensgefteldc gedrocht, 't (OVirg:

gene eene flangeftaart en Zonnehoofd heeft , onvcrmydelyk gedrygd worden ; want het rand- ^n'llb'/- .

ichrift luydt ( i) aldus : y1, ^3<5s •

ERIPE ME HIS, INVICTE, MALIS.

RUR MY, О ONFERWINLYKE, UYT DEEZE ELENDEN.

(г) Larrey

HilU-An-

glet. tom.

IV. fol.

Hi)

3) Larrey

"ift.d'An.

glet. tom-

IV.fol.

716.

De Koning van Engeland, die al zyn

vermoogen ter bevordering deezer aan-

ftcllinge van Beyere aan 'c Spaanfche Hof

had te koft gelegd , was tydig, naa hy alles

in zyne ryken geregeld had, weer vandaar

te rug in Nederland (г) gekomen , om

met hulpe der op de been gebragte krygs-

benden aan Vrankryk het hoofd biedende

de aanflagen te verydelen, waartoe dat

ryk ilaande de wintertyd alom in alle de

grensfteden van Nederland onbefchryvelyke

roebereydfelen gemaakt had. Niemand

nogthans kon het voorneemen van Koning

Lodewyk, als by enkcle giflingen achter-

haalen , tot dat die zelf iu perfoon in Ne

derland kwam, en met een leger vanveer-

tigduyzend man op den vyfcntwintigften

van Bloeimaand (3) Namen , hoofd van dat

Geweft, berende, terwyl de Maarfchalk

van Luxemburg met een tweede, 't gene

zeítigduyzend man fterk was, de belegeraars

tegens alle, aanflagen der Bondgenooten

moeft dekken. Mids de Koning van Vrank

ryk wel voorzag'dat die geenszinszooaan-

J zieulyke ftad , zonder 't infpannen van

alle hunne krachten 't haarer reddinge,

zouden laaten verlooren gaan. Men ver-

zuymde dierhalven niets om 't leger in ze-

kerheyd te (teilen, zulks alle toegangen

'sdaags, naa de ftad berend was, al wier-

den befchanft , den dertigften de loop*

graaven geopend , en de aanvallen zoo

veelvuldig en geweidig , mids men mec

twintigduyzend man altemets ten ftorm

trok, federt voortgezet, dat de bezettelin?

gen , naa drie hevige aanvallen uyrgeftaaa

te hebben* eyndelyk genoodzaaktwaaren

den vyfden van Zomermaand wegens hec

overgeeven van zoo aangelege ftad de

trom te roeren. By welke gelegenheyd

00k de verdragpunten wegens het geweft

zelf wierden geflooten, en daarbyaan des

zelfs geeftlyken , Edellieden en verdere in-

woonders de zelfde voorrechten en vry-

dommen ingewilligd en toegeftaan , welke (4) Europ.

door den Franfchen Koning eertyds aan Merk,

die van Rytiel en Bergen vergund(4) waa- ,б9г> v\g%

ren. Ingevolge vandeninhoud desgetrof. т,гоо>

F г fen cn¿-
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fen verdrags week de bezetting der ftad op

het flot, 'с gene een der fterkfte van Eu

ropa is, en waarin dePrins vanBarbançon,

iu.Dtti van wien wy hier (*) voor gewaagd heb-

7î" ben als Algcmcenhoofdbcvelhebbcr des

Gewefts het gebied voerde , welke hoo-

169г.

•*J»I7<5,

ge bediening ftraks (1) by 't overgaan

der ftad zyne Majefteyt aan den Graaf <ju cfiaft.

van Guiscard opdroeg , zulks men te de Nam.

zyncr ecre in die hoedaanigheyd nog pas" s*

in dit jaar deezen legpenning gemaakc

vindt.

■

Rondom het gekroonde wapenfehild van den nieuwaangeftelden Landvoogd, 4 gene door twee

leeuwen wordt vaítgehouden, leeft men in den rand der voorzyde deezen tytel:

Louis Comte DE GUISCARD CAPitaine GENeral et

GOUverneur DU Comte» DE NAMUR.

LODEWYK GRAAF FAN GUISCARD ALGEMEEN

KRTGSBEVELHEBBER EN LANDVOOGD

VAN '2" GRAAFSCHAP NAMEN.

Wiens wapenfehild onder eene Graaflyke kroon , binnen dit randfchrift, op de tegenzyde

gefteld is:

GECToirs DES ESTATS DE NAMUR. 169г.

LEGPENNINGEN DER STAATEN. FAN NAMEN. 1б9г;

(1) Europ.

Merk.

II.Auk,

1691. pag.

214.

(3) Larrey

Hift.d'An

glet, tom.

IV. fol.

7ió.

OndertmTchen dat de Franfche Koning

met dien uytflag het beleg van de ftad

Namen voortzettede, had Koning Willem

by de honderdduyzend man omtrent

Düffel vergaderd , en die , om dat flot by te

ípringen , verzeld van den Keurvorft van

Beyere , onder het gezigt van het leger

van den Hertog van Luxemburg neer ge-

ilaagen , 't gene tot dekking der belegeraars

achter de Mehaine zeer valtbegraavenlag,

tils zynde daar de eenigfte toegang , waar

längs het voorgenome ontzet konde wor

den ondernomen. Sedcrt deed hy zyn

onderhoorig leger zelf tot aan den boord

der beeke onder het bereyk van 't vyand-

Iyk kanon voortrukken , en daarover

verfcheydene bruggen werpen (г) ten koí-

ten van veele werklieden , die door 't

vyandlykkanon kwamen tc fneuvelen,om

den begraaven vyand , by 't doen van de

minfte gunftige beweeging, in zyne voor-

deelige ftandplaats te bevechten. Doch

dees geen ander oogmerk dan het dekken

der belegeringe hebbende, hielt zieh (3)

onbewecgelyk in zyn voordeel , te meer

mids de grond tuflehen de gemeide beeke

en zyne verfchanste legerplaars van zoo

kleyn beftek was, dat het verbonden leger,

zoo 't al over de beek trok , daaropech-

ter in geen bequaame flagorde konde ge-

fchaard worden. Koning Willem nogthans

fcheen het ontzet te willen waagen ,

inaar het geftadig regenen dwarsboomde

dit voorneemen, en deed de Mehaine zoo-

daanig (4) opzwellen , dat verfcheydene ш."аг£

der overgeflaagene bruggen wierden weg- gl«-

geipoeld, de geringe voorgrond voor een 7^/°**

groot gedeeltc onderwarer gezet, en dus

eyndelyk het verbonde leger buyten ftaat

gefteld om het voorgenome ontzet te

onderneemen. , Het bleef echter in 't ge-

zicht der belegerden, om die tothetach-

tervolgcn van hunne pligt aldus te meer op

te wekken, van welke zy, in 't befcher-

men der buytenwerken reeds onweder-

fpreekelyke blyken gegeeven en daar door

voor zieh eenen onftervelykeri naam ver-

kreegen hadden. Maargelyk geene oorlogs-

moed , hoe groot die 00k zy , in ftaat is om

ecne aangevochte fterkte tegens een magtig

leger, zonder buytenhulp, lang te verdee-

digen , zoo was de bezetting van 't flot

eyndelyk den dertigften van Zomermaand

genoodzaakt om, wegens des zelfs over-

gaave, het verdrag met den Koning van

Vrankryk tc fluyten : tot wiens eere , we

gens 't Winnen van zoo fterke ftad en 't

flot in't gezigt van honderdduyzend vyan*

den , de volgende penningen gemaaakt

zyn.

I. Rondom
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I. Rondom 's Koning van Vrankryks borftbeeld , 4 gene met eenen laauwerkrans op de voof-

zyde van den eerften verbeeld is, leeft men dit randfchrift:

IllLTied. LU-

\
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1697.. `

LUDOVICUS `MAG NUS, GALVLIA; REX PIUS AUGUSTUS.

LODEWTK DE GRoorE, сот/кисло EN DooRLUGr'IG

KONING VEN VRENKRIK. ’

De regenzyde verbeeldt in ’t verfchiet de gewonne Над en haar overllerk flot , en voorwaart

den Franfchen Koning in gezelfchap van eenige zyner Krygsbevclhebberen, te paarde, aan wien

de uytgetrokke bezetting het Пос overlevert. ln den bovenrand Паз: deeze fprcuk: .

\

AMAT VICTORIA TESTES.

DE OVERWINNING HEEFT GAARN GETUTGEN.

En dewyl de Koning van Engeland, en de Keurvorfl van Beyere met een leger van honderd

duyzend man aanfchouwers van het veroveren deezer [lad geweell waaren, zoo leefl: men nog op

den voorgrond:

NAMURCUM EXPUGNATUM, SPECTANTE AURIACO ET

BAVARO CUM CENTUM ARMATORUM MILLIBUs,

XXX )UNH MDCXCII.

NAMEN GEWONNEN IN ’T GEZIGT VAN ORANÉ'E, BETERE

EN HONDERDDUTZEND MANNEN VAN WAPENEN,

DEN 30 VAN ZOAIERAIAAND 1692.

II. Het gelaurierd kopílult van den zelfden Koning, waarmede de voorzyde van den мусс.

den beltempeld is, wordt omvangen door dit verfchillend randlchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERGHRISTE

LTKSTE KONING.

Op de tegenzyde ziet men tuchhen verfcheydene vaandels, flandaarden , en де verbaasde Stroom

goden, de Maas en Sambre eenen ronden voetllal, behangen met het wapenfchild van de Stad Na

men , op welken een overwinningbecldje, ’t gene in de eene hand eenen palmtak en in de andere

eenen lauwerkrans houdt, gelteld is. Voorts Нац: zoo in den bovenrand als op den voorgrond dit

oplchrift:

NAMURCUM CAPTUM, SUB OCULIS GERMANORUM, HISPA

коком, ANGLortuM, BATAVORUM CENTUM

MILLIUM. MDC_XCII.

NAMEN GEII/ONNEN, IN HET GEZIGT VAN HONDERDDUT

ZEND DUTTSCHERS, SPANj'AARDEN, ENGELSCHEN

EN HOLLANDERS 1691.

III. Dees derde is gelylc aan den voorgaandcn, uytgczonderd dat op de voorzyde ’s Konings

borllbeeld met den {linlteren wang naar buyten gekeerd , en op den ronden voerilal der tegenzyde

in de plaats van het wapenichild van Namen dit opfchrift gelleld is: l

e LU„И
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LUDOVICUS MAGNUS NAMURCum URBEM ET ARCES XXX

DIErum OBSIDione CAEPIT SUB OCULIS HISPAnorum,

ANGLorum, GERManorum BATAvorum CENTUM

MILLium MDCXCII.

LODEWYK DE GROOÏE

HEEFT DE StAD NAMEN EN DE SLOTEN

DOOR EÉN BELEG VAN 30. DAGEN ONDER DE OÖGEN

FAN HONDERDDUTZEND

SPANJAARDEN, ENGELSCHEN, DUYTSCHERS

EN HOLLANDERS GEWONNEN. 169г.

IV. Met 's Koníngs borftbeeld is wederom de voorzyde van den vierden bcftempeld, wiens

rand deeze tytelen voert :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI ANISSimot,

Semper Augustus, Victor que

Perpetuus.

LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISTELYK.STE KONING,

ALTYD DOORLUGtIG EN BESTANDIG

OVERWINNAAR.

De gewönne ftad , haare fterkten en flot zyn op de tegenzyde, tuflchen dit opfchrift, afge-

beeld; 4 gene zoo op eenen bovenverbeelden wimpel als op den voorgrond des pennings gc-

lteld is :

ARCE, FORTALITIIS ET URBE NAMURCI CAPTis

30 JUN11 MDCXCII.

НЕТ SLOT, DE STERKTEN, EN STAD NAMEN DEN 30 VAN

ZOMERMAAND i6o¿ GEWONNEN.

V. De laatftc, die een legpeiining en met 's Konings kopftuk op dc voorzyde beftcmpcld is,

voert in den rand deezen tytel :

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

De tegenzyde verbeeldt de gewönne flad en haar flot tuflchen dit rand- en opfchrift:

G z INr
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INVICTISSIMI TRIUMPHATORIS OPUS NAMURCUM

CAPTUM Die 30 JUN11 169z.

НЕТ WINNEN FAN NAMEN, DEN 30 DAG VAN ZOMERMAAND

1брг, IS НЕТ WERK VAN DEN ONVERWINNE-

LTKSTEN ZEEGEPRAALER.

Naa 't verdrag der overgaavc getekend

was , namen de belegeraars aanftouds bezit

ton.trt. vaa eene jer trappen (1) van des flots

♦der Capit. ,rr V / ,

toorn tot dat de bezetting uyrrrok , t

gene des middags van den eerften van

Hooimaand omirent drie uuren , met

ilaande trommelet! , ontrolde vaandelen

cn andere tekenen van eer längs de gefchoo-

te walbreuke , mede voerende zes ftuk-

ke kanon en twee mortieren , midsgaders

den daarroe vereyfchten oorlogsvoorraad ,

onder 't beleyd van den Prins van Barban-

çon , geweezen Landvoogd en Hoofd-

krygsbevelhcbber des Gewefts, gefchiedde.

De bezetting, welke beftondt uyt Spaan-

fche , Wali'che , Brandenburgeriche en

Staatfche knechten en beloofdhad,ftaande

de drie еетЛе weeken , tegen den Koning

van Vrankryk in 't leger der Bondgenoo-

ten niet te zullen dienen , wierdt gevolg-

lyk onder geleyde van eenige Franfche

(i)IV.art. benden naarLoven (г) gebragt , naa haar de

Cap.van 1 noodige vragtwagcns waaren verzorgd om

iaitcei. het haare insgelyks derwaart te laaten voe-

ren. Aldus wierdt de Koning vaa Vrankryk

rneefter van Namen , *c gene aan de Maas

en Sambre vyf uuren van Huyen Dinant,

zes van Charleroy, en tien van Luyk,

Loven en Bruiîcl is gelegen. En dewyi

zyne Majefteyt by 't overgaan van 'c flot

niet alleen had (3) beloofd van de burgers

en inwoonders by alle hunne voorrechten

te zullen handhaaven ,maar te vooren reeds

by 't dvvingen der ftad verklaard, van de

Geeftlyke en Werreldlyke Staaten des

Gewefts , midsgaders den Magiftraat der

ftad op dieu voet te zullen laaten , gelyk

als ze tot nogtoc onder de regeering van

den Spaanfchcn (4) Koning geweeft waa

ren, zoo is 't geen wonder dat de la atîle,

welke uyt ecnen Hoofd- en Onderfchout ,

midsgaders eenen Burgemeefter, zes fche-

pens, (5) twee GriíBers en vietgezwoore-

nenbeftaat, tot teken zyuer gehoudenifîe

deezen gedenkpenning ter eerc van hunnen

nieuwen Vorft heefc laaten munten, uyt aan-

merking die niet alleen de ftad hadgedwon«

gen.maar ftraks by't negende lid des verdrags

00k bezorgd geweeft, dat ze door 't (6) vuur

van 4 flot niet zou befchaadigd worden.

(3)1. an:

van de

Cap. van 4

kaltcel.

art. van de

Cap. derCap.

fiad.

M Le»

Délices

des Pais-

bas torn.

IH. pag.

14.

(6) Europ.'

Merk.

II. ftuk,

169г.

pag. zoo.

Rondom 's Koning; geharnafle borftbeeld , vvaarroede de voorzyde beftempeld is, lecft men

in den rand deeze rytels :

LUDOVICUS MAGnus, GALLt^ REX, Pius, Felix,

Augustus Pater Patriae.

LODE-
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LODEWTK DE GROOTE, KONING VAN VRANKRYK; .

1692.

GODVRUGTIG, GELUKKIG EN DOORLUGYIG

VÄDER DES VdDERL/INDS.

Op de tegenzyde is een burgcrkrans naar de wys der ouden, Awegens ’t behouden der burgeren

verbeeld, en zoo dadrrondom als daarbinnen dit opfchrift geiteld:

LUDOVICO MAGNo EXPUGNATORI SIMUL ET CONSERi

VATORI URBIS SENATUS POPULUSQUE NAMUR-_

CENSIS OPTrMo PRINCIPI.

MDCXCII.

К

DE Rar/1D EN 'r VOLK VAN NEMEN HEEFT DEEzEN ‚мы

LoDEWrK DEN снастям, огвкштыллк EN TE _

GELIK BEHoUDER DER SMD, DEN EESIEN

VORM, тощих/71). 1692.

De Koning van Vrankryk, die den ge

lukkigen uytflag deezer gewigtige onder

neeminge aan zyne goede voorzorge , wel

voornaamelyk te wyten had, met alles

daartoe tydig te hebbenlaaten vervaardi

gen , had met den aanvang deezes jaars

@Lamy geene mindere (t) toebereydfelen te water

22512;: gemaakt om Koning Jakob, waar ’t moo

lv. rol. gelyk. op den Britfchen troon te herüel

71°’ len; Dus waaren, behalven eene menigte

oorlogfcheepen , branders , fluyten , galeyen

en andere vragtfcheepen,die men te Toulon,

@Enron (2) Marfeille, en Breil had uytgeruft nog

te Rochefort tien fcheepen van achtenvyf

1692. tig tot zeilig flukken kanon . tydig ver

?‘g'99’ vaardigd, en verfcheydene benden naar de

kuiten van Normandië afgezakt; werwaart

Koningjakobzelf den eenentwintigûen van

Grasmaand, naa hy ’sdaags te vooren zy

nen Zoon den Prins van Walles met de

Ridderordre van den Hoosband had begif

tigd, over Anet, Latrape,en Kaen, inge

zelfchap van den Maarfchalk van Belle

fonds vertrok, om tuflchen Cherbourg en

La Hogue, gelegen op (3)'de такая van @511092
ek.

Normandië tegen over het eyland Wight, „jhm

de aldaar afgezakte benden, die omtrent 1691-925

tnffchen de een- en tweeëntwintigduyzend '3°'

man nytmaakten, voor haare infcheeping

te bezigtigen.Waarmede den negenentwin

tigflen dier maand een aanvang gemaakt,

en federt ook alles aan boord vervaardigd

wierdt, om de paarden van vier regementeu

ruyters te konnen Rallen, welke insgelyks

(londen overgevoerd te worden; Dus was

alles met den aanvang van Bloeimaand vaar

dig, ieder vleyde zich met de hoope van `

des gevlugten Konings aanflaande berücl

linge , en dat men in dit jaar het zee

vermoogen , ’t gene men in ’t voorige door

de bevochte zeege te water meende ver

kreegen te hebben , door de gezwind

heyd deezer nytruflîinge . volgens ge

tuygenis van deezen legpenning, meen

de te handhaaven , welke tereerevan des

Franfchen Konings natuurlyken Zoon,

als Admiraal diet kroone, in dit jaar ge-_

munt is.

 

De beeldenis van den jon en Admiraal, welke den zesden van Zomermaand des jaars zeßien- ( `
011mm.

honderdachtenzeventig, ge oren, en de Gemaalìn van den Markgraaf van Montefpan tot (4) gcnm“,

moeder gehad heeft, Raat op de voorzyde binnen dit randfchrift: raf. 54.

IIIIÁZJeel. ~ ' H Lovxs
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Louis ALEXANDRE DE BOURBON COMTE DE TOULOUSE

ADMIRAL DE FRANCE.
..1

LoDEWïK ¿LEX/INDER .MN BOURBON, GRn/1F [от

_foULoUzE, ¿DMR/ML VAN

‘ пикша-пс

Een blixem is op de4 tegenzyde aan 'den drietand van Neptuyn gehecht, en het zinnebeeld van

’t gezwinde zeevermoogen. . In den rand leeft men deeze fpreuk:

HIS JEQUORA VINDICAT ARMIS. 169;.

L. e

Dan hoe groot de gezwindheyd, ‘waar

mede deeze uytruůing geichiedde, en des

ook d? hoope van eenen goeden uytflagwas,

mids de verliandhouding, die men met de

misnoegden in Engeland had,zoo verydel

de де Hemel echter alle deeze menfchlyke

raadflagen. De voorgenome landing had

geenen voortgang. Want eene verwoede

Ilorm overviel ecrit de fcheepen, die van

Havre de'Grace naar La-Hogue overPtaken,

en de gefiadige tegenwinden beletteden

het in zee flecken» aan ’t ingefcheepte krygs

volk, ’t gene Vdoor'(t) vyfenveertig lehee.

pen van oorlog en eli’` branders onder ’t be

leyd van den Graaf van Tourville moeii ge

dekt worden ', welke tot dat eynde reeds

vooraf zynde in zee geftooken den negen

entwintigfien van Bloeimaand tufi'chen de

Kaap van La Hogue en de punt van Barfleur

de Britfche en Staatiehe oorlogsvloot ont

dekte; die tot verydelinge der hooge voor

neemens van Koning Jakob immiddels ook

was in zee gezonden. En hoewel deeze

vloot achtentachtig feheepen van oorlog

Herk was, zoo beflooten de Françoizen

nogthans,de zelve aan te tafien, mids zy

het voordeel van den wind hadden en

zich verzekerd 4hielden dat de verfiandhou

dingen van Koning Jakob паштет:

gelyks tot onder de fcheepshopluyden (2)

der verbonde vlootewyd en zyd uytbreyd

den. Op den middag (3) dan verhiefzich

het onderling gevecht, ’t gene een-en an

dermaal, doch telkens met zoo groot naa

deel der aanvalleren hervat uierdt, dat

die, naar ’t fpringen van drie hunner fchee

pen, genoodzaakt wierden onder gunft van

den opkomenden nacht te vlugten en waar

’ toe ook de volgende dag beüeed wierdt,

MET DEEZE „тред/Ем BEVEILIGT Hr DEA zE'E. 1592.

\.

.x ..1

mids zy onophoudelyk door de zeegepraa.

lende vloot wierden naagejaagd. Dier

halven om het hand over hand geíladig

toeneemende gevaar, waar ’t moogelyk,

nog te ontwyken, {cheydden zy zich ‘van

den anderen. Drie hunner fcheepen en daar

onder yde Koninglyke Zon, voorzien met:

honderdtientmetaale itukkendiepen dan in

de baay van Cherbour , welke door den

Ridder van Laval (4) a daar eerů bezet en

gevolglyk verbrand wierden. Een ander

gedeelte der gevlugte vloot zettede"’t ter

wederz'yde van ’t 'Ilot Lizet op ’t “инд,
doch waarvan de overwinnaars op den twee

den van Zomermaand door uytgezette roei

booten zes groote Тетерев, wier halfte
driehoog gefchnt' voerde, in den.brand

(laken, welk zelfde noodlot den volgen

den dag ’s morgens nog tien andere, behal

ven een groote menigte koopvaardyfcheef

pen en geen minder (5) getal kleyne vaar

tuygen ondergingen. Op deeze wys vondt

zich ' Vrankryk op zyne beurt verootmoe
digd, en Koning Jakob voor eeuwig van

de opgevatte hoope (6) zyner onfeylbaare

herilellinge door zoo fchriklyke neder

laag, verlieeken , Welker weêrgaa de Ver

eenigde Geweften , naa het verílaan der

'onverwinlyke Spaanfche vloote van Phi

lips den Il, aan geenen hunner vyanden

federt hadden toegebragt. Invoegen het

uiet'te'verwonderen is, dat ’t zy aldaar,’t

zy in Engeland en andere gewefien , zoo

groot getal van gedenkpenningen, om daar

.vande geheugenis te vereeuwigen , gemunt

is, en die , mids zy op geen eene plaat

konden geplaatii worden , dierhalven op

verfeheydene en de wel шеей gevoeglykile

wyze verdeeld zyn.

I. Rondom

van denl

Адт.

monde «

I Juny.

1692..

(5) Larrey

Hill.d’An«

iet. rom.

V. iol.

7n.

(6) Ешор:

Merkur.

Il. ítuk ,

1692.. pag.~

169.
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I. Roudooi het bojfíbeelJ van Koning Willem, want daamwde is4e wai'syde vanden eerílen

befttmpeld, lecft roen in den rand decze tytelcn:

GULIELMUS III, Dei Gratia iMagn«- BRITannije FRANCi*

ET HIBerni/e REX.

H í Wlb



3i N E D E R L A N D S С H E

169г.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTBRITTANJE, FRANKRIK

■.'ЖИHERLAND.

tO Vire ^c tegenzyde ziet men den vergramden Neptuyu met zynen opgeheeten drietand den ge-

jEn.lib. waanden ZeegoJ , mids die t'onrechc zieh het zregebied dorft aanmatigen, van zyne karflaanj

l. f. 140. onder deeze ^ 1 ) fpreuk :

DE MISDAADEN WORDEN MET QELTKE

STRAF GEBOED.

(i)Virg. Voorts ftaatnog op den voorgrond deeze tweede fpreuk van den zelfdcn (г) Hcldcndichter

>F.n.iib. omleend:

1.^.143-

MIHI SORTE DATUM.

AAN MY DOOR НЕГ LOT GEGEEVEN.

II. Het geharnafte borftbeeld van den zelfden Vorfl: ftaat, omzoomd van de zelfdc tyrelen,

op de voorzyde,en die van den Engelfchen en Staatfchen L: Admiraal in 't midden der tcgenzyde,

binnen die omfchrifr :

Dominus RÜSSEL ADMIRALus BRITANNiä,

Dominus ALMONDE ADMIRALus BATAVUS.

DE HEER RÜSSEL ADMIRAAL VAN BRITTANJE,

DE HEER ALMONDE ADMIRAAL VAN HOLLAND.

De eertytel van Admiraal \s(%)vxci de Arabifche woorden Amir(hetr)cn "Altes, 't gene tot de

Woorticn- Kcbehoord, herkomftig, en des, zoo veel als Z«¿«r. betekenende, door de Siciliaanen en Gc-

boek nueezen het eerft aan de Opperbevelhcbbers hunner zeemagten gegeeven. Rondom wier twee

J.deel, hier voorgemelde borftbeelden in vier tafereelen zoo de gehoude zeeflag', als het verbranden

fol. 147. tier vyandlyke feheepen naamaals voorgevallen , met deeze tuflchengeftelde byfchriften vcrbeeld

zyn:

4 TOT CHERBOURG, 14 TOT LA HOGUE, r BY

GUARSEY, б BY WICHT.

III Van Koning Willem en zyne. Gemaalinnc ftaao. de bceldeniflen op- de voorzyde van den

derden,omzoomd door deeze tytelen:

GULIblmus ET MARIA, Dei Gratia Magnas BRITanniaî,

FRanciä ET HIBerni^REX ET

REGINA.

•- .

'WILLEM ENRIARIA, 'DOOR GODSGENADE KONING EN

. KONINGIN VAN GROOTBRITTANJE,

VRANKRYK EN IERLAND.

Onder deeze fpreuk , ziet men op de tcgenzyde bet voorgevallen zeegevecht afgebeeld :

AS-
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ASSERTA MARIS IMPERII GLORIA.

DE GLORI FAN *T GEB1ED DER ZEE FERZEKERD.

Voorts ftaat op den voet de dag , 200 naar de onde als nieuwe tydsrekeninge, midsgaders het

jaar geftempeld , waarop het gemeide zeegeyecht is voorgcvallen:

GALLORUM CLASSE DELETA Dïe XIX, XXIX

MAJI M DC XCII.

DE FRANSCHE FLOOT FERDELGD, DEN ip OF 19 DAG FAN

BLOEIMAAND. 169г.

IV. Tuflchen Ierland cn de Vereenigde Geweften, welke als twee vrouwen verbeeld zyn,

ftaat Koning Willem, boven het woord (CONCORDANT) ZY KOMEN OFER-

EENt'm Romeynfch gewaad , met eeti fcheepsfpaan in de flinker hand , en wordt door cene nevens-

vliegende Ovcrwinning, binnen dit randfchrifc, gekroond:

WlLHELMus III, Dei Gratia MAGnä BRITanniä,

FRANcifi ET HIBerniä REX, GALLO

RUM VICTOR.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

GROOTBRITTANJE, FRANKRTK EN 1ER'

LAND, OFERfFINNAAR DER

FRANCOIZEN.

i

Op de tegenzyde wordt een gedeclte van den (1) Dierenkring en daarop de Franfche Zon in (OVirg;

het hemelteken den tweeling , ncvens dit randfchrift, gezien: Лп.т.и

SOLIS ITER.

IVEG DER ZONNE.

«

Waar onder voorts nog het voorgevalle zeegevecht verbeeld , en dit opfchrift op den voorgrond

gcfteld is:

VICTORIA NAValis DE GALLIS MAXima, DIE 19 '

MAY. MDCXCII.

DE GROOTSTE SCHEEPSOFERWINN1NG OP DE FRANCOI

ZEN, DEN 19 DAG FAN BLOEI

MAAND. 169г.

Eyndelyk zoo leeft men op de diktevan den penning deeze twee jaarduydende dichtregelcn:

ConCastIg atVs gaLLorVM FastVs et astVs

fLVCtIbVs, et pVgna fraCtVs atroCe fragor.

DE FRANSCHS TROISHEYD EN LOOSHETD OP DE ВAAREN

TE GELYK GESTRAFT, EN HUN GROOT GEDRUTS

DOOR EEN WREED GEFECHT

GEDEMPT.

* 1

UILVeel. I V. Decs,
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Д tué'. ч

` î 1NeENsA.GALL.cLAssE

* ANG.ET.BAT.v1ans/

\

‚_ V. Dees, die’s Koning Willems geharnaße borflbeeld voert,is daarrondom op de voorzyde be

\

Ileinpeld met dit randfchrift:

GUILIELMU'S I-II, Der Сиди-м. МАСыв BRITANNr/E, FRANCIA:

HlB»E1tNxIE_,REX. Il; .j A

WILLEM DE III, DooR GODS GENEDE KONING VEN

~. недостижимым, радужки i - 

‘ ‘ EN IERLEND. -

In het verfehiet der regenzyde is de gehoude zeellag'verbeeld, als blykt uyt dit opl'chrift, ’t

gene daaronder op den voorgrond gelteld is :"

-..

.' я AGAL..
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GALLIS FOEDA STRAGE MARI EJECTIS, 29 MAII 169Ù

DE FRANCOIZ EN DOOR EENE SCHANDELYKE NEDER-

LAAG VIT DE ZEE GEJAAGD DEN 19 FAN

BLOEIMAAND 169г.
• i ■' • ' ' ' , '

Voorwaart is een krygsheld verbeeld , die op een (child, »t gene hy aan zynen flinkeren arm

draagt, de wapenen Van Grootbrittanje en de Vereenigde Geweften voert, en met zynen drietand

eene fcheepszuyl omverfrnyt, op wisns voetiLl eene in zee ondergaande zon verbeeld is, waarom

in den bovenrand ftaat:

'': HINC OCCIDIT UNDIS.

ZT GAAT VANHIER IN DE WATEREN ONDER,

VI. Met het borftbeeld van den zelfden Vorft , doch omringd door deeze verfcbillende tytelen^

is de voorzyde van den zesden beltempeld :

GUILIELMUS III, Dei Gratia MAGna BRITTanniä,

FRancia ET HIBernia REX,

FiDEi Defensor.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

GRQ.OTBRITTANJE, VRANKRIK EN IERLAND,

BESCHERMER DES GELOGFS.

De tegenzyde verbeeldt in 4 verfchiet de wederzydfche vlooten in onderling gevecht, en voor

waart den Franfchen Haan door den Engelfchen Eenhoorn, en den Leeuw der Vereenigde Ge

weften uyt de zee gejaagd , onder dit randfehrift :

IMPERIUM PELAGI NOBIS.

AAN ONS STAAT НЕТ ZEEGEBIED.

Hoe dat nu verkreegen is, leeft men op den voorgrond, die dit opfchrift voert :

INCENSA GALLorüm CLASSE, ANGli ET BATavi

VICTORES. MDCXCII.

DE VLOOT DER FRANCO IZEN VERBRAND, DE ENGEL-

SCHEN EN HOLLANDERS OVERWIN-

NAARS 169г.

VII. Van den zevenden is de rand der voorzyde, die met de beeldeniiTen van beyden deKoning-

lyke perfoonen beitempeld is, omzoomd door deeze tytelen:

GULIelmus ET MARIA, Dei Gratia Magna BRITan-

nia, FRancia ET HIBerni« REX

ET REGINA.

WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GENADE KONING EN

KONINGIN VAN GROOTBRITTANJE, VRANK-

R1K EN IERLAND.

De rugzyde verbeeldt eensdeels het gewönne zeegevecht , en daarom andersdeels eenen krygs-

held , welke gezeeten , naaft den Engelfchen Eenhoorn en den Nederlandfchen Leeuw op eenen

ftapel bevochte wapenen eenen drietand in de rechter hand houdt , waarop , tot tcken dier bekome

overwinninge , een zeegekrans,even als in den bovenrand, dit omíchrife gefteld is:

GALLIS OCEANO EXPULSIS A CLASSE BRITANNO-

BATAVICA. MDCXCII.

I t DE
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4Í2L. DE FRANCOIZEN UïT DE ZEE GEJAAGD DOOR DE

BRITSCHE EN HOLLANDSCHE VLOOT 169г.

VIH. Deeze rugzyde wordt altemets 00k wel met eene andere tegenzyde gepaard gcvonden,

welke in 'c verfehlet byBARFLEUR de oorlogfcheepen in 4 gevecht , en voorwaart RUS-

SEL en ALMONDEin eene zeekar verbeddt, wier eene eenen bezem op eenen drietand,

en de andere eenen blooten degen voen ; zulks LODEWYK DE XIII I. ( Louis X 1 1 1 1 )

zieh hierop met zyne zeekar in den flinkeren hoek op de vlugt begeeft } waarom , mids hy zieh

(*)HiDul eertyds by 4 herwinnen van Kajana, het zinnebeeld van Neptuynhad toegepaft (*) , in den boven-

fit. 4З4. randftaat:

PSEUDO NEPTUNO MARI EJECTO.

/

DE FALSCHE NEPTUTN UTT DE ZEE GEJAAGD.

IX. 's Körtings borftbeeld, omrîngJ in den rand met deeze tytelen, flaat wederom op de voor-

de:

WIL.
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1691.

WILHELMUS III, Dei Gratia ANGlia, SCOtia, FRANCia,

ET HIBernive REX.

WILLEM DE Uly DOOR GODS GENADE KOÑING VAN

ENGELAND, SCHOTLAND, VRANKRTK

EN 1ERLAND. »

Ncvens het fchip Brittatije, waarop de Admiraal Ruflei (i) her. bevel gevoerd had, is op de andere Mcrk"0^'

zyde omhoog eene middagzon, even als in den flinkeren hoek eene tweede, die ondergaat, né- li.iluk,

vens het zinkende fchip de Koninglyke Zon , waarop de Graaf (г) van Tourville hec bevel gc- 1692.. pag.

voerdhad, verbeeldj tuflchen dit om- en opfchrift : * ri)Europ'

Merk.

,„ . Il.ftuk,

SOL ORIENS FUGAT OCGIDENTEM Die ^ MAY i69i.pag.
»9

M D С X С 1 I.

15a

DE OPGAANDE ZON VERJAAGT DE ONDERGAANDE DEN

f9 DAG FAN BLOEIMAAND i6p¿.
29

X. Dees heeft nevens het voorgaande borftbeeld ook dat zyner Gemaalinne op de voorzyde ge-

paard,en des in den rand deeze verfchillende tytelen:

GULielmus ET MARia Dei Gratia Magna Britannia,

Francia ET Hibernia REX ET

REGINA.

WILLEM ÊN MARIA, DOOR GODS GENADE KONING

EN KONINGIN FAN GROOTBRITTANJE,

VRANKRTK EN IERLAND.

Nogmaals is op de tegenzyde het voorgevalle gevecht verbeeld ; binnen dit om • en op

fchrift:

NOX NULLA SECUTA EST PUGNam NAValem

INTer ANGlos ET FRancos 20

МАП 1брг.

GEENE NACHT IS >ER GEVOLGD OP >T SCHEEPSGEVECHT

TUSSCHEN DE ENGELSCHEN EN FRANCOIZEN DEN

Z9 VAN BLOEIMAAND. 169г.

XI. Op de eene zyde van deezen penning worden de onderlinge fcheepen in cen zeer ílreng ge- (3)Virg.

vecht gezicn,en wat voorwaart de gewaande Zeegod door Neptuyn met eenen drietand uyt zync -Жп.ИЬ.

kar gebonsdj onder deeze (3) fpreuk: l.jfr.138.

NON ILLI IMPERIUM, SED MIHI SORTE DATUM.

JT GEBIED BEHOORT NIET AAN НЕМ, MAAR IS MT

DOOR 'Г LOT GEGEEVEN.

En dewyl dit door 4 beleyd van 's Konings vlooten gcfchied was, ftaat nog op den voor-

crond :

Illl.Veet. К GUI-
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GUILIELMO III, Magn^ BRITanniíe Regí, OB IMPERIUM

MARIS ASSERTum.

AAN WILLEM DEN III, KONING VAN GROOTB RITTANJE,

WEGENS >T HANDHAAVEN VAN 'Г ZEEGE-

BIED, TOEGEWTD.

Op de tegenzyde ziet men in 4 verfehlet een Franfch fchip zinken en de Franfche zonne onder-

gaan , nevens deeze ipreuk in den bovenrand :

SE CONDET IN UNDIS.

. ZT ZAL ZICH IN DE WATEREN VERBERGEN.

Voorts is in de zelfJe zee een fchip verbeeld, 't gene naar de wyze der Ouden gemaakt is , en

waarop de waper.fchilden van Grootbrittanje en de Vereenigde Gewcften onder eene fcheeps-

kroon, midsgaders eene ihande Overwinning geplaatft zyn} Soven dit opfchrift:

DELETA AC INCENSA GALLORUM CLASSE. MDCXCII:

DE VLOOr DER FRANCOIZEN VERDELGD EN

VERBRAND 169г.

с

XII. De eene zyde van den twaalfden penning verbeeldt TER EEUWIGE GEDACH

TENIS SE (MEMORISE iET ERN ЛЕ ) van de behaalde zeege tuflehen de wapenfchil-

den van Grootbrittanje en de Vereenigde Geweiten , het borftbeeld van WILLEM DEN III

KONING VAN ENGELAND (WILhblmus III, ANGLiä REX) op eenen

verheven Vierkanten voetftal,en in 't ronde van eene praalzaal de geharnafte ftandbcelden van de

Zeebevelhebberen RUSsel, A: SMET, DE LAVAL, en ALMOnde. Op de an

dere zyde houdt de overwinning en de faam een uyrgefprcyd kleed, waarop dit opfchrift en dé

naamen van eenige verbrande fcheepen gefteld zyn :

VOTA ORBIS, CLASSe GALLica AB ANGlis ET

HOLLandis DELETa, Die 19

M All 169г.

f

LE SOLEIL ROYAL.

LE DAUFIN ROYAL

LE TRIUMPHANT.

LE COURAGEUX.

LE VICTORIEUX.

LE VAINCEUR.

LE TERRIBLE.

LE ILLUSTRE.

LE S E R I E U

LE FIER

LE MONA . . .

LE S . . - . .

LE....

GELOFTEN DER WERRELD,

WEGENS НЕТ VERNIELEN DER FRANSCHE VLOOTE

DOOR DE ENGELSCHEN EN HOLLANDERS^

DEN Z9 DAG VAN В LOEIMAAND. iöpi.

DE
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DE KONINGLTKE Z О N.

DE KONINGLTKE D О L F T N.

DE ZEEGEPRAALER.

DE MO E D IG E.

DE ZEEGERYKE.

DE OVERWINNAAR.

DE VERSCHR1KKELYKE.

DE DOORLUCHTIGE.

DE STEMMIGE

DE TR О T S E.

DE MONA . . . .

DES....

DE....

XIII. Gelyk tie voorzyde raec hct Koninglyke borilbeelJ , zoo is der zelver rand bcftempelJ met

deeze ty tels :

К i WIL-
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*" w (WILHELMÜS III, Dei Gratia ÄNGliä, SCOtia FRANCiä,

ET HIBerniä REX.

i

WILLEM DE 111, DOOR GODS GENADE KONING FAN

ENGELAND, SCHOKLAND, VRANKRYK

EN lERLAND.

Op de tegenzyde ziet men hier eenige Franfche oorlogfcheepen zinken , daar weder eenige an

deren in een zcer ftreng gevechc, en daarby zoo boven als onder dit op- en omfchrift gefteld :

BRITANNA ET BELGICA VIRTUS, Die MAJI MDCXCII.

DE BRirSCHE EN NEDERLANDSCHE DAPPERHEYD DEN

? FAN BL0E1MAAND. 169г.

. •> , ' '

(OEratrai XIV. Wclk rugftuk altemets 00k met eene andere tegenzyde gepaard is, die cenen zittenden

Adag. Herkules onder deezc (1) fprcuk verbeeldt:

Cent. I.

fol. 173.

NE HERCULES ADVERSUS DUOS.

QEEN HERKULES ZELF IS TEGEN TWEE

BESTÄNDIG.

XV. Deeze verfchillende tytels leeft men in den rand der voorzyde van den vyftienden , rondom

*$ Konings gelaurierd borftbeeld :

" A *■ i *«-•■«» ■ i ~

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnds.

DE ONVERWINNELYKSTE WILLEM DE GROOTE.

Op de Franfchfe zeekufl wachten de krygsbenden van Koning Jakob te vcrgeefífch om ingo

fcheept te worden ¿ mids in 'с verfehiet de Franfche zon ondergaat, en voorwaart, onder den

Leeuw, de weegfchaal en maagd , tekenen van den dierenkring, verfcheydene Franfche wape-

nen veríirooid en verbrokcn leggen. Het randíchrift luydt aldus:

INGRESSO HOC SOLIS DECRESCUNT LUMINA SIGNO.

BY НЕТ INTREEN FAN DIT TEKEN VERMINDERT НЕТ

LICHT DER ZONNE.

XVI. De
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XVI. De yoorzyde is wedcrora in den rand, rondom 's Konings borilbeeld , beftempeld met

die omfchrift:

: INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnus.
'■■ » •

DE ONVERWINNELYKSÏE WILLEM DE GROOTE.

Вoven twee zeegetakken leeft men op de rugzyde dit Latynfch opfchrift :

FUGATIS EX MARI BRITANnico GALLIS,

INCENSA, CAPTA,

DESTRUCTAqjje CLASSE.

FOEDISSIMUM AD LITTORA MONUMENTUM

PSEUDO NEPTÜNI GALLICI

LUDOVICI XIIII Memoria Sacrum MDCXCII.

DE
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1б9г' DE FRANCOIZEN U7T DE BRITSCHE ZEE GEJAAGD,

DE VLOOT VERBRAND, GENOMEN OF VERNIELD,

IS ZOO EEN SCHANDELIK GEDENKTEKEN

OP DE KÜSTEN VAN DEN GEWAANDEN FRAN.

SCHEN NEPTUTN

LODEWYK DEN XIIII.

TER GEDACHTENIS TOEGEWTD 169г.

XVII. Het zelfde borftbeeld en omfchrift ftaat op de voorzyde. In 't verfehlet der tegenzy-

de verbrandt het fchip de Koninglyke Zon, waarop, mids de Nederlandfche Leeuw den dric-

tand van 't zeevermoogen in zynen voorklaauw voert , de Franfche haan , gewoon by 't opgaan

der zonne te kraaijen , verbaasdlyk de vlugt neemtj onder dit randfchrift:

NON CANTABIT NISI RESURGAT. MDCXCII.

НГ ZAL NIET KRAAIJEN VOORZE WEDER

О PSTTG T. 169z.

XIIX. Het gelaurierde borftbeeld van den zelfden Vorft ftaat wederom op de voorzyde, doch

omzoomd met deeze verfchillcnde tytels :

GULIELMUS III, Dei Gratia MAGnje BRITanniä, FRANciä

ET HIBerniä REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING

VAN GROOTBRITTANJE, VRANKRYK

EN IERLAND.

De rugzyde verbeeldt de wederzydfche vlooten in onderling gevecht } onder dit rand

fchrift:

SIC GLORIA GALLI VANESCAT.

DAT ALZOO DE GLORI VAN DEN FRANSCH-

MAN VERSLENSE.

Waar door dit nu gefchied is, viudt men op den voorgrond dusdaanig aangetekend:

CLasse FRancorum PER ANglos ET BATavos TOTa

DESTRucta A 19 MAJi AD 5 JUN11

169г.

DE HEELE VLOOT DER FRANCOIZEN DOOR DE ENGELSCHEN

4

EN HOLLANDERS VERDELGD VAN DEN 19 VAN

BLOEIMAAND 70T DEN 5 VAN ZOMER

MAand. 1692,., ' ; '

XIX. Boven het nu meermaals gemelde fcheepsgevecht , waar nevens eene ondergaande zon

verbeeld is , leeft men dit randfchrift > op de eene zyde van den negentienden :

VER-
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VERGIT IN OCCASUM.

ZT NETGT NAAR DEN ONDERGANG.

1691

Op de tcgenzyde ziet men in't verfehlet verfcheydene fcheepen in vollen brand , en op den oever

der zee twee Türken, die, gewoon van de Françoizen hulp te ontfangen, wegens deezc neder-

laag van zoo trouwe bondgenooten ,uyt verwon tiering hunne handen ten Hemel verheffen, onder

deeze fpreuk :

HEU! QJUIS JAM MISERIS POTERIT SUCCURRERE TURCIS?

HELAAS! WIE ZAL NU DEN ARME TÜRKEN KÖNNEN

ONDERSTAND BIEDENl

XX. Op de eene zyde is- het gelaurierde borftbeeld van Koning Willem ncvens zyne gewoon-

lyk tytelen, even als op de andere zyde in 'c verfchiet het fcheepsgevecht,en voorwaart onder ee

ne fcheepskroon het wapenfehild van Engeland en dat dei Vereenigde Geweiten tuffchen ver

fcheydene fcheepsvlaggen aan eenen drietand, onder dit randfchrlft j verbecld :

MARi BRITANNico PULSis GALLis MDCXCII.

DE FRANÇOIZEN иТГ DE BRITSCHE ZEE

GEJAAGD. 169г.

L * XXI,
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169г. XXI. In den rand der voorzyde van den eenëntwintigften lecft menrondom 's Konings borft-

- beeld deeze tytels :

WILHelmus III, Dei Gratia ANGlije, SCOtiä,

FRanciä, ET HIBerniíE REX,

DEFensor FIDei.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING

VAN ENGELAND, SCHOTLAND , FRANK-

RTK EN lERLANDi BESCHERMER

DES GELOOFS^

Boven bet gehouden fcheepsgevecht, 'r. gene op de tegenzyde verbeeld is, leeft men deeze

fpreuk :

NUNC PLURIBUS IMPAR.

NU KAN HT TEGEN VEELEN NIET OP.

глин* Zinfpeelende op het zinnebeeld der zonne de aardkloot befchynende met de byipreuk NEC

Gcdcnk'p. PLURIBUS IMPAR, {ГОТ VEELEN ZELF NIET ONBEQUAAM)

тапЬо- door den Koning (1) in 't jaar zeftienhonderddrieënzeftig aangenomen, en waarmede hy federt

den XIV ^еп Admiraal de Ruyter (*) befchonk. Voorts ftaat op den voet des pennings:

I.dccl, *

cf'abul OB CLASSem GALLicam AB ANGlis ET HOLLandis VICTam

ET DELETam, Die гр, 51 MAIi

Anno 169г.

TER OORZAAKE DAT DE FRANSCHE VLOOT DOOR DE EN-

GELSCHEN EN HOLLANDERS IS OVERWONNEN

EN VERDELGD, DEN 19 EN 31 DAG VAN

BLOEIMAAND IN 'T JAAR. 169г.

XXII. Rondom 't Koninglyke borílbeeld, waarmede de voorzyde beftempeld is, iban in den

rand deeze vcrfchillende tytels :

GULIELMus III, Dei Gratia Magna BRITtanni/e,

FRancije ET HIBernive REX, Fidei ,

Defensor Pius, Augustus.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN IERLAND¡ GODVRUGTIG

ÊN DOORLUCHÏIG BESCHERMER

DES GELOOFS.

•

Op de tegenzyde zict men in 't verfchiet de Franfche vloot in den brand, en dierbalven Koning

Lodewyk den XIIII (LUDOVicus XIV) zynen drietand wegwerpende op de vlugt.

Voorwaart ftaat R U S S E L en ALMOnde in eene zeekar, wier ecn eenen blooten degen ,

(i)Virg. en wier ander cene bezem op eenen drietand houdt, onder deeze fpreuk, die in den bovenrand

Лп. üb. (г) gefteld is :

DIVUMQue SIBI POSCEBAT HONOREM.

HT ETGENDE ZICH EENE GODLIKE EER TOE.

Zin.
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Zinfpeelende op de bynaa Godlyke tytels , die hem door zyne Hovelingen wierdengegeeven.4Op

den voorgrond ftaat eyndelyk:

PSEUDO NëPTuno OCEANo EXPulso PUGNa AD

BARFLeur MDCXCII.

DE FALSCHE NEPTUTN UYT DEN OCEAAN

GEJAAGD DOOR yT GEFECHT ТЕ

BARFLEUR 1691.

XXIII. Deeze rugzyde is altetnets wel mec eene andere tegenzyde gepaard , welke het verbran

den van 4 Franfche Admiraalsfchip DE KON1NGLTKE ZON, tuflehen dit om- en op-

fchrift, verbeeldt:

NUNC PLURIBUS IMPAR BRITannica BATavaQue

VIRTÜTE. MDCXCII.

NU KAN ZT, DOOR DE DAPPERHETD DER BRITTEN

EN HOLLANDEREN, TEGEN VEELEN

NIET OP i6s>z.

XXIV. Dees, die 's Koning Willems beeldenis, omringd door zyne gewoonlyke ty telen, op

de voorzyde voert, is de tegenzyde, boven den dag, de maand cn het jaar, dat de mccrgemelde

fcheepsoverwinning op de Françoizen bevochten was, in 't verlernet met eenige oorloglcheepen

cn vooiwaart met een overwinningbeeldtje , binnen dit randfehritt , beftempeld :

IUI. "Deel. M VIC
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169г. . ,

VICTORIA PROEMIUM A GALLis REPORTATum.

DE PRTS DER QVERWINN1NGE OP DE FRANCOIZEN

BEFOCHTEN.

XXV. De voorzyde van deezen voert het kopftuk van den Franfchen Koning omzoomd door

dû randfchrift :

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWYK DE GROOTE.

De zelfde Koning, zittende op de tegenzyde in *t midden der zee fchreijelings op cene hoorn-

flak, houde in zync rechter hand eenen gebiooken drietand* onder dit randfchrift:

EXTULERAT CORNUA, SED PERIIT SALO.

M D С X С I I.

ZY FERHEFTE WEL HAARE HÖRENS , MAAR

DIE KROMPEN IN DOOR T ZOUTE

WATER. I6p2.

XXVI. Op de voorzyde van den voorlaatften leeft men, rondom het gelaurierde kopftuk van

Koning Willem , in den rand deeze tytels :

GULIELMus III, Dei Gratia Magnb BRITannije, FRancije

ET HIBerni/E REX, Fidei Defensor

Pius, Augustus.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

GROOTBRITTANJE, FRANKRYK EN IERLAND,

GOD VRUGT1G EN DOORLUCHTIG BESCHER-

MER DES GELOOFS.

Op de andere zyde is in den rechteren hock onder cene middagzon het febip ВRITTAN-

NIA, waarop de Admiraal RuíTel het bevel gevoerd heeft, verbeeld, even als in den flinkeren

eene ondergaande Zon nevens het zinkende Franche fchip DE KO NINGLTKE ZON,

't gene de Franfche Admiraal Tourville gevoerd had. Het om- en opfchrift luydt aldus :

SOL ORIENS FUGAT OCCIDENTEM, Die g MAJI.

M D С X С I I.

DE OPGAANDE ZON FERJAAGT DE ONDER

GAANDE DEN g DAG VAN BLOEI-

MAAND. 169z.

XXVII. De laatfte en kleynfte eyndelyk voert rondom het kopftuk van Koning Willem in

den rand deezen tytel :

GU-
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GULIELMUS III, DEI GRATIA.

ll/'ILLEM DE III, DOOR GODS G°ENÁDE.

Op de tegenzyde ziet men het Franlizhe Admiraalsfehip de KO NINGL ТKE ZON doorl

’t vuur vertecren en daarom deeze fpreuk gefteld in den bovenrand:

IGNIBUS IMPAR.

ZT KEIN TEGENS ’T VUUR NIET.

Deeze overwinning tcr zee behaald,

gelyk ze zoo groot getal van gedenkpen

ningen heeft voortgebragt, ontftak ook

geene mindere begeerte in ’t verbondc le

ger om aan Vrankryk het veroveren van

Namen door cen niet min gelukkig ge

vecht te land betaald te zetten. Dierhalven

had Koning Willem niet als naar gelegen

heyd gezocht om met den vyand handge

meen te worden: en zynde verwittigd

van den waaren weiland des Franfchcn

legers , ’t gene zich by Steenkerke hadl

neêrgeflaagen , des eyndelyk beflooten,

het zelve aldaar, onaangezien het voor

deel van den grond , het kolte wat het wil

de te bevechten. Tot dat eynde brak het

verbondc heir den derden van Oogflmaand

(t) met den opgang der zonne in twee

hoofddeelen op, en naderde in die orde den

vyand, welke op eenen afgebroken grond

tuffchen verfcheydene heggen en hoogten A

was gelegerd. De Hertog van Wirtem

berg, die over de voorhoede van ’t ver

bondc leger het bevel had, trok door ze

ker bofch, ’t gene dat der Françoizen dek

te en nam eene der hoogten in bezit,

mids de overige door de Franfchc benden

bezet gehouden wierden. Alhier plantte

hy omtrent elf uuren het aangevoerde ka

non , en hebbende van den Koning drie

reeds zoover doorgedronge benden onder

Wirtemberg en Fagel te onderfteunen.

Straks rukte die tot dat eynde voort, doch

eerlang eene ongelukkige koegel hem zelf

uyt het leeven , en dewyl op den zelven

tyd (3) де Onderbevelhebber Tettau door

eene ontfange wonde buyten flaat van ’t

bevel te voeren gefteld wierdt, maakten

de aangevoerde benden,ontbloot van hunne

twee Hoofdbevelhebberen , eene verkeerde

beweeging met in de plaatsvan de doorge

drongene benden te onderfteunen zich ge«

lykerhand ter rechter zyde uyt te b1ey

den. Dit dierbaar oogenblik nam de vyand

waar; want, zynde veriterkt met eenige

duyzend ruyters , die zich onder (4)

Bouflers immidels by ’t Franfche leger

vervoegd hadden, flortte alle hetFranfche

voctvolk op de weynige Staatfche benden,

diede hoogten nu by ’t half uur hadden in

gehouden , en des, by gebrek van ’t veror

dende onderftand , genoodzaakt wierden

te wyken. Koning Willem trachtte federt

wel deeze wanorde te heritellen en deed

het vyandlyke voctvolk op de hoogten

cen-en andermaal aantallen. Maar alle zy

ne poogíngen waarenvrugtloos , hy kon

den verlooren grond nooit weer herwîn

nen, en vondt des goed aan de nog in ’t

' gevecht zynde benden omtrent zes uuren

uuren daarnaa (a.) bevel tot het doen van

den aanval gekreegen, liet hy ten Грос

digfte tien Bataillons langs de rechter hand

(5) ’s avonds het teken tot den aftogt te шатер:

geeven om in de verlaate legerplaats te rug пищик,
te trekken. Dit gefchiedde in zoo goede Pala.l

(2) Europ.

Merk.

III. пик ‚

1691.. pag.

99» voortrukken , terwyl onder het beleyd

van den Heer Fagel zeven andere het zelf

de aan de Ílinker hand deeden. Dus beyden

gelyklyk aanvallende hadden zy ook bey»

den het zelfde geluk. Want hebbende de

vyanden van hunne hoogten verdreeven

veroverden zy hungefchut en beukeryen,

ja maakten dus plaats aan de volgende

benden om voortrukkende zich tegens den

vyand meer en meer te konnen uytbrey

den. De Koning op ’t ontfangen van zoo

gunftig nieuws zondt dierhalven aanllonds

aan den Hoofdbevelhebber Mackay bevel

om met zyne onderhoorige flagorden de

orde, dat de Hertog van Luxemburg, gee

ne kans ziende om met vrugt op de aftrek~

kende achterhoede te {torten , zich ver» ,

nocgde eenige benden, tot getuygen van

de goede voorzorge des Konings , vanver

fleclits te laaten volgen. De Franfche Ko

ning, die met het behouden van ’t flagveld

zich de glori der overwinninge aanmaatig

de , beval dierhalven. den tienden van

Oogftmaand in zyne hoofdkerk te Parys

den (6) Ambrofiaanfchen lofzang te zin

gen, wordende door de Hooge fchoolder 111- ûuk;

opfchrifren naamaals  deswege ook de 92.

drie volgende penningen gemaakt.

Mz I. Op
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I. Öp de voorzydc'van den eerften is het gelaurierde borftbccld des Franfchen Konings zeer

fierlyk in het harnas geftempeld , en dat weer omvangen door die randfehrife :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CH RISTIANISSIMUS.

LODEJVYK DE GROOTE, ALL ERCHR ISTE-

LTKSTE KON1NG.

Aan den voet van cenen bekranften hellebaard , zyn op de tcgenzydeverfcheydenekrygswapenen

en vaandels opeen geftapcld , en de bovenrand en voorgrond beftempeld mec dit om- en op-

fchrift :

DE HISPANIS, ANGLIS, GERMANIS ET BA

TAVIS AD STENKERCAM.

M DC XC II.

ZEEGE OP DE SPANJAARDS, ENGELSCHEN, DUTT-

SCHERS EN HOLLANDERS ВЕГОСНТЕ ГЕ

SÏEENKERKE. 1691.

II. In den rand der voorzyde van den tweeden , die alleen met 'i Konings kopiluk beftempeld

is, leeft men deezen tytel:

LU
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LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI ANISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, ALLE RC HRISTE*

LTKSTE KONING.

Een Franfch foldaat velt op de tegenzydc met zynen opgchcven degcn ccn voetknccht der Rond-

genooccn tuflchen die om- en opfchrift :

VIRTUS PEDITUM FRANCORUM, PUGNA AD STEN-

KERCAM. MDCXCII.

DAPPERHETD VAN *T FRANSCHE VOETVOLK

IN *2* GEFECHT BT STEEN-

КERKE. 1692.

III. De laatfte, met het zelfde kopftuk als de tweede op de voorzyde beflempeld, heeft op

de rugzyde 00k de zelfde verbeelding als die van den eerften , en vereyfchc daarom geene nieuwe

befchryving.

lerk.

IH.ftuk,

169г. pag.

89.

Г2) Europ.

Merk.

IH.ftuk,

1691. pag.

88.

\

(3) Europ.

Merk.

III. ftuk,

1691. pag.

96.

(4) Europ.

Merk.

IH.ftuk,

169г. pag.

93«

Wat ook van de grootheyd deezer over-

winninge zy, de Hertog van Luxemburg

tien ftukken kanon hebbende gewonnen

enflechtsvyf vendelen aan den(i)Ko-

ning können toezenden , ontzag zieh niet

van aan den zelven in zynen afgevaardig-

den brief te bekennen, dat het voetvolk der

Bondgenooten in zeer goede orde den af-

togt gedaan , en hy des beft geoordceld

had zieh met geene vrugtelooze vervol-

ging (г) op te houden. Des onaangezien

betnygde de Franfche Koning , aan den

Aartsbiflchop van Parys tot het Iaaten zin-

gen van den Ambrofiaanfchen lofzang

ichryvende, dat zyne benden een goed ge-

deelte van der Bondgenooten voetvolk

hadden verflaagen, daar van zesduyzend

op de plaats geveld en, tegens de gemeide

getnygenis van zynen cygen Hoofdbevel-

hebber,de overige zouden op de vlugt(3)

gedreeven hebben. En hoewel men dewe-

derzyds in 't licht gegeevene lyílen zoo

van de dooden als van de gequetften, waar

uyt bleek dat het verlies aan Vran¡kryks

zyde (4) grooter geweeft was , zoude kön

nen verdacht houden, zoo gaf het opvol-

gende gedrag zoo van de eene als andere

zyde genoegzaam te kennen, wie by dit

laatfte gehouden gevecht het minft zyne

rekening had gevonden. Want dewyl de

Koning van Engeland en de Keurvorft van

Beyere alles aauwendden om eerlang mec

den zelfden vyand andermaal handgemeen

te worden, zoo vondt die goed zyne gro

ve pakkaadje, den zevenden dag naa't laat

fte gevecht, weg te zenden,en in den vol-

genden nacht omtrent twee uuren met de

uyterfte ttilte en zoo groóte haaft zyne le-

gerplaats te verlaaten , dat hy (5 ) alle de

zieke gevangenen, welke hy in denzeegen-

ryken veldflag bekomen had , moeft ach-

tcrlaaten , om den aanval van Koning Wil

lem te ontgaan , welken die Vorft op zy

ne achterhoede , in 't overtrekken eener

beeke , meende te doen , en waarom zya

leger zieh al had op den weg begeeven,

doch 't gene , mids het bericht van der Fran-

çoizen aftogt zeer laat was ingekomen,

ook ter beftemde plaatfe twee uuren te

laat kwam. Deeze ftille aftogt en dat een

overwinnend leger federt genoodzaakt was

het overige van den veldtogt bedryvelóos te

flyten, deed de ftaatkundigen welbegrypen

dat de Franfche Haan den Leeuw uyt zyne

klaauwen volgens deezen penning,dat is (6)

den moed der aanvalleren uyt het gelcede

verlies, te wel gekend hadden, om zieh

in een tweede gevecht weder in te laaten.

(j) Europ:

Merk.

IH.ftuk,

1691. pag,'

103.

(6) Larrey

Hift.d'An-

gler. torn.

IV. foL

7»3-

Illl.Tleel. N Rond-
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Rondom het borftbeeld des Konings en der Koninginnc van Engeland, waarmede de voorzyde

beftempeld is, leeft men in den rand deeze tytelen:

GULIelmus ET MARIA, Dei Gratia Magna BRITan-

NiiE, FRanciä ET HIBerniíE REX

ET REGINA.

WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GENADE KONING EN

KONINGIN VAN GROOTВRittANJEy VRANKRYK

EN IERLAND.

Boven de wapenfchilden van Grootbrittanje en de Vereenigde Geweften wordt op de rugzyde

de Nederlandfche Leeuw door den Franfchen Haan aangegreepen , dan die door den zclven met den

bondel pylen zoodaanig gcblixemd, dat zyne veercn alom door de luche vliegen. Hct randlchrifc

luydtaldus:

% AUGusti, EX UNGUE LEONEM, i69z.

PUGNa AD ANGIAM.

DEN Ъ-VAN OOGSTMAAND, KENDE MEN UYY DEN

KLAAUIV DEN LEEUW. 1692,

IN DEN VELDSLAG BT ENGUIEN.

(OEurop.

Merk,

lll.ftuk,

1691. pag.

104.

(г) Europ.

Merkur,

lll.ftuk,

169г. pag.

103.

Dat de Hertog van Luxemburg zoo net

van paíTe van Enguien , voor de aankomfl:

van 's Koning Willems leger, naar (1)

Guillanguien was opgebrooken , had hy

aan zyne goede verftandhoudingen in 't

zclve dank te weeten. Vandeeze verkund-

ichappers was 'er een ontdekt, welke Ja

kob Milvoyes geheeten, een zanger van

den Kcurvorft van Beyere was, en van

wien men cenen brief, waarby hy alles

aan den Hertog van Luxemburg over-

fehreef , gelukkiglyk onderfchept had ;

zulks hy , op de bekentenis van ditfchclm-

ftuk, wierdt veroordeeld om leevendig ge-

rabraakt te worden , dan is op beloftc van

zyne medeítanders te zullen (г) ontdek-

ken, flechrs den zesden van Oogilmaand

met de koorde geftraft. Doch wat van de

verdere verftandhoudingen zy , hct is zc-

ker dat de Franfche Hoofdbevelhebber den

vyfticnden van Guillanguien cn Silly naar

Leifines weder (3) opbrak, en federt numec

zieh hier, dan daar,doch altyd zeervoor-

deelig te legeren niet alleen tot geen twee-

de gevecht kon gebracht worden , maar

00k de in het voorgaande jaar gewönne

ilad Bergen federt het overige van den veld-

togt zoodaanig dekte , dat zy geenszins

voor de bombardeering te vreezen had,

waarmede der zelver inwooners door de

Bondgcnooten gedreygd wierden, ter oor-

zaake zy , om die der Françoizen te ont-

gaan, door hunnen opftand de overgaave

hunner ftad aan dien landaardt in 't voor

gaande jaar verhaaft hadden. Zulks men in

dankbaare erkenrenis van de genoote dek-

king tegen der Bondgcnooten bedrygin-

gen, deezen penning tot lof des Franfchen

Konings in dit jaar gemaakt, en dien

in de penningkafle van den Heer Lecn-

derd Vermeiden , Raad in de Vrocdfchap

van 's Graavenhaage , bewaard vindr.

Op de
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(1) Europ.

Merk.

Ill. пик ‚

1692..

p15. 2.17.

(a.) Europ.

Merkur.

Ill. (luk ,

1692.. pag.

:18.

 
l

Op de voorzyde llaat het koplluk des Franfchen Konings, en in den rand dees tyrcl:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE AGROOTE, ELLERcHRIsTE

LTKSTE KONING.

Het wapenl'child van Bergen is op de andere zyde door twee Lelitakken omvangen; zulks die

flad aldus befcbut, ’s vyands gedreygde blixems, volgens de getuygenis van dit om- en opfehrilr,

verachtte :

SIC FULMINA TEMNIT BERGA. 1692.1

rJLDUS VERJCHT BERGEN DE BLIXEIIÍS. r692..

Immiddels waaren de benden,met wel

ke men van meening geweell was eene

landing in Vrankryk te doen, ten getale

van vcertien- of vyftienduyzend man (1)

деп еегРсеп van Herfflmaand te Oollende

en Nieupoort met hunnen byhebbenden

voorraad nietalleen ontfcheept, maar ook

door der Bondgenooten andere krygsvol

ken de lleden Dixmuyde en Veurne in be

zit genoomen , zoo ’t fcheen om de bom

bardeering, wier uytvoering tegen Bergen

verhinderd was, tegen Duynkerke, werk

{lellig te maaken, mids de Ridder Schovel

(z)en de Schoutbynacht van der Goes zich

met eenige oorlogfcheepen voor des zelfs

haven reeds eene wyl lang hadden opge

houden , welke fcheepstnagt ledert nog

door den Luytenantadmiraal Evertfz: nyt

Zeeland verllerkt wierdt. Dan terwyl men.

met alles daartoe te vervaardigen, het ge

weldig drok had , regende het dagelyks

zoo ongemeen, dat alle wegen daar door

bedorven wierden, de laa e landen als ee

ne baare zee onderwater gonden, en men

die (lad , welke volgens haaren eygen (land

altyd bynaar rondom kan onderwater ge

zet worden, nu des te meer, niet als aan

den hoogen kant van Níeupoort , kondc

naderen , welken de Françoizen, ziende

de toebereydfelen der Bondgenooten, niet

naagelaaten hadden zoodaanig immiddels

te verfchanfen , (3) dat, lchoon men al

eenige bomben van daar had konnen in de M

llad werpen, het`vernielen van des zelfs

geduchte haven , waar op het wel voor

naamelyk gemunt was, men geenszins kon.

de werkllellig maaken. Zulks de Bondge

nooteu zich vernoegden met de twee in

bezit genoomene fleden te Iaaten veriler

ken, mids de Françoizen het zelve niet

alleen te Kortryk deeden , maar daaren

boven nog een gedeelte hunslegerstuflchen

Ypere (4) en Duynkerke neêrfloegen.

Welke laatllgemelde Над ‚ ziende zich al..

dus nietmin als Bergen tegens de gedreygde

bombardeering zoo door ’t gunllig weêr’

als het goed beleyd van ’s Konings

Krygsbevelhebbercn befchut, tot lof zy

ner Majelleyt in dankbaare erkente

nis , deezen penning heeft in ’t licht ge

geeven , (welke mede in de penningkalTe

van den voornoemden Heer Leenderd

Vermeulen iu ’s Graavenhaage gevonden

wordt.

N 2 - Rondoní

(3) Europa

erk

щади,

1691.. pag.

76~

(4) Europ,~

Merk.

IV. lluk,

1691. pag;

77
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Rondom het kopftuk des Franfchen Konings lccft men in den rand der voorzyde dit omfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEJVYK DE GROOÏE, ALLERG HRISTE-

LTKSTE KONING.

Hct wapenfchild der gedreygde flad wordtop de tegenzyde door de Franfche zonne, binnen

dit om- en opfchrift, bclcheenen:

HOC NUMINE FELIX DUNKERCA. 169z.

DUrNKERKE GELUKKIG DOOR DEEZEN BE-

SCHERMGOD. 1691.

(1) Europ.

Merkur.

IH.ftuk.

169z. pag.

(1) Larrey

Hilld'An-

glet. tom.

IV. fol.

711.

(3) Europ.

Merkur.

Ill.ftuk,

1692.. pag.

113.

Zeven dagen naa de Zangmccfter van

den Keurvorft van Beyere mec de koorde

geftrafc was, Wierde in 't verbonde leger

00k hct gevelde doodvonnis aan den Rid-

der van Grand-val uytgevoerd , wegens

hy op het leeven van den Koning van En

geland had toegelegd. Want wat voordee-

len zyne vyanden 00k behaaldcn,zoo was,

en bleef hy eene ontebovenkomelyke hin-

derpaal , die de hooge voorneemens des

Franfchen Hofs,om Koning Jakob te hcr-

ílellen, dwarsboomde. Dierhalvcn Ieyde

men toe om hem, door 't fmeeden van

een fnood verraad tegen zyn leeven , uyt

den weg te ruymen. Tot dat eynde had-

den de Markgraaven van (1) Louvois en

Barbefieux ecnen du Mont , en Bartholt

van Liniere Ridder van Grand-val aange-

zet, wier eerfte zieh federt te Hannover

en de laatfte in Vranktyk had opgehouden,

dan gezamentlyk tot de uytvoeringe van

dien moord geld ontfangen en onderlinge

-brievenwiiîèling gehouden. Des zelfs uyt-

voering was reeds in den voorgaandenveld-

togt beraamd, dan door eenige toevallen

toenmaals zynde verhinderd, des in dee-

zen (г) vaft gefteld. Ondertuflchen kreeg

Grand-val te Parys met eenen Frederik

van Leefdaa!, geweeze Luytenant van eene

bende ligte paarden der Vereenigdc Gewe

iten , zoo gemeenzaame kennis, dat hy

zieh verftoutte hem zyn voorneemen (3)

te ontdekken , met verzoek van zieh mede

in dien äanilag te laaten gebruyken. Lccf-

daal fchrikkende voor een ichelmftuk, 't

gene hem zyn verblyfplaats belettede met

vyligheyd van de hand te wyzen, veyns-

de dierhalven het zelve goed te keuren,

doch deed door zyne vrienden in Holland

aan den Koning den aanflag ontdekken,

op den zelfden tyd dat du Mont hct zelve

aan den Hertog van Zel bekend maakte.

Immiddels was de veldtogtvoorhanden en

verryíden Grand-val en Leefdaäl van Parys

от te Uden, in 't Land van Ravcfteyn,

met du Mont de laatfte maatregels tot de

uytvoeringe van het gefmeede lchelmflruk

te neemen. Doch naauwlyks waaren zy

beyden over (4) BruíTel te Eyndhoven ge-

komen of de Ridder Grand-val wierdt, op

de voorheen gedaane ontdekkingen van du

Mont en Leefdaal aldaar gevat, en eerft

naar 's Hertogenboich , doch ledert naar

het Sraatfche leger te Hal gevoerd , от al

daar door de hooge krygsraad onderzogt

en gevolglyk gevonnift te worden. Den

elfden van Oogftmaand wierdt het zelve

opgemaakt , en daarby de gemeide Ridder

Grand-val verweezen om op cene horde

naar de plaatic des gcrechts gefleept ,

vcrvolgens opgehangen , doch half lee-

vendig wederom zyndc afgefneeden, des

zclfs lighaam geopend , de ingewanden

daar uyrgenomen en (5") verbrand te wor

den.

<4) Europ.

Merk.

Ill.fluk

169a. pag.

108.

(5) Europ;

Werk.

Ill.fluk,

169г. pag.
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den. Hct hoofd wierdt op eerie ílaak ge- opgehangen. De geheugenis van dit uytge- 169t:

zct, en de vier deelen van 't lighaam naar voerde itrafvonnis,cene zaak door dcoud- — %

vericheydene plaatièn gczonden,om, ten hcyd nooit op penningen verbceld, viodt

aflchrik van anderen , aldaar te worden men echter op de twee volgende bewaard.

I. De voorzyde van den cerften is binnen dit randfchrifc beílempeld met 's Koning Willems

bceldenis:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnüs.

DE ONVERfVINNELTKSTE WILLEM DE GROOTE,

Op de tegcnzyde ziet men het hoofd en de vier deelen van den gerechten Grand-val op ftaaken,

ter wederzydc van eene verheve gcrechtplaats , gefteld i waarop het gehangc Hghaam wordc

gevierendeeld. Op de voorzyde van 't gemeide ichavot ilaat die opfchrifc;

BÄRTHELEMI DE GRAND-VAL

AURO LUDOVICiEO PÈRCUSSOR

EMTUS, GUILELMum III, Magnä BRITanniä REGEM,

FRUSTRA PERFODERE CONATUS,

PARR1CIDII REUS CONVICTUS, EXTREMO

SUPPLICIO MULCTATUS,

EXEMPLUM SUI SACRILegii PERFIDI^Eqjje

GALLICiE TURPE RELIQUIT, PARTIBus

ET CAPITE SUSPENSIS

XIII AUGusti MDCXCII.

BARTHOLD VAN GRAND-VAL,

MOORDENAAR,

DOOR 'Г GOUD VAN LODEJVTK OMGEKOGT%

TE VERGEEFSCH HEBBENDE GETRACHT

WILLEM DEN III, KONING VAN GROOTBRITTANJE

TE DOORSTOOTEN,

IUI. Ъее1. О EN
i
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1692;

(t) Europ.

Merkur.

lll. пик ‚

1692. pag.

1.19.

EN OVERTUTGD ZYNDE 44N VORSTENMOORD

SCHULDIG YE WEEZEN,

EN HIERONI MET DE DOOD GESTR/IFT,

._.

'HEEFT EN VAN er HEYLI'GSCHENDIG VOORNEEMEN,

EN V/IN DE VERRA/{DERTEN VdN VR/INKRTK

EEN SCHÁNDIG GEDENKTEKEN~N/I/IGEL/IATEN,

ZTNDE ZTN HOOFD EN LEDEN

DEN t; VÃN OOGSTMÃ/IND 1692. TEN TOON GEZET.

II. Het fierlyke borilbeeld van den Franfchen Koning ftaat op het voorfiuk van den tweeden,

omzoomd door deeze tytelen:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

Het rugiluk is eveneens als dat van den voorgaanden , uytgezonderd dat in ’t verfchiet

het verbondc leger onder de wapenen, en omhoog nog deeze fpreuk gezien wordt:

PAR SCELERI.

ZOO /ILS ’T SCHELMSTUK VERDIENDE.

Onderwylen dat ieder in ’t herdenken

an 'zoo fnooden aanllag en de daarop ge-~

volgde {irafpleeging beefde, gevoelde ook

een groot gedeelte van Europa den acht

tienden van Herfftmaand des naamidd s

omtrent half drie uuren eene 'zwaare aar 

beeving. Welke, mids die maar twee zef

tigite deelen van een uur duurde, geene,

ten miniie zeer geringe fchaade veroorzaak

te. Hoewel het weder ganfch {Iil en zon

der donder en blixem was ‚ zoo veroor»

,zaakte de gevoelde fchudding in verfchey.

dene plaatfen verfcheydene zeldzaamhe

den. De huyzen beweegden niet alleen in

’t algemeen op hunne grondflagen ‚ maar

de tilbaare goederen, welke aan de zolders

en wanden hongen, raakten aan ’t {linge

ren, en bewoogen zich nog eenigen tyd,

zelf naa ’t eyndigen der aardbeevinge. De

pompen ontliepen haar water, wordende

de zuyger zoo fierk neergedrukt dat de

neerhangendei'ílingers zich heel naar om

hoog verheften. lJa daar zyner (1) die mel

den dat te Amllerdam de toorens van de

Oude»en Nieuwekerk indiervoege gins en

weder flingerden, dat het fpeelwerk der

klokken verfcheydene ryzen klepte. Hoe

’t.zy, ’t is zeker dat het Stadhuys en an

dere diergelyke zwaarlyvige gebouwen ins

gelyks op hunne gtondilageu beweegden.

De grootfle fcheepen leggende op ’t Y voor

de paalen wierden zoodaanig op- en neer

gelineeten, even als of zy in de volle zee

waaren. In verfcheydene wateren weiden

de gronden op, voornaamelyk in ’t veen

daar de draiiige moeren heele bonken en

driftige veenbrokken naar boven joegen.

Deeze aardbeeving was zeer diep, en vol

gens het gevoelen der natuurkenners, ver

beneden de diepile gronden der zee ge

weeil, dewyl zy zich tot in (a) Groot

brittanje , ’t gene door zoo groote zeeplas

van ~t overige gedeelte van Europa gefehey

den legt, hier zwaarder en daar weer lig.

ter, had doen gevoelen, naarmaate de be

weegende oorzaak zich nader of verder

van de bovenkorû des aardbodems Had be

vonden. Deeze fehudding, gelyk ze wordt

veroorzaakt door ’t onderaardfch vuur, en

door de te naauwbeiloote lugt, geneygd

om zich te zeer _bekneld zynde in de in

nerlyke deelen des aardbodems uyt te brey

den, ter oorzaake van de ontfange warm

te, die’er grooter beweeginge en gevolg

lyk ook grooter uytbreydinge toevoegt, is

daarom zeer zeldzaam in de Noordere en

koudere gedeelten der Werreld, zulks nie

mand, mids haare zeldzaamheyd, zich dier.

halven verwondere dat de gedachtenis der

zelve op deezen gedenkpenning bewaard is

OP
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l Op de eene zyde ziet men den grollyvigen Atlas de geboxfte werreldkloot op zyne lchouderen (r) Home,

torfen ,nevens dit om- en (t) opfchrift:

SI FRACTUS ILLABATUR ORBIS TERK/e MOTU.

INDIEN'DE VEEERooKE длинное? Doon DE

.MRDEEEVING UrrEENsroRrrE.

De tegenzyde verbeeldt eenen gewapenden krygskneeht naait eenen ronden burg, wiens muur

door de aardbeeving gefcheurd is. Voorts ftaat in den bovcnrand het vervolg der ecrite (a.)

fpreuke :

IMPAVIDUM FERIENT RUINIE.

ZOO Z/IL DE VJL DEN ONVERZÄJGDEN TREFFEN.

Wie nu door deezen onbevreesden gemeend wordt , is my onbekend , maar wel dat door ’t

opfchrift gefteld op den voet dier zelfde zyde, zoo naar de oude als nieuwe tydsrekening de dag,

maand en ’t jaar,waarop en in’t welken de gemelde aardbeeving is voorgevallen, aldus llaat aan

getekend :

DIE Il. SEPTEMnnrs MDCXCII.

DEN â DAG VÃN HERFSTJUÄÁND 1691.

Weynige dagen naa deeze aardbceving,

welke men in de legers in Nederland ins

gelyks gevoelde, lcheydden die beydcn

van den anderen ,en kwam Koning Willem,

om zich te verluftigen, op ’t Loo. Doch

de Françoizen, mids het verreyzen van

dien Vorll , rukten eerlang weer hunne

benden byecn en verfcheenen (3) den

veertienden van Wynmaand onder het be

leyd van Bouflers en Montal voor Charle

roy. Op deeze tyding trok Koning Wil

lem aanllonds naar Breda en vervolgens

naar (4) Bruffel, alwaar de Keurvorft van

Beyere de in bezetting gezondene benden

t'en fpoedigfledeed te zaamen rukken. Invoe

ge deeze ichielyke overkomft des Konings,

en de groote vaardigheyd, waarmede hy

zich in ftaat (telde om de plaats te hulp te

komen. de Françoizen noodzaakten hunne

begonue onderneemin te ßaaken, naa zy

de berendc Над тут 5) vierentwintig uu

ren gebombardeerd hadden. Aldus nam de

veldtogt in Nederland een eynde en де

Koning op den vyfentwintigflen diermaand

langs de Oranjepolder de reyze naar En

geland aan, zoo om de inwendige zaaken

zyns ryks, als alles tot den aanltaanden veld

togt aldaar te regelen. Hiermede zoude ik

tot het verhaal der gebunrlanden overgaan.,

’t en waare ik my verpligt oordeelde om al

vooren het vernieuwen van zeker verdrag

te melden, ’t gene over omtrent honderd

jaar tuffchen de Над Leyde en de Heem«

raaden van Rynland was getroffen. In den

O 2 aan

Carm.

lib. lll.

od. 3.

`11-1

(i) Нот.

Carm. lib.

lll. od.3 .

if. 8,

Euro
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(О Priv.

en Handv.

van Rynl,

pag-333-

334 en

33Î-

(i) Priv.

cn Handv.

van Rynl.

pag.318.

aanvang des Spaanfchen oorlogs waaren

zeer zwaare en veelvuldige onecnighcden

tuflchen de Regcerdcrs der ítad Lcyde en

den Dykgraaf en de Hooghcemraaden van

Rynland wegens hec rechtsgebied over

den Ommedyk » den geheelen Ring van

Rynland, des zelfs fpuijen, fluyzen, en

duykers, mídsgaders hec gevangenneemen

(i)en ftraffen van misdaadigers, de on-

derhouding der gemeene waterloozingen ,

hec Vifleryrecht der Had, hec zuyveren der

watcren, en her naakomen der gemaakrc

keuren op 's heerenwegen , banwaterin-

gen, molens en flooten gereezen, en des

ook zeer koftbaare rechtsgedingen ont-

ftaan, welke zoo ligt niec ce beflechcen

waaren. Invocge, om eenmaal een eynde

der gcíchillen te erlangen, zoo door den

Dykgraaf en de Hoogheemraaden van Ryn-

land , als door de Burgemeefteren en Re-

geerders van Leyde, de Raadsheer Meefter

Johau (г) van Banchem toe wederzydich

Bemiddelaâr in den jaare vyftienhonderd-

vyfennegencig Wierde verkoozen , welke dan

(3)PriV:

cn Handv.

ook door zync tuflchenkomlle , de ont-

flaane oneenigheden inzooverre beflechr-

te en uyt den weg ruymde, dat cyndelyk

den achtentwintigflen van Wintermaand

des zelvenjaars (3) voor eenendertig jaa-

ren wegens de ingefchil zyndc zaaken by van Rynl.

voorraad een minlyk vcrdrag wierdt opge- PaS'343«

fteld en geflooten, 't gene in dit jaar, op

dat de zoolang gefufte oneenigheden op

nieuws niet wecr zouden opwellen voor

de derdemaal weer voor eenendertig jaarea

tuflchen de Rcgeerders der ftad Leyde en

den Dykgraaf en de Hoogheemraaden van

Rynland vernieuwd wierdt. En dewyl 'er

uiemand van dedaarby regenwoordig zyn-

de leden of bedienden dan Werner Kleu-

cers, welke hec Boodenampc van Rynland

nu meer dan negenenveerrig jaaren hadbe-

diend , de laatftvoorgaande verlenging had

bygewoond.zoo heefediehoogevergadering

können goedvinden hem, cer gedachcenis

van zyne langduurigcdienften,mecdeezen

gouden gefneeden gcdenkpenning ce be

schenken.

De Leydfche maagd en Rynftroom zyn op de eene zyde , binnen die randfchrifr, zittende ver-

beeld :

RENOVATI FOEDERIS INTER

NOBILISSiMos RHENOLandiä CURATORES ET AMPLISSimos

LUGDuni COnSuleS MONUMENTum.

MDCLXXXXII.

GEDENKTEKEN VAN НЕТ VERNIEUWDE VERBÜND

TUSSCHEN

DE HOOGEDELE HEEMRAADEN VAN RYNLAND

EN DE

GROOTACHTBAARE BURGEMEESTERS VAN LEYDE

De tegenzyde, die geene verbeelding heefr, voert dit opfchíift:

OMNI-
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(r) Europ.

Merk.

IH. “uk l
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17.0.

(z.) Europ.

Merk.

lll.ñuk ,

1697.. pag.

zog.

(3) Europ.

Merk.

lv. Пик n

1691.

pag. 2.4.

(4) Europ.

Merkur.

ll. deel ,

1692.

pag. rr4.

OMNIBUS, ‚

QUI ABHINC ANNOS DUOS ET TRIGINTA

NOVISSIMO PACTO ET VACATIONIl

SOLENNI INTERFUERUNT,

FATO FUNCTIS, SOLUS WnnNr-:nus CLEUTERS

NOBlLIS RHENOLANDUE

MODERATORUM APPARITOR TOTO

ORDINE AMPLISSIMO DIUTURNIOR

ET SUPERSTES.

.MN WERNER KLEUTERS,

BooDE DER HEEMREADEN VEN HET EDELE RINLEND,

0M Dfrz HT JLLEEN

ELLE DIE GENEN oVERLEEFDE,

WELKE ol/ER TWEEENDERTJG nyREN

Ez" HET LEETSTE VERDREG EN 'I PLEGTJG VREEDEMEEL

TEGENWOORDIG WÄÄREN

EN THÃNS OVERLEEDEN ZTN.

De Hertog van Savoye om aan Vrank

ryk het verlies, ’t gene'hy in ’t voorgaan~

de jaar geleeden had, in dit tegenwoordi

ge betaald te zetten, begaf zich perfoon»

lyk in ’t leger, en opende den veldtogt door

’t veroveren van (l) Ambrun in ’t Daufine',

zulks nu de weg gebaand fcheen om groo

te voordeelen te behaalen; maarreene on

verwagte ziekte, welke het leeven van

den Hertog in gevaar (a) Rolde, Íleepte

hem in ’t bed, en dit weer zyne onder

hoorige benden, zonder iet merkelyks fe

dert te verrichten , by ’t rypen van den

Herffl (3), ter bezettinge in de ileden.

Vrankryk aan dien oord door deeze ziekte

aldus zoo merkly`k begunlligd, had op de

grenzen van Duytfchland het hoogbevel

over zyn leger aan den Maarfchalk van

Lorges opgedraagen , om aan den Boven

ryn dien Landaardt gaade te flaan, niette

genllaande men will dat ’er thans geenszins

zoo goede genegenheyd tuflchen den jon

gen opgevolgden keurvorfl van Saxen en

den Keyzer. dan wel -voorheen tuflchen

zynen overleeden Vader en den zelven was;

en waarom ook het Ryk van daar geens

zins zoo grooten onderlland van volk ter

verfterkinge van des zelfs leger aan den Op

perryn had te wachten. In welk gevoelen

men federt nog meer gellerkt wierdt (4) als

de Keurvotlllyke benden , welke {laan

dc de winter te Eppingen , Heylbron

en andere naabunrige Íleden in bezetting

1111. Фее].

hadden gelegen , in ’t begin van Bloei

1691..

maand van het Keurfaxil'che Hof be->

vel kreegen om zich niet als in ’t voor

gaande jaar weer by ’t Duytfche leger,

maar terug naar hun land te begeeven.

Zulks alleen drieduyzend foldaaten van dien

Landaardt, z nde het aandeel, ’t gene de

Keurvorû vo gens de rykswetten ter be

fchermingc van ’t Duytfche ryk шеей leve

ren , zich in Oogllmaand by het leger,

onder den Landgraaf (5) van Helle, vet

voegden. Welke nogthans , naa eenen

Krygsraad den drieëntwintigûen dier

maand te Rhorbach gehouden te hebben,

belloot over den Rynk te trekken, tot dat

eynde naar Manheym afzakte , en den laat

flen dier maand eenige Esquadrons met ee

ne vliegende brug naar dien flroom zondt.

Deeze hadden het geluk van de medegevoer

de brug daarover te werpen, en, niet (6)

tegenllaande het Herk fchieten der Fran

çoizen uyt eene bygelege üerkte, zelfs

over dien flroom te geraaken, ja die ilerkte

zelve, met vier {lukken gefchuts voor

zien', te veroveren. Zulks den volgenden

dag eerll de ruytery en den tweeden dag

daarnaa ook het voetvolk en pakkaadje van

het geheele Duytfche leger in dien oord
over den Ryn toog.l Geevende deeze over

togt gelegenheyd dat dees penning (7) ter

eere van den jongen Keurvoríl van Saxen ,

niettegenllaande het gegeeve onderfland

zoo gering was, echter gemaakt is.
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Op de voorzyde zict mcnhet geharnafte borftbecld van den nieuwen Keurvorfl geilempcld , en

daar rondom deezen tytel gclteld :

JOHannês GEORGius IUI, Dei Gratia DUX SAXONI-Ж;

ELECTOR.

JOHAN JORIS DE IF, DOOR GODS GENADE HERTOG EN

KEURFORST VAN SAXEN.

Bovenhetjaar 169t ziet men op de andere zyde MARS DE WRAAKNEEMER,

(OVire. MARS ULTOR, met cen piek in de rechter hand en eenen zcegeftandaard op den flinkeren

л.п. lib. fchouder over den Stroomgod den RYN, RHENUS, fçhreyden, verzeld van dit (1) rand-
У.1М38. fchrift: 6 л .

QJJM RITE INCEPTA PARAVI,

PERFICERE EST ANIMUS.

НЕТ GENE IK WETTIG BEGONNEN HEB, BEN IK

FAN ZIN TE FOLTREKKEN.

(г) Ovid. Op de dikte des pennings leeft men nog deeze twee Latynfche dichtregels van den (*) orgc-

J^7y lukkigen Minnedichter outleend;

MARS ADESi ET SATIA SCELERATO SANGUINE FERRUM:

STETQUE FAVOR CAUSA PRO MELIORE TUUS.

STAA BY MARS, FERZAADIG UIF StAAL МЕГ НЕТ

SCHELMACHTIG BLOED, EN DAT UIFE GUNST

FOOR DE GOEDE ZAAK ZY.

Deeze overtogt wasnietgefchied danom

zieh van Spiers meefter te maaken , wer-

waart zieh het Duytiche leger ccrlang in

volle optogt begaf. Maar de Franfche

Hoofdbevelhebber de Lorges, van dit voor-

neemen verwittigd , zondt aanftonds ne-

gen Bataillons naar die (lad , begaf zieh

met nog eenige benden derwaart ее nood-

zaakte dus her Duytiche leger de reeds in

(3")Europ. (3) bezit genome kerk en burg van Duden-

îf"deei. bove te verlaaten , en des nachts tuflchen

i6çi. pag. den vierden en vyfden van Herfftmaand te

*°5, rug te trekken. Sedert maakten de Duyt-

fchers zieh wel van Slauf en Nieuvvlicnin-

ge meefter, doch verftaande hoe het Fran

fche leger over den Ryn getoogen was, met

voornccmen om, als in 4 voorgaande jaar, in

het Wirtembergerland te vallen,zonden zy

vyfruyterbenden onder dien Hertog voor-

af naar Eppingen om met de volken , die

aldaar geiegerd waaren , aan de Franfchen

den voorgenomen inval te beletten. Wel

ke immiddels zonder tydsverlies de ftad

Pfortsheym, Brette en eenige andere kleyne

plaatsjes hebbende ingenomen , en begun-

ftigd door cene dikke mift met Hille from

men
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men op deeze voorhoede der Duytfchers,

die vierduyzend man onder den Hertog

van Wirtemberg llerk was, zoo onver

hoeds den aehtentwintigllen dier maand

aanvielen , dat zy naaulyks tyd hadden om

zich te paard te begeeven. Des verf'preyd

(GRÜNE den zich de (1) aanvallers aanílonds wyd

erkur.

1v. aux, en zyd door de overrompelde benden en

:691~P‘S hakten alles onder den voet, invoege die

9' alleen, welken de vlngt te flaade kwam,

eene wisfcbe dood of het verlies hunner

vryheyd ontgingen. Aldus wierden om

_trent negenhonderd ruyters geveld,en ruym

vierhonderd, en daaronder de Hertog van

Wirtemberg zelf, die ’t bevel gevoerd had,
Ilgevangen genomen. anks men niet zon

der reden tot Lof des Franfehen Ko

nings, wiens benden behalven de ge

vangenen nog zeven llandaarden , vier

keteltrommen, twee veldllukken , veele

(a.) paarden en alle de pakkaadje beko

men hadden, deezen penning door de

Hooge fchool der opfehriften gemaakt

vindt.

 

De voorzyde is met het koplluk des Franl'chen Konings, even als de rand daarrondom ,met' dit

omfchrift bellempeld:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.l

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

Naall een opgellaage Legertent,waar by twee paarden gefleld zyn, is een zeegeteken opge-`

recht, aan wiens voet de veroverde buyt der verllaage Duytfchcrs legt. Het om- en opfchrift luydt

aldus :

Fuso GERMANORUM EQUITATU, PARTIS~ sPoers, САРТО

DUC-E, AD PHORTSEIMIUM WIRTEMBER

GENsn. M. Dc. x'crr.

TE PFORTSHEIM 1N WIRTEMBERG DEDUTTSCHE RUTTERT ‘

GESLEEGEN, DE KRTGSRIUSTING EEKOMEN,

EN HEEREN BEI/ELHEBBER GE

VENGEN 1692.

Zoodraa de gevangen genome `'Irlertog

van Wirtemberg voor den Franfchen

Hoofdbevelhebber den Maarl'chalk van

(nr-:arqa Lorges gebragt wierdt ,gafhy (3) dien zy- д
Merkur. -l А l .

,_dcd, nen degen en pißoolen over, en wierdt

1693. раз. eerft naar Straatsburg, en voorts, op lafl

39~ des Franfchen Konings, onder geleyde van

de Heeren Mafurier en Mandoffe naar Pa

rys gevoerd, van waar hy, naa eenen dag

of vyf vertoefd te hebben, zich naar Ver

failles by den Markgraaf van Barbefreux

vervoegde, welke den Koning van ’s Her

togen aankomll verwittigde ,(4) zulks die“,

naa ’t fcheyden des raads, eerll zyne Ma

jeileyt,toen den Dolfyn en voorts het hee

le Koninglyke Huys begroette , en met

veele tekenen van hoogachtinge, niet te

genllaande zyne gevangenis, door allen

wierdt ontfangen : ja de Koning gaf zyn

eerflen Hofmeefler lall om voor den ge

vangen Prins , zoo menigmaal hy zoude

te hoof verlchynen, eene tafel aan te rech

ten, en (5) hem om zyne gevangenis te

verzachten ,mids by een liefhebber van de

P a. jagt

1692;

(L) Europ.

Merkur.

IV. link;

1691.. pag;

309

(4) Europ.'

Merk.

I. decl ‘,`

1693- Раз:

4°C

(5) Europ;

Merkur.

l. deel ,

1693118:

4l:
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1692..

,___-_..

(7.) Huhn.

geilachtk.

taf. 1.03.

lmp. Prot.

fol. 2.35.

jagt was; alle het noodige daartoe te ver

zorgen. 'Sedert had hy niet alleen de eer

van in_gezellchap van den Dolfyn ter jagt

te gaan , eene plaats in zyne Karros te

hebben, cn door den Markgraaf` van Bar

befìeux en de andere ecrlìe Hovelingen en

Staatsdienaaren ter maaltyd onthaald te

worden , maar de Koning , hoewel die

voorheen betuygd had niet verheugd te

konnen zyn, mids de flaat, waar in zy

ne zaaken toen waaren , van hem aan zyn

hofte zien , verklaarde hetn echter federt ,

zonder het afvorderen van het minüe los

geld, wedcr op vrye voeten te Rellen,

met betuyging van hem ílechts aan zyn

hof te hebben doen komen om het vermaak '

te hebben , van met hem (4) te konnen

ipteeken. Danklyk wierdt zoo recht Vorfl- м

lyk gunílbewys door den Hertog ontfan

gen, welke, om te betuygen het vermaak

’t gene hy llaande zyne gevangenis te

Hoof gehad had, verzogt nog eene wyl

aan ’t zelve te moogen blyven, en ver

volgens, als het hem goeddacht, te ver`

trekken: dit wierdt insgelyks aan ee

nen Vorll toegellaan , wiens gedachtenis

ik ор deeze twee penningen bewaard

vinde.

 

I. Rondom het {ierlyk geharnaile borilbeeld van den vryverklaarden Hertog, waarmede de

voorzyde van den eerllen beitempeld is, leell: men in den rand deezen tytel:

FRIDEnchs CARoLvs, DEI Grana-1A DUX WIRTEM

nenansts, ET TnccENsrs, ADMINISTRA

'ron ET TUTOR.

FREDERIK KAREL, DOOR GODS GENADE HERTOG VAN

WIRTEMBERG EN TECK, BEWINDVOER

DER EN VOOGD.

Want zyn oudlle Broeder (i) Willem Lodewyk den drieëntwintigllen vanZomermaand des

jaars zeflienhonderdzevenenzeventig aan zynen Zoon Eberhard Lodewyk, die nog geen jaar oud

was, met de dood zyne llaaten achterlaatende, zoo was dees zyn Oom, by ryksvonnis van den

(z) [мы vierentwintigßen van Slagtmaand des zelven jaars (a.) tot zynen Voogd en Bewindvoerder zyner

Неман. {laaten aangellcld.

De tegenzyde verbeeldt het gevecht van Herkules met het veelhoofdige watergedrocht, onder

deeze fpreuk. -

DURA PLACENT FORTIBUS.

’T ZW/l/IRWIGTIGE ВЕН/1402” ВЕАЛЬ‘ТЕККЕН.

' II. De

(i) Батор:

erk

I. deel,

1693-111!

39
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(a) Europ.

Merk.

ПЛЮШ,

1692. pag.

4o.

(3) Europ.

Merk.

IV. (luk,

1692.. pag.

41.

(4l Europ.

Merk.

IV. ituk ,

1691.. pag.

33

(g) Europ.

Merk.

IV. iluk ,

1691.. pag.

1 86.

II. De voorzyde van den tweeden voert insgelyks het borflbeeld van den zelfden Hertog; die

den twaalfden van I-lerftimaand ze(lienhonderdtweeënvyftig gebooren, thans Veldmaarfchalk des

Keyzers en met Eleonora Juliana Dochter van Albert, Markgraat van (1) Brandenburg Anfpach,

getrouwd was 3 by welke hy vyf Zoonen en twee Dochteren teelde. Het randfchrift luydt al:

dus :

FRIDnnchs CAROLUs, D111 GnarrA Ducrs WIRTEMBER-g

снизив ЕТ TßceßNsrs ADMINrs'rRA'ron

ET TUTOR.

FREDERIK KAREL, DOOR GODS GEN/IDE BEH/INDVOER'I

DER EN VOOGD I/’AN DEN HERTOG VAN

WIRTEMBERG EN TECK.

Op de rugzyde leeft men wederom , boven het zelfde gevecht van Herkules, deeze~

fpreuk :

DURA PLACENT FORTIBUS.

’T ZWJARWIGTIGE BEHÄJGT DEN STERKEN.

Naa deeze nederlaag wierdt het Wir

temberíche Land, mids het weygerde de

geëyichte vyfhonderdduyzend guldens

brandfchatting te (2) betaalcn, zoodaanig l

uytgeplondetd en te vuur en te zwaard

verwoelt , dat de ganiche Zwabifche

Kreyts, om zich van diergelyk onthaal te

bevrydeu, op het punt ftondt om, ’t ge

meen belang afgaande , zich onzydig te (3)

verklaaren. En voorwaar! onbeichryfvelyk

was de verwoefting en overgroot de buyt,

die by dit toeval de ingedronge vyand

maakte , welke (едет: nog het genoegen

had , van het beleg , ’t gene de overige

Duytfche benden voor Ebernburg hadden

geflaagen; (4) en waarin zy reeds zeer

vergevorderd waaren, onverrichterzaaken

te zien opbreeken; op de tyding dat het

Franfche leger over den Ryn zynde ge

toogen , en met de bezettingen van Phi

lipsburg, Landon en andere fteden ver

fterkt,bellooten had de belegeraars in hun

ne verlchanfingen te beftooken. Hier me

de waande nu ieder het eynde der krygs

verrichtingen van deezen veldtogt bereykt

te hebben. Maar de Graaf van Tallard,

welke [laande de winter het bevel over de

Franfche benden op de grenzen van

Duytfchland (5) voerde, kreeg met den

aanvang van Wintermaand van-zyn Hofbe

vel om ,onaangezien de ftrengheyd van de

vorfl, het beleg voor Rynsfeld te ílaan.

Dierhalven begaf hy zich aanflonds met

de gereedlie benden zoo te paard als te voet

deiwaart . en zoudt aan de overigen laft,

welke zich uyt hunne winterlegering moe

ílen begeeven, hem ten fpoedigfle te vol

gen. Invoege dit flot, ’t gene nevens het

Ileedje Sintgoar op den oever des Ryns

IIIl.‘Deel.

is gelegen , en den Landgraaf van Heffenì

rynsfeld , een Roomfch VorlI gefprooten

uyt den huyze van Heffenkaiïel , toe

komt, zich den dertienden (6) berend zag.

Des nachts tquchen den zes- en zeventien

den van Wintermaand wierden tegen het zel

ve de loopgraaven geopend , en den eenen

twintiglien des zelfs werken uyt het geplan,.

te grof kanon befchooten.De bezettelingen

aan den anderen kant lieten eene weergaloo

ze dapperheyd blyken , en zoo onophoude.

lyk en vinnig op de aanvallers vuurgeeven,

dat hunne geflichte werken overhoop ge.

fchooten en zy zelfs aan vetfcheydene oor

den genoodzaakt waaren den ingenomen

grond weer te verlaaten. Ondertuifchen ver

icheen de Landgraaf van Helfen met zyne

onderhoorige benden, die hy uyt de fte

den getrokken had, aan den overkant (7)

des Ryns, alwaar hy verfcheydene beu

keryen ilichtte en daaraf met achttien

(lukken op de nadetnifren der Françoizen

liet onophoudelyk vuur-‘- en te fcheep den

bezettelingen des nachts' telkens nieuw on

derfland geeven. Des onaangezien beůorm

den de aanvallers den bedekten weg , wel

kcn` zy in den derden-aanval, ten kofle

van omtrent twaalfhonderd zoo doodeu
als gekwetllen innamen, doch flechts eenY

korte wyl inhielden , mids zy geen tyd heb

bende от zich te begraaven , aaníIonds

daar weder uytgeflaagen wierden. Dit

kwaad gevolg, de geftadige regen , en dat

de Landgraaf van Heern federt met alle

zyn voet- en paardevolk te (8) Koblens

over den Ryn getoogen was , en door

meer andere benden , die in aantogt waa

ren, nog eerlang (Iondt verflerkt te wor

den, deed hen met het op ’t eynd loopen

Q van

1691..

'__-l

(к) Huhn:

Geilaehtk,

taf. 182.,

(6) Europ:

Merk.

IV. lluk ,

1691» Pas;

l 874

(7) Europ;

Merk.

IV. iluk,

1691..

pag. 188,

(8) Europ,

erk.

IV.Íluk,

1692. pag.

189.
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1693. van c Jaar °°k °P c eyndigen der belege-

ringe denken. Zulks zy op den Iaatilen

avond van 't oude jaar hun grof kanon , cn ,

.in den eerften van 't nieuwe de overige

pakkaadje wegzonden , invoege hec flot

nog den tweeden van Louvvmaand, naa de

legerhutten in den brand geftooken waa-

ren , zieh door hunnen aftogt geheel van 'c

beleg verlort vondt. Gelyk de Landgraaf

van Heflenkaflel by eenen afgevaardigden

xenboode aan de Vereenigde Gewerten van

het opbreeken dier belegeringe kennis gaf,

zoo lieten zy des zelven thans in den Haag

zynde Zoon door den Heer van Duy-

venvoorde (1) deswege nietalleen be-

groeten , maar befchonken den breiiger

van zoo gewenfeht nienws met eenen gou-

den gedenkpenning en keten, ter waarde

(г) van vyfhonderd guldens. Wordende

voorts nog de gedachtenis van het behou-

den van Rynsfeld op deeze vier penningen

bewaard.

(i)RefoL

derStaate»

Gencr.

9 Jan.

1693, foL

гг.

(i)Refol.

derSiaatea

Gener.

1 1 Jan.

1603.

fol.zj.

I. en II. De voorzyde van den eerften en tweeden, want die hebben de zelfde verbeelding, en

verfchillen alleen in grootte, is beftempcld met eenc verflenfle lelyftruyk, mids de bovcngeftelde

zon door cene dikke wölk bedekt is ¡ waar boven in den rand ftaat :

NUNC GLORIA TRANSIT.

NU GAAÏ DE GLOR1 FOORBT.

Op de tegenzyden 2¡ct men in 't verfchict het vergeeffeh belegerde flot, voorwaart her Fran»

fche leger in vollen aftogt, en in den bovenrand deeze fprcuk gcfteld:

NEC



HISTORIPENNINGEN. /. Boek. 6$

г

NEC AÜRO, NEC ARMIS.

NOCH DOOR *Г GOUD, NOCH DOOR DE WAPENEN.

Dienende om cene andere fpreuk te bcantwoorden, welke van cms hier voore (*) gcmeld is. (»w/;.d«J

Op den voorgrond ftaac voorts nog: M 313.

RHEINFELdii ET Sancti GOARii OBSIDIO IRRITA,

GALLISque FUGatis II JANuarii

M D С X С I I I.

НЕТ FERGEEFSCHE BELEG VAN RTNSFELD EN SINTr

GOAR, EN DE FRANCOIZEN FERJAAGD DEN

г FAN LOTJWMAAND i6pj.

III. Deeze tegenzyde is 00k wel met eene andere gepaard, welke het gelaurierde kopftuk van

Koning Willem, binnen dit randfchrift, voert:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS III.

DE ONFERWINNELTKSTE WILLEM DE III.

IV. De laatfte verbceldt den Ryngod tuiTchen twee opgerechte feheydspaalen , waarop ftaat

(NON ULTRA) NIET FERDER, midsgaders op eenen bovengeflelden wimpeldcc-

ze fpreuk :

HABET ET GERMANIA METAS.

DUrrSCHLAND HEEFT 00K ZTNE SCHETDSPAALÉN.

Boven het vergeefleh belegerde Rynsfeld leeit men in den rand der tegenzyde:

STRENiE GALLICiE.

FRANSCHE N2EUJFE JAARS GIFT.

Mids bet beleg, met den aanvang van 4 nieuwe jaar, was opgebroken, als dit ondergefteldc

opfchrift beveftigt :

REINFELS FRUSTRA OBSESSa LIBERATur DIE 4

JANuarii iöpj.

i

RTNSFELD TE FERGEEFSCH BELEGERD WORDT

FERLOST DEN г FAN LOUfF-

MAAND 16p}.

Op de dikte des pennings leeft men eyndelyk nog dit jaarfchrift:

arX rheInfels hassorVM VIrtVte, fVgIknt«

taLLarDo, serVatVr. •

НЕТ SLOT RTNSFELD IS, DOOR DE DAPPERHETD

DER HESSEM EN DE FLUGT FAN TALLARD9

BEHOUDEN.

Q^x Met
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1693.

(0 Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1693. pag.

214.

(г) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1693. pag.

iz6.

(3) Europ.

Merkur.

I. ftuk ,

1693. pag.

117.

Met het verlaatcn van Rynsfcld zoo

haddaaromde moed den Françoizen geens-

zins verbaten. Want naauwlyks was de

veldtogt federt geopend , of Vrankryk

bragt voor 'c eynde van Bloeimaand aau 't

Duytfche Ryk eenen zoodaanigen flag toe,

dat de verbaasdhcyd, daar door opgevat,

niet wel was uyt tc drukken. Tot ditvoor-

neemen alles ftaande de voortyd zynde

vervaardigd , rukte het Franfche leger , vyf

tigduyzend man fterk , längs twee (1)

bruggen over den Ryn en floeg den twin-

tigften het beleg voor Heydelberg, 't ge

ne weynig hier op bedacht geweeft was,

invoege de verbaasdheyd onderde burgery

en de verwarring ondcr de bezettelingen

de overhand hebbende genomcn , de laat-

ften reeds den tweeden dag de buytenwer-

ken verlaatende , ílechts de poort toefmee-

ten. Doch decze (г) eerlang zynde opge-

hakt, wierdt de ftad door de Françoizen

geweldigerhand veroverd, elendig mishan-

deld , cn alle de bezettelingen door de

kling gejaagd, die 't geluk niet hadden

van zieh hals over kop in 't flot te werpen.

Met den indrang der vlugtelingen nam de

verflaagenheyd aldaar indiervoege toe, dat

de Slotvoogd, wel ver van zieh te ver-

weeren , het verdrag der overgaave teken-

de, en op den derden dag, naa de Fran

çoizen zieh voor de ftad vertoond hadden,

met duyzend (3) man daar uyttoog. Be-

klaagelyk voorwaar was gevolglyk het lot

der gewönne ftad. Want naauwlyks hadden

de overwinnaars bezit van 't îlot genomen,

of zy dreeven de inwooners meeftendeel

naakt, ten minfte tot op het hemd toe uyt-

gefchud , by benden ter poorten uyt , plon«

derden de huyzen , laadden den beften

huysraad der vermoogendfte inwooners

op zeshonderd wagens, en liefen dien ne-

vens den overigen buyt en den bekomen

mond- en oorlogs voorraad naar Philipsburg

(4.) voeren. Dit was het minft. De gewy-

de plaatzen zelfs wierden niet verfchoond ,

de maagden mishandeld , en de graífteden,

by de oude Romeynen als onfehendbaar ,

geacht , op de alleríchandelykfte wyze

omgevroet, de asfche der vergaane lyken

in de lucht en de beenderen längs de ftraat

gefmeeten. De Keurvorftlyke graffteden,

waar in de Voorouderen der Hertoginne

va« Oleans begraaven waaren , ondergin-

gen , om het bekomen van 't weynige lood

waar in de lyken gelcgd waaren , het zelf-

de lot. Zulks men wil , dat de Françoizen

by die gelegenheyd het hoofd van het gc-

balzemd lighaam van Karel Lodewyk Va-

der der gemelde Hertoginne afhicuwen,

met het zelve als een Kegelbol fpeelden en

het lyk zelf, eer het (5) aan ftukken ge

hakt wierdt , längs de ftraaten balda-

diglyk omfleepten. Hoe 't zy , zoo

groóte ftad wierdt aan de vlammen eyn«

delyk ten befte gegeeven , tot een ake-

lige puynhoop gemaakt, en de gedach»

tenis der ongehoorde mishandelinge aan

de Keurvorftlyke graffteden gepleegd

in 't byzonder op deezen penning be»

waard.

(4) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1693. pag.

218.

(s) Europa

Merkur.

I.ftuk,

I<593- РФ

131.

Rondom het kopftuk van den Franfchen Koning lccft men in den rand der voorzyde :

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWYK DE GROOTE.

Detegenzyde vcrbeeldt in 4 verfehlet de ftad Heydelberg in vollen brand, en voorwaart de

■wys, op welke de Franfche krygsknechten met de Kcurvoritlyke lyken gelcefd hebben. Waar-

om uyt verwondering in den rand ihat :

QUOUSQUE RABIES PERGET!

TOT HOEVER ZAL DE RAAZERNY GAAN\

\

Zulks
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1693.

___-H

(t) .Plu

tarch. in

viraPyrrhi

cap. Xlll,

Zulks de ouden (1) niet ten onrecht de Gauloizen als roofzuchtig hebben befchreevcn , toen zy

door Pyrrus, ter bezettingein de Над Eges zynde gelegd ‚ zich niet ontzagen de gralfleden der

oude Vorlten van dat gewell: om te vroeten, om zich met het wcynige daarin gevonde goud te

verryken; even gelyk de tegenwoordige Françoizen met de Keurvorlllyke grafllcden leefden;

Waarom op den voorgrond llaat:

NON PARCtrN-r` ELECToRALrnUs SEPULCn'rs

HEIDELBERGUM VASTANTES.

MDCXCIII.

HEIDELBERG VERll/OESTENDE БРА/[КЕМ ZT ZELFS

DE KEURI/'ORSTLTKE СКАТ/ЕЛ

NIET. 169;.

(z) Europ.

Merkur.

l. deel ,

1693. pag.

2 33.

(3) Europ.

Merkur.

I. deel ,

' 1692. pag.

n.4.

De verovering van zoo gewigtige plaats

bragt alle de daar rondom leggende lleden

in de uyterlle verbaasdheyd. Darmliad,

Frankfort, Ments, en Heylbron dachten

nu niets als op middelen om tegen de aan

vechtingen , waarmede zy gedreygd wier

дсп‚(2) beûandig te weezen. De Prins van

Baden vergaderde het Duytfche leger om

trent de laatlle llad , de Landgraaf van

Helfen het zyne tullchen Frankfort en

Ments , en vaardigde men verfcheydene

renbooden aan den Keurvorll van Saxen af,

otn het gedreygde vaderland met zyne

Landknechten te hulp te komen, waartoe

men nu goede hoop had, mids die Vorll

Íedert den laatllen veldtogt het gemeene

verbond met meerder naadruk , naar ’t voor

beeld van zynen overleeden Vader, feheen

te willen onderfleunen. En waarlyk Ко

ning Willem , welke wel will van hoe

groot gevolg het was eenen Vorll: van zoo

zonderling vermoogen aan de gemeene

zaak verknocht te houden,had daartoe Ге

dert eene wyl alle zyne poogingen aange.

wend, en des al den twaalfden van (3)

Sprokkelmaand des voorgaanden jaars het

Карте} der Ridderordre van den Hoos~

band te Kenzington houdende , konnen

goedvinden , hem met dat doorluchtig eet

teken zyner hoogachtinge te befchenken.

Om hem het zelve en den brief zyner aan

ftellinge te overhandigen was de Heer

Dutton ’s Konings Afgezant te Dresde ge

IIII.‘Deel.

magtigd, en tot dat eynde tul'fchen drie

Bataillons Keurvorlllyke lyftrauwanten,

verfcheydene helbaardiers en leyjonkers,

midsgaders, onder ’t geluyd van vierentwin

tig trompetten en verfcheyde keteltrommen,

met zes katroffen, ieder door zes paarden

getrokken , den vyfden van Sprokkel

maand (4) deezes jaars te hoof gehaald:

alwaar hy door den Hofmaarfchalk Rey

bolt aan de_trap zynde ontfangen, en ge

volglyk by den Keurvorll: geleyd, dien,

naa bekome verlof, den tabbaard, degenen

’t halslieraad der Ridderordre aan deed.

Dus uytgedoll toog de Keurvorll met een

doorluchtig gevolg naar de groote Hal,

daar hem , naa ’er een keurig maatgezang

gezongen was , де Hoosband omzet met

dierbaar gelleente , in ’t byweezen der

Keurvorflinne, der PrincelTe haare zuller,

veeler Hofjuŕlëten en buytenlandfche Ge

zanten , wierdt aangedaan , evolglyk de

gelukwenfchingwegenszyne 5') aanllelling

afgelegd , en aan den Engelfchen Afgezant

een getuygfchrift van der zelve voltrek

kinge gegeeven. Straks hierop lietzich het

vrolyk gebalder van ’t afgelloke kanon,

midsgaders het gemengelde geluyd van

trommen en trompetten hooren, het ge

zelfchap des avonds Vorlllyk onthaald en

dit vreugdefeell, waar van de gedachtenis

op deeze twee Ryksdalers bewaard wordt,

met een bal en ’t aflteeken van het ver

vaardigde vuurwerk , bellooten.

I. Het

(4) Europ;

Merkur.

I. deel .

1692.. рад‘85. q

(s) Europ-î

Merk.

I. deel',

1691- Pls-î

86. „



66 N E P £ Я I, A N D S С H E

ï. Het Keurvoríllyk borftbccld ílaat in volle harms op de voorzyde van defl eerften , binnen

deezen tytel :

JOHannes GEORGius IV, Det Gratia DUX SAXonia, Juliaci,

Clivije, Montidm, AngriíE ET West-

phalije; ELECTor.

JOHJN JORIS DE IF, DOOR GODS GENADE HERTOG FAN

SAXEN, GULIK, KLEEF, BERG, ANGRE EN

WESTFAALE, KEURFORST.

Op de tegenzyde ziet men het Keurvorftlyke wapenfehild, omvangen door den Riddcrlyken

Hoosband , belaân met zyne gewoonlyke Ipreuk , en die weder omvange door dit dubbcle rand-

fchrift :

JUNGIMUR HOC SIGNO, QUO NON DISJUNGIMUR UNQUAMj

SIC NOSTRA STERNUM PECTORA JUNCTA MANENT.

DOOR DIT tEKEN, "t GENE ONS NOOIT ZAL

FANEENSCHETDEN, WORDEN WY FEREENIGD,

EN DUS BLIFEN ONZE HARTEN

EEVWIGLYK FERKNOCHT.

Eyndelyk leed men op de dikte van deezen eerflen nog deezen Latynfchen dichtregel :

CUSA EST, ANGLORUM WILHELMO REGE, MONETA.

DIT MUNTSTUK IS, ALS WILLEM KONING FAN

ENGELAND WAS, GESLAAGEN. i6pj.

II. De
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II De tweede , die vierkant en ter belooninge , in de op dat {сей gehouden: riddcrfpelen,

aan den bell: fcbietende gegeeven is, voert op de eene zyde , tuflchcn de wapenfchilden van

Saxen , Gulik , Kleef en Berg en onder, eene Keurvorlllyke muts de eerlle letteren van 's Vor.

Ilen naam, omvangen door den idderlyken Hoosband; die bellempeld is met deeze fpreuk: '

HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE. 169.3.

DAT HEM ¿RG WEDERVJEIRE , DIE ШК ERG

UNDENKT. 169;.

Op de tcgcnzyde ziet men tuchhen de wapenfchilden van `Paltsl'iuren, Orlamunde, Brenecrj

Р1е11Гепде twee kruyslings leggende degens binnen twee Wynruytstakken,en omvangendoor deeze

Latynfche fpreuk:

DIS-MALE-CERPENDUS, QUI MALE SENTIT, ERIT,`

D41' HEM ¿IRG WEDERVÄJRE, DIE ’ER ARG

UTTDENKYÍ

De Keurvorll door deeze eergaaven op

(0116101- gewekt,had(1) weynigen tyd naa ’t ont
der Staat. ' .

Gener, fangen der zelven aan de Vereenrgde Sma

16M¢Yfl ten kennis laaten geeven van zin te zyn,

Lgf' °' naar ’t voorbeeld van zynen overleeden

Vader, met twaalfduyzeud zyner uytge

leezenfle knechten den veldtogt perfoon

lyk by te woonen, en des op de ontfange

tyding van het veroveren van Heydelberg,

den toegezegdcn optogt indiervoege ver-`

haaft ,dat hy zich reeds in Zomermaand

aan den Rynkant bevondt om, waar het

moogelyk, het verderindringen den Fran

çoizen te beletten. Welke immidels tot

driewerf onder den Maarfchalk de Lorges

trachtten over de Nekker te komen, om het

leger van den Prins van Baden , ’t gene

(1)Ешор. daar achter om (a.) Heylbron te dekken

gelegerd was , vandaar te verdryven.

1693. pag. Maar en de een- en andere poogingen waa

163' ren vrugteloos, hy zag zyne aangevoerde

benden met verlies te rug dryven, en be

floot des het Wirtemberfche land te ver

woellen en wyd en zyd onder brandfchat»

ting te llellen. Invoege dat Hertogdom an

dermaal in dit jaar de wreede uytwerkfels

des oorlogs meer dan te veel gevoelde. Se

 

\

dert trok de vyand over de Nekker en viel

in de (3) Bergllraat, dat is in de landen,

welke mlïchen Heydelberg en Frankfort

leggen , alwaar hy geene mindere verwoe

lling aanrechtte, mids de Hemlehe enSaxi

fehe benden in dien oord te zwak zynde

om hem alleen het doordringen te belet

ten , te weetende eer-(len naar Frankfort, en

de laatllen (4) achter Darmllad wecken.

Zulks die plaats,van haare inwooners verlaa

ten, in handen van den ingodrongen vyand

viel. In dit uyterlle ontboodt deKeurvorll

van Saxen nog tweeduyzend (5) man zy

ner benden uyt zyn land lderwaart, welke

op den weg door vierduyzend Hannover

lehen en drieduyzend Zweeden llonden

verflerkt te worden , en vervocgde zich

immidels den vierentwintigllen van Oogll

maand (6) met zyne byzieh hebbende

benden by het groot leger van den Prins

van Baden, van wiens rechtervleugel h

het bevel o zich nam, hebbende onder

zich den Maarfehalk Chauvet , en den

Graaf van Stirum, Hoofdbevelhebber der

ruyterye. En gaf deeze eerfle bevelvoering

aanleyding dat ders gedenkpenning tot lof

van den Keurvorll van Saxen gemaakt is.

iii?
$513;A

Rondom zyn geharnalle borllbeeld, want met dat is de voorzyde beilempeld, leeíl men in

den rand deezen tytel:

R 2. Jo.

1693.

_ń

(3) Europ'.

Merkur.

I. deel,

1693. рад:

1.64. .

(4) Europ.)

Merkur.

Il. deel,

1693. pag.'

17.

(g)»Eur`op.`

Merkur.

Il. deel,

1693- Pal-Í

78.

(6) Europ.

Merkur.

Il. decl,

У 1693- раз:

79



¿8 NEDERLANDSCHE

JOHannes GEORGius IV, Dei Gratia DUX SAXoniä,

Juliaci, CLivi.<e, Montium, Angri/ь

ET Westphalia,

JOHAN JORIS DE IV, DOOR GODS GENADE HERTOG

VAN SAXEN, GULIK, KLEEF, BERG^

ANGRE EN IVESTFAALE.

m

Twee over elkander leggende degens zict men binnen cenen krans van Wynruyt en onder cene

Keurvorftlyke muts,op de tegenzyde, binnen dit vervolg van den voorgaanden tytel:

SACri ROMani IMPerii ARCHIMARSCALlus,

ET ELECTor.

AARTSMAARSCHALK EN KEURVORST VAN НЕТ

HEYLIG ROOMSCH R7X

En 't is uyt hoofde van deeze écrite waardigheyd dat hy de twee befchreeve degens voert.

Op de dikte des pennings ftaat nog:

(i) Europ.

Merkur.

II. dee!,

1693. pag.

»8.

(2.) Europ.

Merkur.

Il.deel,

1693. pag.

80,

NEC LUN-Ж, NEC LILIIS CEDUN?

NOBIS CONCESSA SUPERNE 16P3.

НЕТ GENE ONS VAN OMHOOG VERGUND IS, ZW1GT

NOCH VOOR DE MAAN NOCH VOOR

DE LELIËN. 169}.

Voorheen had de Prins van Baden,

verftaande hoe de (1) vyand rot niet ver

vau Stutgard was doorgedrongen , aan

zyne Gemaalin bevel gezondenom zieh en

de andere haare Hofjufïers naar Hai te be-

geeven, en liet , dit magtig onderftand

thans hebbende bekomen,zyne legerplaats

achter de Nekker nog meer verlchanfen,

veel kanon op de gefliehte werken voeren,

en drie bruggen over dien ftrooin ilaan,

om, ingeval de vyand mögt onderítaan

hem in zyne werken te bevechten , dien op

zyde te können aantaften. En waarlyk

den laatften van Hooimaand verfcheen de

voorhoede van 's vyands leger in 't gezicht

jdier werken , en kwam met eenige hun-

ner benden zoo digt onder 't bereyk van 't

kanon , dat ieder eeuen wiffen veldflag op-

handen waande, mids de Dolfyn, welke

in 't vyandlyk leger was aangekomen en

voor wieus (г) behoudenis men in alle

Franfche grensfteden openbaare gebeden-

ftonden hieldt , van zynen Vader verlof

had ontfangen , om , zoo 't eenigzins

doenlyk viel ,de Duytfchers in hunne ver-

fterkte legerplaats te moogen aangrypcn

Maar die te wel verfchanft vindende brak

het Franfche leger den zesden van Oogft-

maand naar ßleysheym , en vervolgens

längs drie bruggen over de Nekker naar Hei-

tingsheym op , alwaar de Hoofdraad van

WilmarZweedich Afgezant in 't Franfche

leger kwam om een vergelyk wegens de

brandfehattingen voor het Wirtemberg-

fche met den Dolfyn te treffen. Welke

dan 00k op honderdduyzend ryksdalers

'sjaars wierden geregeld. Maar door dien

de betaaling niet vaardig genoeg gelchied-

de, wierdt de Heer van (3) Mazel met

drieduyzend paarden derwaart gezonden

om alles te vuur en tezwaard te verwoeften,

en vooraf zieh van Tubingen, waarin

vcele goederen geborgen waaren , meefter te

maaken. Maar de Prins van Baden , tot

dekking van dat land, uyt zyne verfchan-

fingcn zynde te voorfehyn gekomen . waa

ren die benden genoodzaakt van die onder-

neeminge af te zien , hun leger zelftrokte

rug over den Ryn, en wierdt dus eerlang

dees veldtogt door 't betrekken der win-

terlegeringe geëyudigd. InvoegcndeLand-

graaf van HefTenkaiTcl den elfden van

Herfilmaand het Duytfche leger, (4) in

gezelfchap van den Keurvoril van Saxen

verlaatende, naar zyn heerlyk Г5) flot te

Frederikswaart toog, alwaar hy den afry-

zenden Keurvorft ophet prachtigftonthaal-

dc. Tot wiens lof, wegens het voltrekken

vandeezen ccrilen krygsrogt, ik den vol-

gende gedenkpenninggemaakt vinde.

(3) Europ:

Merkur.
II. deel, •

1693. pag.'

sz.

(4) Europ.

Merk.

II deel',

i693- p*g:

191.

(S>Tenfel.

num. Sax.

linise

Erneft.

pag. 671:

Bin-



( r) Europ.

Merk.

Il. пик,

169. a.8'"3Pg

(2) Europ.

Merk.

Il. lluk ,

1693. pag.

73

(3) Europ.

Merk.

II. [luk .

1693.

pag. 160.

(4) Europ.

Merk.

Il. liuk .

1693. pag.

225.

 

Binnen eenen krans en onder cene Keurvorfllyke muts ziet men op de eene zyde де twee

kruyfelings le gende degens van het Aartsveldmaarfchalksampt des Duytfchen ryks, omzoomd

door dit rand chrift:

HINC TERROR TURCARUM ET GALLORUM.

HIER VAN KOMT DE SCHROOM DER TURKEN

EN FRJNfOIZEN.

Rondom eenen krans van wynruyt, wiens kracht tegen het vcnyn ieder bekend is, leeII men,

op de rugzydc, dit omfchrift:

HINC TREMOR VENENATARUM BESTIARUM.

EN HIER VAN DE SCHRIK DER VENTNIGE BEESTEN.

Eyndelyk leeft men op de dikte des pennings nog dit kantfchrift:

JOHANNI GEORGIO IV, ELECTORI SAXONIIE, AB

EXPEDITIONE GALLICA FELICITER

REVERTENTI. MDCXCIII.

~JIÁN _'ÍOHÄN yORIS DEN IV, KEURVQRST V/IN SÄXEN, VÃN

DEN FRANSCHEN KRTGSTOGT GELUKKIGLTK

WEÉRKEERENDEN. 169;.

Eer de Dolfyn het Franfche leger ver

liet, had die (r) twaalfduyzend man ter

veriterkiug vanden Maarfchalk Katinat naar

den kant van Savoye gezonden om aan den

Hertog, welke thans van zyne ziekte zyn

de herûeld , den veldtogt met het verove

loopen zynde, liep dat voorneemen totniet,

en wierdt het leger den volgenden dag naar

Orbasfano gevoerd. Dan als der Bond

genooten krygsmagt tot op een half uur

die plaats genaderd was, ontdekte zy het

Franfche leger,’t gene bezig was om zich in

ren van Sint Brigide, opende, zynde cene i orde te fchaaren, zulks alom bevel wierdt

{Ierkte door de Franfchen in ’t voorgaande ‘

jaar (2) met zeer zwaare kofleu op den top

eens bergs opgeworpe , en welke over het

flot'van Pignerol heerfchte. Deeze “ад zel

ve hadden de Savoyaards nu begonnen

te (3) bombardeeren, maar verliaande dat

de Françoizen den gemelden onderfland uyt

den Elzas ontfangen hadden,eu zich gereed

maakten om iet hoofdzaaklyks te onder

neemen, wierdt dat gellaakt, het leger af

gevoerd, en beílooten door tweeduyzcnd

afgevaardigde ruyters dat der vyanden van

naaby te doen verfpieden; doch naauwlyks

waaren zy een half uur voortgetoogen of

kreegen bericht dat het Franfche leger in

volle aantogt was om dat der Bondgenoo

ten te bevechten. Dierhalven keerden de

uytgezondene ruyters te rug, het leger

wierdt ftraks in bequaame flagordc (4.) ge

fchaard, en beilooten den in optogt zyn

den vyand, die het naar Piofasco wendde, in

den flaart te vallen, maar dees zich te wel ge

ílooten houdende en de dag ook te ver ver

IIII. Юге].

afgevaardigd om desgelyks te doen. On

dertuffchen kwam ’er bericht in, dat zich

eenige vyandlyke (5') Efquadrons achter de

naaftgelegene wynbergen vertoonden , van

waar zy de Savoyfche rechter vleugel kon

den in de lenden vallen, waar tegen het

regement ruyters van Palfy en eenig voet

volk aan die zyde met de uyteríte fpoed,

dat doenlyk was, gefleld wierdt. Naa al
dus eenige tyd met het doen dier beweegin-

gen was gefleeten, begoíten de Françoizen

met achttien {Iukken kanon op de ilinker

vleugel te fchicten , en eerů met hunne ruy

tery op de rechter vleugel en het middellyf

en voorts ook nog op de flinker vleugel der

Bondgenooten met zoo groot geweld aan te

.vallen,dat die eerlang bezweek en met zeer

groot verlies en nog grooter verwarringe

door haar middellyfte rug gedreeven wierdt.

De ecrfte lini van de rechter vleugel der

Bondgenooten behaalde ondertquchen eenig

voordeel op de Françoizen , zulks die drie

werf tot het herwinnen van den verlooren

S grond

(s) Euro "2
Merk. p

Il. ruik,

1693- PIs-Í

227.
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1693

(2) Europ.

Merkur.

Il. deel ,

x 693. pag.

190.

(3) Europ.

Merkur.

lV. (luk ,

1692. pag.

76.

(4) Europ.

Merkur.

I. IInk ,

1693.

pag. 66.

grond te vergeeffch aanvielcn, tot dat de

andere benden,die de flinkervleugel hadden

op de vlugt geilaagen, de hunnen te hulp

komende ook de rechter vleugel van ach

teren en op zyde tegelyk aantaftten ,welke

gevolgelyk naa een halfuur vechtens, ins

gelyks (_ 1) wierdt op de vlugt gedreeven.

Dit verlies was te zwaarer, mids alle het

gefehut, en de pakkaadje den Françoizen

in handen viel, die tot lofvan hunnen Vorft,

wegens de bevochte overwinning,deezen

penning in ’t lich; gaven.

 

` In den rand der voorzyde , die met het kopfluk des Franfehen Konings beflempeld is, leeíì

men deezen zynen gewoonlyken tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, dLLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

Naaii: den verbaafden {Iroomgod de Po , recht een Overwinningbeeldtje eenen zeegeñandaard

op, tuffehen dit om- en opfchttft:

VICTORIA TRANSALPINA AD MARSALAM TAU

RINoaUM MDCXCIII.

OVERÄLPISGHE ZEEGE rE M4R341L7E ‚мы

ВЕ‘РО, 1693.

Gelyk de Dolfyn den voorgemelden

onderiland tegens den Hertog van Savoye,

zoo zondt hy ook op den zelven tyd eenen

tweeden , {Ierk vyftienduyzend (2 ) шап , te

gens den Koning van Engeland, onder den

Maarlchalk van Bouflers naar Nederland.

Alhier had men in Heriílmaandvan ’t voor

leeden jaar, naa veertien-of vyftienduy

zend Engelfchen uyt dat ryk ter verilerkin

ge ontfangen te hebben , de (leden Veurne

en Dixmuyde, als gemeld is , in bezit ge~

noomen en die door ’t aanleggen van nieuwe

vefìingwerken, in (3) fiaat gebragt, van

zich tegen eenen Ichielyken overval te

konnen befchermen. De Françoizen,die

wel bemerkten, dat by langduuriger ver

blyf dier benden aldaar Vlaandre gedekt,

en hunne grenzen in tegendeel aan de

flrooperyen dier volken blootgeileld zou

den worden, beflooten, het Коне wat het

wilde, zich van die twee (leden meelier

te maaken. Het afzyn van Koning “711

lem fcheen dit voorneemen te beguniligen,

zulks de Markgraaf van La Vallettc met

de byeengerukte benden den (4) negen

entwintigIIen van Wintermaand voor Veur

ne het beleg floeg. Dit voorval had men

eene wyl voorzien en des den Stedevoogd

van Nieupoort verzogt om,door ’t openen

der Iluyzen, de moerasfige gronden onder

water te zetten , doch dees meer op ’t ge

kerm der ingelanden om zoo groote fchaa

de niet te ondergaan dan aan dat verzoek

hebbende gehoor gegeeven , zoo vonden

de Françoizen gelegenheyd om de IIad in ’t

ronde te befluyten, het op ’t land {laan

de water af te tappen en naa ’t openen der

loopgraaven op den vyfden dag des(5 ) jaars

die vinnig aan te taIIen. De Keurvorfl van

Beyere rukte aanflonds ,dit beleg verflaan.

de, naar Nieupoort, en alle de rondom in

bezetting leggende benden te velde. om de

in gevaar zynde Над, waare het moogelyk,

te redden. Dan vindende alle de toegan

gen door den vyand te wel bezet, en des

zyn voorneemen ondoenlyk , gelaer hy

de uytgetrokke manfchap te rug te keeren,

even gelyk hy den Graaf van Hoorn , die

in de belegerde I`tad het bevel voerde, voor

af reeds eene Ichriftlyke orde gezonden`

had, van het uyterfte niet af te wa ten,

naadien hy de behoudenis (6) der bezettinge

grooter dan die der plaarie zelve betuygde

te achten. Gevolglyk wierdt den zesden het

verdrag der overgaave getroffen , en шеей

деп volgenden dag de bezetting naar Nieu

poort geleyd worden , waarop die van Dix

muyde, ’t gene naa ’t overgaan van Veur

ne niet houdbaar was, te raaden wierdt

die Над insgelyks te verlaaten. Zulks tot

lof des Franfchen Konings , wegens ’t be.

komen deezer twee plaatfen, wier nieuwe

geflichte werken hy liet flechten, dees ge

denkpeuning gemaakt wierdt.

Het

(I) Europ,

Merkur.

II. Iluk ,

1693. g '8.- Р Br
N
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(5) Hifi;
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ll. deel,
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(6) Europ.`

Merkur.

I. Iluk ,

1693~ P281 '
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(3)Rcfol.

der Staat.

Gener.

16 jan.

1693. fol.

37

4) Refol.

chtaaten

Gener.

5 Ian.

1693.

fol. 1 r.

(g) Rel'ol.

derStaatcn

Gener.

11. April

1603. fol.

2.88.

(6) Refol.

der Staat.

Gener.

27 July

1689. fol.

59-1

 

Het kopfluk van Koning Lodewyk is op de voorzyde, omzoomd door dit randfchrilt:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, JLLERCHRISTE

LÍKSTE KONING.

1693.

Op de tegenzyde houdt de Oorlogsgod Mars in de rechterhand het wapenl'ehild van (1) Veur- (r) Le,

ne, en in de llinker dat van Dixmuyde (2) onder dit randfchrift:

MARS PROV'IDUS.

DE VOORZIENIGE MÄRS.

Dewyl de Françoizen door ’t noemen deezer voorzorge, niet alleen hun land dekten , maar te

gelyk de efmeedcne aanllagen der Bondgenooten aan dien oord verydelden. Op den voet dier zelf

de zyde l aat voorts nog tot opfchrift:

FURNIS ET DIXMUDA CAPTrs MDCXCIII.

VEURNE EN DIXMUIDE GEWONNEN.1693.

Zoo vroege krygsverrichtingen in het

midden van den winter maakten de verbon

dene magten wakker, en gaf aanleyding

om bytyds wegens de noodige toebereyd

felen voor den aanllaanden veldtogt be

zorgd te weezen. De Vereenigde Staaten

dierhalven beflooten achtenveertig oorlog

fchepen , veertien Fregats, tien Jagten,

(3) even zooveel Branders en zes Galjoots

in zee te brengen , waar van de kollen

voor zes maanden, achtenvyfrighonderd

achtennegentigduyz'end (4.) guldens belie

pen. Voorts hebbende goedgevonden aan

ieder regement of Efquadron tot volmaa

king vyf paarden, ter femme van ecnhon

derdzesendertigduyzendtweehonderdvyf

. entwintig guldens, toe te voegen, bewil

ligden zy nog daarenboven in dertig ton

nen fchats voor de legerlallen van den aan

llaanden veldtogt: _midsgaders nog in ze

venhonderdenvyftigduyzend guldens tot

het werven van drie (5) nieuwe regemen

ten ruyters, en een Dragonders. En ge

lyk~ het geld Ide krachtigfle zenuuw van

den oorlog, en des den lande zeer aange

legen is , dat het zelve op eenen vallen voet

en gelyke anhalte by de byzondere munt

kamercn gellaagen wordt, was het fluk der

munte , y mids het dagelyks toeneemend

verval der kleyne geldllukken, nu federt

eenige jaaren herwaart het aandachtig

voorwerp der Staatfche raadsbefluyten , en

waaren de Heeren (6) Everwyn en hunne

andere Gemagtigden al over eenige jaaren

gelafl om met den algemeenen Muntmee

ller tegens dat verval de noodige hulpmid

delen te beraamen. Sedert hadden de Staa

ten van Uytrecht de kleyne geldftempels

ingetrokken en verzogt (7) dat dit voor

beeld door de Muntkamers van Overyllel ,

Deventer, Kampen,Nieumeege en Zutfen

naagevolgd mogt worden. Op dit zelve

voorwerp was over twee jaaren nietalleen

(8) een» en andermaal geraadpleegd , maar

.zelf (9) een plakaat in ’t licht gegeeven.

En ofwel daar by het {laan van allerhande

kleyn geld verbooden, en de byzondere

Gewellen de magt benomen wierdt om

daartoe verlof te konnen geeven, zoo was

echter het reeds quaadingevoerde geld, tot

geen kleyn naadeel van ’t gemeen, tot nog

toe gangbaar gebleeven. Zulks .die van

Holland (10) eene lyll van alle de te ligt ge

maaktefchellingen by plakaat bekend maa

kende,die van zes tot op vyf en eenen hal

ven lluyver verminderden , ’t gene met

den eerften van Grasmaand deezes jaars in

gang nam, en zynde dit belluyt door een

(1 1) tweede fcdert bekrachtigd,is dat door

de Algemeene Staaten ook door een

uytgegeeve plakaat naagevolgd geworden.

En dewyl de metaale gedenkflukken van

Nederland het byzonderlyk voorwerp van

dit werk zyn, dunkt my niet ougevoeglyk

de afbeelding van allede verminderde lehel

lingen, zoo als die door de Algemeene

Staaten (12) is opgelleld, ook alhier, als

eene zaak die toenmaals geen kleyn gerucht

maakte , plaats te geeven.

Sz In

Delices

des Pais

has torn.

ILpag.A

94.

(2) Les

Deliccs

des Pais

bas rom.'

Il.pag.91..`

(7) Rel'ol.'

derSraaten

Gener.

zo Aug.

1689. 1_01.

666.

(8) Refol.'
derStaaterl

Gener.

6 Aug.

1691.

fol. 536.

Cn $37

(9) нею]:

der Staat.

Gener.

7 Aug.

1691. iol.

543

gto) Refol.'

er Staat.

van Holl.

25 Dec.

1697.Ч

(1 1) Refol.'

der Staat.

van Holl.Í

8 April

1693.

(11.) Refol.'

derStaaten

Gener.

1 1 April

1693.

fol. 253;
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1693.

___-_.

(r) Europ.

Merk.

IV. iluk,

1697.. pag.

64

(z) Europ.

Merk.

IV. ñuk,

1691.. pag.

:96.

(3) Europ.

Merk.

lV. lluk ,

:691. pag.

r 37.

g) Ou

aan R.

Moog.

Pag' 335

' In Engeland ook was op ’s Koning Wil

lcms aankomll aanllonds het Parlement

(I) vergaderd, en aan ’t zelve een Ont

werp wegens de onderüandgelden, welke

voor den aanftaanden veldtogt, om met

vrugt den oorlog te achtervolgen, vereyfcht

wierden, den vyfden van Wintermaand(z)

des voorgaanden )aars overgeleverd. Waar

op, naa een тур onderzoek, zoo tot on

derhoud der oorlogsvloote als het aanbou

wen van eenige nieuwe fcheepen negentien

honderdzesentwintigduyzendvyfhonderd

zeilien ponden, midsgaders voor de krygs

magten te land twintighonderdduyzend

vyfhonderddrieënzeůig ponden (3)(lerlings

wierden ingewilligd. Sedert zoo in het

beraamen der bequaame geldmidden om

zoo groote fommen te vinden,als andere

gewigtige {laatszaaken nog eenigen tyd

hebbende gelleeten, Verfcheen KoningWil

lem den drieëntwintigûen van Lente»

maand in ’t Hoogerhuys, alwaar hy, naai

dat der gemeente ook derwaart was geroe

pen , hen beyden van zyne groote gehou

denis verzekerde, wegens de betoonde_

vaardigheyd in de vereyfchte geldmiddelen

toe te Ilaan, en die des betuygde ten meefle..

oor- en vrugtbaat voor ’t gemeen welzyn

zyner ryken te zullen beñeeden. Voorts

maakte hy hen bekend, hoe de Rand der

tegenwoordige krygszaaken wederom zy

ne (4) tegenwoordigheyd bnyten ’s lands

vereil'chte, om het hoog bevel der opde

beengebragte krygsmagten , ilaande de

voorhande zynde veldtogt, op zich te

neemen. Dierhalven , naa eenenveertig

rykswetten door zyne toeflemming te

hebben bekrachtigd, deed hy de verdere

vergadering van ’t Parlement door den

Spreeker tot den tweeëntwintigûen van

Bloeimaand opfchorten , en fielde gevolg

lyk ftaande zyn afweezen, naar ’t voor

beeld der voorige jaaren, het hooge ßaats

bewind der Britfche ryken in handen zyner

Gemaalinne, tot wier lof men ook weder

om in ditjaar,wegens haare ongemeenegoe

dertierenheyd in ’t roer van {laat tebehan

delen,deezen gedenkpenning gemaakt vindt.

 

Rondom het gelaurierde borllbeeld der bewindvoerende Koninginne, waarmede de voorzyde

beflxrnpeld is, Ptaan in den rand deeze tytels:

MARIA, DEI GRfATrA MAGNIE BRITANNIIE, FRANcraz, ET

HIBERNIE-z REGINA, FrnEr DEEENSAanx

PIA, AUGUSTA.

MARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOTBRIT

TANj'E, VRANKRYK EN IERLAND, GODVRUG

TIGE EN DOORLUGTIGE BESCHERM

STER DES GELOOFS.

'Op het ruglluk houdt zy in de eene hand het roer van ’t ontfangen ryksbelluur, en in de an

dere eenen laurier-of olyltak, even als men die deugd daarmede op eenen penning van Key

zer chpaíiaan verbeeld (y) vindt. Het bovengeilelde randl'chrift is van deezen inhoud:

HILARIS CLEMENTIA CAUTA POTESTAS.

M D C X С I I I.` `

DE- BLETDE GOEDERTIERENHETD IS EENE VOORZIG

TIGE MAGT. 1693.

Wey

(4) Europ;

Merk.

I. пик ‚

x693~ Paß.'

rgr,
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chnige dagen naa ’t opfchorfen van

’t Parlement, vertrok Koning Willem uyt

Londen , kwam gevolglyk den twaalfden

~ (юпитер. >van Grasmaand des naamiddags in de (r)

rai“? Oranjepolder te landen , en nog dien zelf

1393. Ing. den avond op het hof in ’s Graavenhaage-.

“" Naa een- en andermaal federt in de verga

dering zoo der Algemeene Staaten als der

byzondere van Holland tot het regelen der

noodwendigfle zaaken te zyn verlcheenen,

begaf hy zich ,terwyl de krygsbenden der

verbondene Vorflen zoo omtrent Gent en

Diegem, als tufichen Mechelen en Bruflel,

vergaderden ,immiddels naar ’t Loo,om zich

aldaar met de hertenjagt te verlnůigenDoch

naa een kort verblyf in dien oord kwam

de Koning eerlang weer in ’s Gravenhaage,

nam afl`cheyd van de Hoogeflaatsvergade

ringen des lands, en verreysde over Breda

naar ’t flot van Beaumont, ’t gene een uur

van Brufl‘el is gelegen , daar hy den tweeën‘

(1) Laney twintígûen (a.) van Bloeimaand aanland

de, en eenigen tyd verbleef om aan de

5.301. benden tyd te geeven van zich in twee

725- hoofddeelen te vergaderen. Het eene, ’t

gene onder den Graaf van Atlone omtrent

 

д neemens der Françoizen ,

Luyk lag, was achttien ilagorden te voet 1693.

en vyftien te paarde fierk, en het andere, _*

zynde het grootfie, beflondt uyt honderd

twee ilagorden te voet en eenenzeventig te

paarde, waarover Koning Willem zelf het

bevel op zich, en,naa het zelve omtrent I_o~

ven was afgezakt, zyn verblyf in de Abtdy

van Park nam , welke (3) zynde van de

Norbertiner ordre,door Godefroy met dcn des Pais»

Baard Hertog van Brabant in ’t jaar elfhon- гадать

derdncgenentwintig van zyne Wildbaan in ‘

eene Abtdye veranderd, en met den tytel

van Erfkappellaan van Brabant begiftigd is.

En dewyl Koning Willem , flaande dees

veldtogt, den lait der Krygsverrichtingen

wederom aldus op eygene fehouderen , als

in de voorgaande jaaren , ten oorbaar der

gemeene zaake torfte , om de hooge voor*

waarvan zoo

breed opgegeeven wierdt , als Hoofdbe~

velhebber der Verbondene magten, in Ne

derland te verydelen, zoo heeft de Pen

ningmaaker Niklaas Chevallier konnen

goedvinden om, volgens het aan hem ver

leende voorrecht, daarop deezcn penning

te maaken.

Gelyk de voorzyde met ’s Konings borñbeeld , zoo is ook der zelver rand met dit orní‘chrift

belìcmpeld : ‘

WILHELMUs III, Dar GRA-rra MAGNA; BRITANNUE FRAN

cm ET HIBEanAa REX.

WILLEM DE 111, DOOR GODS GEN/10E KONING

[от СКООТВКП‘ТАЫЭ‘Е, VRJNKRIK

EN IERLAND.

Op de tegenzyde zit de Koning met den bevelñaF van ’t wederom aanvaarde krygsbewind te paar- (4) “om

de, onder deeze fpreuk van den Romeynfchen (4) Lierdicbter: Carm. lib.

Плащ

i'. 17.

SPECTANDUS IN CERTAMINE MARTIO.

OP HET TOONEEL V/lN MARS MOET MEN HEM

BESCHOUWEN.

IIII. ‘Deel. T Op
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‘69 3" Penningmaakers naam, n0g ditl OPÍChl'ifU

Орден voorgrond dier zelfde zyde Ilaat voorts, boven de eerfle letteren van des gemelden

IMPERATOR EXEfRCITUUM. '

BEVELVOERDER DER HEIREN.

Koning Willem had zoo overzwaaren

lait te gewilliger op zich genomen, mids

hy verwittigd was van de aanflaande reys

_ van Koning Lodewyk naar zyne legers in

Nederland, welke men by ervaareuheyd

wift, dat die VorII nooit ondernomen had,

zonder van eene uytmuntende Krygsver

richting verzekerd te 'weezen. Dees dan

vertrok den vyfticnden van Bloeimaand (1)

van Verfailles in ’t gezelfchap van den uyt

muntendften adel> en ’t bevalligfle Jufier

fchap zyns hof naar Kompiegne, en van

daar over Peronue en Kameryk naar Ques

noy, daar hy den vyfentwintigften nevens

zyn gevolg aankwam. Ondertuffchen had

den zich twee legers, ’t eene onder den

Hertog van Luxemburg, ’t andere onder

den Markgraaf van ßouflers voor ’s Ko

nings aankomiI tydig op de genzen van

Nederland vergaderd, wier eerlie by Nie

velle en het tweede by Obouce op de Hai

ne, een uur van Bergen in Henegouwen,

was gelegerd. De Franfche. Koning, naa

 eenige benden bezigtigd te hebben, ver

voegde zich in ’t leger van den Markgraaf

van Bouflers,’t gene hy eerû te Harlemont

Chapelle, even als dat van Luxemburg te

Felay , doch eerlang te lamen in een ge

fmolte, den zevenden van Zomermaand te

GemUloers deed legeren. Op alle deeze

beweegingen had geheel Europa de oogen

gevefIigd uyt nieuwsgierigheyd, werwaart

onder het oppergezag van zoo grooten en

daarom in Nederland gekomen Vorfl de

gedreygde oorlogsflorm zich zoude ontlas

ТЫ": ten. i-iuy en Luyk (2) fcheenen wel het

' p g' meeiIe gedreygd , om door 't veroveren

(t) Europ.

Merkur.

I. Iiuk ,

1693. pag.

244.

(2) Europ.

Merkur.

dier twee ûeden dat Prinidom zelf de zoo

menigmaal te vergeeffch aangeboode on

zydigheyd te doen aanvaarden. Maar Ko

ning Willem had tegens deeze ondernee

ming de behoorlyke voorzorg gedraagen,

door den Graafvan Atlone met een kleyn

legertje de hoodeIad van Luykerland te

doen dekken. Invoege, als nu al de wer

reld meende te hooren dat de hooge voor

neemens des Franfchen Konings werkůel'

lig gemaakt waaren, men tot geene kleync

verwondering verfiondt dat die MajeIIeyt

haar oogmerk niet hebbende konnen be

reyken,beIlootcn had onverrichter zaaken

weder met het medegevoerde Jufferichap

naar Verfailles te keeren, en bereyds de or

ders tot het doen dier terugreyze door hem

gegeeven waaren. En voorwaar deeze had

den twaalfden haaren voortgang , Koning

Lodewyk verliet op dien dag het leger, en

kwam (3) over Mariënburg, Rheyms en (siEurop:

Soiffons den zesentwintigiten dier maand

weer te Verfailles. Om de fchande van dee- _ 1693.p'ag;

zen vergeeffchen togt te dekken ,betuyg- ‘75'

den de Françoizen dat het fchielyk verove

ren van Heydelberg de eerfte voorneemens

van hunnen VorII had doen veranderen,

met een magtig onderftand uyt Nederland

naar Duytfchland te {tuuren , op hoope

van den Keyzer door ’t indringen zyner

krygsmagten in ’t Keyzerryk tot het aan

neemen van den aangebooden Vreede te (4) (úlcâufopì

verpligten. Hoe ’tzy, niemand floeg geloof Lim',

aan deeze uytvindingen ,ieder gaf Koning 21.693118»

Willem de eer van’sVrankryks voorneemen `

te hebben verydeld,en dit weer gelegenheyd

tot het maaken deezer drie penningen.

 

I. In den rand dcr voorzyde van den eerllen leeft men rondom het boiflbecld des Konings van

Vrankryk, dit omlchrift:

LU
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LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONJNG LODEWYK DE GROOTE.

Op de tegenzyde wordt het hof van Verfailles in 't verfchiet gezien, en voorwaart de Franfche

Koning op eene zeegekar derwaart door twee hofjuffers te rug getrokken , welke van eene derde мДигор''

worden voorgegaan, die in de plaats van eenen arend of diergelyk veldceken, cene О de ее- п. íiuic,

nige niettellendc fyfferletter, nevens cene leege ftokkebeurs op eenen ftok voert, onder dit (i) 1693.

randfchrift: P«fri"¿.

VENIT, VIDIT, SED NON VICIT.

HY IS GEKOMEN, НГ HEEFT GEZIEN, DOCH NIET

GEWONNEN.

Voorts ftaat nog op den voorgrond de juyfte tyd zyncr te rugkomfte te Verfailles dusdaanig

aangetekend :

Л BELGica EXPEDITIONE IRRITa REDux VERSALiis

Mense JUN10 MDCXCIII.

IN ZOMERMAAND VAN DE VERGEEFSCHE KRYGS-

TOGT UYT NEDERLAND ТЕ VERSAILLES

TE RUGGEKEERD. 1653.

II. Het gelaurierde borftbeeld van Koning Willem ftaat op het voorftuk van den tweeden,om-

zoomd door dit randfchrift :

WILHELMUS III, Dei Gratia ANGlije, SCOtiä, FRANCiä

ET HIBerniä REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

ENGELAND, SCHOTLAND, VRANKRYK

EN 1ERLAND.

Op het rugftuk ziet men den Franfchen haan met zyne medegevoerde helinen op 't verfehynen

van den Oranje haairigen vo$ de vlugt neemen. Het randfchrift luydt aldus :

NIL CANTUS, NIL NUMERUS.

NIETS ВAAT НЕТ GEKRAAI, NIETS НЕТ GETAL.

Zinfpeelende zoo op het hoog voorgeeven der Françoizen als de overmagt hunner krygsbenden

in Nederland. Op den voorgrond ftaat de dag aldus aangetekend, als Koning Lodcwyk zyne lé

gers verliet:

XII JUN11 MDCXCIII.

DEN iz FAN ZOMERMAAND. 1бр$.

T г III.Het



NEDER LANDSCHE

1693.

III. Het gelaurierde borflbceld van den Franfchen Koniog, is op de voorzyde ,omringd door

dcezcn tytel :

LUDOVICUS MAGNUS REX.

i

KONING LODEWYK DE GROOTE.

En dewyl de Dichters verlieren dat de zon in de zee ondergaande by Thetis vernacht, cn zyne

beftoove wagen door de Zeenimfen laat afwalTen, ziet men eene ondergaande zon in 't verfchiet,

doch Febus in eene waterlpelonk zieh met de Zeegodinnen vermaaken , onder deeze bovcngeftclde

fpreuk :

SOLIS LAUTRICIBUS SERVATIS. MDCXCIII.

DE WASTERS DER ZONNE BEHOUDEN. 169^

Doch welke fpreuk , als dubbelzinnig zynde, 00k aldus kan vertaald worden:

DE WASTERS ALLEEN BEHOUDEN. i6pj.

(î) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1693. pag.

3Î-

(г) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1603. pag.

J5.

Het rechtmaatig gevoelen der Françoi-

zen, wegens den vergeeffchen legertogt van

hunnen Vorft, zagen zy eerlang uyt den

weg geruymd, door het voordeel dat hun-

ne oorlogfcheepen op eene Engelfche en

Hollandiche koopvaardyvloot , in 't laatft

van Zomermaand, omtrent het naauw van

Gibralter bchaaldcn. Den negenden dicr

(i) maand waaren dceze koopvaarders uyt

de haven van Portsmouth gezeyld, onder

het geleyde van drieëntwintig oorlogfchee

pen, waarover de Ridder Rooke het opper-

bevel voerde , behalven dat hen de groóte

vloot dier twee zeemagten , zynde uegen-

tig fcheepen van oorlog fterk , tot dertig

mylen buyten het Kanaal verzeld had.

Den zesentwintigften 's morgens was die

geheele vloot tot op de hoogte van Sint

(г) Vincent gekomen , alswanneer de

vooruytzeylende brandwacht bericht gaf

van twee vyandlyke oorlogfcheepen ont-

dekt, en met de zelve een wyl ichurgevaart

gehouden te hebben. Onderwyl was de

Ridder Rooke door een genome {chip nog

verwittigd geworden, dat vyftien Franfchc

oorlogfcheepen onder den Hoofdbevelheb-

ber van Tourville meer dan veertig koop

vaarders geleyde en zieh omtrent deeze

hoogte (3) had laaten zien. Des wierdr,

naa gcïnde krygsraad, beilooten met gunil

van den wind het naar Kadix te honden ,

op den vyand aan te zetten , en dat alle

de oorlogfcheepen op een ry aan 't hoofd

der koopvaardyvloote gefchaard , die had-

den te dekken. Dochop den volgenden dag

tegensden middag wierden in deplaatsvan

de gewaande Franfche koopvaardyvaar-

ders over de tachtig Franíche oorlogichee-

pen , onder de Marfchalken van Tourvil

le , Chatcaurenaut en Gaberet ontdekr,

welke , zynde den vyfentwintigftcn uyt de

haven van Bred in zee geftooken, het met

voile zcyleo naar de engte van de Straat

wendden. Op dit gezigt maakte de (4)

Ridder Rooke kleyn zeyl en week af om

aan de fcheepen , die zoo wel niet bezeyld

waaren , gelegenheyd te geeven van de

loef te krygen , met bevel dat zy alle des

nachts te Faro , Sint Lukar , of Kadix zoü-

den trachten binnen te loopen. Doch met

den avond was de vyandlyke zeemagt

reeds zoo digt genaderd , dat met twee

Hol

te) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1693. pag.

48..

(4) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1693. pag.-

41.
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(l) Europ.

Merkur. `

ll. [tuk ,

:693. pag.

33

(1.) Europ.

Merkur.

ll. lìuk ,

1693. pag.

3l.

Hollandfche oorlogfcheepcn ° het . gevecht

wierdt begonnen , en zoo wel het een (r)

als het ander veroverd. Diergelyk lot viel

dierhalven aan verfcheydene koopvaardy

fcheepen te beurt, terwyl ruym dertig op

de kult van Portugaal geltrand, door de

Françoizen wierden in den brand (a.) ge

llooken ,om dus tyd te hebben van de ove

rige te konnen vervolgen. Van welke zy

voorgaaven nog vyfentwintig, behalven

de twee gemelde oorlogfcheepen,te heb

ben veroverd: hoewel’er maar veertien te

Toulon wierden opgezonden, Want de

overigen waaren of in de ruyme zee of in

de haven van Kadix dat gevaar ontkomen.

Naamaals verbrandden de Françoizen nog

een Hollandfch en vicr Engelfche (3)

koopvaardylcheepen in de haven van Gi

bralrer, en lleepten ‘een Engelleh fchip be

vragt met oly uyt die van Mallaga, alwaar de

Nederlanders naa een heftig gevecht, om 4

niet het zelfde lot als де Engelsman te on

dergaan , vier hunner fcheepen in den

brand (4) llaaken. De gedachtenis dier

toegebragte fchaade , welke, volgens ge

woonte, door den overwinnaar op (5) 4

twee- ja zelf op zeshonderd tonnen fchats

begroot , en door de Bondgenooten ,

daar tegen merklyk verkleynd wierdt,

vinde ik op deezen penning, gemaakt

tot lof des Franfchen Konings , be

. waard.

 

De voorzyde voert rondom des Franfchen Konings kopl'tuk in den rand deezen zynen gewoon

lyken tytel:

LUDOVICUS MAG'NUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

Tull'chen де twee pylaaren, welke de ouden willen dat (6) door Herkules aan het naauw van

Gibralter eertyds zouden gelteld zyn, ’t gene hier verbeeld is; houdt eene gevleugelde Overwin

ning boven een fchip, naar de wys der ouden gemaakt, in де rechterhand een blixemfchigt , 0n

der dit randfchrift:

COMMERCIA HOSTIBUS INTERCLUSA.

DE KOOPHÄNDEL .44N DE VTANDEN

GESLOOTEN.

De blixem is het zinnebeeld van vermoogen, en die daarom niet alleen in de hand van Jupiter,

maar ook altemets in die der andere (7) godheden gezien worden. Voorts llaat tot meerder ophel

dering op den voorgrond:

NAVIBUS CAPTrs AUT lNCENSrs ADA FRET'UM GADI

TANUM MDCXCIII.

DE SCHEEPEN GENOMEN oF VERBREND ВТ DE зле/мг

VEN выпилил. 1693.

1111. Фее]. V Dit

1693.

(3` Europ.

Merkur.

ll. Пи k .

1693-915

7.

(4) Europ

Merk.

ll. Пик ‚

_169.pa.`
83 8

( 5) Europ.'

Merk.

ll. вы: ‚

1691.. pag.

31. en 34.

(б) 00

daan R.

Moog.

rls- 4 к т

(7) 0u

daan R.

Moog.

pag. 1.95.

305

_i
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(т) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1693. pag.

юг.

(1) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1693. pag.

104.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1693. pag.

119.

(4) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1693.

P*g. 107.

Dit geluk te water bekomenwicrdt nog

re land door den Hcrtog van Luxemburg

in Nedcrland vergroot, wiensbeuden , (1)

de ílad Huy den achctienden van Нооь

raaand bcrenden. Tot het maaken eener

afwending dierhalven liet Koning Willem

door vyfentwintig flagorden te voet en

veertig te paarde, onder 't beleyd van den

Prins van Wirtemberg , de Franlche (z) ver-

fchanílngen inVlaandrc inueemen, en.het

daar achter gelegen Jaud wyd en.zyd опт

der brandfehatting (teilen. Eer deezc nog-

thans te rug кwarnen had de Hertog van

Luxemburg Huy veroverd, en, wectende

hoe Koning Willem, door tien flagorden te

voet tot dekkingvan Luykvanzyn leger af

te fteeken , daarenboven nog merklyk ver-

zwakt was, des beflooten dien aauftonds,

mids zoo gunftige gelegenheyd,op't lyf te

vallen. Dierhalven alle zyne benden heb»

bende te famen getrokken, in fchyn of hy

't op Luyk gemunt had , vertoonde hy

zieh den achtentwintigften omtrent (3)

vier uuren des naamiddags in 't gezigt van

't verbonde leger, 't gene door deezc toe-

vallen de helft zwakker als 't zyne,tuflchen

deGcete en 't bcektje van Landen, gcle-

gerd was. De vermoeidheyd zyner benden

nogthans ,eu dat de dag reeds zoo ver ver-

loopen was.deeden den Françoizen het ge-

vecht tot den volgenden uytftellen, onaan-

gezien dat dit aan Koning Willem gelegen-

heyd kon geeven om's nachts naar Zout-

leeuw in veyligheyd te wyken. Doch die

Voríl hieldt integendeel íland, liet 's nachts 'j

voor het hoofd zyns légers eene befehan-

flng opwerpen , de toegangen bezerten,

het kanon ten voordceligfte planten > en

met een woord alles vervaardigen om den

volgenden dag, naar maate van zyneq moed,.

den genaderden vyand ook moedig af te

wachten. Des morgens (4) omtrent vier

uuren ílondt het geheele Franfche leger in

volle flagorde voor de befchanílng onder

hetbereyk van het kanon, en bleef, om

zyne beukeryen te vervaardigen aldus tot

tien uuren ftaan, ais wanneer een aanval

tegens de flinker vleugel van Koning Wil

lem by 't dorp Laar wierdt begonnen en,

met ecne bloedftorting , die zonder weer-

ga was , tot driemaal achtervolgd. Want

het verfchanile voetvolk lict de aanvalle-

ren fteeds zeer digt onder 't kanon kö

rnen en gaf dan op 't zelve zoo net van

pas vuur , dat het veld met lyken bedekt,

betgsgcwys op een geilapeld , en hcele

benden , in die orde, als ze waaren aan-

gevoerd daârop verflaagen lagen. Rys

op rys nogthans vielen de Françoizen aan,

niettegeuftaande de tegenftand zoo grooe

was, dat zy dus voortvaarende eer huo-

ne neerlaag fcheeneu te vergrooten , dan

den minflen voet gronds tewinnen. Zulks

omtrent elf uuren wel aan dien oord het

gevecht genoegzaam ophielt , doch 't gene

regens de rechter vleugel by Ncerlanden toen

met eene. gelyke dapperheyd, op hoop van

een betet geluk , wierdt begonnen. De ver*

weerders hielden het zelfde gedrag en des

00k het, zelfde voordeel. Zulks- de Fran

çoizen , genoodzaakr om hier mede te

moeten afdeynzen, eene zoo groóte be-

weeging maaktcn , dat ieder hunnen aftogt

voorzekcr (5-) waande , doch laatende

flechts eenige benden tegens de flinker vleu

gel en 't middelyf van 's Konings leger ge-

lebaard , trokken zy aile hunne overmagt

en gelchut naar 't dorp Laar byeen, om

met de uyterfte kracht het laatile geluk op

de rechter vleugel nogeens te beproeven.

Des verhief zieh alhier een vry wreedef

gevecht dan aile de voorgaanden. En of-

wel de verweerders zieh even moedig

queeten , zoo wierden zy nogthans door

de overmagt overhoop gefmeeten , ja het

dorp Laar en de naauwte tuflehen de be-

fchanfing en de beek gewonnen : waar door

de vyandlyke ruytery gelegenheyd kreeg,

om zieh uytbreydendc.de tegens Jien aan-

gevoerde benden te ontfnoeren en het

Staatfche voetvolk achter de befehanfing

geplaatft in de lendenen te vallen. Zulks

alles, om den ingedrongen vyand weer te

rug te dryven, federt vrugtloos was, en

Koning Willem tot het doen van (6) den

aftogt aanflonds lall zondt. Dees geíchiedde

eepsdeels in goede orde , andersdeels in

wanorde de ecn door den ander vlugtcnde*

zulks de geflaagene bruggen den drang der

vlagtelingen niet könnende torfen, cyn-

delyk inftortten , 't gene denBondgcnootcn

de grootfle ichaade toebragt. Heele ben

den dierhalven imeeten zieh in de Gecte

om den overkant te bereyken , die aan

flonds door anderen gevolgd elkander ver

ward verfmagtten , totdat het groot getal

der verdrinkelingcn aan de laatften ecn pad

baande om 't doodflaande zwaard van den

overwinnaar tc ontkomen. De gedachtenis

van dit gevecht wordt op deeze twee pen-

ningen bewaard , wier eerfte tot lof van

Koning Lodewyk, even als de tweede

tot fpot van Koning Willem gemaakt

is.

(у) Europ.

Мегкцг.

Il.ftuk,

1693. pag.'

108.

(6) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

I<593- pag.

101.

I. Met
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I. Met het koplluit'des Franl'chen Konings is wederom de voorzyde, en dcr zelver rand met

dit omfchrift bellempeld:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE cmOOTE,¿ELLERCIIRISTE.l

LTKSTE KONING.

Onder eene fchanskroon , by de Romeynen aan dien genen gegeeven , die het eerll: de vyand

lyke legerwallen had beklommen, ziet men op de andere zyde eenen opgerechten wapenñan

daard, behangenmet de vaandels der onderfcheydene Bondgenooten , uyt wier benden het gellaa

ge leger bellaanhad. Het om- en opfchrift luydt aldus:

CAESA HOSTrUM XX MILLIA,

TORMENTA BELLre/t CAPTA LXXVI, SIGNA RELATA

XC. DE FOEDERATIS AD NERÑVINDAM.

MDCXCIII.

T/VINTIGDUTZEND VTENDEN VERSLEEGEN,

zEsENzEIfENT/G STUKKEN GEscHUTs EN
NEGENTIG VEENDELS l

OP DE EONDGENOOTEN TE NEÉRWINDE,

VEROVERD.169;.

II. De voorzyde van den tweeden , onzeker waar hy gemaakt is, heeft het borllbeeld van Ko

ning Willem met een zakje, naar de wys van zynen (il) gevlugten Schoonvader, in het haair,bin~ (’) щпш

nen deezen tytel: т. 396.

V 1. GU
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GULIELMUS III, Вы GnA'rrA BRITANNoRUM REX.

WILLEM DE 111, DOOR GODS GENÁDE KONING

DER BRIÎTEN.

De tegenzyde verbeeldt in ’t verfchiet zyn leger op de vlugt, en voorwaart eenen arm met drie

Franl‘che leliën op de mouw, welke op eenen trommel (laar, onder dit Franfche byfchrift:

MON SORT EST D’ESTRE BATTU.

MTN LOT IS GESLAAGEN ТЕ WORDEN.

Wel is waar dat het lot van ’s Koning

Willems leger was nu andermaal geflaagen

te worden, doch zyn heldhaftig gedrag

had fiaande de flryd zoodaanig uytge

fcheenen, dat zyne vyanden hem den

daardoor verdienden lof niet konden

weygeren. De Koning van Vrankryk (r)

zelf betuygde, dat, gelylê de hertog 'van

Luxemburg bet ’veráonde leger al: een an—

dere Trinr von Koude' bud aungegreepen ;

alzoo de Trim ‘van Oranje (dus «door

Vrankryk genaamd, mids het hem nog

voor geenen Koning erkende) eenen af

togt al: eene Maarfi‘balk ‘van Turenne ge

daan had. Ja de Prins van Konti fchreef

aan zyne Gemaalin in eenen onderfchep

ten brief,dat de Koning 'van Engeland

zich bloot gee’vende met zoo eenen куртин.

eenden beldenmoed, wel verdiende bet ‘vree

dig bezit eener kroone, die zyn moedig ge

drag met zoo ‘veel glori (1.) onderfi‘braag

de. Voorwaar Koning Willem had llaande

het geheele gevecht volkomelyk nietal

leen de plìgt van eenen Opper- maar zelf`

Onderbevelhebber waargenomen. Men

had hem viermaal zien van ’t paard {lap

pen om zyn voetvolk tegens den aanval

lenden vyand ten firyd (3) te brengen:

en als de Franfche ruytery tuchhen dc be

l‘chanfing en de beek begon door te drin

gen,voerde hy zelf de flagorde van Gallo.

way in ’t heetfte van ’t gevecht. Twee zy

ner handpaarden waaren aan zyne zyde

doodgefchooten , ja een gedeelte (4) van

zyne fluĳer door eene musketkoegel weg

genomen. Met een woord zyn kloe‘k be

leyd had zyne onderhoorige benden eenen

heldenmoed ‚ gelyk aan dien van zich zelf,

ingeblaazen; zulks de Hertog van Luxem

burg aan den Koning lchryvende betuygde,

dat Willem: benden (5) wonderen gedaan

bedden. Veelen nogthans waaren verwon- НАШЕ,

derd, waarom hy des nachts voor den ílryd

zyn leger, mids het de helft zwakker dan

dat der Françoizen was, niet hadde afge

voerd en in veyligheyd onder ’t kanon van

Zoutleeuw doen neêrílaan. Dan het fcheen,

dat hy zoo lafhartige aftogt tot aanwas

van den roem zyns vyands niet heeft wil

len onderneemen,op hoope van den zelven

zoo niet te overwinnen , ten minfle al

daar zoo zwaarcn neep toe te brengen,

dat hy daar door buyten {laat zoude ge

fleld zyn om iet hoofdzaaklyks , llaande

het overige van den veldrogt , ren naa

deele der Spaanfche Nederlanden , te kon

nen onderneemen. En zekerlyk het verlies

onder ’t Franlche voetvolk geleeden kon

dat der geflaagenen in getal ruym beëve

naaren. De uytmuntendlle benden van ’s

Konings Huys waaren in dit gevecht om.

gekomen, en het geheele vyandlyke leger

in eenen {laat gebragt, dat het, om zich

van de geleede fchaade te herllellen, het

grootlle gedeelte van den overigen veld

togt , onder ’t doen van verfcheydene

gins- en ‘herwaartrogten van nooden, en

Koning Willem daar door dien roem be—

komen had , dat wegens ’t leveren van een

gevecht , waar in hem de nederlaag te

beurt viel, echter decze penningen tot

zynen lof gemaakt zyn.

’ 155.

1. Het
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I. Het gelaurierde borftbeeld van den geflaagen Koning ficrd de voorzyde, binnen die rand-

fchrift:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnus.

DE ONFERfTINNELrKSTE WILLEM BE GROOÏE.

In 't verfehlet der tegenzyde is het gevecht by Landen voorgevallen , even als omhoog een

valk verbeeld , welke ora eenen reyger te overmeeftcren , met zyne borft in des zelfs fcherpe bek

vale j waarom zoo in den rand als op den voet des penning! te leezen ftaat:

ПП.Ъеек X FOR-

\
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FORTI SIC VICTOR VINCITUR ARTe, XXIX

JULu MDCXCIII.

ALBUS PFORDT EEN STERK OVERWINNAAR DOOR EENE

STERKE KONST OVERWONNEN , DEN 29 FAN

HOOIMAAND. i6p$.

II. De volgcndc, die kleyner is, heefc de zelfde voorzyde, en voert op de tegenzyde dit op*

fchrift:

VICTO VICTORE GALLO,

NUMERO DUPLICE FORTIORE, VIRTUTE INFERIORE,

ARTE IMPARI,

PERDITO GALLIARUM FLORE,

DESTRUCTO PED1TATU, CASIS P RiETORI AN IS,

SAUCIIS 1CTIS ET VERE VICTIS LUDOVICiEIS COPIIS,

TROPHEUM STATUIT

GUILELMUS III REX Magna BRitanniä

XXIX JUlii MDCXCIII.

DE FRANSCHE OVERWINNAAR OVERWONNEN,

DIE STERKER DOOR EEN DUBBEL GETAL,

DOCH MINDER VAN KRYGSDEUGD

EN ONGELYK FAN KONST WAS ,

MIDSGADERS DE BLOEM VAN VRANKRYKS BENDEN

VERLOOREN,

НЕТ VOETVOLK VERDELGD,

DE HUTSBENDEN VERSLAAQEN,

EN DE KRYGSVOLKEN VAN KONING LODEWYK

GEVELD,

GETROFFEN, EN WAARLYK OVERWONNEN ZYNDE,

HEEFT WILLEM DE III

KONING VAN GROOTBRITTANJE ZICH EENEN

ZEEGESTANDAARD

DEN zp VAN HOOIMAAND i6pj

OPGERECHT.

De zelfde voorzyde heefc 00k de derde, en op de tegenzyde cenen fcherp gepinden egel ver-

beeld, waarop twee bloedhonden verwoedelyk aangevallende , zieh zeer zwaarlykquetfenj waar-

om in den bovenrand ftaat:

NUNQUAM IMPUNE LACESSITUS.

NOOIT ONGESTRAFT GESARD.

Dat 'er juyft een egel en twee honden , en dus twee tegens een verbeeld zyn, geeft de ovcrmagt

der Francjoizcn in 4 laatftc gevecht te kennen. Waarom op den voorgrond itaat :

PUGNA AD NEERHESPEN XXIX. JULu

MDCXCIII.
. . « •

DE SLAG BY NEERHESPEN DEN 19. VAN OOGSTMAAND

i6pj.

I IV. De
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(х Larrey

l-lift.d' An.

let. tom

V. fol.

716.

(1.) Europ.

Merkur.

Il. “ЦК ,

1693. Pls~

lss.

g3) Refol.

er Staat.

Gener.

14 Aug.

1693. fol.

565.

IV. De laatfte rer oneere van Koning Lodewyk gemaakt, voert gevolglyk zyn kopflnk binnen

deczen tytel op de voorzyde:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

De rugzyde, die ’t gemelde reygergevecht voert, heeft in den bovenrand dit byfchrlf't:

EX VOTO FATUM.

HET LOT NEI/1R WENSCH.

а

1 Waar nu dit gefchiedt is, geeft het opfchrift van den voorgrond,op deeze wys , te kennen:

PUGNA AD LANDANUM XXIX. JULU

M D C X C III.

DE SLJG ВТ ЬАЫВЕЫ DEN 29 74N HOOIMEIEIND

169;.

In de cerftvolgende dagen , naa ’t voor

gevallen gevecht, vergaderde federt de

verftrooide benden zich eensdeels onder

Dieft, 'andersdeels onder Loven, welke

twee lieden Koning \Villem (1) indien ’t

leger iet naadeeligs mogt overkomen, tot

algemeene verzamelplaatfen benoemd had.

lmmiddels zondt de Hertog van Luxem

burg cen-ige afgefcheyde ruyterbenden

naar de Meijery van ’s Hertogenbofch,

die (z) zy, naa een zeer kort verblyf. on

der brandfchatting ftelden: uyt vreeze van

door zesduyzend paarden, welke Koning

Willem, onder het gebied van den Graaf

van Atlone, tot dekking van dien oord der

waart geftuurd had, te zullen werden af

gelneeden. Den elfden van Oogflmaand

ondertnchhen had zich de nu weer in vry

heyd geftelde Hertog van Wirtemberg» naa ’t

overweldigen der Franfche belchanfingen

in Vlaandre, even gelyk ook verfizheyde

ne Spaanfehe benden uyt de naaftgelegene

fteden by ’t herzamelde leger der Bondge

nooten vervoegd. Om dit te herf'tellcn,

gaven de Vereenigde Staaten {traks naa

drukkelyken laft van de noodigc krygszaa

ken, in de plaats van die in den veldflag

verlooren waarcn , ten fpoedigfte naar ’t

leger te voeren , de gequetften in de naafle

fleden te verzorgen , en zynde de Heer

Heynfius Loontrekkendraadsman van Hol

land, naar ’t leger ontbooden (3), om met

zyne Majefteyt de noodigc maatregels tot

de herftellinge der geleede fchaaden te be

raamen , gaven zy by eenen afgezonden

brief de byzondere Staaten in bedenken,

of zy niet zouden konnen goedvinden ee-`

nige buytenlandfche benden in dienf't te

neemen, te meer dewyl ’er thans gelegen

heyd was , om tweeduyzendvierhonderd

Zwitfers, in (4.) twaalf benden verdeeld,
voor eenen taamelyken pryste konnenl

overneemen. De Koningin van Engeland

ook aldaar van het voorgevallen gevecht

hebbende bericht gekreegen, liet aan» den

(5') Magiflraat der Над Londen weeten, hoe

noodwendig men tot herflelling-der gelee

de fchaade eene merkelyke femme gelds

'van nooden had, welke zy wenfchte dat 95

haar mogtc geleend worden. Vaardig

wierdt dit ingewilligd, en aan haare Ma

jefteyt niet alleen driehonderdduyzend

ponden fterlings, maar een vertoogfchrift

ter hand gefteld, Waar in de Magifiraat zy

ne opgevatte blydfchap betuygde, wegens

de behoudenis van den dierbaaren perloon

des Konings, welken hy, voor ’s Ryks

welzyn en dc behoudenis der gemeene

zaake, aan duyzend'gevaaren , flaande

het мате gevecht had bloot gefteld. Ja.

de Koningin van Engeland niets meer wen

fchende als haaren Gemaal weer aan ’t

hoofd van een leger tezíen, waarmede hy

in ftaat was van de Franfche voorneemens

te verydelen , had verfcheyde benden reeds

te fcheep doen gaan, om het verminderd

leger in Nederland te verflerken. En hoewel

deeze overvoering op ’t ontfangen tegen

bevel des Konings federt geftaakt wierdt,

zoo zag men echter tot lof der Engelfche

Koninginne, wegens haare zorg zoo voor

de algemeencgeruflheyd, als de herflellin

ge der gemeene zaake betoond, deezen

gedenkpenning in ’t licht geeven.

X z Het

1693-.

____-_4

(4) Refol.'

derStaaten'

Gener.

4 Aug.

1693.

fol. 551.'

(5) Euro ‘
Merk. Pq

11. пак,

169MH
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Het borftbeeld der bewinJ voerende Engelfche Koninginne fiaat op de voorzyde , omringd door

dit randfchrrft 1

MARIA, Dei Gratia MAGnä BRITanniíe, FRAN-

Схлг, ET HIBerniä REGINA.

MDCXCII1.

MARIÂT DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GRO0T-

BRITTANJE, VRANKRïK EN 1ER.

LAND. i6í>3.

fr) Earop.

Merkur.

H.ftuk,

1693. pig.

т,\го en

115.

De Koningin, mids het gezag voerentot geruftheyd van 't gemeen in Engeland, ilaat op de

tegenzyde , boven de Theems , even gelyk Körting Willem boven den Ryn , mids hy door 4 laat-

ile gevecht de Franfcbe benden zoodaanjg gehavend had, dat die landaardt zieh genoodzaakc

vondt hun leger aan den Bovenryn te verzwakken, en een onderftand naar Nederland te zenden.

Naaft Koning Willem is een ftandaard van de wapenen in *t laaft gehouden gevecht bekomen op-

gerecht, dewyl hy in 't zelvc eengroot getal (1) Franfche ftandaarden had veroverd. Voortsftaat

tuiTchen twee fruythoornen een vogel Fénix, 4 zinnebecld der hcrílellinge , op cene werrcldkloor,

onder dit randfchrift:

SEGURitas PUBLica ET FELIX TEMPorum

REPARATIO.

DE GERUSrHETD VAN 4 GEMEEN^ EN GELUKKIGE HER-

STELLING DER TIDEN.

Gelyk Koning Willem door de hulp zy-

пет Gcmaalinne en der Algemccne Staaten

eerlang weer een goed leger byeen had,

zoo was federt het laatfte gevecht nu meer

dan eene maand , door den Hertog van

Luxemburg , om 't zyne van de gelcede

fchaade te herftellen , onder 't doen van

verfcheydene gins- en herwaart togten ge-

ileeten. De verzwakte benden zondt hy in

bezetting, trok de verfche manfehap uyt

de fteden , en zyn leger , zoo door de

volken , die de Franfche kuften totnog

toe tegens de gedreygde landing der En-

gelfchen bezet gehouden hadden, als die

hem uyt Duytichland, als gemeld is, waa-

ren toegezonden, op nieuws zynde ver-

fterkt, vondt hy zieh eyndelyk in ftaat om

voor 't eyndigen vad den veldtogt nog ice

van gewigts te können onderneemen. In 'c

begin van Herfitmaand dan liet hy door

tweeëntwintig ílagorden te voet en vieren-

dertig te paarde Charleroy aan den eenen

kant influyren, 't gene (») weynige dagen (l)Europ;

te vooren door een gedeelte der bezettinge Merkur,

van Namen, onder 't beleyd van denGraaf ie^pag.

van Guiscard, aan de zyde van Koville, 186.

en door den Heer van Ximenes aan die

van Marfchienes , op den zelfden tyd ge-

fchied was. Naa de befchanfmgen federt

voltrokken waaren, wierden tuiTchen den

vyf- en zeftienden 's nachts längs twee kan

ten de loopgraaven geopend, en dien zelf

den nacht nog een bygelegen huys, 't ge

ne door de bezetting der ftad tot nogtoe

was bezet gehouden , niet zonder ecne

goede bloedilorting veroverd. De Mark-

graaf

!
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graaf van Kallillo, die over eene bezetting myneerder aan ’t lighaam der plaarfe

lìetk vyfenveertighonderd man het bevel hechtten, en de Hertog van Villeroy,

voerde, verweerde zich ondertullchen by die het opperbevel llaandc het beleg ge

uytneemendheyd, deed verlcheydene uyt- voerd had, den volgenden dag goed vondt

vallen met vrugt, en wendde alles aan om de bezettelingen tot de (2) overgaaf te

de Françoizen het naderen te vertraagen. laaten aanmaanen. En hoewel die dat ver

Dcn negentienden (r) nogthans begollen zoek voor datmaal beleefdlyk allloegen,

die uyt veertig zwaare ůukken vuur te . zoo liet de Markgraaf van Kallillo den elf

geeven, deeden- naa vyf dagen lchietens den ’s morgens om te handelen den trom

den voormuur van zeker bolwerk neder- roeren. Ingevolge van ’t verdrag, ’t ge

llorten, en, naa ’t vermeelleren van eene ne des naamiddags getroffen was , trok

lleene beer, den poel, daar zy inlag, af- de bezetting met alle tekenen van eer,
tappen. Sedert wierden de andere buyten- langs de gemaakte walbreuk , den der

werken met ûorm op llorm, onaangezien tienden van Wynmaand, uyt eene llad,

eenige der zelven een llegt gevolg hadden, wiet verovering , volgens deezen ge

' veroverd, zulks de belegeraars den negen- denkpenning . alle overige gewonnene

den van Wynmaand op deeze wys alle de lieden in dien oord in zekerheyd {lel

buytenwerken hebbende ingenomen, den de. `

 

Het kopfluk des Franfchen Konings, waarmede de voorzyde beltcmpeld is, heeft in ’t ronde

van den rand dit omfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, JLLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

De Veyligheyd , zoo als zy door de ouden is afgebeeld geweelt, houdt op de tegenzyde in de

rechter hand eene muurkroon, nevens dit randfchrift:

SECURITAS IMPERII PROPAGATI.

DE GERUSTHETD VAN ’T UTTGEBRETDE RTK.

Om nu te doen verllaan op welke wys die gerullheyd vgkreegen is, zoo leell: men op den

voorgrond:

CAROLOREGIUM CAPTUM. MDCXCIII.

CHARLEROI' INGENOMEN. 169;.

Hier mede nam de veldtogt in Neder- den,welke,zoo zy grond wonnen,den Bond

land een eynde,en Koning Willem de reys genooten geene kleyne afwending in dien

naar ’s Graavenhaage aan , om by te woo» oord zouden veroorzaakt hebben. Want de

nen de Staatfche raadsbelluyten tot het Koning vanDeenemarke had,behalven eene

byleggen der Noordfche gefchillen gehou- aanzienlyke oorlogsvloot in zee, ook om

1111. Фее].  Y trent

1693.

_d

(1.) Europ.'

Merkur.

ll. ник,

1693. pag.'

291.
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(г) Europ.

Merkur.

H.deel,
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trent (1) vyf- of zcíticnduyzcnd man op

de been gebragt, om den Hertog vanBruns-

wyk te verpligten van de nieuw gemaakte

veftingwerken van Ratfcnburg , als aan

zyn ryk te gevaarlyk zynde , te doen

flechten: vvaartoe hy aan dien Voril tot

den tienden van Oogftmaand tyd gegeeven

had. Dan wel ver van aan deeze begeerte

tevoldoen, zoo wierdt de Lunenburglchc

bezetting tot drieduyzend man binnen

Katlenburg verilerkt, veel kanon, krygs«

en mondvoorraad derwaart gevoerd , en 't

overige krygsvolk längs de Elve gelegerd.

Invoege de Koning van Deenemarke (г)

den negenentvvintigitcn van Hooimaand

zyne benden deed fcheep gaan, om naar

Holfteyn over tefteeken,werwaart hy zelf

zieh den eerilen van Oogftmaand in per-

foon begaf , om den weygerigen Vorft,

door eene bombardeering dier ftad, daar

toe te noodzaaken. Om dit hachlyk voor-

neemen den Koning af te raaden , mids de

fchaadlyke gevolgen die daar uyt te duch-

ten ftonden , had de Staarfche Afgezant

de Heer Hop en de Engelíche Lord j

Lexington (3) den eenentwintigfteu dier

maand te Pinnenberg , twee uuren van

Hamburg gelegen , by zyne Majeftey t ge-

hoor. Doch vonden de gemoederen nog

zoo zeer aan 't gelten, dat hen voor alsnog

geene of weynige hoope tot een vergelyk

toeicheen. En zekerlyk ! alle gedaane

voorflagen ter bemiddeliug tot nogtoe zyn

de vrugtloos ¿fgeloopeu , vertoonde zieh

de Deeniche Koning , verzeld van den

Franfchen Afgezant, den (4) Heer Bon*

repaux , met zyn onderhoorig leger in

het eyndc van Oogftmaand voor die

veiling , nam alle toegangen , zonder den

minften tegenftand, in 't bezit, en gaf laft

tot het maaken der noodige beukeryen ;

van welken men nog den laatften dier

maand des morgens omtrent zes uuren met

een fchriklyk vuur de ingeiloote ftad be-

gon aan te taften , om aldus de groóte ge

volgen , die door 't geweidig verfter-

ken van Ratfcnburg in de NederfaxHche

kreyts gevreesd wierden , volgens de ge-

tuygenis van deezen penning, rc voorko-

men.

(3) Europ;

Merkur»

H.deel.

1693. pag:
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Merkur.
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Op de voorzyde leeft men in den rand,rondöm het kopftuk des Deenfchen Konings ,deezen ty-

tel:

CHRISTIANUS, Dei Gratia REX DANiä, NORvegije,

VANdalije, GOTiä. /

CHRISTIAAN, DOOR GODS GENADE KONING VAN

DEENEMARKE, NOORtVEEGE, WENDE

EN GOTtE.

Boven eenen ftapcl oorlogswapenen, gefierd met den Deenfchen Elefant, leeft men in den bo-

venrand dit opfchíift.

PAX QJILERITUR ARMIS ANNo MDCLXXXXIII.

Mense JULio.

DE VREEDE TVORDT DOOR DE IVAPENEN

GEZOGT IN HOOIMAAN D DES

JAARS 1бя-

On-
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Onaangezien de Deenen aldus genaderd

den noodigen toeftcl tot deeze bombar-

deering maakten, zoo deedt de Stedevoogd

opuytdrukkelyk ontfange bevel geene tc-

genweer , op dat men de Vorften van Lu-

neDburg het verbreeken van den pays niet

zoude können te laft leggen , dan ziende

het kanon op ftadswerken door de Deenen

geloft , gaf hy ook eyndelyk van zynen

kant onophoudelyk vuur. En hoewel

daar door eerlang twee Deenfche beuke-

ryen t'onbruyk gemaakt waaren, zoo zag

hy tot zyn leedweezen een gedeelte der

huyzen, mids die meeft van hout waaren,

eerlang door de ingeworpene bomben of

omvergefmeeten ofdoor den voortflaanden

brand verteerd. In dit uyterfte vervoeg-

den zieh eenige Luyterfche Predikanten

uytde ftad in 't Deenfche leger, alwaar zy

eenen ftilftand van wapenen , den Vierden

van Herfftmaand , voor vier dagen verwor-

(i)Europ. yen, welke federt tot den achttienden (1)

nfde'el, ó*ier maand verlengd wierdt, om immiddels

1693- over een vergelyk te handelet. En hoe

wel dat nog ver vooreeríl te zoeken was,

zoo wierden echter, door de onvermoei«

de vlyt en de bemiddeling der Engelfche,

Sraatlchc en andere Vorftelyke Afgezan-

ten , de in den weg zynde hinderpaalen in

't vervolg in zoo verre opgeruymd en ver

einend , dat het vvedcrzydfch vergelyk

daarvan op den negenden van (г) Wyn-

maand Wierde getekend, en twee dagen laa-

ter met de vereyfchte goedkeuringen uyt-

gewifleld. Uyt krachte van 't welke het

Huys Lunenburg , by 't tweede lid , zieh

verpligtte de ingefchil zynde veftingwer-

ken van Katlenburg te flechten , de daarin-

leggende bezetting tot op tweehonderdman

te verminderen , en het gefchil der Saxen-

lauwenburgfche erfvolging te zullen laaten

door de gewoonlyke rechtswegen (3) be

ilechten. Des trokken de Deenfche Senden

te rug naar hun land.de Koniugzelf verreys-

denaarKoppenhaage, daar hy den tweee'n-

twintigften van Wynmaand (4) aanlandde,

en het genoegen had van , door 't blixe-

men van Ratfenburg , zyn oogmerk, we-

gens de begeerde flechting van des zclfs

veftingwerken , volgens de getuygenis

deezer vier penningen , bereykt te heb«

ben. -

1693.

1)

crk.

II. deel,

1693. pag,
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I. Rondom het geharnafte borftbeeld van den Decnfchen Koning leeil men in den rand der

voorzyde dit omfehrift :

PROVIDENTIA CHRisTiANi V, Pu, Felicis, Augüsti, Patris

Patrice OB SECURITatem CIRCuli INFerioris

SAXoni« RESTITutam.

Y 2 jíAN



88 NEDERLANDSCHE

?- AAN DE P00RZIEN1GHEYD VAN CHRISTIAAN DEN V, DEN

GODVRUGTIGENy GELUKKIGEN, EN D00RLUCHTIGEN

FADER DES FADERLANDS TOEGEWTD, WEGENS

DE HERSTELDE VETLIGHEYD VAN DEN

NEDERSAXISCHEN KRETTS.

(i) Jaco- En dcwyl decs penning door den Kroonprins aan zynen Vader op (i) des zelfs verjaardag

baei mu- jn »t yolgende iaar wicrdt aangebooden , zoo leeíl raen nog onder 's Konings geknot arm-

feu™ Л.Л, .
chtift.v. кик:

Die Natali XV APRilis MDCXCIV.

OP DEN GEBOORTEDAG DE,

MAAND 1694.

■

Het bombardeeren van Ratfenburg is op de tegenzyde onder deeze fprcuk verbeeld :

PIETATE COMMOTUS, JUSTITIA ADACTUS.

DOOR DE GODVRUGT BEWOOGEN, EN DOOR DE GERECH-

TIGHEID AANGEZET.

II. Het geharnafte borftbeeld van den zclfden Koning is op de voorzyde van den tweedendoor

decze tytelen omzoomd :

CHRISTianus V, Dei Gratia DANi.e, NORvegije, VAN-

dalias ET GÜTi£ REX.

CHRISTIAAN DE V, DOOR GODS GENADE KONING

VAN DEENEMARKE, NOORWEEGE, WEN-

DE EN GOTTE.

De Godinne Siva , door de oude inwooners van Ratfenburg, als zy nog heydeních waaren,

и Hb a^aar (z)a^cene andere Venus aangebeden , verwerpt de aangenoome doch in 'c ooggeloopene wa-

îlLcàp.1 ' Penen> volgéns dit bovengcftelde randfchih:
.cap

53«

QUAE SUSPECTA DUS, MERITO SIVA DEJICIT ARMA.

SIVA fVERPT DE AAN DE GODEN MEt RECHT VERDACHT

ZYNDE WAPENEN WEG.

Door het aangaan van het gemeide verdrag, waarom op den voorgrond nog dit opfchriít

ílaat:

PAX RATZEBURGensis.

DE RATSENBURGSCHE VREEDE.

III. На
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III. Het kopilâuk van den Koning van Deenemarlce is , op de voorzyde van den derden, om.

zoomd door deezen tytel:

CHRISTIANus V, Dar GRATrA DANrAs: ET

NORVr-:sz REX.

CHRISTIÃAN `DE V, DOOR GODS GENADE KO

NING 74N DEENEMJRKE EN

NOORWEEGE.

Boven de aangevochte Rad leeft~ men, op de tegenzyde, in den bovenrand deeze fpreuk:

FERRO ET IGNI.

DOOR HET ST/IÄL EN VUUR.

. Op den voorgrond Raat nog dit opl'chrift:

RATZENBURQUM FULMINATUM. MDCXCIII.

RATSENBURG GEBLIXEMD. 169;.

lV. Welke rugzyde ook wel met eene andere tegenzyde gepaard is, verbeeldende den Deen

fchen Elefant, welke zyne fnuyt zoo naar de zon als de maan verheft; vcrzcld door dit rand

Íchrift:

COLIT UTRUMQUE. MDCXCIII.

HT VIERT ZE BETDEN. 169;.

Koning Willem den elfden van “Гуп- hen voorhoudende hoe hy zyns uyteríle

maand over het Loo in ’s Graavenhaa- vlyt,ůaande de veldtogt,hebbende aange

ge op de gemelde wys zynde aangeland, wend, echter ’t hem Iced deed van zyne

egaf zich vyf dagen daaraan perloonlyk poogingen met zoo goeden uytílag , als

in de vergadering der Algemeene Staaten, by wel verhoopt had, niet bekroond te

 IIII.‘Dee/. Z zien.

1693.
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(4) 11. пи:

fel. 51.3.

m 51.4.

zien. Dit hem daarom nogthans de moed

niet 'was ontvallen, maar hy hunne Hoog

moogendheden integendeel (1) аапшаапде,

van, haare krygsmagten tegens den aan

ñaanden veldtogt te vermeerderen , ’t ge

ne hy hoopte op zyne komll: in Engeland,

by het Parlement , ook te zullen uytwer

ken, opdat zoo loŕlyke voorbeelden de

overige Bondgenooten insgelyks tot het

doen van naadruklyker poogingen mog

ten komen op te wekken. De Koning over

zyne aangewende moeiten zynde bedankt,

en door de Staaten in zyn verzoek bewil

ligd, begaf zich tot het uytvoeren van dat

voorneemen den'zevenden van Slagtmaand

t’fcheep naar Engeland, alwaar hy tot Har

wich den volgenden dag tuffchen drie en

vier uuren aanlandde. Naauwlyks was de

Koningin door eenen afgezonden renbodel

van haars Gemaals overkomlI verwittigd,

of die Iloeg op weg, en ging hem te ln

gelIIone ontfangen, vanwaar hunne Ma

jelleyten den negenden dier maand ’s

avonds ten (z)tien uuren,onder ’t luyden

der klokken, te Londen aankwamen. De

nieuwe Hoofdfcliout , die den voorigen

dag bezit van zyne bediening genomen

had, kwam ’s daags daaraan, verzeld van

де Aldermans en de andere leden van den

Magiftraat ,den aangelanden VorII begroe

ten. Het zelve deeden de Geeíllyken

door den mond van den Biffchop van Kan

terbury, en was de toevloed van den Adel

te hoof en de vreugde , wegens ’s Konings

behoude aankomíi, alom zoo groot, dat

men goedvondt eenen plegtigen dankdag

uyt te fchryven , wegens het de Hemel

behaagd (3) had den perfoon des Konings

in zoo zigtbaare gevaaren,fiaande de laat

{Ее veldtogt,te bewaaren, en behouden in 3

zyne Koningryken laaten te rugkeeren, in

voege de Engelfche werreld , volgens dee

zen penning, door de tegenwoordigheyd

van twee zoo uytmuntende geIIarnten

thans weder, even als voorheen, wierdt

verlicht en befcheenen.

 

Het koplluk der Koninginne Iiert de voorzyde, binnen den zoom deezer tytelen:

MARIA, Der GRA-rra MAGNIE BRITANNIIE, FRANCHE ET

HIBEnNrIE REGINA, Fmt-‘.1 DEFENSATRIX

PIA, AUGUSTA.

IIIARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOTBRIT

TANfïE, VRANKRTK EN IERLAND, GODVRUGTIGE
l EN DOORLUCHTIGE BESCHERMSTER

DES GELOOFS.

Op de tegenzyde ziet mende Britfche werreld ,door de zon en maan, zinnebeelden van den

Koning en de Koningin van Engeland, ter wederzyde befcheenen , onder dit randfehrift:

SIC ASTRUM ILLUSTRAT UTRUMQUE.

ALDUS GEEVEN BETDEN DE GESTARN

TEN LICHT.

Met de afreyze des Konings zoude ik

ook het verhaal der Nederlandfche zaaken

deezes jaars beiluyten , ’t en waar een Leyd

fche penning my noodzaakte alvoorens

aan die fiad te gedenken. Welke, gelyk

gemeld is, een jaagpad langs (4) den Ryn

naar Uytrecht , eene trekvaart door de

duynen (5) naar Haarlem, en een tweede

tot gerief der zeylicheepen van de Zeyle

brug tot aan de (6) Zeyl wel had voltrok

ken, doch in dit jaar een ander konIIwerk.

by de hand gevat. De dagelykfche on

dervinding had niet dan te veel geleerd,

hoe de wateren dier Над geenen genoeg

\ \ . 288
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jbl. 41.1.

(6) IILDnl

fol. 301.
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zaamen doortogt hebbende, by heet weer

metalicen in den zomcr bedorven, maar

door 'c wolwaiîbhen , en het zuyveren der

fchaapenvachten , mids de wolwecvery

de hoofduering dier plaatie is, ook voor

het overige gedeelte des jaars ,zoo tot het

leevendhouden der rivier- , als laaten

krimpen der zeevis , buyten gebruyk ge-

fteld wierden. Zoo zonderling gebrek ging

dierhalven niet weynig de Regeering te

harte , en had die des nu federt eenigen

tyd op middelen bedacht geweeft, om door

't een ofander bequaam konftwerk aan de

voornoemde vismarkt zoodaanig water te

befchikken, als tot het wel vertieren van de

vifch vereyicht wierdt , en welke de gefiel-

tenis der plaatfe nogthans, om de gemclde

ongevallen , kwam te weygeren. Naa lang

overleg vondt men tot dat oogmerk niets

bequaamer,dan hetputwater van den bürg,

( zynde eene oude ronde fterkte, in 't mid

den der ilad, op eene heuvel gebouwd , en

waarin de naailwoonendc luyden eertyds

ftaande de burgerlykeoorlogen der Graaven

plagten te vlugten en zieh verweerd hebben)

door lange loode buyzen naar de vismarkt te

leyden en , door eene gemaakte paarde-

moolen zoo hoog op te pompen , dat het 1693.

dus opgeheven water aldaar, in de gedaan- "

te van eene leevende fonteyn , met ver-

feheydene ftraalen zieh ftondt om hoog te

werpen. Tot meerder iieraad van dac

konftwerk liet de Magiftraat eene Vierkan

te marmerc bak , voor eene verheeve zuyl,

tuiTchen twee gekronkelde Dolfynen en

andere byilcraaden van den zelfden fteen

aan den waterkant der vismarkt oprechten:

waar in het water, 't gene uyt die Dolfy

nen en de andere byfieraaden dagelyks

eenige uuren voor den middag fpringt, tot

gerief der viskoopers, wordt vergaderd.

Johan Smeltzing, vermaard penningmaa-

ker in die (lad, ziende dit konftwerk vol-

trokken , vondt dierhalven goed de ge-

heugenis van 't zelve , door 't maaken

van den volgenden penning , te vereeuwi-

gen , en dien aan de Regeerders van Leyde

in dankbaare erkentenis aan te bieden,

wegens zy hem by zyn burgerrecht had-

den believen te handhaaven , als hy om

eenen door hem op de dood (*) van Ko-

fterman gemaakten penning door den

Breukcyfcher des Lands in rechte wierdt

betrokken.

(*) III.Detl

fol. 508.

De eene zyde verbceldt in 'c verfchiet den ronden Leydfchcn Burg, en in den flinker' hoek de

opgerechte Fonteyn. In den rechteren hoek houdt ecn leeuw , boven eenen overvloedshoorn en

de waterkruyk des Ryns, aan wiens boord die ftad gebouwd is, een bloot zwaart. TuiTchen

beyde zit die ftad zelve in de gedaante eener vrouwe met een muurkroon op 4 hoofd op een ftapel

lakenen , als zynde die handel de hoofdneering dier liad. Van welke ltapel de afbeelding der

HOOGE SCHOO LE (ACADEMIA) hangt. Voorts voert de rechter hand dier ver-

beelde vrouwe den hoed van vryheyd op eene fpeer, en de flinker nevens eene fpiegel door een

flang omvlogten , zynde het zinnebeeld der voorzigtigheyd , het wapen dier ftad , 't welke , als

zynde de hoofdkerk aan Sint Peter toegewyd, uyt twee roode Sint Petersfleutelen op een wit

veld beftaat. Eyndelyk gelyk men opden voorgrond den naam van JOHAN SMELTZING

DIE HEM UTTGEFONDEN EN GEMAAKT HEEFT (JOANNes SMELT

ZING INVenit ET FECit) gefteld vindt , zoo ftaat nog in den bovenrand :

LUGDUNum BATAVORUM.

LEYDE.

Op de tegenzyde leeft men, tuiTchen de wapenfchildcn van den Hoofdfchout , de Burgemeefters

en Schepenen deezes jaars , dit Latynfchc opfchrift :

PRiETORI, COnSulibuS,

SCABINis, EORUMQue CONSILIAR10,

ET ACTUARIIS NUMMum VETERA

AC RECENTIA URBis PALLADIA ORNAMENTA

Z 2. COM«
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(I) II. Deel

fol- 94

(1) II. Du)

fol. 463.

COMPLEXUM, GRATIE VOLUNTATIS

ET MEMORIIE ERGO, chn'r,

DEDICAT JoANNEs SMELTZING CIVIS

DEVOTISSIMUS. MDCXCIII.

yOHJN SMELTZING TOEGENEGE BURGER

WIDE“ EN DRE/IGI', TER GEDECHTENISSE EN DANK

BIMRE ERKENIENISSE,

«MN DEN HOOFDSCHOUT, DE BURGEMEESTEREN,

SCHEPENEN,

MIDSGEDERS HUNNEN LOONTREKKENDEN REEDSMEN,

EN GEIEFIEREN DEEzEN PENNING OP,

BEVIITTENDE DE OUDE EN NIEUWE SIEEEIIDEN

VEN HET GELEERDE LEIDE. 169;.

Het behaalen van zoo veele ongemeene

voordeelen op de Bondgenooten kon

Vrankryk echter niet geruů Ilellen, mids

де Spaanfche Koning geene naakomelingen,

noch by zyne ecrite noch by zyne tegen

woordige tweede Gemaalinne tot nogtoe

hebbende verwekt , dierhalven met een

kinderloos afûerven gedreygd fcheeu. Те

meer , mids zyne quynende gezondheyd

zoonu zoodan door zwaare ilaauwten en

andere toevallen hem geen lang leeven , en

by een zoodaanig afItetven aan ganfch

Europa, mids de onvermeydbaare twiů

over des zelfs erfvolging , niet als eenen

zeer bloedigen oorlog fcheen te voor

fpellen. Uyt kragte der afiìanden door

Anna (I) en (2) Maria Thereza, de ecrite

Moeder, de tweede Gemaalin van den te

genwoordigen Franfchen Koning voor .’t

aangaan van hunne hunwelyken gedaan,

moeíl volgens den uyterßen wil zoo van

Philips den lll ,als dien van Philips den lV.

Koningen van Spanje de ryke ervenis dier

kroone op de Keyzerin Margreta, Zulier

van den tegenwoordigen Koning van Span

je verüerven. Doch deeze was overleeden

en had Ílechts eene Dochter naagelaaten ,

welke getrouwd met den Keurvorft Maxi

_ miliaan van Beyere eenen Zoon geteeld

(3) Мет.

6c Negot.

Secr. du

Comte

d'Harrach

tom. I.

pag. 30.

had, en die des, mids zyne Moeder nu

ook geltorven was, voor de naafle erfge

naam tot de Spaanfche kroone van шеей

де geheele werreld gehouden wierdt. De

Kardinaalcn (3) Portocarrero en Cordoua;

Don Johan Henriques van Cabrera , de

Graaf van Aguilar, de Markgraai*` van Vil

lefranche en andere aanhangeren van ’t

huys van Oolìenryk onderfleunden des niet

tegenûaande des zelfs belangen, cn Пе!

деп alles in ’t werk om den Aartshertog

Karel,tweeden Zoon des Kcyzers tot zy

nen wettigen erfgenaam door den Spaan

fchen Koning te doen verklaaren , zoo om

dat de Keurprinsl van Beyere ilechts in ’t

voorgaande jaar gebooren en des in geenen

Ilaat was om den laß des Spaanfchen ryks

te onderfchraagen, dan wel voornaamelyk

omdat de's zelfs Vader en Moeder, voor hun

trouwen (4) insgclyks afíiand van alle erf

recht opde ervenifle van den huyze van

Ooůenryk gedaan hadden. En hoewel de

Voorllanders van den Huyze van Beyere,

waar van des Spaanfchen Konings Moe

der en de Graaf van Oropezza de hoof

den waaren , daar tegen inbragten , dat

die añland volgens ’t kroonrecht nooit

aan den Spaanfchen Koning , veel min aan

de ryksůaaten bekend gemaakt en des

uyt dien hoofde onwettig was, zoo wend

de echter de Kardinaal Portocarrero,

met hulpe zyner vrienden , zoo door

deeze als door andere beweegredenen,

by den Spaanfchen Koning hunne uyteríie

vlyt aan, om by uyterfien (5) wille den

voornoemden Aartshertog Karel tot den

eenigen , wettigen en algemeencn erfge

naam zyner naatelaatene ryken te ver

klaaren. Deeze poogingen konden niet

zoo geheym gefchieden , of de Koning

van Vrankryk kreeg ’er bericht van. En

hoewel de voorgemelde afflanden en hem en

zyne naazaaten , van de erfvolging der

Spaanfche kroone voor eeuwig lcheenen

uyt te íluyten, zoo had men de wettig

heyd van de zelven by ’tFranfche Hof van

den beginne af aan al zien in twyfel trek

ken, en naar maare die Kroon tot de

Spaanfche ervenis by veriierf te meerder

genaderd fcheen , te meerder ook zien aan

dringen. Zoo lang men echter met den

Spaanfchen Koning in oorlog was, zoo

bleef hem alle hoope tot zoo ryke erfvol

ging afgefneeden, en de Keyzer, door

zoo veele magtige Bondgenooten geûerkt,

integendeel in Ilaat om zynen tweeden

Zoon ор den Spaanfchen troon te handhaa

vcn. Dierhalvcn was aan Vrankryk het

{luyten van eenen Vreede met de Bondge

noo

(4) Мет?

ôt Negot.

Secr. dn

Comte

d’Harrach

tome I.

рай 19:

(5) Мета:

8: Neger.`

Secr. dn

Comte

d'Harrach

tome l.

pag. 3x.
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nooten, onaangezien de groote voordee- een vertrouwen inboezemden, dat deBond

len , die zyne wapenen llaande dees oorlog genooten daarom den oorlog moede waaren,

op de zelve behaald hadden , volllaagen en hem die lang begeerde rult,volgens dee

noodzaakelyk : ja ’t waaren deeze voor'v `zen legpenning,zoo hy hen eeniger maare

deelen zelfs, welke den Franfchen Koning voldoening wilde geeven, niet ontllaan kon.

 

Rondom het gelaurierde koplluk des Franfchen Konings leell men in den rand der voorzyde dit

randfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTE

LIKSTE KONING.

De tegenzyde verbeeldt eenen svogel, ’t zinnebeeld (1) der rulie, op zyn пей, ’t gene op

zee dobbert; onder dit randl'chri t:

SPES LONGA QUIETIS.

DE L/INGE HOOP РАН DE RUSTZ

Voorts llaat op den voet deezes Pennings, dien ik nergens dan in de penningkall'e van den Heer

Hendrik van Heteren in ’s Graavenhaage gezien heb, nog dit oplchrift:

PARTIES CASUELES. 169;.

VOORVJLLENDE ZAAKEN. 169;.

Ingevolgen van dit geheyme llaatsbe

lang liet Koning Lodewyk door `zyne uyt

gezondenen verfcheydene ontwerpen uyt

des zelfs naam langs den Ryn ûrooijen,

bevattende zeer (t) voordeelige voorwaar

den,op welke hy genegen was en met het

Ryk en den Keyzer eenen beflandigen

Vreede in te gaan. Men had ook door den

Zweedfchen Afgezant andere voorllagen

edaan, waar by de Keyzer byzonderlyk

äevoorrechtigd wierdt; doch die waaren

des onaangezien zoo te Weenen als door

de Vorltlyke Gezanten op de Ryksverga

dering te Regensburg . als verderflyk , en

alleen opgelteld om den band der Bondge

nooten te verbreeken , ylings van de hand

geweezen. Geene betere gevolgen hadden

de aanbiedingen , die ’t Franfche hof door

den Pauslyken Afgezant te Madrit gedaan

had, onaangezien het aan den Spaanfchen

Koning door ’t veroveren der lterke llad

Rozes in (2) Katalonje , het gewigt zynct

wapenen in dit jaar had doen gevoelen.

De Franfche Afgezant gaf ook aan ’t Zwit

zerfche Eedgenoodfchap van de bereyd

willigheyd zyns Meellers , om eenen vree

den aan te gaan, niet (3) alleen kennis,

maar des Konings Broeder fchreef eenen

IIII.‘DeeI.

eygenhandigen brief tot dat eynde aan den

Hertog van Savoye; de Heer van Chanlais

wierdt met het zelfde oogmerk naar Pie

mont afgevaardigd :ja de Koning zelf beval

aan den Maarfchalk Katinat van aan den

voornoemden Hertog langs de bequaamlte

wegen (4) bericht te geeven van zyne ge

negenheyd tot het ingaan van eenen vree

de. Den elfden van (ç) Wintermaand le

verde de Deenfche Afgezant, want het

was ook de bemiddeling dier kroone, die

Vrankryk had aangeroepen , aan Koning

Willem een ontwerp van vreede over,

waarby де Franfche Vorlt,tot gerullheyd

der Vereenigde Geweflen, betuygde eene

verzekerde grensfcheyding met Spanje te

willen ingaan, aan de twee zeemoogend

heden byzonderlyke vrydommen op ’t

lluk van den koophandel vergunnen, en

eyndel k, om Koning Willem, waar ’t

mooge yk, over te haaien, niet duyllerlyk

te verllaan gaf, dat hy , wegens de overige

vreedcspunten zynde eens geworden, gee

ne zwaarigheyd zoude maaken ,om van де

belangen van Koning Jakob afziende,den

Prins van Oranje voor wettig Koning der

Britfchc rykcn te erkennen. Des onaange.

zien zoo wierden deeze aanbiedingen als

A a be

1693.
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1693. bedriegelyk van de hand geweezen. Want

wat Ichyn van oprechtheyd kon 'cr in dit

gedrag van eenen Voril zyn , welke ge-

aIz™"1 woon zynde den vreede naar (1) zyn

voorichrift aan de werreld te geeven, van

dien althans , nu zyne wapenen door dé

eene ovcrwinning naa de andere bekroond

wicrden, op zoo naadeelige voorwaarden

by alle hoven te komen fmeeken. Of was

't om dat zyn ryk door de hongcrsnood

gedrukt, zyne geldkift uytgeput, en hy

des buyten ftaat was om den oorlog langer

gaande te houden? zoo jaa, dan was 't al

wapenen te dwingen , tot de oude grens-

paalen te doen inkrimpen , en dus den

vreede beftandig te maaken. Hoe 't zy,

de zulken , aan wie bekend was , hoe

Vrankryk eerryds de ílad Genua eershal-

ven gebombardeerd, de Spaanfche Neder-

landen in vreedestyds een- en andermaal

vyandlyk (г) aangetaít , en de Palts met fy11^"1

zoo ongehoorde wrecdheyd (3) verwoeft «»300!

had , lieten niet naa de gedaane voorilagen w"!0"1-

als bedriegelyk uytte kryten en,om ieder "'3 7*

van het aangaan der zelve af te fchrikken ,

de volgende gedenkpenningen in 'c licht te

1er Bondgenooten belang om hem door dc' geeven.

T- » I

I. Rondom het borftbeeld van Koning Willem , waarmedede voorzydevandeneerften beftem-«

peld is, ftaan in den rand deeze ty telen:

N.

WIL-



HrsToRrPENNING'EN. IEEE. 9;

erHELMUs 111,13... GMT... MAGNA. BRITANME, FRANCHE

ET HIBERNrEt REX.

WILLEM DE 111, DOOR GODS GENADE KONING

VAN GROOTBRIY'TANj'E, VRANKRIK

EN IERLAND.

Op de tegenzyde ziet men twee gellrengelde rechter handen, door eene {lang , zinnebeeld van 't

bedrog, omvlogten op een kulTen leggen. Daarboven hangt een weeglchaal, wier eene arm door de

zwaarte van de ingellelde oorlogsvloot tot op den grond, onder eenen wimpel ,wordt nedergedrukt;

Waarop Ilaat:

GALchA CLASSE DELETA АС 1ЫСвызА.

DE FRANSCHE VLOOT VERDELGD EN

VERBRAND.

Naall: deeze nedergedrukte l'chaal Praat de drietand van Neptuyn, waar aan onder eene fcheeps

kroon een hoorn van overvloed,en дс llangellaf van Merkuur,zinnebeelden van den overvloedigen

koophandel, met dit byfchrift д gehecht zyn:

IMPERrUM MARIS.

GEBIED DER ZEE.

In de andere l'chaal llaan de gewonnene [leden ROZES , FEURNE , HYDELBERG, en

NAIWEN, (ROSES, FURNA, HEIDELBERGA , NAMURCUM) die gezamentlyk den

anderen neergezakten arm niet konnen ophaalen, onaangezien een verminkt Franfch/foldaat daar

toe te vergeell'ch zyne kragten inl'pant en daarom uytroept:

PAX IN DIEBUS NOSTRIS.

VREEDE IN ONZE DAGEN.

tIIDOch dat wordt beantwoord door deeze bekende fpreuk in de Spaanfche oorlogen (*) eertyds

ge ruykt:

SECURIUS BELLUM PACE DUBIA. MDCXCIII.

DE OORLOG IIs VEILIGER DEN EEN ONzEKERE

VREEDE. 169;.

II. De tweede, die het zelfde voorlluk heeft, verbeeldt op het ruggelluk in ’t verfchiet de

llad GENUA, DE PALTS (PALATINA-rns RHENI) en ’t SPAANSCHE

NEDERLAND (BELGrUM HlSPANrc U M) door Vrankryk opde gemelde wysmis

handeld. En in den rechteren hoek den aangebooden vreedetak door een llang omwonden ter aarde

vallen. Voorts ruil op eenen 'altaar , die in ’t midden Praat en met zeven pylen behangen is, een

Bvbel en hoed , ’t zinnebeeld van den vryen Godsdienll: dier Gewellen , en op den zelven eene

hand , die eenen degen , bellraald van een Hemelslieht,en_omwonden door eenen wimpel, vaflhoudt;

waarop deeze ( 1) fpreuk (laat:

ANIMIS OPIBUSQUE PARATI.

BERETD EN LTF EN GOED TE WAAG'EN.

Aaz. ` - Want

1693.

(‘) I. Deel

fol. 1.0.1. ,

(1)Virg.`

fEn. lib.

Il. )l'.799.`

E.ŕb_. _(
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1693. Want de Vcrcenigde Geweften voorzigtigcr geworden wnaren,door 4 onheyl aan die gebuur«

landen opgekomen , waarom in den rand nog tot vermaan (*) ftaat :

(*) /. Deel

w.461.fi

FELIX QUEM FACIUNT ALIENA PERICula CAÜTUM.

GELUKKIG, WIEN EENS ANDERS GEVAAREN

rOORZIGTIG MAAKEN.

WVirg.

JEn. lib.

Н.1М3.

Waarom zy , volgens dit opfchrift van den voorgrond , den oorlog voor den vreede verkie-

zeni

SECURIUS BELLUM PACE DUBIA. MDCXCIII.

DE OORLOG IS VEXL1GER DAN EEN ONZEKERE

VREEDE. iöpj.

III. Dit ruggeftuk is 00k Wei altemets met een ander voorftuk gepaard, 't gene den Franfchen

Koning op zynen troon, aan wiens voet ecne Hang kruypt, met eene angelrocde in de hand zit-

tende verbeeldt: zynde aan den angel een papier gehccht,waar op'twoord VREEDE (PjfX)

ftaat. En dewyleenigen der in 'l vcrichiet ftaande Nederlanders , uyt liefde tot de ruft,naar dcezc

aanbieding fchynen om te zien, voert hen de nevensftaande Pallas, Godin der wysheyd,dit op- en

omfchrift, den Latynfchcn Heldendichter eenigszins (1) ontleend, te gemoet :

ALIQUIS LATET ERROR, NE CREDITE BELGI.

EENIG BEDROG SCHUTLT 'ER ONDER, DES GELOOFT UE%

NIET NEDERLANDERS.

(г) Larrey

Hiíld'An-

flet. torn.

V. fol.

73i.

(3) Europ.

Merkur.

Il.deel,

1694. pag.

14-

1694.

(4) Larrey

Hift.d'An.

glet. torn.

IV. fol.

731-

En dewyl Koning Lodewyk by 't doen

deezer aanbiedingen , in ichyn om den

vreede 00k zelf voor hec roekomendc te

verzekeren , had voorgeflaagen, van te wil

len toeftaan, in geval de Spaanfchc Ko

ning kinderloos overleedt, dat de Spaan-

fche Nedcrlanden aan Bcyere (z) zouden

vervallcn, indien zulks de Keyzer goed-

vondr, zoo had die, bemerkende dat dit

niet gefchiedde , als om tuíTchea twee zoo

naabeftaande Hoven twift te ílooken , be-

ílooten zynen Hoofdbevelhebber den

Prins Lodewyk van Baden en aan den

Keurvorft van Beyere en aan Koning Wil

lem te zenden , om , waar 'c moogelyк , die

beyden aan de belangen van zyn Huys ,

onaangezien deeze liftige aanbieding van

Vrankryk, verknogt te houden. Tot dat

eynde was hy reeds den (3) tvvintig-

ften van Wintermaand te Brufíel geko-

men, ennaaveelvuldige gehcyme raadhou-

dingen met den Keurvorft en een verblyf

van acht dagen, met een toegefchikt jagt

der Vereenigde Staaten vandaar naar *s

Graavenhaage verreysd , daar hy den eer-

ften dag des jaars zeftienhonderdvieren-

negentig aanlandde. Alhier verblcef hy

niet boven vier dagen, maar zyne reys (4)

naar Engeland voortzettende, ftaptehy den

tienden van Louwmaand te Gravefènd

aan land, alwaar hy door den Hoofdfchour,

en de Aldermans in hunne plegrgewaaden

wierdt verwelkomd, den volgenden dag

op laft des Konings door den Ridder (f)

Kotterel naar Londen opgehaald, en in 't

hof van Sint James , 't gene men tegens

zyne overkomft vervaardigd had, gehuys-

veft. Sedert heeft hy vcelmaal mondge-

fprek , en verícheydene geheyme raadsver-

gaderingen met Koning Willem gehouden ,

zoo wegens de krygsbcdryven van den

aanftaanden vcldrogt, doch wel voornaa-

melyk wegens de erfvolging van den

Huyze van Ooftcnryk. Mids Koning Wil

lem en de Vereenigde Geweften by een

geheym verbond (6) den twaalfden van

ßloeimaand des jaars zeftienhonderdnegen-

entachtig zieh verbünden hadden, uyt al

hun vermoogen, het erfrecht van dien

Huyze , zoo de Spaanfche Koning kinder

loos overleedt, tegens Vrankryk te zullen

handhaaven. Des niettegenftaande had

»men met de uyterfte verwondering het

Weener Hof tot nogtoe in zoo gewigtige

zaak zien ftil zitten, het zy om de Konin-

ginne Moeder ontziende geene meerdere

beweegingen voor den Kcurprins van (7)

Beyere by den Spaanfchen Koning haaren

Zoon

(5) Europ.

Merk.
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& Negot.
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Zoon te doen maaken , het zy om den Va-

der van dien Prins uyc eenbyzonderftaars-

belang aan de gemeene zaak dus verknogt

te houden. Hoe't zy,de in Engeland ge-

komen Prins nam den drieëntwintigflen te

Kenzington van beyden hunne Majeftey-

ten , op ecn zeer plechtige wys , naa dee-

zen laft verricht te hebben , weder af-

fcheyd, betuygdc ecne ongemeene hoog-

achting zyns meefters tot de zelven en zy-

ne byzondere dankbaarheyd zoo voor alle

uytbundige eerbewyzen als het Vorftlyk

onthaal, ftaande zyn verblyf in Engeland,

genooten. Den volgendcn dag dierhalven 1694.

ging hy (1) belaadeu met verícheydcnc ^ ¿„ró"*-

heerlykegeíchenken, onder geleyde van ze- Merkur,

ven oorloefcheepen ,naar Holland t'fchecp, 1>lluk»

vanwaar hy zieh ten ipoediglte te rug i54.

naar Weenen begaf, om den Keyzer verflag

van zyn verrichting te geeven. De meeflen

cogthans van deeze zaak onbewuft wun

den dat deeze reys alleen de Vryheyd der

twee ryken betrof, als uyt deczen penning

kan worden afgemeeten , die op de komft

van den Prins Lodewyk van Baden in

Engeland, gemunt is.

Op de voorzyde ftaat het geharnafte borilbeeld van den Koning van Engeland , omzoomd door

deeze tytelen :

WILLELMUS III, Dei Gratia REX, Fideique Defensor

Pius, Augustus.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING EN

GODVRUGtIG EN DOORLUCHfIG BESCHER-

MER DES GELOOFS. **

Op de tegenzyde ziet men in *t verfehlet de Vorftlyke huysbenden onder de wapencn, ter oor-

zaake de aangelande Prins voor den ingangvan'tKoninglyk hof wordt ontfangen, als het boven-

gcftelde randfehrift te kennen geeft :

RECeptio Principis BADENSrs LONDini.

*

INHAALING VAN DEN PRINS VAN BADEN

ГЕ LONDEN.

Welke Prins te Parys in Vrankryk den fx) achtften van Grasmaand des jaars zeftienhonderdvyf- ^ jmi,0f

envyftig gebooren,tot Vader Ferdinand Maximiliaan van Baden, en tot Mocder Lowyza Dochter Notit.S.R.

van den Prins Thomas van Carignan(j)gehad heeft. Drie maanden oud zynde kwam zyn Vader door imp.Proc.

ecne ongelukkige fchoot op de jagt te fncuvelen,en wierdt hy door zynen Grootvader in Duytfch- Hubn'

land opgevoed , federt zyne landen door den inval der Françoizen verwoeft. waarcn, tot hoofd Geflachtk".

over de Keyzerlyke lyftrouwanten aangcfteld , erf eyndclylc ,behalvcn veele andere voordeelen, om tai»3i.

zyne ongemeene overwinningen op den Turk in Hungarië behaald, met het Opperbevelhebber-

fchap (4) over *s Keyzers legeren befchonken. Over vier jaaren nam hy ten vrouwe Françyne Sy- , -ч imhof

bille jongfte Dochter vandenHertog van Saxenlauenburg en errgenaame van de Boheemíchcgoe- Notit.S.R.

deren, by welke hy in 't vervolg verfcheydene kinderen teelde. Imp.Proc.

Voorts is het Geheym der Vorftlyke raadilagen, naar de wys der Ouden, zittende naaft de wa- fol.i$6.

penfchilden van 'c Keyzerryk en Grootbrittanje, onder den hoed der vryheyd, op dc tegenzyde

vcibeeld , wier voorgrond dit opfchrift bevat :

IUI. "Deel. Bb JUN.
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JUNXIT LIBERTAS, AUXITQUE sEcRETUM.

XJANUARH Mncxctv.

DE VRTHETD HEEFT HEN VEREENIGD, EN ’T GE

~ HETM VERGROOT DEN to VAN LOUIV

MAAND. 1694.

Staande het verblyf van deezen Keyzer
lyken Hoofdbevelhebber aan ’t hof van

Koning Willem kreeg men aldaar by afge.

zondene renboden tyding , hoe de Prins

van Luyk `Iohan Lodewyk van Eldere,

(e, „LMI van wiens aanfielling (*) ik hier voor ge

т. 351- waagd heb , door eenen fchielyken en on

verwachten hartvang, in zyne hoofdftad

den eerilen van Sprokkelmaand, omtrent

@Recueil zes uuren ’s morgens ( t) , tot groot leed

äïcênèîub weezen dei gezamentlyke Bondgenooten,

диет. де uyt het leeven gerukt was. door dien hy

lůgifffglc ingenomen met eene diepe liefde voor de
49.5 ' gevaarloopende vryheyd van Europa in ’t

algemeen, en ’t belang van ’t Keyzerryk

in ’t byzonder alle zyne krachten tegen

die genen , Ilaande zyne vierjaarige re

`geering,had ingefpannen, welke zoo over de

(1) Eufori- eene als het andere den meefier (2) zogten

te fpeelen. Het lyk wierdt dien zelven dag

1694-915- nog in de hofkappel ten toon gelegd, ge

n" volglyk in eene loode kiII aan de flinker

hand van den hoogen altaar der hoofdker

(3)Reeueil ke begraaven, alwaar den twintigflen (3)

ЁЁПЁЁШ 2у11е IIaatlyke uytvaart door 't Kapittel

guemac wierdt gehouden, en eene witte marmere

вслед: IIeen in de muur gezet, welke hem knie

„Ё? o' lende voor een gekruyfl ChriIIusbeeld,

nevens cenwydluchtig graffchrift verbeeld

de. Deeze fchielyke dood was des te meer

te beklaagen , mids {laande zyn leeven

geen (*) tnedehelper was aangefield gewor

den: invoegen nu het opperbewind zoo

van het Bis- als Vorflendom aan de hooge

vergadering der Kanoniken kwam te ver

vallen. Welke daarotn ook alle de hoffie

raaden in ’t Biffchoplyk verblyf, mids de

Prins zonder ’t maaken van eene uyteríle

wille was overleeden en die naalaatenfehap

gevolglyk aan het Domkapittel toebehoor

de , {Iraks lieten opfchryven , alle zyne

huysgenooten afdankten , de afweezige

Kanoniken derwaart ontbooden, aan den

Grootdeken Johan van Mean en _den

Aartsdiaken Johan Surlet het bewind over

de krygszaaken opdroegen, aan de Kano

niken Spirmont en Warfoule de bewaaring

van ’t hof, aan Stochem en Selis het ge

bied van der Stads burg toevertrouwden (4),

midsgaders van den Graaf van Tilly, als

hoofdbevelhebberv over dekrygsmagt, den

eed van getrouwheyd ontfangeu. Dus het

inwendig beiliér zynde geregeld,en de ver

kiezing van eenen nieuwen Biflchop en

Prins tegens den twinti (Ien van Gras

maand vaflgeflcld, liet et Kapittel tot

reken zyner oppermagt, mids ’t ledig

ftaan van den Biffchoplyken IIoel,dusdaa

nige Ryksdalers, naar ouder gewoonte

munten.

 

_ _ Rondom het gemyterd borflbeeld van Sint Lambert, die in ’t jaar zeshonderdzesennegentig

(“весит voor ’t ChriIIen geloof (у) zyn bloed vergooten, en ter wiens gedachtenis men daarom aan

Heral .

des Bour

guem. de

la Cite' de

Liege fol.

517.

randfchrift :

God en zynen dienlI de hooidkerk te Luyk toegewyd heeft , leeii: men op de voorzyde dit

SANe'rUs LAMBERTUS PATRONUS LEODIENSIS. 1694.

SINT LAMBERT BESCHERMHETLIG .VAN

LUIK: 1694.

(nc-uji.

rar.

(4) Europ(

Merkur.

I. 11 uk,

1694- Pls-Í

no,
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Op де tegenzyde leeft men rondom het gekroonde wapenfchild van dat Prinsdom in den rand ,694

deeze woorden:

MONETA NOVA CAPr'rULI LEODIENsrs, SEDE

VACANTE.

NIEUWMUNT VAN ’T LUTKSCHE KAPITTEL, BTÉT LEDIG

STAAN DES STOELS.

Dewyl dit nu van zeer groot gevolg

voor de gemeene zaak ftondt te weezen,

wat zyde de aanftaande Biffchop zonde

kiezen , zoo wendde iedere der in oorlo

р zynde magten , zoo by het Pauslyke Hof

(r) Europ,

Merk.

I. fluk .

1694. pag.

119.

(1.) Europ.

Merkur.

1. fluk ,

1604. pag.

2.1.8.

(3) Europ.

Merk

I. ftnk,

1694. pag.

2.1.9.

(4)Recneil

Herald.

desBour

uem. de

a Cite' de

Liege fol.

509

als by de vergadering der flemhebbende

Kanoniken haare uyterfte poogingen aan,

om de ophande zynde keus op zoo eenen

te doen vallen , welken zy voorzag dat

der zelver belangen ftondt te onderfchraa

en. De Keurvorft van Keulen, deGroot

meefter der Duytfche ordre , en de ( 1)

Kardinaalen van Bouillon en Furftemberg

bevondt men die genen te weezen, welke

wel het шеей tot де opengevalle waardig

heyd in aanmerking kwamen. De twee

laatften, als geheel aan Vrankryks belan

gen verflaafd, waaren van deeze vier die de

minfte hoop hadden, zulks de Kardinaal

van Bouillon , {taande de tufi`chentyd ,ver

fcheydene v'erklaaringen , aantuygingen ,

jaa zelf een beroepfchrift tot hooger rech~

ter, aan de in de йад 2упде Kanoniken, toc

zondt, om die , zoo niet tot zyne belangen

te doen overflaan ,ten minfte de befaamde

verkiezing te vertraagen. Ondertuffchen

verfcheen de daartoe vaftgeftelde dag ,. де

hoogmis (z) wierdt gezongen, de opnee

iners der (temmen benoemd , en de Heer

Mathias Klerk aangefteld om de afkondi

ging van den verkoozen Prins te doen.

Alvoorens echter tot de verkiezing te tree

den , wierdt een vergunbrief van Paus

Innoçent den XI. aan den Keurvorft van

Keulen eertyds verleend, en waar by hy

tot die waardigheyd kiesbaar verklaard

twas,voor (3) den dag gebragt. Groot gefchil

ontftondt aanftonds over de wettigheyd

der vergunninge , zulks die in omvraage

gebragt , doch voor wettig verklaard

wierdt, en nu niemand meer twyfelde of

de aanhangeren van dien Kerkvoogd {ton

den boven te dryven. Doch dit was by

des zelfs tegendingers niet zoodra ge

merkt, of de Grootdeken Mean (4.), ne

Í

vens noch eenentwintig andere Kanoni

ken, zyne aanhangeren , gingen uyt de

vergadering, naa alvoorcns hunne aantuy

g ging te hebben gedaan , tegens alle hel:

gene, ftaande hun afweezen, doordedaar

geblecvenen zoude moogeu verricht wor

den. Desonaangezien voeren de overige

vierentwintig voort , en verkoozen met

eenpaarigheyd van ftemmen den Keurvorft

van Keulen tot Prins en BifIchop van

Luyk. Zulks hy aanftonds als zoodaanig

wierdt uyrgeroepen, het kanon geloft, de

klokken geluyd, en door де aanweezende

Afgezanten, van wier getal de Heer (ç)

Dykveld van wegen de Vereenigde Ge

weften een was, op een ftaatlyke wys be

groet. Des echter beftonden de weggetoo

gene Kanoniken den volgenden dag in

het huys van den Grootdeken te vergade

ren , en aldaar den Gtootmeefter der

Dnytfche ordre, die Broeder der Keyze

rinne was, tot Biffchop en Prins van

Luyk (6) te verkiezen, laatende des we

ge geene mindere vreugdeblyken alom

door de ftadaanrechten. Ondertuchhen

verboodt het meerder getal der Kanonni

ken geenen anderen Biffchop dan den eerft

verkooren te (7) erkennen . en wierden

beydc de verkiezingen aan den Paus, om

des zelfs beveftigingte ontfangen, naar Ro

meu gezonden. Dees ftelde over het gefchil

eene vergadering van Kardinaalen, naa

wier ingenomen bericht ,- hy den Keur

vorft van Keulen , te meer mids zyn te

gendinger reeds overleeden was, voor

wettig gekoozen verklaarde, en den acht

tienden van Herfftmaand hem den brief

(8) zyner beveftiginge toezondt. Deeze

verhefIing van den Keurvorft van Keulen,

onaangezien alle de aangewendde poo

gingen zyner tegenftteeveren dus ruftig

zynde doorgedrongen, gaf hem te meer

roem en aanleyding tot het munten van

deeze drie penningen.

Bb z I. De

__*

S

(ç) Europ;

Merkur.

I.fluk ‚

1694. pag.'

230.

(6)Recueil

Herald.
des Bour,l

guem.de

la Cité de

Liege foL

509

(7) Europ;

Merkur.

I.fluk,

1 694. pag.'

(8) Europ,

Merkur.

Il. пик ‚

1694. P181

113.



IOO NEDER LANDSCHE

I. De bceldenis van den nieuwen Luykfchen Kerkvoogd ftaat, in Keurvorftlyk gewaad, op dc

voorzyde van den eerften, en daarrondom in den rand :

JOSEPHcs CLEMens

ARchIEPis со pus ET ELector COLoniensis,

EPiscopus RAtisbonnensis ET LEODiensis,

ADMINISTRATOR В ERcHTO LSGAD Е NSIS,

Dux BAVariä.

JOSEF KLEMENS

AARTSBISSCHOP EN KEURVORST FAN KEULEN,

BISSCHOP VAN REGENSBURG EN LUYK,

BEfVINDVOERDER ТЕ В ERCНТО LSGAT,

HERTOG TE BETERE.

ГО T.Boek De tegenzyde verbeeldt de ark door den Aartsvader Noach op bevel van God gebouwd, wel-

Mofes ke naar maare zieh de wateren der zondvloed (i) verheftcn, ook te hooger zelrs boven de hoogfte

bp. 7. bergen verheven wierdtj waarom in den bovenrand ilaat:

SURGIT, SURGENTIBUS UNDÏS.

ZT RTST, BY 'Г RYSSEN DER WATEREN.

N. De voorzyde van den twecden voert, rondom het borftbeeld van den nieuwen Biflchop,

in den rand deezen tycel :

JOSephus CLEMens, Dei Gratia ELECtor COLoniensis,

UTRIUSQue BAVari« DUX.

JOSEF KLEMENS, DOOR GODS GENADE KEURVORST

VAN KEULEN, HERtOG VAN BETDEN

DE BETEREN.

TufTchen
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Tull'chen vier blaazende llormwinden is eene kerk op eene lieyle rots gebouwd, welke in ’t

midden van cene zeer beroerde zee onbeweegelyk ltaat; onder deeze lpreuk:

RECTE, CONSTAN TER. ET FORTITER.

REGT, ST/INDÍ/ÄSTIGLTK, EN STERKLTK.

i

1694.

Op den voorgrond van het ruggelluk lcell men voorts nog deeze gewyde fpreuk, tót op- ,

fchrillî :

BENE FUNDATA EST SUPRA FIRMAM PETRAM.

ZT IS WEL GEGRONDI/EST OP EENE VJSTE

STEENROTS.

Gelyk' de nieuw gekoozen Luykfche

Billchop llraks aan de Vereenigde Staaten,

mids die ten zynen voordeele alle hun

vermoogen hadden ingelpannen, zoo gaf

hy ook aan den Koning van Engeland van

zyne verkiezing kennis. Eene tyding

voorwaar die by beyden niet dan met het

uyterlle genoegen kon worden ontfangen ,

mids die zich verzekerd hielden, dat dees

jonge Kerkvoogd д naar ’t doorluchtig voor

beeld van zynen voorzaat, niet minderdan

zyn Broeder de Keurvorl't van Beyere het

gemeen welweezen van Europa zoude be

hartigen, met zich , naar maate van het

aangroeijen zyner magt , ook met des te

meer naadruks tegen Vrankryk te verklaa

reu. Ondertullchen naderde de tyd om te

gen dat ryk den veldtogt te openen, zulks

Koning Willem, hebbende by het Parle

ment, volgens zyne aan den Staat gedaane

beloften, doorgedrongen, van (l) in dit

jaar de krygsmagten te land te vermeerde

ren , en voorts alle zyne rykszaaken in En

geland geregeld, zich den zellienden van

Bloeimaand te fcheep begaf ,om onder ge

leyde van vyf Nederlandfche oorlogfchee

pen naar dat gewelt over te (1.) lleeken.

By ’t te fcheep gaan was hem de wiud

vry gunflig, doch die veranderde op den

volgenden morgen , alswanneer de Koning

‚ III!.‘Dee/.

 

Ill. Dees laarlle en grootlle is den voorgaanden in alles gelyk, nyrgezonderd dat geene kerk op

de in zee geziene fteenrots, noch opfchrilt op den voorgrond der tegenzycle gclìeld is, zulks hy

geen nadere belehryving vereyfcht. .

zich maar omtrent zes uuren van de Hol

landlche kult bevondt. Wat moeite men

ondertullchen aanwendde om die te be

reyken, zoo waaren alle poogingen, mids

de l'terke tegenwind,te vergeefich, en des

fcheen alles gefchaapen om, of aldaar, op

hoope van eenen voordeeliger wind, nog

lang te zullen moeten vertoeven of, om

’t gevaar der vyandlyke rooffcheepen te

ontgaan, weer te rug naar Engeland tekee

ren. De llaatszaaken nogthans vereyfchten

eene lpoedige overkomlt zyner Majelleyt,

zulks die,om meerder l`poed te maaken,in

gezeldlchap van eenige Lords in eenen roei

boot (3) overging, om door ’t ûerk roeijen

den oever van de Oranjepolder te berey

ken. En zekerlyk dit gelukte: want, naa

de Koning zich op deeze wys tullchen de

zeven en acht uuren aan de onlluymige

zeegolven , en alle ongemakken van’tweer

en den wind had bloot gelleld, ltapte die о

деп hoek van Holland aan land , hieldt het

avondmaal by den Heer van Rynenburg

te Naaldwyk , en vertrok voorts naar ’s

Graavenhaage , daar hy tullchen een en

twee uuren des nachts aankwam. Deeze

tweede overkomll: zyner Majel'teyt, hoe

wel niet zoo gevaarlyk dan de eerlle, vin

de ik echter op deezen penning vereeu

wigd.

Сс Het

(3) Europ]

Merkur.

l. ll

169

1.69

uk ,

4. из:
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Het hoofd van 4 Koninglykc borftbeeld, waarmcde de voorzyde beftempeld is, is vtiiierd met

cenen Lauwerkrans en de rand omzoomd met deezen tytcl:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnus.

DE ONFERIFINNELYKSTE WILLEM BE GROOTE.

Op het ruggeftuk zyn in *c verfchiet de hem verzeld hebbende oorlogicheepen , midîgaders op

den hoek van Holland de ontftooke vuurbaak , en in eenen roeiboot de Koning van Engcland

verbeeld , onder die randfehrift:

QUEM MORTIS TIMET GRADUM?

fFjt VOOR DOODSGEVAAREN FREEST НП

Want voorheen had hy zieh in 't doortrekken van de Boyne aan den drift van 4 water, naar

Holland oycrlteekende aan de nevelen en den ysgang , in den flag van Lande aan. 't vuur,en nu aan

de woedende regenwinden ten befte gegeeven en bloot gefteld. Op den voorgrond vindt men zy-

nc aankomft in Holland aldus aangetekend :

(i) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1694. pag.

170.

lerkur.

ll.ftuk,

1693. pag.

3*3» 34

en 325.

(3) Europ.

Merk.

L ftuk ,

1694.

pag. 264.

(4I Europ.

Merkur.

I.ftuk.

1694. pag.

26j.

(0 Europ.

Merk.

I.ftuk,

1694. pag.

285.

UM XVIINÄVI RELICTA PER FLUCTUS AD

MAJI. MDCXCIV.

НЕТ SCHIP FERLAATENDE KOMT HY DOOR DE ZEEBAAREN

MET EENEN BOOT AAN DE HAFEN. DEN 17 FAN

В LOEIMAAND 169^

De weynige dagen die Koning Willem

in 's Graavenhaage verblecf , eer hy over

het Loo (1) naar 't Jeger in Brabant ver-

trok , wierden met raadhouden over de

hoogwigtigfte zaaken zoo van ilaat alsden

kryg , 't zy te laud , 'l zy te water , geilee-

ten. En wat die der zee aanbelangt , eene

Engelfche vloot had op 't eynde van 't

voorleeden jaar Sint Malo (г) gebombar-

deerd , en eene andere in 't midden van

Bloeimaand van eene onderfchepte Fran

fche Koopvaardyvloot by de vyfendertig

fcheepen genomen (3) of verbrand , en wey

nige dagen daarnaa van nog eene tweede,by

deKaap la Hogue ontmoet, zes genomen

en de overigen tegens (4) de klippen ge-

jaagd of verftrooid. Den dertieuden van

Zomermaand bevondt zieh wederom ee

ne vloot der Zeemoogendheden op de

hoogte van Heyzant, onder den Admiraal

Ruffel in zee , welke met dertig afgezon-

derde oorlogfcheepen het naar de Straat van

Gibraltar (5) wendde, laatende de oven-

gen, onder het beleyd van den Lord Berkley,

om op de Franfche kuften cene landing te

onderneemen. Koning Lodewyk was

voorlang van dit voorneemen vervvittigd

en had des alle de ílranden en havens, daar

men dacht dat het op gemunt was, naar'c

voorfchrift van den vermaarden Krygsver-

nufFeling Vauban , in zekerheyd (6) doen $cfk"[°p*

Hellen , zoo met de zelve door geordende 1. ftuk, '

krygsbenden te bezetten , als door 'r op- Paí*

werpen van verfchanfingen en beukeryen,

die over de roegangen heerfchten. Нес

welke voornaamelyk te Brcft gefchiedde,

dewyl 't Franfche Hof bericht ontfangen

had,dat de gemaakte toenailing zekerlyk te*

gens die fiad gericht was. En voorwaar:

den zcftienden van Zomermaand kwam de

Lord Berkley in 't gezigt dier ftad,en liet

omtrent ten zeven uuren des avonds in de .. .

haven van Berrauwe het anker vallen.

Den volgenden dag tegens den middag ver-

voegden zieh acht oorlogicheepen dier

vloote , zoo dige als 'с moogelyk was,

on-
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(5) Europ.

Merkur.

I . lluk,

1694. pag.

1.89.

(2) Europ.

Merkur.

I. lluk,
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onder Kameret, om' aldus de ligte vaar->

tuygen te dekken , welke met het krygs-l

volk bevragt, de landing moellen onder

neemen. Deeze gefchiedde onder een ge

duurig vuur en ’t beleyd van den Hoofd

bevelhebber Talmahs, invoegen zes- of

zevenhonderd (1) mannen aan land ge

raakten , doch eer die door de overigen

konden worden onderlleund, viel de ge

reedílaande vyand met zoo veele dapper

heyd op de zelven, dat zy eerlang allen

overhoop gefmeeten en des genoodzaakt

wierden zich met verwarring te rug naar

hunne vaartuygen te begeeven. 1 En de

wyl dees aanval by hoogwater was onder

naderde booten ,' mids nu ’t water im~

middels gevallen was, op den grond zit- `

ten, en by dit toeval die, en der zelver

manfchap of verllaagen of in handen van

den vyand gevangen, wien ’t daarenboven

gelakte op de zelfde wys van een Hol

landfch vallgeraakt Fregar meeller te wor

den. Want, naa veertig dooden bekoomen

te hebben, gaf het zich den Françoizen

over, die daar invierenzellig man en vien

endertig llukken Ígefehnts (3) bekwamen.

Dees quaade uyt ag ver ligte den Engel

fehen Admiraal de Fran che kuilen te ver

laaten en gaf aan Vrankryk gelegenheyd

om,door’t munten van deezen gedenkpen

ning,het bekoome voordeel te vereeuwigen.

 

Rondom het koplluk des Franlehen Konings leell men in den rand van ’t voorlluk deezen ty

tel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ELEEReI-IRISTE

LTKSTE KONING.

In ’t verfchiet van ’t ruglluk ziet men eenige fcheepen op de Franl'che kuilen vaflgcraakt, en

nevens eenen fcheepsllandaard de godinne Pallas, houdende in de eene hand eene (peer, en met de

andere een fchild,waatop het flangenhoofd van Meduza gefleld is:

CUSTOS ORAE AREMORICAE.

BEWAAKSTER DER NEDERBRITTANNISCHE

ZEEKUSTEN.

Zynde hier Pallas het zinnebeeld van ’s Konin s wysheyd, welke de Brittannil'che zeekullen te

gen het gedreygd gevaar behoed had. Voorts aat , om te weeten tegen wien dit gefchied was,

op den voorgrond :

BATAV.. ET ANGLrs AD LITTUS AREMORICUM

cIEsrs. Mncxclv.

DE HOLLANDERS EN ENGELSCHEN OP DE KUST

VAN NEDERBRITTANj'E GESLAA

GEN. 1694.

Dit toeval was wel bequaam om de Fran

fche zeekullen van de opgevatte vrees we

gens eene vyandlyke landing, doch geens

zins dat ryk van den hongersnood te ver

loffeu , waardoor het zich zoo geweldig

in dit jaar voelde aangetall, dat verfehey

dene duyzenden zyner inwooners {lier

ven, of raazende van honger zich te veld

begaaven , en alles, om het gebrekhebben

de voedlel te bekomen, onbel'chroomd

wyd en zyd wegnamen. Veele bevelen

waaren (4) dierhalven door den Koning,

tot lluyting van dit drukkeud quaad, achter

den anderen in ’t licht gekomen , men had

vC c 1. geld

1694.

(3) Europa

Merk.

taak , _

1694- Раб:

1.91'e

(4) Euro
Merk. p.

Il.lluk,`

1694. pag;

19130-3 i.

en 31.,
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ook aanûon-ds en eer zy zelfs gereed waa

ren, wierdt begonnen. Johan Bart wend

inkoopen, om die door de fcheepen van de

onzydige Moogendheden des te veyliger in

Vrankryk te brengen. De Vereenigde Ge`

wellen van deezen grooten hongersnood

des Franfchen ryks bewnů, zonden onder

den Schontbynacht Hidde deVries acht oor

logfcheepenin zee, om nietalleen den toe

voer van alle verboodene koopmanfchap~

pen , maar vooral der eetwaaren naar dat

ryk te belemmeren. Deu zevenentwin
(t Euro . 

Mlm p îlgûeß (l) van Zomermaand ontdekten

deeze Staatfche fcheepen eene Zweedfche

en Deenfche 'koopvaardyvloot , welke

over de honderd zeylen (ierk, en met de

gemelde graanen bevragt , onder gelcyde

van een Zweedlch en twee Deeníche oor

logfcheepen,naar de havens van Vrankryk

meende te zeylen. Dan als de Nederlan

ders ,naa eenen dag naajaagens , die hadden

ingehaald, en nu bezig waaren in te onder

zoeken welke vrye of welkeonvrye fchee

pen waaren, ontdekten zich den negen

entwintigûen ’smorgens, behalven eenen

brander en eene fnaauw, zes kloeke Fran

fche oorlogfcheepen, welke ор hoop van

buyt te maaken, onder ~t beleyd van Yohan

Bart , uyt de haven van Duynkerke waa

ren in zee geloopen. De Nederlanders

fehaarden zich des aanfionds ren ílryd,

die onde'r”t opfteeken van den bloedvlag,

de zich tegen den Schoutbynacht , en

zyne eerfie laag, zonder die te beantwoor

den, hebbende uytgeíiaan , gaf hem toen

eerll de zyne, als hy onder ’t 4bereyk van

’t handgelchut was, welke gevolglyk dat

fchip als in twee ineedr , en zoo groot

getal van deinbebbende manfchap doodde,

dat het geëntcrd zynde, ligrlyk wierd ver

overd. Het Franfch fchip de (ъ) Mignon

had irnmiddels nog een Hollandfch van

achte-nveertig en een ander ,le Fortune' ge

naamd , een tweede van dertig Frukken vero

verd. De fcheepshopman vander Hoeven,

door een Franfch oorlogfchip wordende

geënterd, ontfong het zelve zoo wel, dat

het federt geen lull had om hem ander

maal aan (3) te klampen; zulks hy en vier

andere het naar Texel wendde. Te meer,

mids de Franfche vloot met dit behaalde

voordeel voldaan ,zich federt alleen bekom

merde om de onderfchepte graanfcheepen in

haare havens te geleyden, daar zy ook de

drie veroverde Hollandfche oorlogfchee

pen opbragten, en met des te meerder

vreugde, naar maate in dit jaar de hon

gersnood aldaar ongemeen groot was, ont

fangen wierden. De gedachtenis dat Vrank

ryk op zoo wonderbaare wys gefpeysd

wierdr, vind ik op deezen penning be

waard.

 

Wiens voorzyde wederom met ’s Konings lropñuk, even als de rand met deczen tytel hellem

peld is:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, dLLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

De tegenzyde verbeeldt, mail den voorñeven van een fchip , de godin `Ceres , llaande op het

Franfche lirand , met eenige koornaaren in de rechterhand, tuil'chen dit om- en opfchrift:

ANNONA AUGUSTA", FUGATIS AUT cAPTis BATAVORUM

NAVIBUs. MDCXCIV.

KONINGLTKE LEEF'TOGT, N41! ’T VERj'd/íGEN EN NEE

MEN DER HOLL/{NDSCHE SCHEEPEN,

VERZORGD. 1694.
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DES VIERDEN DEELS

TWEEDE ВОЕ К.

Mtrent anderhalve maaudnaa

dit voorvaljte weeten opdea

(1) zeftienden van Oogft-

maaud, ftak de Lord Berklay

met de zelfde vloot , waar-

mede hy , naa den mislukten aanilag op

Breft, in de Engelfche havens was geloo-

pen, nu tot eene nieuwe onderneeming van

alles voorzien zynde, weder in zee, en

liet, naa twee etmaalen , het anker voor

Dieppe vallen. Tot den (2) tweeëntwintig-

ílen beletteden de tegenwind en holgaande

golven iet vyandlyks tegen die ftad te on-

derneemcn. Doch op dien dag,en het wecr

en de wind gunftig zynde, vervoegden zieh

zes oorlog- en negen bombardeerfcheepen

zoo naaby , als immers doenlyk was , on-

der de haven dier ftad: invoegen omtrent

negen uuren 's morgens met het bombardee-

ren een begin gemaakt , en met dien fpoed

federt voortgevaarenwierdt, dat men voor

tien uuren 'savonds over de achthonderd

bomben en achttien (3) karkafien in de

ftad had gefmeeren. Welken , behalven eene

fchriklyke nederlaag onder de gebouwen ,

00k aan verlcheydene oorden brand ge

flieht hadden. Om den ingezeeten het

(4)Eurot>.;

Merkur.

II. ftuk,

1694.

leflen van dien te beletten wierdt met het

inwerpen der gemeide vuurwerken , den

geheelen volgenden nacht en dag achter-

volgd, zulks meer dan twee derdeparten

der ftad waaren overhoop gefmeeten , alle

de kerken verwoeft en van 't woonhuys

derVaderen Oratooren , 't welk (4.) op twee-

honderdduyzend ryksdalers gefchat wierdt,

niet als een verwarde hoop van hol over

bol geftorte pylaaren , gekneusde balken en pas s>1*

zwaarlyvige fteenbrokken meer overig.

Met een woord , geen gebouw wierdt 'er

gevonden , 't gene niet geveld, door den

brand geíchonden of door de ílagen der ge-

berfte bomílukken jammerlyk beíchaadigd

was. Tot voltrekking deezer verwoeftin-

ge wilden de vlootlingen door eenen aan-

gevoerden brander, die met kruyt en al-

lerhande brandftoifen bezwangerd was,

00k de zeehaven dier ftad verdeigen.

Maar der zelver mond door eenige daarin

gezonkene fcheepen geftopt vindende,

wierdt het digt onder de ftad met meer

gebalder dan vrugt in den brand (s) ge- ^рДигор*

ftooken. De gedachtenis van Diëppes ver- т. "^i,

woefting vind ik op deezeu penniüg be- 1б?4- ра&:

waard. 9°'-

De borftbeeldcnis van Koning Willem ítatt op de Voorzyde , en in den rand dees ty-

tel:

П11.Ъее1. Dd W1L-
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1694.

(1) Virg.

Ln. lib.

Il. if. 3 1 t.

(t) Larre

Hilhti'AnX

let. tom.

V. fol.

740

WILLELMUS III, DEt Gna'rta REX, Float DEFENSOR

ì ' Plus, AUGUSTUS.

WILLEM DE III, DOOR GODS GEN/IDE KONING, GOD

KRUGTIG EN DOORLUGHTIG BES-CHERMER

DESGBLOOFS.

De tegenzyde verbeeldt in ’t verfchiet de bombardeering van Diëppe", en voorwaart Neptuyn

op zynen zeekar, door twee Engelfche Eenhoorns voortgetrokken, onder deeze (1) fpreuk; die

in den bovenrand ilaat:

вт PROXIMUS annET UCALEGON.

EN ’T BUURMANSHUTS VAN UKALEGON

BRANDT.

En dewyl deeze zinfpeeling zeer duyfter zoude zyn , zoo IIaat voorts nog op den voorgrond:

DIEPPA AB ANGLIS ET HOLLANDIS INCENSA,

DIE XXII. XIII.JUL11 1694.

DIEPPE DOOR DE ENGELSCHEN EN HOLLANDERS

'IN BRAND GESTOOKEN, DEN 2.2 EN 23 DAG

VAN HOOIMAAND 1694.

Niet zoodra was dit verricht of alle de

zeylen wierden bygezet , de vloot koos

zee , en hebbende in ’t voorby {Ieeven alle

de Franfche zeekuilen van dien oord onder

de(1) wapenen gebragt, verlcheen zy den

vyfentwintigilen ’s naatniddagsv voor Havre

de Grace. De Lord Berklay; om van den

Waaren toeIIand der gronden volkomen ze

ker te weezen,gaf (Iraks lafl: om die te py

Ien , en verlIaande dat men die flad digt

genoeg zonder gevaar kon naderen, liet

des naamiddags, onder het beleyd van den

‘ Hopman Bembow,de `voorfchikte bombar

(1) Europ.

Merkur.

ILIIuk ,

1694, pag.

93

deerfcheepen door eenige fregatten en be

mande floepen begeleyd , om tegen alle

vyandlyke aanvallen gedekt te zyn, het

naar de gemelde Над wenden.. Tuffchen

vier en vyf uuren wierdt het bomwerpen

begonnen en met dien uytilag tot den vol

enden morgen achtervolgd,dat een goed

gedeelte der huyzen overhoop gefmeeten,

en een hevige opgaande brand in deIIad ge

zien wierdt. Ondertuffchen fchotten ook

de IIedelingen onophoudelyk met koegels

en bomben , die шеей а11е over de aange

voerde fcheepen in zee vloogen. Een dier

bomben nogthans viel in het bombardeer

fchip, de Granade genaamd, en deed, op

eenen tyd als deLord Berklay zich (2) op

’tbombardeerfchip de Vuurdraak vondt, het

zelve opvliegen , by welk toeval van de daar

op zynde manichap, die niet tydig over:

boord fprong, omtrent dertig om ’t leeven

raakten. Dit en de holgaande zee was oor

zaak dat het bombardeeren voor het overi

ge van dien dag gellaakt, doch den achten

twintigflen weder hervat wierdt, invoege

de helft der'IIad toen in'den brand geraakte,

en nog eenige fchaade aan den burg wierdt

toegebragt. De winden echter waaren den

Engelfchen ondertnIIchen gefiaadig tegen ,

zulks de ingezcetenen tyd hadden om op al

les orde te IIellen,hunne tilbaaregoederen te

vervoeren 5 en tot zekerheyd van de haven,

in der zelver mond twee fcheepen te laaten

zinken. Dierhalven ftak de vloot we

der in zee,en vondt zich den tweeden van

OogIImaand, wel op de rede van La

Hogue ,doch wierden de Engelfchen des

onaangezien te raade , mids aldaar niet

voordeeligs te verrichten was, te rug naar

Sinte Heleen te keeren , om (3) nieuwe

orde van ’t Hof te ontfangeu. En hoewel

de fchaade alhier veroorzaakt niet 200

groot als te Diëppe was, zoo zyn echter

wegens deeze uytgevoetde bombardeering

de twee volgende penningen gemaakt ge

worden.

(з) Euroli

Merk.

II. IIok ,

1694- то

95

I. Het
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I. Het gelaurierde borftbeeld van den Brkfchen Vorft ftaat op de voorzyde, in wier rand die

omfchrift geleezcn wordt :

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnus.

1

DE ONVEPVINNELYKSTE WILLEM BE GROOTE.

In 'c verfchiet der tegenzyde ftaat Havre de Grace in vollen brand, en voorwaart de kopere

ftier afgebeeld, welke door Perillus,om de onmenfchlyke wreedheyd van Phalcres »geweldenaar

van Agrigante,te believen, tot het da.irin verbranden der mhdaadigers gemaakt was, doch die

tot proet deezer nicuwe uytvindinge het eerft daann ze!f verbrand wierdt , waarom daarboven

flaat^. . ■ *

* *

SUIS PERIT IGNIBUS AUTOR.

DE UrrriNDER VERGAAT DOOR ZYN EYGEN VUUR.

En gelyk thans Vrankryk , 4 gene men wil dat de bomben heeft uytgevonden, en door Ч

bombardeeren van Genua, Charleroy, en Luyk,hebbende in 'tbrandftichten deezen weggewec«

zen,daar van nu op zyne beurt de wreede uytv/erkfelen, volgens dit opfchrift, gevoelde;

PORTUS GRATINE EXUSTUS ET EVERSUS BOMBARDis

ANGLO-BATAVis MDCXCIIII.

HAVRE DE GRACE, DOOR DE ENGELSCHE EN

HOLLANDSCHE BOMBEN VERBRAND

EN VERWOEST 1694.

II. Het zelve ruggeíluk is ook met eene andere voorzyde alcemets gepaard, welke wel het

Dd 4 borft-
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fchrift deezer verfchillende tytelen:

1694l borllbeeld van den zelven Koning,doch op eene andere wyze verbeeld, voert, binnen het rand

WILHELMUS III, DEI Gaim MAGNE шитыми,

FRANCIA; ET HIBERNIIE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODE` GENKDE KONING [мы

GROOTERIITIINyE, E'RENKRIK

EN IERLEND.

De Koningin van Engeland het invallen

der oorlogsvloote verllaande, zondt aan

flonds bevel om ze tot eene nieuwe onder

neeming van alles te voorzien, op dat zy,

zoodraa maar mogclyk waar , niettegen

llaande het afweezen van den Lord Berklay,

onder het beleyd van den Ridder Schovel

weder zoude zee kiezen. Dit gefchiedde

(r)E“r°P den veertienden (I) van Herfftmaand, en,

hoewel den volgenden dag de zwaarfle Ne

1694. pag. derlandlche fcheepen zich van de vloot

fcheydden om naar hunne havens te kee

ren, zoo bleef die echter nog dertien En

gelfche en zes Staatfcheoorlogfcheepen, be

halven de fregatten, branders en zeven

tien toegetakelde brandfcheepen , llerk.

Met welke zeemagt de gemelde Ridder,

naa zeven dagen zeylens zich voor Duyn

kerke vertoonde. Twaalf booten wierden

dan aanllzonds , onder geleyde van vier

welbezeylde fregatten, uytgezonden om de

diepten van den oever te ontdekken en zich

in ’t naderen dier (lad des te beter te kon

nen regelen. Doch alle de terug gekome

ne pylooten gaven eenpaarig te verllaan ,

‘ dat het onmoogelyk was де llad digtge

noeg te konnen naderen om ze met vrugt

tc bombardeeren, ’t en waar men alvoore

twee houte f'terkten vernielde . welken diep

in zee aan de uyterlle eynden der twee hoof

den lagen , en dus de vereyfchte aannadering

verhinderden. Om dit uyt te werken wier

den twee der zeventien mede gevoerde

brandlcheepen,die met kruyt,zwavel, pek ,

teer, karkaffen en allerhande vuurwerken

bezwangerd waaren,derwaart afgevaardigd,

met belofte van eene belooning van vyf

honderd ponden llerlìngs voor dien Hop

ч ‚ R I* ‚Ш;

хоты, шмыг III-Iy

й. ‘М-НМТАНМ,
(i. 1н-3;в‚-„‚/

\

man , welke een van die twee brandfchee

pen het digtft by de gemelde honte blok

huyzen zoude voeren. Des onaangezien

zag men het cene reeds in volle vlam eer

het in verrenaa (a) zoo digt genadert was,

dat het de houtc hoofden konde befchaadi

gen, het zy dat door ’svyands gefchut,

’t gene onophoudelyk vuur gaf,was in den

brand gefchooten, het zy de aanvoerders

\ den brand zelf~ daarin geliicht hadden, mids

i zy geenen kans zagen om het nader aan te

voeren. Het ander deed geene beter uyt

werking, want het lloeg, hoewel hetdig

. ter genaderd was,op zy,waardoor het me

l de geene lchaade aan de houte hoofden van

Duynkerke toebragt. Invoege de vloot

zienden aldus де ontworpe aanllag op die

Ilad verydeld, naa het te rug zenden де:

onnut gewordene brandfcheepen , het naar

Kales wendde, waar voor den zesentwin

tiglten het anker wierdt geworpen. Hier

mede de diepten gepeyld zynde,wierden de

bombardeerfchecpen aangevoerd, en des

nachts tuffchen den zeven-en achtentwin

tigflen een goed getal bomben in de Над

geworpen , zulks aanftonds twintig ofде:

tig huyzen verbrand , gelloopt of befehaa

digd wierden, en welk bombardeeren men

den volgenden dag meende te achtervolgen,

dan een opkomende Ilorm verhinderde de

verdere verwoefling , ja noodzaakte de En

gelfche en Staatlche fcheepen het van de

zoo ver verloopen,gevolgelyk naar hunne

havens (3) keerden. Deeze en de voorige

bombardeeringen der Franlche zeelieden

gaven echter aanleyding, dat tot lof van

 

Koning Willem dees penning gemunt is.

De Koning van Engeland flaat in Romeynl'ch gewaad met eenen blixemfchigt in de rechter

hand op де voorzyde, tull'chen dit orn-en opfchrift:

Q.

JOVI

kull te houden ,welke ziende hetjaar reeds .

(2) Europ..

Merkur.

II. link ,

1 694. рая:

166.l

(3) Europ.

erk

пиве,

:694- PIS

167.



HISTORIPENNING-EN. 1o9Il. Back.
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Merkur.

1671. pag.

to.

JOVI TO-NANTI GUILIELMO III, Dit!v Gitana

MAGNA: BRITANNrß REGI.

ЛАК DEN DONDERENDEN 7UP1TER WILLEM DEN III,

DOOR GODS GEN/IDE KONING РАН

екоотвтпщчув.

1694..

_I_-CÀ

De Koninglyke Franfche Zon, llcaande op de tegenzyde , in haaren middagllond , kan den oplly- ‚Ш Ovid.

genden rook haarer in den brand gezettene zeelieden niet verdraagen , waarom daar boven deeze(r) Mmm.

fpreuk geleezcn wordt:

URBES ASPICIT ACCENSAS, NEC TANTOS SUSTINET JESTUS.

ZT ZIET DE SIEDEN IN DEN BRAND, EN KAN ZULKEN

GLOED NIET VERDRd/IGEN.

. Voorts om te doen verliaan waar door dees gloed veroorzaakt is, zoo leeft men nog орден

voorgrond :

VIBRATA IN MARITIMAS GALLIRE URBES

FULMINA. „594.

L DE ZEESTEDENVÁN VR/INKRTK GEBLIXEIWD. 1694.'

Om te land de krygsbedryven ínsgelyks

met vrugt tegens Vrankryk te beginnen,

had men llaande de winter alles daar toe

vervaardigd, de krygfchuuren met eetwaa

ren en oorlogsvoorraad opgevuld, de togt

wagens aanbelleed, de verzwakte kr s

benden herlleld en vermeerderd,en te Bruâel

byzonderlyk toegelegd om de Koninglyke

fchool, welke met den tyd genoegzaamin

verval geraakt was, ten dienlle des lands

weder te herliellen. De Graaf van Mon

tery, eertyds Opperlandvoogd der Spaan

fche Nederlanden, overweegende hoeveel

’er den lande aangelegen is, dat de krygsbe

dienden inde Wiskonll , en Veliingbouw op

eene behoorlyke wys onderricht zyn , had

in den aanvang des jaars zellienhonderd

eenenzeventig te Branel deeze Ridder

fchool (2) tot het aanqueeken van crvaare

krygsbevelhebbercn opgerecht , in welke

nietalleen de aldaar in bezetting leggendeBe

velhebberen , en Krygsvernuftelingen , zyn

de in den dienft des Spaanfchen Konings,

maar ook ieder, die zich in die Над onthieldt

en daartoe geneegenheyd had, in de voor

gemelde weetenfchappen konden worden

onderweezcn. Het hof der Leyjonkers

van de oude Hettogen van Brabant was

daartoe bequaam gemaakt, en Don Fran

gifco Pavan Heer van Cekati, doenmaals tot

1111. weer.

Opperhoofd aangelleld, nyt aanmerking hy

de zelve bediening met veel lofs tcBefançon

had waargenomen. Alle zyne hnysbe.

dienden, midsgaders de Ridderlyke jeugd

ltonden onder de befcherming van den Op

perlandvoogd, en in zaaken van gefchil

alleen voor de vierfchaar des Hofs te recht.

By hun (3) inkomen швей ieder Edelman

zich in de kol't belleedende tien pilloletten ,

en jaarlyks twaalfhonderd guldens voor

zich en zynen knecht, zoo voor de tafel

kolIen als tot het onderhoud der noodige

leermeelieren, betaalen. Maardeezc fchool,

gelyk’t gemeenlyk gaat , met zoo veele zorg

eertyds opgerecht, en zoo goede uytkomlt

aangevangen, had temet niet weyníg van

haaren Iuyller verlooren , doch met de

aankomlt van den Kenrvorll van Beijere,

mids de groothèyd zyns Hofs en door zy

ne zonderlinge zorg t’haarer befcherming

betoond, federt twee jaaren het hoofd zoo

daanig weder begonnen op te helfen, dat

men in dit jaar , onder opzigt van den Heer

Medran, leermeeller in de vellingbouw,

goedvondt de leerlingen onderling tegens el

kander in de Krygsbouwkunde om prys te

laaten kampen , en dien genen , welke daarin

nytmuntte, met eenen dusdaanigen pen

ning, tcn blyk zyner bequaamheyd , te be

fchenkeu. .

E e Rond

lrb. ll.

Ищи.

(3) Н)“;

Merkur.

1671. pag.
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Rondom 's Konings gekroonde bceldenis, die op de voorzydc gefteld isakeft men deczen tytel

tot randfchrifc :

CAROLus II, Dei Gratia HISPaniarum ET

INDiarum REX.

КAREL DE II, DOOR GODS GENADE KONING VAN

SPANJE EN DE INDIEN.

De tegenzyde verbeeldt Mars en Pallas , welke te famen een ontwerp van eene vyfhoekige

ñerkte vafthouden , zynde in den boveorand deeze twee Latynfche dichtregels tot randíchrift

geíteld:

PALLADIS ET MARTIS, STUDIOSE НЖС РДЖМ1А, MILES,

MEDRANEA TIBI DOCTA PALESTRA DICAT.

DEES PRTS VANWEGE PALLAS EN MARS WORD*

Ut LEERGIERIGE KRTGSJONKER, DOOR DE

( GELEERDE OEFFENSCHOOL У

MEDRAN GEGEEVEN.

Aldus alles zoo tot het bequaammaaken

van ervaare Krygsvernuftelingen wordende

aangewend , als het noodige tot den veldtogt

te land zynde vervaardigd , had zieh de Ko-

ning van Engeland omtrent Loven aan 't

hoofd van 't verbünden leger gefteld, dat

te Bevekum en Doern neergeilaagen , en tot

het eynde van Oogftmaand alleen toege-

legd, om de Franfche beweegingen waar-

neemende , hunne aanflagen te verydelen ,

niet twyfelende of zy zouden ftaande dees

veldtogt, onder het gebied van den Dol-

fyn , iet meerders by de hand vatten , dan

zy in den voorigen onder de oogen van

bannen Koning zelf gedaan hadden. Ech

ter was 'erbehalvenhet doenvan verfchey-

dene beweegingen tot nogtoe niets verricht,

het Franfche leger lag in de naabuurfchap

van Huy en dat der Bondgenooten omtrent

den berg van Sint Andries. De Koning

van Engeland,hebbendeMaaftrichten Luyk

genoegzaam buyten allen aanftoot gefteld,

maakte dan eyndelyk den achttienden van

Oogftmaand met zyn onderhoorig leger

eene beweeging om, waar 't moogelyk,

debrug van Efpieres te vermeeftercn,door

't welke, zoo 't gelukte, hy zieh van alle

het land tuflehen de Scheide ea Leye zoude

meefter gemaakt ,en den Françoizen de ge-

meenfehap met veden huuner fteden indien

oord afgeineeden hebben. Naa 't (i) weg-

zenden van den groven naaileep naar Lo>

ven, кwarn het leger ten tien uuren 'savonds

te Ramelies, en íloeg zieh den negentien-

dente Sombref neder, ûrekkende de rech

ter vleogel zieh uyt naar Fleury en de ilin*

ker naa 't bofeh van Rerran champ. Denvol-

genden dag brak Koning Willem weder op,

längs den weg van Feinyen Arqnennes,en

zynde den eenentwintigften tot Soignies en

Braine le Comte gekomen , deed hy den

volgenden dag her geheele leger tot aan

Cambrun voortrukken. 't Gene ruym

acht uuren van de brug by Efpieres is gele

gen, om welke re bemagtigen hy onder

den Hcrtog van Wirtemberg een aanmerk-

lyk getal krygsknechten vooruyt zondt.

De Françoizen hadden niet zoodra uyt den

aanvang van deezen optogt het rechte oog-

merk van Koning Willem afgemeeten, of

zy beilooten , onaangezien zy de helft

längeren wegmoeften afleggen, (г) en vyf

riviçren overtrekken, hem nogthans te voor-

komen. Des floeg de ruytery der flinker

vleu.

(r) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1694. pag;

108.

(1) Hift.

GedenkpJ

van Lo*

dewyk

den XIV.

II. dee],

pig.ij«,

verfa»

г*



HISTORIPENNINGEN. IIIÍÍ. Boel.

vleugel llraks op weg ,en trok ,door al het

voetvolk gevolgd, boven Feumal over de

Mehaine. Het overige van ’t legerin min

dere lighaamen verdeeld, maakte des nogè

grooteren fpoed, zulks het Huys des Ko

nings, den negentienden en den volgenden

morgen het overige leger langs vier brug

gen over de Sambre was getrokken . en

zich drie uuren vandaar ging neerllaan,

wordende deMaarl'chalk van Villeroy met

de belle manfchap vooraf gezonden, om

zich naar Maubeuge en voorts naar Kondé

te vervoegen, daar hy den eenentwintig

llen aankwam. Immiddels was de Dolfyn

mede opgebroken, en zynde den tweeën

twintigllen weder over de Sambre by Bus

liere getoogen ‚ kwam hy nog dien zelven

avond (1) te Bergen in Henegouwe. Van

waar hy den volgenden dagover Kondéden

optogt tot Doornik voortzettede: daar de

Maarfchalk van Villeroy den zelven dag

was aangeland , om met zyne onderhoorige

benden den Markgraaf van La Valette te

verlierkeu, die met vyftien llagorden te

 

voet en elf regementen te paarde de brug 159 4, ‘

by Efpieres bezet hieldt. Den zelfden drie- 1

ëntwintigllen ’s morgens vertrok de Heer

(a.) van Atteloire met twintigllukken kanon

naar den Maarfchalk van Villeroy,die met

dit onderl'land nog zeventien uuren wegs

met zoo weegaloozen Г oed afleyde, dat

hy zich by de brug te Elgieres bevondt, eer

de gemelde HertogvanWirtemberg aldaar

aankwam. Zulks die, vindende den Fran

çoizen buyten verwagting zoo merklykver

llerkt, en dus den aanllag verydeld , van ver

- lleehts met de zelven fchutgevaart hieldt.

Voorwaar men moet bekennen dat de vyan

den by deeze gelegenheyd eenen ongeloof

lyken togt gedaan hadden , doch llaande

welke door de vermoeidheyd een overgroot

getal zoo van menlchen als paarden onder

wege was omgekomen , mids zy in vyf

dagen,behalven het overtrekken der lltoo

men, wel veertig uuren wegs hadden afge

legd, en dus hunnen vyand onder het be.

leyd van den Dolfyn verkloekt, tot wiens

eer dan ook dees penning gemaakt is.

In den rand der voorzyde , die bellempeld is met het koplluk des Franlchen Konings, leell

men deezen rytel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

De tegenzyde verbeeldt Perzeus, zittende op het gevleugelde paard Pegazus, en houdende in

de rechter hand het afgehouwen llangenhoofd van Meduza , onder dit randlchrilt:

MILITUM ALACRITAS.

DE GEZH/INDHETD DER KRIGSBENDEN.

Waarvan het gevleugelde paard ,even als de kop van Meduza van de opgevatte verbaasdheyd van

den Hertog van \Virtembcrg wegens zich voorgekomen te zien, het zinnebeeld is, ’t gene,

volgens het verdichtfel der ouden de kracht had om zyne aanfchouwers ,door de vrees in lleen te

doen veranderen. Voorts leell men nog op den voorgrond:

DELPHINI AD SCALDIM ITER. MDCXCIV.

DE OPTOGT DES DOLETNS NEER DE scHELDE. 1694.'A

Ее 2. Dit
\
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1694.

íi) Europ,

Merk.

Il.ftuk,

1694. pag.

169.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1694. pag.

171«

Dit was wel aan 't Franfche leger ge-

lakt, dochdat in geenen ftaat om ander-

maal eene gelyke te rugtred te doen, zulks

Koning Willem verfterkt door de Vlaamfche

bezettingen, beflootden afgematten vyand

aldaar op tc houden , en onder den Hoofd-

bevelhebber Dewits, en den (1) Opper-

wachtmeefter Koehoorn zeftien flagorden

te voet naar den kant van Luyktezenden ,

wordende opgevolgd door den Hertog van

Holfteyn Pleun met zyn regement ligte

paarden, midsgaders de Huiàarfche lyf-

wachters. Ondertuflchen was 00k de

Graaf van Tilly met alle de Luykiche ruy-

tery en ligte paarden uytgetrokken , en

zynde verfterkt door eenig Brandenburgfeh

voet-en paardevolk , bezettede hy den vyf-

tienden van Herfftmaand op den middag

alle de toegangen der ftad Huy , waar voor

mede de benden doot Koning Willem der«

waart gezonden den volgenden dag aan-

kwaamen. Deeze Had buyten ftaat van

eene tegenweer maakte ftraks haar (г) ver-

dragan ontfong vier regementen tot bezet-

ting onder den Heer Lindeboom, die tot

Stedevoogd der plaatfe door den Hertog

van Holfteyn Pleun bènoemd was. Alle

het zwaar gefchut kwam den negentienden

in't leger, 't genemaar tachtigtreedenvan

de buytenwerken van 'c flot Picart den

grond in bezit nam, en met dien yver aan

*t vervaardigen der beukeryen werkte , dat

den tweeëntwintigften van de zelven wierdt

vuur gegeeven , zulks, eer de dag geëyn-

digd was, men alle het vyandlyke kanon

verlamd en zieh in ftaat zag om 's avonds

naa den volgenden dag met des te minder

gevaar de loopgraaven te openen.. Den

(3) vierentwintigften kreegen achthonderd

Brandenburgers bevel om den voorgrond

van de gragt in bezit te neemen, 't gene

zy niet alleen verrichtten , maar 00k den

walbreuk,hoe kleyn die 00k was, beklim

mende , de fterkte Picart , midsgaders een

tweede het Roodeflot genaamd, vermeefter-

den,en voortsde vlugtelingen opvolgende,

00k nog de bezetting van zckeren toorn, die

de hoofdfterkte dekte, meteen noodzaakten

(4) zieh tot krygsgevangen over te geeven.

Seder t voeren de bclegeraars met het be-

fchieten van deeze laatfte fterkte voort, en

hechtten den zesentwintigften den myneer-

der aan het lighaam der plaatfe. De bele

gerden lieten gevolgelyk wel eene myn

fpringen, dan ziende dat die de gewenfeh-

te uytwerking niet gedaan had, floegen zy

den volgenden dag des naamiddags den

trom om te handelen. Straks hierop zag

men de wederzydfche geyzelaars uytwil-

felen , het verdrag , eer 't avond was , nog

getroffen , en het flot den ) volgenden

dag aan den belegeraaren ingeruymd. We

gens dit bekome voordeel , waar door

het land van Luyk byzonderlyk gedekc

wierdt, vinde ik deeze drie penningen ge-

maakt.

(3) Europ.

Merk.

Il.ftuk.

1694.

pag. 171.

(4) Europ:

Merkur.

Il.ftuk.

»694- pag.'

'73-

(5) Europ;

«Merk.

Il.ftuk,

i694.pagj

17Î-.

I. Op de eene zyde ziet men door verfcheydene gehelmde kindertjes de ftandaarden van 4 Key-

zerryk, Spanje, Engeland, Savoije , de Vereenigde Nederlanden en andere veibondene Vor-

ften, rondom de banicr van den vryen godsdienil torienj binnen dit randlchrift:
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■1

VIRTUTI ET CONCORDIA С HRISTI ANORUM. -ÍÍ£±-

AAN DE DAPPERHEYD EN EENDRAGT DER

CHRISTENEN TOEGEWEYD.

Op de dikte van dcczcn penning , welken ik nergens dan in de penningkaflê van den Hcer (i)Pfalm

Hendrik van Heteren in 's Graavenhaage gezien heb , ftaat deeze (i) geweyde fpreuk : tu. f. 6,

DOMINUS PROTECTIO TUA, PER DIEM SOL NON

URET TE, ÑEQUE LUNA PER NOCTEM.

PSalmo in.

DE HEER IS VW BEfFAARDER, DE ZON ZAL U DES

DAAGS NIET STEEKEN, NOCH DE

MAAN DES NACHTS.

Tuûchen den Ryn, Donau en de Maas ftaat eene Overwinning, welke in de eene hand eenen

zcegctak,cn in de andere drie lauwerkranfen heefc, omzoomd door die randfchrift:

PETROVARADINO LIBERATO, HUYO RECEPTO,

RHENO TRAJECTO.

PETERWARDYN ONTZET, HUT FEROFERD, EN

OVER DEN RYN GETOOGEN.

Op den voorgrond ftaat nog:

CONTRA TURCAS EORUMQUE FOEDERATOS

TRIPLEX XIANORUM VICTORIA.

1694.

DRIEDUBBELE OVERWINNING DER CHRISTENEN

OP DE TÜRKEN EN HUNNE BONDGE-

NOО TEN. 1604.

II. Op de voorzyde van dsn tweeden, die in de penningkaiTe van den Heer Koenraad Chri-

ftofters, voornaam' ¿weedfchen handelaarte Amfterdam,gevonden wordt, ziet men eenen der be-

zettelingen van Huy от 4 flot over te geeven den Hertog van Holfteyn Plcun naderen , en in 't

verfehlet het beleg van dat îlot zelf,onder dit randfchrift:

HUYA CAPTA, NEMESI CAEPTA.

HUY FEROFERD, DE WRAAKNEEMING BEGONNEN.

Invoege de wraakneemende Godin NemeGs alhier voor de wraakneeming zelve genomen, en

met die, door *t herwinnen van Huy, wegens de gepleegde verwoeftingen in Duytfchlatid, thans

op de Françoizen een begin gemaakt wordt , en waarom 00k op de tegenzyde de Oorlogsgod

Mars , als die daartoe de handen gelecnd had , niet zonder reden verbeeld , en dit byfchrift in den

bovenrand gefteld is :

MARTi SOC10 GERManorum, BRITannorum,

HISPanorum, BATavorum. 1694.

AAN MARS DEN BONDGENOOT DER DUÏTSCHERS,

BRITTEN, SPANJAARDS EN BATA-

FIE REN. i6p4.

UllfDeel. Ff m. De
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III. De voorzydc van den dcrden , die met het gelaurierdc borftbeeld van Koning Willem be*

flempcld is, voerc in den rand die omfchriftr

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnus.

DE ONVERtVINNELYKSTE WILLEM DE GROOTE.

Het beleg van het flot der fiad Huy is op de tegenzyde,onder dit randfchrift, verbeeld:

FUGITE HINC TESTES A LIMINE BELLI?

FLUGT VAN HIER, DIE VAN DEN AANVANG DES4

OORLOGS SLECHTS AANSCHOU/VERS ZTK

Voorts leeft men tot meerder uytlegging op den voorgrond dit opfchiüt;

HUYA CUM ARCE

ET FORTalitiis PICARDo ET RUBEO

EXPugnata, A Duce HOLSATiä PLEUN,

Ductore EXERCituum FOEDeratorum,

XXVIII SEPTembris MDCXCIIII.

HUT MET ZTN SLOT EN STERKTEN PICART EN ROUGE,

DOOR DEN HERTOG VAN HOLSTETN PLEUN,

BEVELHEBBER VAN 'T LEGER DER BONDGENOOTEN,

GEWONNEN, DEN 28. VAN HERFSTMAAND 1694.

(0 Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1694.

p»ü- 177.

(i) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1694. pag.

2.16.

Staande het beleg van Hoy had het

groot leger onder Koning Willem de fte-

den Dixmuyde en Deynze (i)bemagtigd,

en die beyden , gelyk 00k nog verfcheydene

andere toegangen, welke voor de vyand-

lyke aanvallen het meeft bloot lagen , ver-

fterkt. Waarmede de veldtogt genoég-

zaam geëyndigd was, zulks de Koning,

naa 4 bezigtigen der veftingwerken (x) van

Huy, Luyk, Maaftricht, cn eenige ande

re plaatfen , zieh eerft naar 't Loo, en van

daar naar 'sGraavenhaage begaf, alwaarhy

den vierentwintigften vaQ Wynmaand be-

houden aanlandde. En hebbende aldaar

tot het regelen derkryg- en ftaatszaakendc

hooge vergaderingen een-en andcrmaalby-

gewoond,vertrok hy den achttienden van

Slagtmaand met de vervaardigde vloot naar

(3) Engeland, daar hy den volgenden dag (3) Europa

aan land ft apre, om ftaande de winter niet .

alleen met hulpe van 't Parlement de noo-

dige geldmiddelen uyt te vinden , maar zoo-

daanige maatregelen te neemen, dat hy

Vrankryk in den aanftaanden veldtogt met

meerderen naadruk zoude können beoor-

logen. Deeze Kroon was alsnog even

moedig»

1694. pag;
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mocdig, onaangezien zy op de verhaalde

wyze aan alle hoven der in oorlogzynde

magten , door 't voorftellen van verfchey-

dene vreedesontwerpen , om het eyndigen

van den oorlog gefmeekt had. En hoewel

thans eene ongehoordc hongersnood dat ryk

bovenmaate drukte, en genoegzaam buy-

ten ftaat gefteld had , om zyne korenichuu-

(i)Europ. ren op de grenzen naar vereyfch vaneet-

n.ftuic , waaren te voorzien, zoo had het nogthans

1694. p«g. onder't beleyd van den Maarfchalk van Lor-

van7¡.tot g^s aan den Ryn (1) het Keyzerlyke leger

79. &C. in dit jaax bedryvelóos den veldtogt doen

fleyten, alle de aanflagen van denHertog

van (г) Savoyc verydeld, in Katalonje

nictalleen den Spanjaard by de Ter ge-

flaagen, maar de overfterke fteden (3) Pa-

lamos en Girone op dien Landaardt vero-

verd, en aldus, zoo men het verlies van

Hay in Nederland uytzonderd, aan zoo

groot getal van zamenverbondene moo-

gendheden van Europa alleen door cy-

gene krachten, onaangezien zyne in

wendige hongersnood , volgens dcezen ge«

denkpenning, in dit jaar het hoofd geboo*

den.

1694.

(г) Europj

Merkur.

Il.fluk,

1694. pag,'

6. 69.cn

188.

(3) Europe

Merkur.

Il.fluk,

1694. pag,

304 3°7{

Rondom het fierlyk borftbeeld van den Franfchcn Koning leeil men in den rand der voorzyde

dcezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISTE-

LYKSYE KONING.

Op eene opgerechte cerzuy 1 , die op de tcgenzyde ftaat, fchryft eene gevleugelde Overwin*

ning:

LUDovico VERE MAGNO.

AAN DEN \WAARLYK GROOYEN LODEWYK.

Hier onder houdt cen tweede Ovcrwinningbeeldtje een rond tafereel , omvangen door eene ge-

kronkelde flang , waarin de Franfcbe Zon de wen eld befchynende, tuflchen deeze gewoonlyke

fpreuk des Konings , gezien word t :

NEC PLURIBUS IMPAR.

NIET ONBEQUAAM POOR VEELEN.

Voorts leeil men op den vierkanten voetftal van dit opgerechtte zeegeteken dit opíchrift:

INDELIBATAM ORBIS GALlici MONARCHIAM UNUS

IN OMNES SUSTINUIT. MDCXCIV.

EEN ALLEEN HEEFY DE IN HAAR GEHEEL GEBLEEVE

EENHOOFDIGE REGEERING VAN *Y FRANSCHE

RYK TEGEN ALLEN ONDERSCHRAA GD.

1694.

Gelyk men niet alleen in de Vereenigde

Geweften openbaarc vreugdbedryven we-

gens 't veroveren van Huy aanrechtte,

maar zelfs in 't Keyzerlyk leger onder 't

beleyd van den Markgraaf van Baden het

(5) kauon loftte.zoo had men te Groenin- $е^иГ°р'

ge voor het eynde van Hooimaand een il.fluk',

plegtig dankfeeil gehoudcn,ter oorzaake het pi**'

F f г nu
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fi) Hubn.

GelUchtk.

nu honderd jaaren gelecdcn was, dat Prins

Maurits, naa een tweemaandig beleg , ftaan-

de de regeering van Koning Philips den II,

die ftad by verdrag gewon,van hct Spaanfche

juk verlort, en gevolglyk by de andere zes

(*) i. Deti Vereenigde Landfchappen(*)gehecht had.

M447. <j<ot vergrooting van den luyfter dicr pleg-

tighedenhadmen by herhaalde brieven den

Prins Hendrik Kazimier , als Erfftadhouder

des Gewefts , tot het bywoonen van hr.t ver«

vaardigde ceuwfeeft genoodigd. Zulks hy

den drice'ntwintigften , en'sdaags daaraan

zyne Geraaalin Amelia,Dochter van Johan

Joris (1) van AnhaltdelTou, dc Hertogin

Weduw van Radzivil zyne Schoonzuiter,

de jonge Prins Johan Willem Frifo zyn

Zoon, en Hcndryne Albertina zyne oud-

fte Dochter aldaar aankwamen, en door eene

bende van de cerfte Jongelingen der Hooge

fchoole, over welke de jonge Prins het be

vel Voerde, onder het losbranden van'tge-

fchut, luijen der klokken, en dc vroolyke

tocjuyging van 't gemeen,aan deDraapoort

op eene ftaatlyke wys wierden ontfangen,

en längs de met bloemen beftrooide ftraa-

ten uaar't Vorftlyk hofgeleyd, alwaar dit

doorluchtig gezelfchap door dc Gemagtig-

den der hooge Staatsvergaderinge , onder

veele beleefdc uytdrukkingen , wierdt ver-

welkorad, en dus deeze eerfte plegtighe-

den, naa 'er door de in de wapenen geko-

me jcugd drie algemeene eerfchooten ge-

daan waaren , voor dien dag beflooten.

Op den volgenden, zynde den vyfeutwin-

tigften van Hooimaand, als over cene eeuw

de Spaanfche bezetting uyt de ílad trok

(г) F.urop.'

Merkur.

II. ftuk.

deed men desvoor-ennaamiddagsopenbaa-

re dankdienften , en predikaatfiën, waarin

den toehoorderen , onder welke 00k dc

voorgemelde Vorftlykeperfoonen (г) ge-

tcld wierden, de zonderlinge verlofling der

ílad gemeld, en die tot het betuygen van 1694. pig.

dankbaarheyd aan Gode opgewekt wierden, ■

wcgens't dien behaagd had door 't toedoen

der telgen van den Huyze van Naflou de vry-

heydaandeGeweften in 't algemeen,ende

verlofling aan die ftad in't byzonder , längs

zoo veelvuldige en verwonderenswaardige

wegen en middelen.boven alle menfehlyke

verwachting zelve* te doen erlangen. Niet

zoodra waaren deeze kerkdienften geëyn-

digd of de in de wapenen gcrukte burgery

fchaarde zieh in achttien Hopmanichap

pen op de groóte markt, en trok gevolglyk

achter de gewapende jeugd inbequaame ge-

lcden, onder 't doen van veelvuldige eer

fchooten voorby het Wynhuys; alwaar

hct Vorftlyk gezelfchap door deGemagtig-

den zoo der Staaten als van den Magiftraat

opeene zeer prachtige wys termaaltyd ont-

haald wierdt. Ondertuflchen liefen zieh

tachtig zoo heele als halve kartouwen beur-

telings längs den wal met een vroolyk gc-

balder hooren , veele pektonnen wierden

met het vallen van den avond in den brand

geftooken , en met het werpen van vuurwer-

ken, en 't bedryven van allerhande vroo-

lykhcden het overige van den nacht geflee-

tcn. Onder andere zag men 00k deeze

twee gedenkpenningen wegens het gehou-

de ceuwfeeft op laft der RegeeriDge in *%

licht geeveo.

I. Dc eene zyde van den eerften bevat cenen krygshcld geheel in 'charnas, waaifchynlyk Prins

Mau-

\
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Maurits betekenende, die in de rechter hand eenen blooten degen, en aan den llinkeren arm het

wapenfchild dier llad voert. Het randlishrift lnydt voorts aldus:

CONSULIBUS JOHANNE DE BREEWS, MENSoNn ALTING,

RENln'o BUSCH, REIN Hannoqnn CLINGE.

y.1er BURGEMEESTERS WEEREN 70E/m VEN BREEWS,

\ MENSCHERT ‚плит, RENNE BUSCH, EN

RTNHERD сынов.

De tegenzyde,die geene verbeelding heeft, voert tuffchen dit Latynfch opfchrift (GRO N I N

GA REDUCTA 1,94. rg. J U l. r l) GROEN/NGE WEERGEKREEGE

1694. DEN ц. VAN HOOIMAAND, dit Dnytlch kluppeldicht:

DES PRINSEN SWEERD Mar GoDEs 4RM,

11R/for P11/1P EN выну/хват 1N 11E/IRM,

ALS LEUGEN VOOR HETLIGT VERDWEEN,

IVIENS SUIVRE GLANS IN TEMPLEN SCHEEN.

EEN REGTE VREUGD VOOR KLEIN EN GROOT,

DIE GRONINGEN SLUIT IN HAER SCHOOT.

DIT HEEFT DES HEEREN HAND GEDAAN,

EN DESE PENNINGEN DOEN SLAEN.

Rondom welke acht dichtregcls in den rand nog dit Latynl'ch kantfchrift gelield is:

MONUMENTUM REDUCTrorvrs CIVITA'rrs GRONINGAL

CELEBRATE; ANNO JUBILnr 1694. rf.

MENSrs JUer.

GEDENKTEKEN VAN НЕТ EEUWFEEST, WEGENS DE

WEDERKRTGING VAN DE STAD GROENINGE,

GEVIERD DEN rf. VAN HOOIMAAND

1N ’z умна 1694.

Dat is naar de oude tydsrekening.'

II. De tweede heeft de zelfde op- en omfchriften ,doch de beeldenis van Maurits niet in’t harnas,

maar in Romeynfch gewaad, midsgaders de llad Groeninge in ’t verfchiet, als in de afbeelding

kan gezien worden, en die daarom geene nadere belehryving vereyfeht.

1111. Фее]. G g De

1694..

_nn-____
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1694.

(i) Hubr.

gellachtk.

taf. 134.»

(2) Europ.

Merkur.

Il. Iluk ,

r694.pa .
83. g

(з) Europ

Merk.

Il.lluk,

1694. а .86. p g

(4) Europ.

Merkur.

IL Ник,

1604

pag.88.

De Keurvorů van Beijere, die ñevens

den Koning van Engeland den geheelen

veldtogt bygewoond , en nu federt(t) den

vierentwintigllen van Wintermaand des

jaars zellienhonderdtweeënnegentig zyue

Gemaalin Maria Antonia, Dochter van

Key/.er Leopold, verlooren had, floot in

dit jaar een tweede huuwclyksverbond met

Thereza Kunigonda Sobieski,Dochter van

Johan den lll. Koning van Poolen. De

Baron Meijer was tot het íluyten van ’t gc

melde huuwclyksverbond door den Keur

vorft van Beijere naar dat ryk gezonden ,

en hebbende alle de voorwaarden van ’t

verzogte echtverbond geregeld , gefchiedde

de ondertrouw (i.) den vyftienden van

Oogllmaand te Warfchou , in de tegen

woordigheyd van den Koning, de Konin

gin, het ganfche Koninglyk geflacht, en

de voornaamůe Raadsheeren en Edellieden

des ryks, midsgaders den Baron Selles en

den Graaf van Trin , Afgezanten van den

Keurvorll, en welke laatfie zyue Keur

vorfllyke Doorluchtigheyd, by ’t ontfangcn

van den Huuwelykszeegen , die dbor den.

Biffchop van Polin (3) gegeeven wierdt,

verbeeldde.Naa ve'richeydene dagen in on

gemeene vroolykheden gefleeten waaren,

begaf zich de ondertrouwde Prinfes, welke

vyfhonderdduyzend ryksdalers ten huuwc

lyk (4) gekreegen had, den dertienden van

Slagrmaand,met een gevolg van tweehon

derdvyftig perfoonen van Warfchou naar

Nederland op reys. Den vyfden van Win

tcrmaand wierdt zy een halfuur buyten Ber

lyn door den Keurvorfl: van Brandenburg

l(5) ontmoet, en deed gevolglyk langs de

Sint Jorispooŕt eene Koninglyke intreede

in die ûad, en den achtllen met geen min~

deren luyller (6) haare uyttogt. Voorts nee

wits, door Maagdenburg, kwam zy суп

dclyk den eerflen-dag des jaars zeûienhon

derdvyfennegentig te Wezel. Werwaart

de Keurvorft van Beijere zich over Gelder

en Burik begaf, haar nog aldaar dien zelf

den avond begroette, en met haar affprale

om de volle trouw op den volgenden te

voltrekken. Dit gefchiedde in de binneka

rner huns verblyts,ten overllaan van de uyt

rnuutendfte perioonen van beyder gevolg,

ieder at gevolglyk alleen,en wierdt bellemd

des middags van den (7) volgenden dag de

reys naar Brabant voort te zetten. Den

uegenden van Sprokkelmaand te Antwer»

pen zynde gekomen, en den volgenden

middag te Mechelen hebbende gefpysd.dee

den zy ten zeven uuren des avonds hunne

intreede te BrulTel. Alles daverde alhier

van vroolykheyd,de Staaten van Brabant

gingen hunne Doorluchtigheden begroeten,

alle de hooge Raadsvergaderingen deeden

het zelfde , ja de Magillraat dier ûad boodt

hen (8), behalven een gefchenk van twaalf

duyzend ryksdalers , den gewoonlyken eer

honderdjefuitfche Schoolieren,verbeelden

de alle de Koningen van Poolen en Vorflen

van Beijere, op eene zeegewage te hoof

gebragt wierdt. Onder andere vind ik ook

de gedachtenis van dit doorluchtig huuwe

lyk op deezen legpenning bewaard.

 

Rondom de kopllukken van den Каш-70111 en zyne nieuwgetrouwde Gemaalin, lecíl men deeze

twee jaarduydendc dichtregels:

AVnnVs в TAN'rls PROCEDE PARENTInVs INFANS,

nr TVTA EVnopß PAX onIAns slMUL.

DAT EEN VRUGTDER GULDE EEUWE UT'T ZOO DEF

_YIGE OUDEREN VOORTSPRUTTE, EENE

VEILIGE VREEDE VOOR EUROP/I AIET

EEN TE VOORSCHTN KOIllE.

Het

wyn aan, welke onder geleyde van twee- 93

(s) Ешь .'

Multum?

Il. iluk ,

i694. pa .'
2.88 s

(ó) Euro).

ег
mende haaren weg over Spandau en Beeren- M k.

Il. Вой.

169+ разд

2.89.

1695.

(7) Батор:

Merkur.

l. (luk ,

lórs~ Pls

97".

`.

(8) Europ;

Metk.

I. пик ,

I69s' Рая
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(1) Europ.

Merkur.

I. пик,

169. a.
4SISPS

Het Minnewigr ‚ {Ъаапдс op eenige krygswapenen ,houdt op de tegenzyde twee menfchenhartcn

aan een lint verknocht 5 onder deeze fpreuk :

CEDANT FLAMMIS CONCORDIBUS ARMA. .

DET DE WEPENEN VOOR DE EENDREGTIGE

LIEFDEVLAMMEN ZWICHTEN.

Maar hoe onbellandig is deeze Vorlllyke

grootheyd! want op den zelfdeu tyd als

_men in de Spaanlehe Nederlanden een

huuwelyks band zag voltrokken,waar door

alles aldaar in volle vreugde was, wierdt

een andere in Engeland door de dood ver

brooken, ’t gene nietalleen dat ryk,maar

de Vereenigde Staaten over zoo merklyk

verlies in eene zee van trainen flortte. De

Koningin Maria. die llaande het afzyn van

haaren Gemaal met manlyk beleyd hetroer

van ’t toevertrouwde ryksbewind nu een

en andermaal gevoerd had, en wier recht

Vorlllyke hoedaanigheden haar by alle

haare onderdaanen bemind,by haare vyan

den gevreesd, en by heel Europa ontzag

lyk gemaakt hadden, voelde zich den der

tienden van de voorleede maand wat on

pallyk, gebruykte dierhalven eenige ligte

geneesmiddelen om te zweeten ( 1), om

dus de ziekte te voorkomen, en den vol

genden' dag , zich niet beter bevindende,

eene braakdrank. En dewyl, niettegen

ftaande het gebruyken deezer tegenmidde

len . haare Majelleyt den eerllen dag deezes

jaars zich van eene koorts vondt aangetall,

oordeelden de te Hoofgeroepene Genees

heeren volllaagen noodzaaklyk eenig bloed

te moeten aftrekken , ’t gene dien zelven

avond door ’t zetten van laatkoppen ge»

fchiedde. De roode vlakken. waar mede

het geheele lighaam ondertuchhen alom

bezet wierdt, deeden de Geneesheeren in’t

eerll voor kinderpokjes bedueht zyn , doch

eerlang (telde zich ieder weder gerull, op

’t vertrouwen dat het maazelen waaren,

dierhalven dat haare Majelleyt buyten ge

vaar was en die eerlang herfleld zoude wee ~

zen. Doch den volgenden nacht. als Ko

ning Willem zyne Gemaalin by bleef.wierdt

zy veel erger,door eene hevige l' .on `aan

getall, en op haar uytgellaage lighaam te

gelyk de (1.) kinderpokjes. mazelen en

beltoos ontdekt, die alle de omllaanders

van het wilTe doodsgevaar der Vorllinne

verzekerden. Sedert haare krankte meer

en meer toeneemende ontling zy met volle

onderwerping het Nachtmaal uyt handen

van den Aartsbillchop van Kanterbury,

tradt met een bley gelaat de dood tegemoet,

en van haaren Gemaal op de allertederlle

wys afleheyd(3) genomen hebbende (want

die had llaande de geheele ziekte in haar

kamer gellaapen) is zy omtrent een uure des

nachts , van den zevenden van Louwmaand,

in den ouderdom van drieëndertig jaaren

overleeden. De Koning, die overllolpt van

droefheyd tweemaal in eene flaauwte viel,

en wien men des met eenen armlloel van

daar gedraagen en uyt voorzorge ader ge

laaten (4) had, gaf llraks van dit zwaar

verlies aan de Vereenigde Staaten (5) ken

nis, welke zyne Majelleyt zoo door (o)

brieven als door' monde van hunnen Afge

zant, het rouwbeklag lieten afleggen, de

klokken drie maaien ’sdaags door 't gehee

le laud luijen,en alle Amptenaaren (7) van

(laat, ten kolle van elk Gewell, midsgaders

hunne Afgezanten aan de buytenlandfche

hoven zich in den rouw kleeden. Hoe

zeer nu de overleede Vorllin by ieder in

hoogachting was, oordeel ik overtollig te

melden, dewyl het groot getal deezer op

haare dood gemunte penningen . daarvan

tot een onwederfpreekbaar bewys moet

verllrekken. `

I. Rond

169;.

.n_n-nd

(1) Larrey

Hiltd'An»

giet. tom.

lV; fol.

74S

(этого?

Merk.

l. llult, l

1695. pag.

49

(4) Europ.

Merkur.

l. lluk,

169s- раз:

O
5 .

(g) Relol.

derSiaatcn

Gener.

zojan.

169;.

fol. 34.

(6) Rel'ol.'

derStaaterI

Gener.

14Jan.

1695. fol.'

1.7.

7) Rel'ol.'

erStaaten

Gener.

1 7 Ian.

1695.

£91- 30-3 n
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169Ç.

I. Rondom het fierlyke borftbeeld van de overlccde Koningin, leeft men in den rand der voor-

nyde dceze tytels:

MARIA II, Dei Gratia MAGnje BRITanni/e, FRANci/e,

HIBerniä REGINA.

MARIA DE II, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN

GROOBRITTANJE, FRANKRTK

EN 1ERLAND.

Voor en op eene Koninglyke grafftede is het borft-of liever zonnebeeld der overjeede Vorftinne,

op eenen ronden voetftal,tuflchen het bedrukte Engcland}en 'c Vereenigd Nederland , binnen die

randfehrift verbeeld ;

PLORANT IN FÜNERE GENTES.

DE FOLKEN WEENEN OVER 'T LTK.

Voorts

/
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Voorts Raat nog op de voorzyde van den vierkanten iteenen voctilal dit opfchrift: I 69 f*

OCCIDIT VII. IDUs J'ANnAnlr MDCLXXXXV.

ZT GONG ONDER DEN 7. VAN LOUWMAAND 169,'.

II. De tweede , die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde,nevens eene geknotte

lelyítruyk,eene ilang , fchorpioen, en drie padden dood ter aarde leggende, waarop de Engel

fche Eenhoorn langs een ityl gebergte naar de wolken rent, binnen dit randichrift:

EX OCULIS EREPTA POST DELETA VENENA.

ZT IS, NAA ’TWEGNEEMEN VAN ’T VENTN,

HET GEZIGT ONTTROKKEN.

Welke zinfpeeling niet wel kan veritaan worden , zoo men zich de voorheen (*) gemelde (с) 1_ nu;

eygenfchappen van den Eenhoorn niet te binnen brengt. Voorts Raat op den voorgrond: 191.49.

MARIA, ORBIS BRITANNICI DELICIE ET SOLATJUM

DESIDERATA. VILJANUARU. MDCXCV.

MARIA, DE VERLUSTIGING EN TROOSTDES BRITTAN-4

NISCHEN RTKS, TEGEN ONZE WENSCH OVERLEE

DEN DEN 7. VAN LOUWMAAND

169;'.

III. Deeze voorzyde heeft ook wel eene andere tegenzyde , welke Engeland in de gedaantevan

eene treurende vrouw , en kennelyk door de nevens verbeelde kroon en ’t wapen, tegen eene graf

naalde leunende zit, nevens dit randfchrift:

TRISTITIA PUBLICA.

"DROEFHETD VAN ’T GEMEEN.

Aan het fpits der grafnaalde is het порции der overleede Vorńinne gehecht, waarrondom

even als ook op den voet des pennings dit opfchrift Raat:

kMARIA REGINA OBIIT VII. IDUs JANUAnrx.

MDCLXXXXV.

KONINGIN MARIA STIERF DEN 7. VAN

LOUWMAAND. 1695'.

1111. fDeel. H h IV. Het
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IV. Het ficrlyk borftbeeld der zelfde Koninginne is, op de voorzyde van den vierden, omringd

door die randfehrift:

MARIA II, Dei Gratia MAGnje BRITanniä, FRANciiE

HIBerni/e REGINA.

MARIA DE II, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN

GROOTBRirTANJE, FRANKRTK

EN IERLAND.

* » • > -

Op een Vierkant verheve graf zyn,op de tegenzyde,dric ipitfe eerzuylen opgerecht, en aan de

middelfte , onder twee kruyslings leggende zeegepalmen , het kopftuk van de KONINGIN

MARIA (M AR IA REGINA) gehecht. Voorts flaat nog zoo op de zclfde zuyl als in den

rand tc leezen:

MARIA
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ÑA

MARIA, ORBIS BRITANNICI DELICIA ET SOLATIUM

DESIDERATA, COELITUS DATA, COELITUS

RECEPTA. MDCXCV.

MARLA> DE VERLUSTIGING EN TROOST DER BRIT;

SCHE fVERRELD, IS VAN DEN HEMEL GE-

GEEVEN EN TEGEN ONZE fVENSCH

VAN DEN HEMEL IVEERGE-

NOMEN, iöpf.

V. De vyfde , die het zettde rugftuk heefc , is beftempeld met de beeldenis dier Konin-

ginne, doch in 't haair alleen gchuld, en met de flinker wang naar buyten gckeerd, binnen

deeze tytelen:

MARIA, Dei Gratia MAGn^e BRITanniä, FRANCiä

ET HIBerniä REGINA.

MARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBRITTANJE, VRANKRTK

EN IERLAND.

VI. De rand der voorzyde van den zesden voert random bet borftbeeld der overleede VorHin«

ne deeze tytelen :

MARIA II, Dei Gratia MAGnä BRITanniíE,

FRANcias, HIBernüe REGINA.

MARIA DE II, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBRITTANJE , VRANKRTK,

EN IERLAND.

■

De tegenzyde verbeeldt voor eenen verheven lykftapel .welke naar de wys der oude (i) Romey. (t)Oa-

nen toegefteld is , de Wysheyd , Godvruchtigheyd en Standvaftigheyd in de gedaante van drie a«n R:

flaandc vrouwen. Hct randfchrirt is deeze (г) fprcuk van den Prins der Lierdichteren ; Moog.

pag. 468.'

: • * (г) Hont*

■ . Carra, üb.

QUANDO ULLAM INVENIENT PAREM? I.od.14,

WANNEER ZULLEN ZT EENE, GELTK AAN

'DEEZE, WEERVINDEm

Als begaafd zynde geweeft met de drie bovenbefchreevene eygenfchappen. Op den voorgrond

dier zelfde zyde leeft men voorts nog :

ОВИТ VII IDüsJANuarii MDCLXXXXV.

OVERLEEDT DEN 7. VAN LOVWMAAND i6pf.

Hhi VII. Deeze
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ч

VII. Deeze laatílc voorzyde is nog wel met eene andere rugzyde gepaard , welke insgelyks met

eenen lykftapel, doch verfchillende van den voorgaanden , beftcmpeld is , op welken zitten de drie

Schikgodinnen , te weeten: Clotho, die 4 rokkenhoofd vailhoudt , Lachefis , die den draad van 's

menlchen leeven fpint, en Atropos die hem affnydr. Onder deeze drie Godheden is het kopftuk

van de overleede Vorftin verbeeld} waar rondom, even gelyk in den rand ßaat:

MARIA II, Dei Gratia UNICA DIGNA DEO.

MARIA DE II, DOOR GODS GENADE ALLEEN

ÍFAARD IG VOOR GOD.

Voorts ftaat op den voet dier zelfde zyde deeze bekendc fpreuk :

VIVIT POST FUÑERA VIRTUS. MDCXCV.

DE DEUGD LEEFT NAA DE DOOD. i6pf.

VIII. De
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1695'.

VIII. De aehtße , als beltaande uyt de voorzyde van den vyfden , en de rugzyde van den l

voorgaanden , vereyfcht dierhalven alhier geene nadere befchryving.

IX. De beeldenis van deeze we erukte Vorllin llaat op de voorzyde van den negenden pen

ning,omzoomd door deeze verfchi lende tytels:_

MARIA, Der Gaat-1A MAGNJn BRITANNrEr, FRANcra, ET

HIBnnNrre REGrNA, Front DarnNsrrrtrx

Pra, AUGUSTA.

MARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTANj'E, VRANKRTK EN IERLAND, GOD

VRUGTIGE EN DOORLUCHTIGE BE

SCHERMSTER DES GELOOFS.

Tullchen vier lyklîprelfen is, op de andere zyde,een lierlyke grafllede opgerecht, waarvoor

de verlaatenc kroonen en fchepters opeengellzapeld leggen , even gelyk een bekranll: doodshoold

op de grafitede zelve , wordende door eene helderl'chynende lterrekroon van omhoog befcheenen,

waarop dit randfchrift zinfpeelt:

MELIORI ORNATA CORONA.

` ‘ZT IS MET EENE BETERE KROON VERSIERD.

Voorts leeft men omen vierkant, in ’t midden der gramede gelteld, dit opfchrift, bevattende

haaren geboorte- en dag naar de Engelfche tydsrekening:

NATA XXX APRILrs, MDCLXII. DENATA XXVII

DECnMnrtrs MDCXCIIII. S'rrLo Унты“.

GEBooREN D_EN ,9. EEN слитыми мы. GESTORI/EN

DEN 27. шк штатымллпр 1694. NEAR

DE OUDE TTDSREKENING.

HILTeeI. y v Ii l X. Haar
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Х. Haar borflíìuk wordt Wederom,op de voorzyde van deezen tienden, binnen deeze tytels,

gezien:

MARIA, Ddr GRA'riA MAGNA'. BRITANNIÁ, FRANcrAt ET

HIBimNr/n REGINA, Ftnitt DieeNsA'rnxx PIA, AUGUSTA.

маки, DOOR .GODS GEN/IDE KONINGIN [от скоотвкт

дали, УКАЫЕКТК EN IERLÄND, GODI/RUGTIGE EN.J

‘ DOORLUCHTIGE BESGHERMSI'ER DES GELOOFs.

~r s

De tegenzyde verbeeldt een ontllooken rookvat op eenen Bybel . welke op eenen altaar ,behan

gen met den hoed van de vryhcyd , legt. In den rand (laat tot byfchrift:

FECIT AD ASTRA VIAM.

-. " zr дым HRRREN WEG мыл 'r' стихли. D

я:
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Dat is naar den Hemel. Voorts leell men nog op den voorgrond dit opfehrift : 169,.,

` lll-_v

INcoMPARAßrLrs MARIA 11, MMM BRITANNrE

пнешь, MORTALE DEPOSUIT ONUs,

VIIÍ JANUAth MDCVC.

DE ONVERGELIKELIKE MERIE DE 11, KONINGIN VEN

GROOTBRITTENjïE, HEEFT HET STERI/E.

LIKE PEK EFGELEGD, DEN; I/EN

LOUWMEEND 169,-.

l

XI. Nogmaals is де voorzyde van deezen elfden; binnen dit randfchrift, belletnpeld met het

borllbeeld der overleede Vorllinne:

MARIA, Der Опыты MAGNIE. 'BRITANNIIE, FRANCHE ET

HIBERNIA: REGINA, Frost DereNsA'rRrx

P111, AUGUSTA.

MARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT-'-l

BRITTANfîE, VRANKRTK EN IERLAND, GOD.

VRUGTIGE EN DOORLUCHTIGE BESCHERM

STER DES GELOOFS.

De Koningin blaall, op de tegenzyde, op haar doodbed leggende,den geeft uyt, мню in ас

gedaante van eene helderfchynende liar, door eenen Engel naar omhoog gevoerd wordt, 1n dm

rand leell men dit omfchrift:

OCCASU INCLARUIT ORTUS.

DE OPGANG IS DOOR DEN ONDERGANG VERMAARD

GEWORDEN.

Dat is,de roem in haar leeven verkreegen ,is door haare laatllbetoonde godvrugt nog meer ver

groot; waarom nog op den voorgrond llaat:

ULTiMA PIETAS 7 JANUARrr 169;'.

DE LAATSTE DAG HAARER GODI/RUGTIGHETD OP DEN

7 VAN LOUWMAAND. 169)'.

XII. De zelfde voorzyde heeft ook wel eene andere tegenzyde, welke Koning Willem aan ’t

voeteneynde van ’t treurbedde zittende verbeeldt , op ’t welke zyner overleede Gemaalinne lyk,

tuH'chen verfcheyde brandende kaarfen ,en onder een opgellrikt verhemelte, ten toon legt; boven

dit oplchrift: ~ ' ‘ ‘

POPU-LIS LIBERATIS, EREPTA OBIIT VII IANnARrr, l

M D C X C V.

AAN DE VERLOSTE VOLKEN ONTRUKT ZTNDE, IS ZT

о OVERLEEDEN DEN 7-IÍAN LOUWMAAND,

169)'.

Ii z XIII. De



ii8 NEDERLANDSCHE

XIII. De dertiende, welke op de tegenzyde het zelfde treurbedde en deverdere verbeelding en

opfchrift voerr, is op de voorzyde, rondom het borftbceld der ovcrleede Koninginne, in den

rand bcftempeld met dit zonderlinge omfehrift :

DIVA MARIA, BRITannici ORBIS ET TOTIUS

EÜROPje decus.

DE FERGODE MARIA, DE LUTSfER FAN НЕТ BRITSCHE

RTK EN GEHEEL EUROPA

XIV. Het borflbeeld van des Konings overleede Gemaalin ¡s,op de voorzyde van den veertien-

den}omzoomd door deezen haaren gewoonlyken tytel :

MARIA, Dei Gratia MAGn* BRITanniä, FRANCi^e ET

HIBernije REGINA.

MARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN GROOf-

BRITTANJE, FRANKRIK EN IERLAND.

Drie
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Drie treurende vrouwen en twee mans ziet men ,op de tegenzydc, metlyktoorfen naafl hel praal- 1695'.

graf der afgeiiorve Koninginne, wier kopíiuk op eene zuyl , opgerecht boven het graf, депеш __“

is. Op het graf zelf [laat nog tot opfchrift:

MARIA, ORBIS BRITANNICI DELICIAE ET SOLATIUM

DESIDERATA MDCXCV.

MARIA, DE TROOST DES BRITSCHEN RTKS IS TEGEN

ONZEN WENSCH OVERLEEDEN 1697.

XV. Rondom het gelaurierde borßbeeld van haaren Gemaal leeft men, in den rand van den vyf

tienden, deczen tytel:

WILHELMUS III, DEI Gitana MAGNA BRITANNrœ,

FRANCHI. ET HIBERNUE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KON'ING VA;N

GROOTBRITTANYE, VRANKRTK

EN IERLAND.

De tegenzyde voert het hiervoor meermaal befchreeve 'borßbeeld zyner Gemaalinne, omzoomd

door haaren gewoonlyken tytel, even als de dikte des pennings door dit opheldercnd randfchrift:

NUMINIS PROVIDENTIA SEPARATUS VII IDUs

JANUARII MDCLXXXXV.

DOOR DE сорит; гоокгшшснвт GEscHErDEN

DEN 7 шт LOUE/MAAND 1697.

XVI. Dit dubbel omfchrift Raat, rondom de beeldcnis van ’s Konings overleede Gemaalinne,

Op de voorzyde van den zeilicnden:

MARIA, D111 Giunta ANGLrAt, SCOTIA, Радист: ET

HIBBRNIJE REGrNA, NATA ANNO 1661., D11-z to

MAI: DENATA ANNO 1695', D111

7 JANUAnrr.

ÀÍARIA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN ENCE.

LAND, scHorLAND, VRENKRTK EN 1ERLEND,

GEBOOREN DEN IO DAG VAN BLOEIMAAND

IN HET YAAR 1661.:

OVERLEEDENDEN 7 DAG VAN LOUWMAAND

1N HET шик лбщ'.

Op de te enzyde ziet men de overleede Koningin van de werreld , waarop de verlaatene kroonen

leggen, гигант verfcheydene engelen ten hemel ńeygcn, wier een haar hoofd bekranilr. Het

randfchrift luydt aldus:

MELIUS DIADEMA REQUIRO.

1K „мы? мыл EENE BETER KROON.I .‚ ‘

IIIIt ‘DHL K k XVII.



XVII. Gelyk de voorzydc van den zeventienden de voorheen befchrecve beeldenis en tytcl van

de Engelfche Koninginne voert, zoo ziet men op de tegenzyde, de vier afgelegde kroonen op den

aardkloot ruften, terwyl de overleede Vorftin door eene wölk naar omhoog gevoerd wordt,alwaar

eene ilarrenkroon binnen een helder lichc gefteld is. Нес randfehrife beftaat uyc deeze ipreuk:

CORONA MELIORA DONATA VII JANuarii

M D С V С.

*

MET EENE BETERE KROON BEGIFTIGD DEN 7 VAN

LOUWMJAND i6pf.

XIIX. Van den achttienden is de voorzyde, welke met h.et borftbeeld der afgeftorve Vorftinne

bcftempeld is, in den rsnj weer oaizoomd door deezen tytcl:

MARIA
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MARIA II, Dei Gratia MAGna BRITannia, FRANcia JLSL<

ET HIBernia REGINA.

MARIA DE II, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN

GROOTBRITTANJE, VRANKRYK

EN 1ERLAND.

De tegenzyde, die geene veerbeelding heeft, voert dit opfchrift:

NATa APRilis 30, 1662. MORtua DECembris a8, 1694.

GEBOOREN DEN 30 FAN GRASMAAND 1661: OFERLEEDEN

DEN 28 FAN WINTERMAAND 1694.

Dat is naar de oude Engelfche tydsrekening. Waar rondom in den rand nog dceze fprcuk van (r) Horat:

den (1) Romeynichen Lierdichter geftcld is: Carm. lib.

III.od.144

SUBLATAM EXOCULIS QU^ERIMUS INVIDI. *3V

WX ZOEKEN, HOEWEL BUTTEN HOOP, DE VIT ONS

OOG GERUKTE.
\

XIX. Eene gehelmde vrouw knielt, naaft het wapenfchild van Grootbrittanje, met zamenge- (г) Horat

drukte banden voor eenen ontftooken altaar op de eene zyde van den voorlaatften.onder deeze (i) Cari?- lihí

fprcuk:

О SERVES ANIMEE DIMIDIUM MEiE!

O BEffiAAR TOCH MTNE TJFEEDE ZIEL\

Dat nu Grootbrittanje door deeze knielende vrouw betekend wordt, geeft dit byíchrift tekennenj

't gene op den voet dier zelve zyde gcfteld is:

BRITANNIA SUPPLEX. i6pf.

В RITTANJE SMEEKENDE. iöpf.

Op de tegenzyde ziet men in 't midden der wölken ecne helderftraalende kroon , welke eene

overdekte doodkiil befehynt, die met de gekroonde wapenfchilden van Engeland, Schotland,

Vrankryk en Ierland behangen is, onder dit bovengeftelde randfehrift:

PRELUCET QUATUOR UNA.

EENE FERLICHTER FIER.

XX. De laatfte heett rondom 't kopftuk van 's Konings afgeftorve Gemaalin in den rand der

voorzyde deeze tytelen :

MARIA II, Dei Gratia MAGna BRITannia, FRANcia

ET HIBernia REGINA.

MARIA DE II, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN "

GROOTBRITTANJE, FRANKRYK

EN IERLAND.' '

К к i Naaíl
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1695'.

(I) Europ.

Merkur.

1 . пик.

1695. pa .
61. g

(2) Europ.

Merkur.

I. lìuk ,

1695. pag.

173.

Naall eene {ierlyke opgerechte grafzark zyn verfcheydene treurende onderdaanen , onder dit

randfchrift, verbeeld:

MORIENS EVASIT AD ASTRA.
i

STERVENDE IS ZT NIIÁR ’T GEST/IRNTE OPGESTEEGEN.

Voorts, om te weeten wanneer dit gefehicd was, lcell men op den vierkanten voet van ’e

opgerechte praalgraf:

OBIIT VII JANUARII MDCLXXXXV.

>'()P'ERLEEDEN DEN 7 VÄN ДОЛИ/МАЛЫЕ 169)'.

Naa ’t afllerven der Koninginne», wierdt

Ilraks het lyk geopend, het hart en dein

gewanden in eene loode kill gelegd, en te

Wellmunller gebragt zynde, in de Koning

kae grafkelder van Hendrik den VII. al

daar begraaven. Het lyk zelf gebalzemd

zynde bragt men den negenden van Louw

maand, ’smorgens ten drie uuren,in eene

rosbaar, met purper laken overdekt, van

(t) Kenlington, daar de Vorllinoverleeden

was, naar Withal; om vervolgens,totdat

alles ter begraaveniffe verzorgd was, voor

de nieuwsgierige gemeente op een heerlyk

praalbedde ten toon gelegd te worden.

Zulks ieder de vryheyd had om het gebal

zemde lyk dagelyks van ’s middags tot ’s a

vonds ten vyf uuren te konnen bezigtigen :

zynde alles alhier zeer pragtig toege

Ileld, de hofvertrekken in diepen rouw be.

hangen, doch door een grootgeral ontlloo

kene kaarfen ,die alom op zilvere kroonen,

hangblakers, en kandelaaren gelleld waa

ren , overvloedig verlicht. Den vyfen

twintigllen (2) van Lentemaand gefchied

de de begraavenis met zoo groote llaatli, als

nog ooit in Engeland gezien was. Het ge

kille lyk was gelleld op eenen open rou

wagen door acht paarden voortgetrokken,

van welken ieder met dehand geleyd wierdt.

Op de kill zelve lagen de Koninglyke {chep

ters, de ryksappel en kroon. Van twee

in diepen rouw gekleede vrouwen van der

Koninginne bedkamer, zat de eene aan ’t

hoofd- en de andere aan ’t voeteneynde van

de kill, welke met een goudlake kleed

van eenen purperen (3)grond, en beboord

met goude franjen , gedekt was. Onge

meen groot was ook de Iloet van die ge

nen, welke de wapenfchilden, Ilandaar

den , en andere eertekenen droegen, en.

voorts nog gevolgd wierden door alle de

leden van ’t Hoog-en Lagerhuys,midsga

ders alle de eerfle en minderebedienden van

’s Konings hof. Terwyl de Bichhop van

Kanterbury de lykrede deed, wierdt het in

de kerk gebragte lyk tnflchen vier zuylen,

die eenen overprachtigen hemel torllen,op

een (4) praalgevaarte aan ’t oolleynde van

’t Koor, voor dat het in de grafkelder van

Hendrik den VII wierdt bygezet , geplaatfl.

Hoe nu dit praalgevaarte geweell zy,kan uyt

den volgenden penning worden afgemeeten.

 

(3) Europ.

Merk.

I. пик.

169s- P28-Í

1752 Ã

@Europ

Merk.

1. irak ,

169s~ ras-1

176.

Wiens voorlluk met het borllbeeld der overleede Koninginne, omringd door deezen tytel,

bellempeld is:

w.

'r

MARIA II, DEI Сад-гм MAGNA; BRITANNIIE,

FRANCHE, HIBERNIIE REGINA.

Md.

—`. à чаш
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MARIA DE II, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

1695’.

“__-nq

GROOTBRITTANYE , VRANKRYK

EN IERLAND.

Het ruggeßuk bevat het praalgevaarte, zoo als het in ’t koor van de Wellmunfterkerk was

opgerecht, midsgaders op dc wederzydfche opgellrikte gordynen,dit byfchrift:

DEPOSIÄTro IN CHORO ABBATrm WESTMONASTEanNsrs

LONDINI.

DE TERNEDERSTELLING 1N ’T KOOR DER WESYMUN

SY'ERSGHE ABTDTE TE LONDEN.

Op de lyll: van het gehemelte zelf leell men nog dit opfchrift:

MARIA REGINA OBIIT VII JANUAnrr MDCLXXXXV.

KONINGIN MARIA OVERLEEDT DEN 7 VAN LOUW.

MAAND

Veelen hadden gemeend dat de dood der

Koninginne van Engeland geene kleyne ver

andering in dat ryk , en onder de geza

mentlyke Bondgenooten zoude hebben te

wege gebragt. Maar de Koning met bey

dende Huyzen eens z_ynde, had , naa zy

ner Gemaalinne dood, geen minder ver

moogen : zeer groote onderllandgelden

door de toeltemminge des Parlements ont

(1),Europ. fangen , en (t) zeven Ryksvoogden be

M°'k‘ noemd, om llaande zyn afweezen de be

I.ltuk _

16.95.1119 llierrng van Grootbrittanje en Ierland waar

@gamin te neemen. Den vierentwintigllen (a.) van

Ёжиках. Bloeimaand kwam de Koning in Holland,

‚ЁЁ‘ЁЁЬ'Ё. en vandaar eerlang in ’t verbonde leger,

193., ’t gene llerker dan ooit voorheen , voor

’t grootlte gedeelte te Deynle was gelegerd,

en van zins fchecn, om de befchanlingen,

welken de Françoizen in dien oord hadden

_ opgeworpen, te bevechten. Hierdoor en

(уйти dat de Hertog van Wirtemberg (3) Knokke

aantaltte , wierden de meelte Franfche

1691.913- benden derwaart gelokt, en Namen en zyn

3‘6' llot, waarop niemand gedacht had, ten

fpoedigllc, oplalt van Koning Willetn,be`

rend. Dit kon echter niet zoo vaardig ge

fchieden of de Maarfchalk van Boullers

wier zich no met zeven (4) re ementen
ЁЖ." daarin); , zulks dge bezetting dier {Тай ор om

;Ígf' W5' trent veertienduyzend man gefchat wierdt.

Des onaangezien belloot Koning Willem

het beleg te volvoeren , en liet flechts der

tigduyzend man onder den Prins van Vau

demont, om, op de Franfche beweegingen

achtgeevende , Vlaandre te dekken. Dit

was niet zoodra by den vyand verl'taan, of

die belloot deeze volken , welke te Wouter

em ele erd waaren,te elykvanvooreß')
glimp' §11 vagn tegr zyde op ’t lygf te vallen. Maar

"Юшк— де Prins van Vaudemont zich gelaatende

mg' van de Françoizen te willen afwachten,

1111 Фее].

(4) Europ.

169)’.

Í zoudt zyne pakkaadje naar Gent, liet zyn

leger verlchanlen, het kanon op de toe

gangen voeren ,doch des nachts alles weer

tot den aftogt vervaardigen, die hy met zoo

veel beleyds, in ’t gezigt van ’t vyandlyk le

ger, toegelchooten om hem te vernielen,

deed , dat alle aanvallen vrugtloos (6) @Eurog

waaren , en hy tot {рус des vyands, zon- {АШ

det fchaade geleeden te hebben, zyne ben- ,lg'glälïâg

den zeegepraalendet wys afvoerde. De 115~ '

Maarfchalk van Villeroy,even zoo zynen

aanllag om N ieupoort te belegeren, door het

krygkundig beleyd van den gemelden Prins,

federt ook verydeld ziende,lloeg gevolglyk

het beleg voor Dixmuyde,’t gene van eene

talryke bezetting, en alle het noodige ten

overvloede voorzien was. Doch naauwe

lyks waaren de loopgraaven twee dagen ge.

opend of de lafhartige Stedevoogd gafzich

en zyne bezetting, onaangezien ’er nog

geene walbreuk gemaakt was, den achten

twintigllen van Hooimaand tot krysgevan

gen (7) over, onder beding nogthans, dat

zy volgens den voet in ’t begin van den

oorlog beraamd, zoude moogen vrygekogt

en maar in die lieden verzonden worden,

welke federt hetjaar tweeënzeventig door

Vrankryk gewonnen waaren. De Fran

çoizen dus meelter van Dixmuyde zynde,

rukten ten beleg van Deynze, wiens Ste.

devoogd even lafhartig als de voorgaan

de, des zich ook op de zelve (8) voorwaar

den tot krygsgevangen aan den vyand over

gaf. ' Welke het gemaakte verdrag verach

tende, de bedonge vrykooping wygerde,ja

als daar mede de ekfteekende, de gevan

gen bekome man chap zelf naar Katalonje

zoudt. ~ De gedachtenis van het winnen

deezer twee lieden vind ik op deezen

penning bewaard.

Ll

(7) Europ.

lerkur.

11. ñuk g

1695. pag.'

145.

(8) Europ.

Merkur.

Il. lluk ,

1691-911?

1471,

Rond
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IÖUS’.

(i) Europ.

Merk.

НАШ]: ,

169s- гав

137.

(i.) Europ.

Merkur.

Il. пик,

1695-. pag.

149-.

\

 

Rondom ’s Konings kopfluk, waarmede de voorzyde bellempeld is, leell: men in den rand

dit omfchrift:

LU-DOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ¿LLERCHRISTELTKSTE

‘ KONING.

De tegenzyde verbeeldt eenen foldaat , die blootsbecns en op zyne eene knie leggende, tot te

ken zyner gevangegeeving,zyne wapenen overleverd , boven twee muurkroonen, die voor zyne

voeten leggen. Het randfchrift luydt aldus:

HOSTES AD DEDITIONEM COACTI VII MILLIA..l

ZEVENDUTSEND I/TJNDEN GENOODZAJKT ZICH ТОТ

KRTGSGEV/INGENEN OVER TE СЕЕТ/ЕЛ. i»

\

Il'

Dan dewyl men hieruyt niet kan afineeten, waar dit is voorgevallen , zoo leeft men nog op

den voorgrond :`

\

DElNSIUM ET DIXMUDA CAPTA MDCXCV.

DETNZE EN DIXMUTDE INGENOMEN 169;.

De Françoizen ziende hoe Koning Wil

lem,welke zich in perfoon federt ook voor

Namen begeeveu , den dertienden van

Hooimaand langs twee kanten de loopgraa

ven tegen die (tad geopend, en de zelve

met florm op “от: , waartoe altemets

kleyne legers optrokken , eyndelyk by

verdrag (i) den vierden van Oogllmaand ,

onaangezien het verlies van Dixmuyde en

Deynze , veroverd had , wierden dierhalven

te raade eene gewigtiger ondernecming by

de hand te vatten, om .het overfterk По:

voor een gelyk lot, als de (lad ondergaan

had , ten minlle te behoeden. De Maar

lchalk van Villeroy verfcheen dan (z) den

tienden van Oogflmaand met het geheele

Franfche leger aan de eene zyde voor Bruf

fel, mids de Prins van Vaudemont meteen

veel kleyner magt aan de andere zyde on

der het gefchut dier wallen was gelegerd.

Uyt allen den medegevoerden toellel

kon ieder genoeg afineeten, dat de bom

bardeering dier flad by ’t Franfche leger

was vaftgefleld, waartoe het aan den kant

van de benedellad de noodige ketels en

beukeryen deed vervaardigen, welken den

dertienden voltooid waaren. Des begon de

vyand ten zeven uuren ’savonds uyt vyf

tig mortieren de Ilad te bombardeeren, en

met achttien ílukken kanon door de daken

der huyzen gloeijende koegels tot den vyf

tienden ’smiddags (3) te fchieten. Zulks

llaande die tyd omtrent drieduyzend bom

menen twaalfhonderd gloeijende koegels in

de {lad gefchooten waaren. De fchaade

hier door veroorzaakt, was onbefchryve.

lyk, heele flraaten waaren het onderften

boven gekeerd, het eene buys over ’t an

dere gellolpt, de Sint Niklaas toorn met

zyn konllig klokfpel ingellort,het pragtig

Raad-en Broodhuys als ydele rompen uyt

gebrand, het hart der plaatfe tot een puyn

hoop

(3) Euro
Merk. A

П. (tak,

169s- P28

153°v
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hoop gemaakt, de alom door de llad ver

fpreyde marmere fontynen verbryzeld, de

onderaardfche waterbuyzen te berflen ge

llaagen of verllopt, een overgroot getal

(1)15111011- van Vorftlyke hoven gedoopt, zellien (1)

kerken ofklooflers ver rand ofbefchaadigd,

1695. pag.

lgll.

oneyndige graflledeu omgekeerd , de begraa

ve lyken tot llof in de lugt gellaagen, de

gronden in poelen verkeerd , eene onnoeme

kae fchat van boeken, kerklieraaden,\vin

kel- en huyswaaren door de voortllaande

gloed verteerd, met een woord: een over

groot getal van inwoouderen ,welken over

m Bump. eenige nuten nog wel begoed waaren , eens

{теат- llags tot den bedelzak geholpen. De

,ó'gsîlpâg Keurvorfl van Beijere, wiens Gemaalin te

151- Brulfel van eenen Zoon in de (1.) kraam

lag , en waarom haar hof door den vyand 1695-,

verfehooud wierdt, had zich llaande die ‘

verwoelling aldaar bevonden , en met uyt

getoogen zwaard door de llad rydende,tot

het opneemen der llraatlleenen, vervoeren

der dierbaarlle goederen, en ’t llíllen van
alle wanorden zyne bevelen gegeeven. Hyy

gaf ook lall om eenige huyzen tot lluyting

van den voortllaandenbrand te laaten fprin

gen, en lietde door vrees te hoop gedron

gene inwooners zich in de diergaarde van

’t hof,als eenen veyligen oord , neêrflaan ;

vanwaar veelen in de laagte het hunne door

den algemeenen gloed konden zien vertee

ren. De gedachtenis van het wreed krygs

lot deezer ongelukkige llad, vind ik ook

op deezen penning bewaard.

D

 

De voorzyde bevat het borllbeeld van Koning Willem, omzoomd door dit randfehrift: 

\ СЕЛЦЕЬМчз 111, GALL.“ Fulton.. UL'rort

NAMURGO CAPTO.

IVILLEM DE III, WREEKER DER FRANSCHE RAZERNTE

DOOR ’T WINNEN VAN NAAIEN.

De regînzyde verbeeldt in 't verfchiet het bombardeeren van Bruffel , en voorwaart de beken- (3) J.vau

de (3) fa el; alwaar de looze Vos, door ’t aanlleeken van een geweldig vuur aan den voet eens Vondel

bergs, den arend zyn daarop gellicht en des ontoeganglyk nell: poogt te doen verlaaten; waarop

het randfchrift ook zinfpeelt:

URIT, FURIT, NON PROFICIT.

Vorlll.

Warande

der die

ren , pag.

25.

HT BRANDT, НТ RAAST, DOCH H2" Í/’ORDERT NIET.

“Тат eer deeze bombardeering eenen aanvang nam, had de Hertog van Villeroy door eenen

brief aan den Graaf van Bergen, liedevoogd van Brull'el, laaten weeten, dat (4) het gefchieddc @Europ

uvt weerwraak van de gepleegde bombardeeringen der Franfche zeelieden. Voorts llaat nog op Merkur, °

den voet des pennings: Il. flnk,

1695.

pag.150.

BRUXELLA A FURanNDo GALLO INCENSA MDCXCV.

BRUSSEL' DOOR DEN RAAZENDEN FRANSMAN IN DEN

BRAND GESTOOKEN 1695'.

L l 2 Deeze
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Deeze aangerechte verwoefiing bragt

niet anders in’t leger voor Namen te wege,

dan dat de begonne aanvechtingen tegen

den burg met meerder naadruks wierden

voortgezet, en de veelvuldige buytenwer

ken , die trapwyze het eene boven het ande

re gefiicht waaren , door meer dan hon

derdzeflig zwaare Ihrkken kanon en zeftig

mortieren, dag op dag met een zoo fchrik

lyk geweld, danr tot nogtoe nooit gezien

was, wierden befchooten. De Franfche

Hoofdbevelhebber Villeroy wel voorzien

de dat het a-angevochte Ilot, onaangezien

het door zoo talryke bezetting, onder ’t

beleyd van eenen Maarlehalk van Vrank

ryk, verdedigd wierdr,het nietlang zoude

konnen nytharden, mids Koning Willem

zich tot nogtoe, wegens de door hem ge

maakte afwendingen . in ’t allerminft niet

bekreund had, belloot des zelfs leger aan

te taften, en dus het in gevaar zynde Ilot

te behouden. Tot dat eynde liet hy (i)

t de genaderde Françoizen geene kans zienì

de om daarlangs door te breeken, Ilings

waart langs de Mehaine optrokken,en hun

leger tquchen de dorpen (3) Peruwes en

Ramelies, langs dat riviertje , te Grootto

fiers neeríloegen, waardoor dat der Bond

genooten genoodzaakt was, aan den ande

ren kant van dien ůroom tot aan Oilin

г voort te rukken, om aldus den vyand het

overkoomen te beletten. En waarlyk dit

was het eenigûe middel om ’t belegerde

Ilot te redden. Dierhalven bezigtigde Vil

leroy de toegangen van naaby , en deed

verfcheydcne poogingen om over de Me

haine te geraaken, maar die vrugteloos

zynde afgeloopen, gafhy alle Legerhoofden

vryentoegang om in den beroepen krygs

raad hun gevoelen , wegens het beoog

de ontzet, en de middelen daartoe noodig ,

te uyten. Allen waaren zy van eenpaarig

begrip, dat de onderneeming ondoenlyk,

en die te willen uytvoeren reukloosheyd

n_n“, den noodigen toeftel maaken, zyne krygs- was. Ondertnffchen lieten de Bondge

169s pag- volken voor eenige dagen van eetwaaren nooten dertig Efquadrons onder ’t beleyd

x93.

van den Heer (4) la Foret over de beek trek

ken, om den vyand van naaby tot binnen ’t

bereyk van een pilloolfchoot te verípieden.

voorzien, en trekkende onder eenen gefla

digen regen tot voorby Gembloers, íloeg

hy zyn aanbetrouwd leger , den achten

(4,) Euro
Merk. P.

II. fluit ,

169s- P184

191.

twintigflen van Herfûmaanddndiervoege te

Saunier neder, dat zich de rechter vleu el

naar Konroy , en de Ilinker naar Groot ez

. uytflrekte. Eer dit voorviel was de Prins

van Vaudemont met zyne onderhoorige

benden tot dekking der beleggeren van

Bruffel afgezakt , en zich hebbende ver

eenigd met de krygsvolken , welke (a.)

onder den Hertog van Wirtemberg en den

Graafvan Arhlone tot nogtoe op verfehey

dene toegangen waaren gelegerd geweeil,

had zich met deeze famengevoegde magten

van Sint Denis tot Ypigney, achter de Me

haine ,nedergeflaagen , en aldaar zyne ben

den ontoeganglyk doen verfchanßn. Zulks

 

Deeze wierden niet zoodra door de vyand

lyke veldontdekkers gezien, ofdie ftortten

’er op in en te gelyk, mids deeze wecken ,

in de belegde hinderlaag, alwaar het ge

vecht zoo vinnig hervat wierdr , dat de

uytgekomene Françoizen, ten koíie van

omtrent honderdvyftig paarden , in groote

verwarring terug naar hun leger gejaagd

wierden,en geen kans ziende om over de

Mehaine te raaken . veelmin het flot re ont

zetten, den tweeden (5) van Herffimaand

vandaar opbraken, en hun leger tusfchen

Chatelet en Charleroy nederfloegen. Welke

aftogt aanleyding gegeeven heeft tothet in

’t licht komen van deezen gedenkpenning.

Met het gelaurierde borftbeeld van Koning Willem is de voorzyde vetücrd, en der zelver

rand daar rondom met deezen tytel beIìempeld:

GULIELMUS III, Der Опыты- MAGNrn BRITANNrm, FRANCIA:

ET HlBßRNr/n REX, Frust DarnNson

Fenix, Avons'rvs.

íŕ'IL 
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WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOIERII'IANyE, лишает EN IERLAND,

GELUKKIG EN DOORLUCHIIG EE

SCHERMER DES GELOOFS.

Op де tegenzyde is in ’t verfchiet de Над en burg van Namen, en voorwaart de Nederland

fche leeuw met eenen blooten degen in zynen voorklaauw verbeeld, met welken by drie Franfche

Haanen op de vlugt jaagt; onder dit randlchrift:

SALUS IN FUGACIBUS ALIS.

HUN HETL BESTAAT 1N DE VLUGTIGE VLEUGELEN.

Dat is, in rydig naar Charleroy te wyken. Voorts Praat nog op den voorgrond:

NAMURCO EXPUNATO, GALLI IN AUXILIUM MISSI

AUFUGIUNT 1 SEPTEMnats 1691.

NAA ’T IVINNEN VAN NAMEN, ZTN DE TE HULP GEZON

DENE FRANCOIZEN DEN 1 VAN HERFSTMAAND

~ I

169)- WEGGEVLUGYZ

\

Eer de Maarfehalk van Villeroy aldus

naar Charleroy opbrak, waaren reeds de

meeile bnytenwerken van ’t Ilot van Na

men zoodaanig overhoop gefehooten,

dat men met heele ilagorden langs de ge

maakte walbreuken die konde beiiormen.

Om dit te doen liet de Koning ondertus

(n Europ. fchen alles vervaardigen, en den (1) dertig

ЁЖ]; fteu van Oogflmaand van alle beukeryen

1695. ° meer dan ooit, tot anderhalf uur naa den

"3"“ middag , vuurgeeven ,als wanneer de alge

meene ftorm tegen alle de bnytenwerken

van ’t flot wierdt begonnen. Vyfender

tighonderd Engelíchen waaren verordend

(’) Tv” om het (*) Nieuweilot, onder het beleyd

т" van den Lord Kuts, te befìormen. De Graaf

van Rive'ra had lait om met tweednyzend

Hollanders en duyzend Beijerfchen van ter

zyde op de fierkte ( Koehoorn genaamd)

aan te vallen, terwyl tweeduyzend Bran

denburgers', onder ’t gebied van den Op

perwachtmeefler la Cave, dat van voore

zouden doen. Op den zelven tyd moeil de

Heer Schwerin met tweeduyzend man deu

bedekten weg voor ’t Duyvelshuys aantas

ten, midsgaders een Kornel met vyfhon

derd man zich tuffchen het Nieuweflot en

de llerkte Koehoorn plaatfen, om het doen ,

van alle vyandlyke uytvallen aan dien oord

te verhinderen. Deeze manfchap op hun»

ne flaudplaatfen in bequaame orde ge

fchaard, zag niet zoodra het afgeftooke

teken geeven, of vielen met eene weer

IIII Феи.

driehonderd Engelichen de walbreuk van

’t Nieuweflot, eerder dan zy konden on»

deríleund worden , beklommen , ’t gene де

ЬеЦогшегз doodlyk was en de aanval te

gen dat werk zelf deed mislukken. De an

deren echter hadden gewenfchter (2) uyt

komfien: want de geheele bedekte weg

van ’t Duyvelshuys wierdt veroverd , mids

gaderers die van de fierkte Koehoorn; waar

in niet alleen de verordende verblyfplaat

.fen gemaakt, maar die .zelf Onderling aan

den anderen gehecht wierden , invoege de

beflormers zich meer dan van drieduyzend

treden des bedekten wegs, hoewel ten

kofie van wel duyzend doodeu en ruytn

zoo groot getal gequetflen , meefler zagen.

Onaangezien dit verlies bercyddc men on

dertuffchen weder alles tot den tweeden

ftorm, maar de (3) Maarlchalk van Bou

flers, niet geraaden vindende dien af te

wachten , liet den eerfien van Herfilmaand ,

om te handelen, den trom roeren.

wederzydfche gyzclaars gevolglyk zynde

uyrgewiffeld,\vierden de voorwaarden op.

l geůeld en geilooten , midsgaders dien zel
l ven avond nog (4) de llerkte Koehoorn . der

ende werken en de

walbreuk van ’t oude ot den Bondgenooten

ingeruymd. Het veroveren van zoo aan

zienlyke ftad en burg, welke men in Vrank`

ryk voorgaf dat wel kon weergegeeven,

doch niet herwonnen worden, verichafre

niet zonder reden, dit groot getal van ge

gaalooze kloekmoedigheyd alom aan, zulks denk-en legpenningen.

zelver ter zyde l

169;.

___

(z) Europ.

Merkur.

ll пик,

|695- 113-'

195.

( Euro .

нажив?

ll (luk ,

1695.pag.

197.

(4) Europ.

Merk. `

ll. iluk , .

1695- m»

1
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Í. Rondom bet borftbèeld van Koning Willem, waarmede de Vooriyde van den eerften Ье-

ácmpeld is , leeít men in den rànd decze tytcls: ,
■«• гл..

WILHELMUS III, Dei Gratia MAGNä BRITanniä,

FRANGiA Et HIBe*i*iä REX ' Г ; ,

WILLEM Ï)È ÏI1 DOOR GODS GENADE KONING VAN • ■'•■/»

GRQOrBRirfjlNJEi VRANKRtK EN lERLAND.

fuifeheh de verbaasdeRiviergoden de Maas tn Sambreis.op de tegentyde , éen ronde voct&d,

fchrififfflftV;';.

;: i VÏNGIT AMOR PATRÏS PATRICE, 4 Vf .;.

D£ LIEfDE VAN DEN FADER DÈS FADERLANDS

emRwrnt- ''im; ;

.. i *

fil. I y.

Voortsleeft men -dp 'àén gëmeldcn ronden voêtttal, in regenflelltng vfen (i) etnen hiervoor

befchrecvcn Franfchen penning, dk орГЛгЖ : • ■' GUIL-
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GUILLelmus MAXimvs

NAMURci URBem ET ARCes, XLVII Dierum

OBsidione CEPit,

SUB OCulis GALLorum CENtum MILLium,

' , . V SEPTembris MDCXCV.

DE GROOTSTE WILLEM

« HEEFT DE STAD EN STERKTEN FAN NAMEN,

BOOR EEN BELEG FAN 47' DAGEN,

IN 'J GEZ1GT FAN HONDERDDUÏZEND FRANCOIZEN

FEROFERDf '

«" DEN f FAN HERFSTMAAND i6pf.

II. De twccde , die de zclfde voorzydc heeft , verbeeldt op de tcgenzyde Koning Willem te

paard , met zynen uytgetoogen degen de zynen tot het voortzetten der belegeringe van Namen

aanmoedigende , 'c gene in 't verfchiet gezien wordt, tuflehen dit om-en opfchrift:

CORAM Centum Millibds HOSTium REPRESsorum NA-

MURCi URBS, ARX, CASTellaque INVIA, VI

EXPUGNata, I SEPTEMBRIS MDCXCV.

IN 'T GEZ1GT FAN HONDERDDUYZEND TEGENGEHOUDENE

FTANDEN DE STAD NAMEN,

НЕТ SLOT EN DE ONTOEGANGLTKE STERKTEN

MET GEWELD FEROFERD,

DEN i FAN HERFSTMAAND.

III. Een Struysvogel heeft op de cene zyde de fleutel van 't veroverd Namen in zynen bek :

welke ftad en haar overfterk flot in 4 verfchiet gezien wordt. Het bovengcftelde randfehrife

luydt aldus.

FORTI PECTORI NIL INSUPERABILE.

FOOR ЕЕNE MANHAFTIGE INBORST IS NIETS

ONTEBOFENKOMELTK.

Zinfpeelende op de eygenfehap van deezen vogel, welke zclf het hardfte yzer in zyne maag

verteert. Voorts ftaat op den voorgrond :

i SEPTembris MDCXCV. CUM PRIVILEGIO

Nicolaus Chevalier.

DEN i FAN HERFSTMAAND i6pf. GEMAAKT, MET FOORRECHT,

DOOR KLAAS CHEFALIER.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert binnen cenen zeegenkrans dit langwylig op

fchrift:

NAMURCUM MUNITISSIMUM

TOTIUS BELGII OPPIDUM A FRANCISE MARESCALLO

ET XV MILITUM MILLIBUS PROPUGNATUM,

TESTIBUS CENTUM GALLORUM

SUBSIDIUM CONANTIUM MILLIBUS, FORTITUDINE

GUILIELMI III

Magn£ Britannia REGIS,

FOEDERATORUM IMPERATORIS

INTRA VII HEBDOMADAS EXPUGNATUM,

Anno MDCXCV.

Mm г NA.
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NAMEN DE ALLERGESTERKTE STAD VAN GANSCH

NEDERLAND ,

DOOR EENEN MAARSCHALK VAN VRANKRYK

EN VIFTIENDUTZEND SOLDAATEN BESCHERMD,

IS, IN *r GEZIGT VAN HONDERDDUTZEND

ГЕ HULP TRACHTENDE TE KOMEN FRANCOIZEN,

DOOR DE DAPPERHETD VAN WILLEM DEN III*

KONING VAN GROOTBRITTANJE^

BEVELVOERDER DER BONDGENOOTEN,

BINNEN ZEVEN WEEKEN OVERfVONNEN9

IN >T JAAR i*pf.

IV. Koning Willem, met cenige zonneftraalen rondora zyn hoofd, zit in 4 Romeynfch ge-

waad
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waad te(gaard, op de eene zyde van den vierden, in wiens verfchiet de lìad NAMEN (N A

M U R

fchrift:

UM) gezien wordt. Op dc voorgrond leelì men, onder deeze verbeelding, dit op- Ш.

GALLOS EJECIT, HISPANOS RESTITUIT, HOSTES

TERRUIT, SOCIOS FIRMAVIT,

ASSSERTOR ORBlS.

DE BEVETLIGER DER WERRELD HEEFT DE FRANJCOIZEN

VERDREEVEN, DE SPAN?AA.RDS HERSTELD, DE

VTANDEN VEIRSCHRIKT, ENDE BONDGE

NOOTEN VERSTERKT.

De tegenzyde bevat eene vliegende Faam, welke de bekome overwinning uytblaalì 5 boven dit

opl'chrift:

GUILIELMo ш МАХ1М0‚

ALTERIUS onnrs англ, тотшз PATRIA VINDICI,

RESTITUTORI, HERCULI nEnIvIvo,
I IMPERATORI PIO, FELICI,

INCLYTO, IN IETERNAM MEMORIAM LUBENS Lr'ra'r,

DnDIcA'r, C'oNsEcRA'rtLUE.

¿EN DEN ¿LLERGRoozerN WILLEM DEN 111, ' 1 fk `

кошма DER NIEUWE WERRELD, »

HENDHEEVER EN HERSTELLER VEN HET GEHEEEE

VHDERLEND,

DEN HERLEEVENDEN HERKULES, EN DEN совпадении,

GELUKKIGEN, RoEMRUGr'lGEN HooeBEr/ELHEEEER

1s DEES 1ER EEUWIGER GEDHGTE NISSE EN VHN GoEDER

HERTE oPeEDRH/IGEN,

¿ENGEBooDEN EN гавани/ю.

V. De eene zyde van den vyfden verbeeldt het Gewelt Namen, als eene zittende maagd,

tull'chen de Maas en Sambre, met eene toornkroon op het hoofd en het l`child des Gewelìs aan

den rechteren arm 5 binnen dit om- en opfchrift: ’

PROVINCIA RESTITUTA, MDCXCV.

HET LANDSCHAP HERSTELD, 169;.

` .

De Krygsdeugd wyll: op de andere zyde naar eene opgerechte eerzuyl, op wier voet de ge

тощи: гад, en aan den'llinkeren hoek de zittende faam met een trompet, onder dit opfchrift,

vcr el is:

NAMURCUM INDEFESSA

VIRTUTE FOEDERATORUM ET REDDI

ET VINCI POTUISSE VILLAREGIUS

DUX GALLonuM LIBERATIONEM FRUSTRA TENTANS,

CUM INGENTI CENTUM MILLIUM HOMINUM

yEXERCITU TESTIS ESSE VOLUIT.

IIII Юге]. N n i D ER
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Ш DER FRENCóOIzEN EEI/ELIIEEEER VILLEROY,

TE I/ERGEEFSOH DE I/ERLOSSING GEPOOGD HEBBENDE

TE EEzORGEN, ‚

HEEFT WEL, MET EEN OKERGROOT LEGER,

.VEN HONDERDDUTZEND MEN, WILLEN GETUTGEN ZIN,

DET NEMEN, DOOR DE ONEEzWEEKE KRTGSDEUGD

DER EONDGENOOTEN,

EN INGENOMEN EN GEWONNEN KON WORDEN.

Op de dikte des pennings leeft men voorts nog deeze twee jaarduydende dichtregels:

:RIPITVR GALLIs Vans AC CAs'rnLLA NAMVnCI,

HOC REX ANGLE P01-ns, TV qucLVi-z noIE. Porras!

DE STdD EN SLOTEN VAN NÄIUEN

WORDEN DEN FRENeOIzEN ONTNOMEN:

DIT VERMOOGT GT KONING VEN ENGELEND,

EN GT OOK BEIyERI/ORST.

VI. De voorzyde van den zesden bevat, rondom het gelaurierde borllbeeld van Koning Wil

lem, dit randfchrift: i _. . ì ‚ ‚д .

GUILIELMUS III, DEI GnA'rrA MAGNA; BRITANNIII.,

FRANCIE HIBERNIIE REX.A

" WILLEMDE III, DOOR GODS GENEDE KONING KEN

` GROOTE'RITTENny, I/RENKRTK ' "

EN IERLAND.

Tullchen de Maas en Sambre, midsgaders iu ’t verfchiet van de gewonne Stad en ’t Kalleel,

ziet men op de tegenzyde, in weerwil van Vrankryk, ’t gene in de gedaante van сене vrouw

verbeeld is, door eenen krygsheld den voorheen opgerechten zeegellandaard onder den voci; wu.

pen , onder dit randfchriit: »

NAMURCUM, ARX ET CASTRA EXPUGNATA,

' TESTE GALLO. ‚

NAMEN, HET SLOT EN DE STERKTEN INGENOMEN

IN ’T GEZIGT VEN VRÄNKRTK.

`Voorts Praat zoo op de ten val hellende Franfche eerzuyl , als der zelve vierkanten voetllal:

LABENTIs MONARCHIA’. PRINCIPIUM MOSA AC

SAMBRA LIBERATIS.

DE MEI/1S EN SÁMBRE VRTGEWORDEN ZTNDE, BEGINT

DE EENHOOFDIGE REGEERING TEN VEL

TE HELLEN.

А

VII. Nederland in de gedaante eener vrouwe, hebbende achter haaren rug eenen wapenilan

daard, knielt op de eene zyde van den zevenden voor eenen altaar, waarop een rookvat, zinne

beeld
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beeldvan zyne dankbaarheyd aan KONING WILLEM (GUILIELMUS REX) en

MAXIMlLlAAN EMANUEL VAN BEIJERE (M AXi milian us EM A- (*^y¿

NUEL BA Variä), wegens het herwinnen van Namen , is ontilooken. Op den voorgrond j£_n, i¡£"

leeft men deeze fpreuk van den (i) Mantüaanfchen Heldendichter: vi. f. 84z.

JUSTI DUO FULMINA BELLI.

TWEE BL1XEMS VAN DEN RECHÏVAARDIGEN OORLOG.

Op de tegenzyde is de gewönne ftad, midsgaders haar overfterk flot, en veelvuldige buyten-

werken verbceld, als het boyengefteldc randfchrift te kennen gceft,:

NAMURCum RECEPTum.

NAMEN HERWONNEN.

Voorwaartzit de daardoor vrygewordc Maas, in de gedaante van eenen Riviergod, en leu-

nende met den rechteren arm op zynen waterkruyk , houdt hy in deflinkere hand eenlchcepsfpaan}

boven dit opfchrift van den voorgrond :

IN SOLIDO RURSUS FORTUNA LOCAVIT.

С1Э ID CXCV.

DE KANS HEEFT HAAR WEDER IN 'Г GEHEEL

GESTELD. i6pfv V:.\-. r' e. ' '

VIII. Herkules met echen leeuwcnhuyd omhangen, hoüdt op de eene zyde, tuiTchcn eer.cn

N n г draak



:44. NEDERLANDSCHE

,695, draak en den helhond Serberus, de botftbeelden van Koning Willem en den Keurvoril: van Beije

-——— re, binnen deeze omfchriften:

WILHELMUS III, Der Сад-гм MAGNA; BRITANNrAs REX.

MAXerLIANUs EMANUEL, Dar Опыты BAVAnrzß ELEC-ron.

WILLEM DE 111, DOOR GODS GENEDE KONING VEN

GROOTERITTENyE.

MEXIMILMEN EMENUE'L, DOOR GODs GENEDE

хват/охи VEN EEIyERE.

Welken door hunne betoonde heldendaaden , volgens het bovengeüclde randfchrift, zyn:

PROPUGNATORIB US ORBIS. j

DEN VOORVECHTEREN DER WERRELD.

En dat niet, even als veeltyds te hoof ei'chiedt, volgens де vleyzugt hunner gunñelingen,

maar gelyk het opfchrift van den voorgrond eveûigd:

TESTANTUR FACTA TRIUMPHI.
'

‘\.

DE ZEEGEPRAALEN GETUIGEN HUNNE DAADEN,

De tegenzyde verbeeld: de gewonne пае, haar Ilot en overIìetke buytenwerken , binnen

dit om- en opfchrift:

NON AURO, VIRTUTE DUCUM NAMURCUM

RECEPTUM MDCVC.

NAMEN, NIET DOOR ’T GOUD, MAAR DOOR DE DAPPER

HETD DER VORSTEN HERWONNEN t69j'.

Voorts leell: men op de dikte van dien penning nog deezen jaarduydenden dichtregel:

шах ANGLVs ero GAVDENT nAVAnVsan NAMVnCo.

DE ENGELSCHE KONING EN BERYERVORST ZTN BEZITTERS

VAN ’T GEWONNE NAMEN.

IX. Rondom het borilbeeld van Koning Willem »t cnc o de “он de ,van d _den Raat, leeIl: men in den rand deeze tytelen; ’ g Р y fn mgm

GUILHELMUS, МАМЫ: ВК1Тмпчпв, FRANCHE ET

HIBr-:nern REX.

WILLEM, KONING VAN GROOTBRITTANYE, VRANKRTK

l EN IERLAND.

.Op de_tegenzyde ziet men het flot en de Над Namen vinnig befchieten en bombardeeren; _

binnen dit op-en ornfchrift:

N A



HISTORÏPENNINGEN: II Boek. 147

1 69 f.

NAMURcum RECÜPERatum i6p$- Die i SEPTembris.

NAMEN OP DEN i DAG VAN HERFSTMAAND lipf

HERWONNEN.

X. Met bet gelaurierde borftbeeld van Koning Willem , is de vcorzyde van den tienden,

even als der zelver rand met dit orafchrifc beftempeld :

GUILHelmus III, Dei Gratia MAGn'je BRItanni^e,

FRANcia ET HIBerniä REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

GROOTBRITTANJE, VRANKRTK EN IERLAND.

Het Graaflchap Namen , wiens hoofdftad in 't verfehlet gezien wordt, biedt, in de gedaan-

te eener knielende vrouwe, de fleutel des Gewefts Koning Willem aan, welke in Romeynfch

gewaad,by twee waterkruyken, betekenende de Maasen Sambre, onder dit randfehrift i ftaat:

FLOREM GALLIiE С Millia MILITUM ELUDIT WILHELMI

VIRTUS, URBIS, ARCIS, CASTRI NAMÜRCI

VICTOR. MDCXCV.

DE DAPPERHETD VAN WILLEM,

0VERW1NSTER VAN DE StAD, STERKTEN EN НЕТ SLOT

VAN NAMEN,

STRIKT EEN LEGER VAN HONDERDDUTZEND MAN,

ZTNDE DE BLOEM VAN VRANKRTK,

UÏT: löpf.

XI. De eene zyde van den elfden verbeeldt, onder dit randfehrift , de Bombardeering van 't

Vorftlyk Bruflèl:

UllDeeL О о Mo-
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MOMORDIT LAPIDEM.

HT BEET OP DEN STEEN.

Voorts ftaat tot meerder ophcldcring op den voorgrond dit opfchrirt :

BRUXELLaE A GALLO FRUSTRA IGNE TENTATAE,

AVGusTi MDCXCV.

BRÜSSEL ГЕ VERGEEFSCH DEN ¿* VAN OOGSTMAAND

169Г DOOR DEN FRANCOIS MET VUUR

BEPROEFD.

XII. Boven de ftad Naraen en haar fterk flot, welke in 4 vcrfchict,op dc tegcnzyde,vcrbeeld

zyn , Ieeft men dit randfchrift :

AMAT VICTORIA TESTES.

DE OBERFINNING HEEFT GEERNE GETUÏGEN.

En dewyl men in Vrankryk had voorgegeeven dat deeze flad onwinnelyk was, door de nicu-

we aangelegde werken , zoo leeft men .nog , mide zy nu gewonnen was , boven die veibeeb

ding:

VICTA EST, QJJIE VINCI NON POTERAT. .

ZT, DIE NIET KON GEWONNEN WORDEN, IS ECHTER

GEWONNEN.

Eyndelyk zoo ftaat nog onder de verbeeide ftad op den voorgrond dit opfchrift :

NAMURCUM RECEPTUM A BRITANNO ET BAVARO,

SPECTANTE GALLO CUM CL Millibus

ARMATorum I. SEPTembris MDCVC.

NAMEN DOOR DEN BRIT EN BEIJERSMAN HERWONNEN,

IN 'T AANZIEN VAN DEN FRANSMAN,

MET ifo DUTZEND GEWAPENDEN,

DEN i VAN HERFSTMAAND i6pf.

XIII. De voorzyde van den derticnden voert wcderom Willems borftbeeld, binnen dit rand

fchrift:

GULIELMUS III, Dei Gratia Magnaî BRITanniä,

FRANciä ET HIBernije REX,

Fidei Defensor.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTBRITTANJE, VRANKRYK EN IERLAND,

BESCHERMER DES GELOOFS.

I

Нес



HISTORIPENNINGEN: 11 Boek. 147

Het beleg van Namen ftaat op de tegenzyde, tuflchen dit om. en opfchrift , verbecld : 1695".

VI IGNIS ET ENSIS NAMURCum RECEPTum

M D С X С V.

NAMEN DOOR DE KRACHT VAN 'Г VUVR EN STAAL

HERWONNEN 1699.

XIV. Het borftbeeld van den zelfden Vorft ftaat wederom op de eene zyde van deezen vol-

genden penning, binnen die verfchillend ranfehrife:

WILHe lmus III, Dei Gratia ANGli/e , SCOtije, FRanci/e

ET HIBerniä REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

ENGELAND, SCHOTLAND, VRANKRYK

EN IERLAND.

In *t verfchiet van de tegenzyde zyn de gewönne ftad en fterkten verbeeld , midsgaders voor-

waart twee mannen, welke onaangezien de fterke poogingen van dric anderen, eenkoord aan

ííuk trekken, onder dit randfehrift:

CO NAMÜR.

WY POOGEN.

En dcwyl dit woord zoo vaneen gefcheyden gefteld is, zoo betckent het 00k;

COmitatus NAMURcr.

•Г GRAAFSCHAP NAMEN.

't Welke by 't overgaan der ftad tegelyk gewonnen wierdt, op

DEN i FAN HERFSTMAAND 169f.

i SEPTembris MDCXCV.

XIV. Rondom het borftbeeld van den Keurvorft van Beijcre, waarmede de voorzyde van den

veertienden beftempeld is, leeft men deeze fprcuk :

HIC SPES FIDISSIMA BELGIS: 1696.

DEES IS DE WISTE HOOPE DER NEDER-

LANDEREN: 1696.

De tegenzyde verbeeldt in 't verfchiet de gewönne ftad, cn voorwaart het Geweft Namen,

in de gedaante eener vrouwe, welke in de eene hand den hoed der herkreege vryheyd op eene

fpeer, en met de andere het Spaanfche wapenfehild, boven eenen altaar, onder dit randfehrift %

houdt :

VINCENDUM NON REDDENDUM.

%E WINNEN EN NIET BY VERDRAG WEER

TE GEEVEN.

Oo i
En
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En dat in tegenllelling van het bekende voorgeeven der Françoizen , welken beweerden dat die

ad federt haare verovering zoodaanig door hen nu gellerkt was , dat die wel by verdrag kon

weergegeeven, doch niet door de wapenen herwonnen worden. Op den voorgrond leell men

nog dit opfchrift:

LIBERTAS NAMURCI.

DE VRTHETD VAN NAMEN.

XVI. Deeze rugzyde is ook wel met eene andere voorzyde gepaard, welke rondom де beel-

denis van den zelfden Keurvorfl dit verfchillende (I) randfchrift voert:

MULTA VIRI VIRTUS.

GROOT IS DE DÄPPERHETD DES HELDS.

Ingevolgen van het gellooten verdrag

toog den vyfden van Herfflmaand de over

gebleeve bezetting, nog vyfduyzendeen

honderdachtenzellig man Ilerk , met zes

Ilukken kanon, twee mortieren, llaande

trommels, (2) brandende lonten en vlie

gende vaandels langs de gemaakte walbreuk

uyt het flot, tulfchen dertig in de wape

nen gerukte llagorden де: Bondgenooten ,

welke wederzyds den weg in orde ge

fchaard llonden. Koning Willem en de

Keurvorll van Beijere niet wyd van elkan

deren te paard zittende en verzeld van alle

de hooge Bevelhebberen en de voornaamlle

Heeren, die zich toenmaals in ’t leger be

vonden, hadden het vermaak van deezen

uyttogt, als een waardige vrugt van hun

onbezweeke krygsbeleyd, te zien. In ’t

uyttrekken naderde de Graaf van Guiskard,

geweeze Landvoogd en Opperkrygsbevel

hebber der gewonne Ilad, den Keurvorfl

van Beijere, en nam de vryheyd van dien ,

wegens de overlevering eener plaatfe, wier

bewaaring hem eertyds was toevertrouwd

geweell, (3) te begroeten. Niet zoodra

hadden de Françoizen op deeze wys het

Ilot ontruymd , waarin de Bondgenooten

vierenzeventig llukken kanon, vier mor

tiers, driehonderdduyzend ponden bus

kruyts , zesduyzend koegels , drieduyzend

bomben. veertigduyzend granaaten, acht

honderd fnaphaanen, (4.) vyftigduyzend

ponden loots en anderen mond- en oorlogs- M

voorraad naar geraade vonden, of de Ko

ning van Engeland liet alle de gellichte ver

lchanlingen en loopgraaven llechten, de

walbreuken van ’t По: en de llad opruy

men , de befchaadigde vellingwerken, on

der ’t beleyd van den О perkrygsvernufte

ling Koehoorn , herllel en ,en zondt in de

veroverde flad en burg by voorraad drie

ëntwintig Bataillons (ç) ter bezettinge,

wordende de Landvoogdy en ’t Opperkrygs

bevelhebberfchap van ’t Gewell en der e

wonne llad aan Philips Karel Spino a,

Graaf van Brouai, uyt aanmerkinge zoo

van zyne hooge geboorte als de veelvul

dige krygsdienllen door hem en die van

zynen gellachte (als hier voor (*) gemeld

is) eertyds beweezen, volgens de getuy

genis van deezen legpenning(6), opgedraa

gen: welke, voor de gewoonlyke uytdee

ling,van het eerll daarop volgende nieuw

jaar , gemunt is.

 

Op de eene zyde llaat het gekroonde wapenfchild van den nieuwen Landvoogd , welke decze

bediening tot het jaar zeventienhonderdtwee heeft waargenomen, als wanneer, mids de nieuwe

regeering van Koning Philips den V, dat bewind aan (7) сепсп Franfchen Bevelhebber, is op.

gedraagen. Invoege hy federt de zyde van Koning Karel koos ,en door den Kevzer in ’t jaar

zeventienhonderdennegen tot zynen Afgezant benoemd wierdt , om den te Geertruydenberg begon

nen Vreedehandel, zoo die voortgang had , uyt zynen naam by te woonen. Dan die zynde

afgebrooken is hy aldaar geenszins verfcheenen, maar den negentienden van Wynmaand nog in

het zelve jaar te `Brull`el overleeden, en aldaar in de Kapellckerk onder een prachtig marmber graf

. egraa

(4) Eurov
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Il. пик ‚
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begraaven, alwaar zyne Gemaalin Albertine lzabelle, Dochter van den Ryngraaf (1) Karel Florens

drie eeuwigduurende jaargetyden geilicht heeft, zoo voor haaren Gemaal, haar zelve als voor

haaren eenrgen Zoon HiaGnt Spinola, welke hoofdedelman des Spaanfehen ryks, midsgaders Hop

man over eene bende ruyters was, en den dertigiten van Oogitmaand des jaars zeventienhon

derdtwaalf (z.) tegen de Franfchen {lrydende het leeven verloor; zulks met zyne dood de tak der

Bruayi'che Graaven nyt dien huyze, tot geene kleyne droefheyd van zyne Moeder een eynde

nam 5 mids die eerů den negenentwingñen des jaars zeventienhonderdvyftien het ůervclyke afley

de. In den rand der andere zyde leeIl: men voorts nog deezen tytel:

Ршыгрв, CHARLES Fnsnnnlc DE SPINoLA, Сомтв DE BROUAY,

GOUvEnNntm ET CArr'ramn GENERAL DE NAMUR.

PHILIPS KAREL FREDERIK VAN SPINOLA, GRAAF VAN

BROUAI, LANDI/'006D EN OPPERKRTGS

BEVELHEBBER VAN NAMEN.

Het gekroonde wapenfchild van dat Geweil: [laat op де tegenzyde, en in der zelver rand dit

byfcbrift :

GETorns DES ESTATS DE NAMUR: |696.

LEGPENNINGEN DER STAATEN VAN NA_`MEN: 1696.

Koning Willem aldus Namen winnende,

had niet alleen gelegenheyd om aanVrank

ryk het gewigt zyner wapenen te doen ge

voelen , maar ook een middel aan de hand

lgekreegen om voldoening van die kroone te

ekomen ,wegens zy de gevangen gekree

ge bezetting van Deynze en Dixmuyde,

tegen het geflooten verdrag, nietalleen

weygerde te laaten vrykoopen, maar zelf

naar de grenzen van Spanje, als ten Грог

дег Bondgenooten, verzonden had. Want

de Koning van Engeland liet de Maarfchalk

van Bouflers, als die met de bezetting uyt

Namen trok . en nu aan ’t hoofd der Iigtge

Wapende ruyterye tuil'chen het oude flot,

ende werken van Koehoorn gekomen was,

(3) door den Heer van Dykveld , tot gee

ne kleyne verwondering van dien Fraufchen

Hoofdbevelhebber,en Трус zyner. byheb

bende Hopluyden in beílag neemen , zulks

die rondom den zelven beůonden zamen

te fchoolen : maar de Heer van Etang, Luy

tenant van ’s Koningslyfwacht, die de ge

daane aankondiging moeß werkftellig maa

ken , ftelde zich aanítonds met eenige me~

degevoerde lyfwachters tuflchen de ver

gramde Hopluyden en den gemelden Maar

fchalk, dien hy de zelve lait aangekondig

de, met betuy ing van hem weder in de

Ilad te moeten tengen. Dit trof hem als

een donderflag , en , begeerig om de

reden zyner gevangeneeming te weeten,

verzogt hy eenen Hopman (4) aan den

Keurvotß: van Beijere te mogen zenden,

’t gene hem wierdt toegeflaan. Dan als dees

1111 Юге].

te rugkwam met befcheyd , dat het op

Лад: van den Koning van Engeland ge

fchied was, die hem de reden te zynen

tyd zoude laaten bekend maaken, wierdt

hy , nevens zyne bedienden , in ’t ver

blyf van den Heer van Dykveld gebragt, en

tegelyk bekend gemaakt, dat men hem

zoude op vrye voeten fiellen, (5) 200 hy

zich voor de vrylaating der ten onrecht

gevangen gehoudene bezettingen wilde ver

binden; maar daar toe onwillig zynde,

wierdt hy naar Maaftricht gevoerd, onder

tuÍTchen heerlyk onthaald ,en hebbende van

den Koning verlof` (6) gekreegen om voor

de loflaatinge der bezettingen van Deynze

en Dixmuyde zyn woord te moogen gee

ven , wierdt hy den zeilienden van Herm

maand, onder geleyde van tweehonderd

ligtgewapendc ruyters,die hy en hunne be.

velhcbberen in erkentenis van het beleefd

onthaal, Ilaande zyne gevangenis ontfan

gen ,met eenige gefchenken begiftígde, naar

Dinant gevoerd, vanwaar hy twee dagen

daarnaa in een renzetel (') met een gevolg

van twaalf` perfoonen naar ’t Franfche Hof

vertrok. Koning Willem aldus Namen,

onaangezien 'er honderdduyzend man om

het ontzetten vergeeffeh in ’t gezigt zyns

legers gekomen was, op eenen gloriryken

voet veroverd. en op deeze onverwachte

wys door ’t in ’t beflag neemen van den

Maarfehalk van Bouflers de gepleegde {chen

nis, tot Vrankryks oneer herfìeld hebben

de, heeft men deeze penningen t’zyner

eere gemunt.
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I. De voorzyde bevat de gelaurierdc beeldenis van Koning Willem, omzoomd door deezen

tytel:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGNUs.

DE ONVERJVINNELTKSTE WILLEM DE GROOTÁE.

Naall eene opgerechte eerzuyl- zit Herkules, leunende op een ñangerond, waarin eene onder

gaande Franl'che Zon, met dit byfchrift, verbeeld is:

QUI TORRUIT OMNE S, OCCIDIT.

DIE IEDER VERZENGDE, IS ONDERGEGAAN.

Aan de andere zyde van de eerzuyl flaat de naakte Wanrheyd, vertreedende het Franfch geweld,

kennelyk uyt de bygefìelde fcheepsvlaggen: zy houdt in de eene hand een overwinningbeeldtie;

en fchryft met de andere op de gemelde zuyl 5 welke, midsgaders ook der zelver vierkante voet-A

ílal , dit opfchrift voert:

GUILIELMUS MAXIMUs,

LUDOVICI TIRANNiDis EX'I'IRPATOR>

MONARCHIAM GALLICAM,

PRODITORUM EMTIONE PARRICIDIIS SUIS PERNITIOSAM,

RELIQUISOJJE EXOSAM,DEPRESSIT.

M D C X C V.

DE ALLERGROOTSTE WILLEM,

UTTROEIyER DER GEWELDENAARTE VAN LODEWTK

HEEFT HET FRANSCHE RTK,

DOOR OMKOOPINGE VAN VERRAADERS,

EEN zTNE MOORDENEERS ZELF VERDERVELTK,

EN ELLE ENDEREN GEHEET,

OND ERDRUKT 169;.

E. »Eldäń
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П. De tweede, die hct zelfde rugftuk heeft, voert op de voorzyde $ roùdom des Franfchen

Konings gclauricrde beeldenis, deezentytel:

LUDOVÎCUS MAGNus, REX CHRISTIANISS imus.

LODEWXK DE GROOTE, ALLERCHRISfELYKSTE KON1NG.

III. Mids dees penning dient tot beantWoording van eenen voorgianden (*) ter eere van den (*)1Р:ыА

Franfehen Koning gemaakt, zoo vindt men altemets die twee op elkandcr zinfpeelende rugge- f*> US.

flukken op deeze wys te zamen gekoppeld, doch vereyfchen echter, mids zy beyden rceds zyn

uytgeleyd , geene nadere befchryving.

Te water had Koning Willem door zy-

ne fcheepsmagt ondertuiTchen ook toege-

legd om de zeefteeden van Vrankryk, 'c

gene wegens de gepleegde bombardeering

(OEurop. van Brunei (i) een verweerfchrift had in 't

пли*, ^Япс gegeeven, even als in 't voorgaande

i69J. pag. door 't inwerpen van allcrhande vuurwer-

*59' ken te laaren vernielen. Tot dat eynde

ftak de Engelfche en Nederlandfche oor-

logsvloot, verzeld van eenigebombardeer-

galjoots, branders, en al het gene tot zoo-

daanige onderneeming vereyfcht wordt,

den negenden van Hooimaand van Sint

Heleensbaai , naar de Franiche kuften in

zee, liet den voertienden voor Sint Malo

hct anker vallen , en nog dien zelven dag

de twee fterkten , die het naderen der ftad

beletteden, heftig befchieten. Doch de

wy 1 die beyden van harden ftecn opgemet-

feld, en verwulfd waaren, deeden de in«

geworpene bomben bynaar geene uytwer-

king. Invoege (г) men twee branders te-

gens de fterkte Couché hechte; wier een alle

het houtwerk in den brand zettede,zulks,

onder gunft van dien rook, negen Eûgel-

íche bombardeerfcheepen , onder geleyde

van acht Fregatten , tot digt voor de ftad

zeyldemende zeivevan acht uuren 's mor

gens tot zeven uuren 's avonds met bom

ben bcnaauwden , waardoor aan verichey-

dene oorden brand ontílondt, die niet dan

met het laaten fpringen der naaftftaande

huyzenkon geftuyt worden. Aldus waaren

in die ftad omtrent negenhonderd bomben

en karkaífen gevvorpen en daardoor wel

twee-of driehonderd (3) huyzen geheel

Pp г ver-

(i) Europ.

Merkur.

H.ftuk,

1695. pag.'

60,

ffl Europ;

Merk.
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65.
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verwoefl of voor het grootfle gedeelte be

dorven. Naa dit verricht te hebben zeyl

de de vloot naar Jernfey , en wierdt de

Scheepshopman Bembow, met acht bom

bardeergaljoots en even zooveel Fregatten ,

naar Granville, om het te bombardeeren ,

gezonden ;’tgene van acht uuren ’s morgens

tot zeven uuren ’savonds efchiedde,waar

door veele huyzen verde gd, en ook aan

verfcheydene oorden brand geflicht wierdt.

Zulks de Над op zyn vertrek (r) in vollen

vlam Ilondt. Den negentienden op de rede

van Guernfey deeze fcheepen zich by de

eerílen weder hebbende vereenigd, koo

zen zy andermaal zee, om, waar ’t moo

gelyk, de haven van Duynkerke te ver

woeften. Met dit oogmerk den elfden van

Ooglimaand des zelfs uytûeekende rys

banken zynde genaaderd , maakten de aan

gevoerde vuurfcheepen omtrent negen uuren

eenen aanvang van ( r.) bombardeeren , doch

met zeer gering gevolg, mids het ûerk vuur

der aangevochtene Iloten de fcheepen be

lettede digt genoeg te naaderen: dierhal

ven wierden vier branders afgeflzuurd, om

zich aan de hoofden te hechten , doch die

zynde te vroeg in den brand gezeten verlaa

ten, zoo hadden de gewapende Franfche

íloepen gelegenheyd van ze tegen ’t

ftrand te eepen, en aldaar onnut door de

vlam te laaten verteeren. OndertuIIchen

raakte een Hollandfch Fregat, voerende

(3) zesentwintig (lukken, by ’t vallen van

’t water, vail aan den grond, zulks het

(3 Ещё ‹
M)erk. p

II.ßuk,`

met de Ebbe door ’s vyands dubbele booten а?" lng*

aangevochten, veroverd, gevolgelyk in

den brand gefiooken, en de overige vloot

des te raaden wierdtdeDuynkerkfche kuil,

mids zy tot nogtoe aldaar niets met vrngt

verricht had, verlaatende, naar de Engel

fche te keeren. Deeze niet wel gelukte

onderneeming gaf ondertnilcben gelegen

heyd dat deswege dees penning gemaakt

is.

 

In den rand der voorzyde, welke met het kopf'tuk des Franfchen konings beßempeld is, leeû

men dit omfchrift:

i LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEíI/IK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Boven de Над Duynkerke, in wier haven eene galey verbeeld is,berll; opde tegenzydecene ge

fehoore bombe vrugrloos in de logt; waarom in den rand (laat:

DUNKERCA ILLAESA MDCXCV.

DUTNKERKE ONEESGHJEDIGD 169;.

Uy:
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Uyt dit voorval bleek hoe weynigen Raat

men op de onderneemingen kan maaken,

welken op eene hoofdíloife moeten worden

uytgevoerd, wier onbedwingzaamheyd de

Onverwachtfte hinderpaalen voortbren

gende, daardoor alle menfchlyke raadfla

gen op ’t onverwachtfl altemets verydelt.

De wifi'e tyding, die men in dit jaar door

dc t’huyskomende Ooftindifche fcheepen,

van den Ongelukkigen fcheepstogt van het

fchip de Guldebuys kreeg, is alleen ge

noeg om dat te beveiligen. Dit fchip , den

(1) vierden van Bloeimaand over twee jaa

ren цуг Техе! naar de Ooßindiën in zee

geílooken , wierdt door veele tegenwinden

nietallecn in zynen togt gedwarsboomd,

maar des zelfs manfchap, die uyt honderd

negentig koppen befiondt, door zoo voort

flaande {Ierfte onderwege aangetaů , dat

de weynige overige gezonden niet langer

in {laat zynde van dat te konnen beûuuren ,`

eyudelyk het anker in de Sint Heleensbaay

lieten vallen. Hier begaf zich Laurents

Thyszoon (z) Veyfclaar met nog zes an

deren , op den raad des zicltoogenden fchip~

pers, met de boot en weynigen voorraad

vte land,om, waar’tmoogelyk,de Saldan

jebaay, die zy maar twaalf of veertien

uuren vandaar waanden , Op te zoeken.

Danin dit vertrouwen met hunne zieke le

den door de akeligfte wilderniii'en voort

fpoedende,zagen zy zich ten derden dage

zonder eetwaaren of drank en den voortogt

door eene rivier, die wel vier-of vyfhon

derd voeten breed was, geftuyt, zulks zy

langs der zelver boord landwaart introkkeu.

Op dien togt, zeegeen dier omzwervers uyt

zwakheyd neder , dien de overigen met

fchrcijende oogen vaarwel zeyden en, geene

kans ziende om over dien firoom te raaken,

met hun zeszen dwars door’t bofch, dierhal

ven te rug naar ’t fchip keerden. Op hunne

aankomft vonden zy den ichipper dood , in

een kombaars genaaid, ор ’t {irand leggen,

de boot buy ten llaat om aan boord te geraa

ken, en daarop, onaangezien de gedaane

feynen, ook geene het minfte teken doen ,

dat iemand der overigen meer in ’t lceven

was. Des waaren zy gedwongen , mids

een hunner medemakkeren op ’t ñrand,

door het drinken van zout water, was ge

ñorven,met hun vyven weer bofchwaart te '

wenden , om aldaar eenig voedfel te zoeken .

Eenigen likten den douw van de bladen;

anderen weder dronken hun eyge water,
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waardoor de Boekhouder uyt flaauwte tcr

aarde zeeg, en zyne makkers verzogt (3)

hem maar te laaten leggen. Laurents Vey

zelaar nogthans bleef by den zelven, ter

wyl de anderen drie zich dieper bofehwaart

begaven, dan ziende den Boekhouder op

het punt van den geeů te geeven, verliet hy

hem Ook,en floeg dus alleen mede de diepe

wildernis in,zynde het gras en wildebees

rendrek aldaar zyne Груз. Dus al doolen

de de voorige rivier weer zynde genaderd,

zag hy aan den overkant eene rook opgaan.

Dierhalven maakte hy een vlotje en roeyde

of dreef met het zelve naar de overzyde,

waarlangs hy gelladig opwaart zynen weg

vervolgde , tot dat hem drie (4.) Hottentot

ten , die een weynig Duytfchkondcn , ont

moetten, aan welken by zyn wedervaaren

vertelde,zulks zy hem ecrii in hunne hutten,

en , naa wel onthaald ¿te hebben ,by eenen

Hollander van de Saldanjebaay bragten,met

wien hy zich ecriI derwaart, en gevolglyk

vandaar naar de Kaap de Goedehoop met

een vaartuyg begaf. Van de drie hiervoor

afgedwaalden wierden twee federt door ’

zoodaanigen hongersnood geperß, dat zy

genoodzaakt waaren het vlees van hunnen

overleeden medemakker , (5') over ’t vuur

gerooiierd, te eeten. Des niettegeniiaan

de gafeen der overgebleevenen den geeiI en

dit aan den laatßen , die Daniel Silleman

genaamd was, het befluyt om weer naar

’t fchip te keeren. Den tweeden dag des

voorgaanden jaars bereykte hy dan het

ftrand,en vondt daar behalven zyn verlaate
fchip, nog tweel anderen , die op ’t be

richt van Laurents Veyzelaar van de Kaa

de Goedehoop, om ’t eerile afte haalen ,

derwaart (6) waaren gezonden. Met wel

ken h ook naar de Kaap de Goedehoop

zeylde. Zulks deeze twee overgebleeve

nen in dit jaar zich met de t’huyswaart

keerende vloot , nog vandaar naar ’t Va

derland begaven, doch het leeven, ’t gene

Laurents Thyszoon chfelaar in de wilde

bofichen van Afrika zoo wonderlyk behou

den had , kwam hy den derden van Zomer

maand op het fehip Meereileyn twee en

eene halve maand, eer het in behoude have

aanlandde, tot geene klcyne droefheyd

zyns vaders afte leggen, wien de Bewind

hebbers van Enkhuyzen,van wierjagt hy

de fchipper was, in erkentenis van de zon

derlinge omzwervinge zyns zoons, met

deczen (7) penning befehouken.

Qq

1695’.

»___-.i

(3) Europ.

Merk.

ll. пик ‚

1695. pag.

141..

(4) Europ.

Merkur.

ll. iiult ,

1695- Рая:

243.

(5) Europ.

Merkur.

ll. [i uk ,

1695. pag.

z 6.

(6) Europ.

Merkur.

ll. iluk ‚

1695- Рав

2.43.

(7)Rymw.

van D.

Sehelre

pag.817.
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fchryv.
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lV.ded,
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De eene zyde verbeeldt hem op den boord der overgevaare rivier, tufl'chcn de drie gemelde

Hottentotten, en veelvuldige wilde beeilen, dic hem zoonu zoodan in dit omzwerven ontmoct

ten. Het randlchrift luydt aldus:

GEDACHTENIS VÄN ‘T R/IMPGEV/IÄR,

V/IN LOURENS TTSSE VETSEL/IÄR,

DÄÄR HT EN SILL’M/!N ’T LEEVENHIELEN

VAN TWEEMÄÄL HONDERD MIN TIEN ZIELEN.

Het fchip de Goudebuys is op de tegenzyde , in de Heleensbay, en binnen dit randfchrift,

afgebeeld :

HELEENSBÄT BERGD DE GOUDE BUTS,

TWTL GOD HEM SPÁÄRD VOOR ’T IVILD GESPUTS,

TOT HT MET SES OM HULP GESONDEN,

[НЕТ EEN DE CÁÃP EN ’T SCHIP МАЯК VONDEN.

Van de vyfrien deezer t’huysgckqmene '

ОоШпдйГсЬе fcheepen, waaren ’er vier van

(I) Ceylon en de overige е1Б2ооор’с суп

де van ’t voorgaande als het begin van dit

tegenwoordige jaar , van Batavië vertrok

ken , alwaar de Heer Johan Kamphuys , eer

tyds Hooggezaghebber van ’t Neêrlandfeh

`lndië naa hun vertrek in Hooimaand

het {lervelyke afleyde. Dees, te Haar

lem den achtienden der zelve maand des

jaars zeûienhonderdvierendertig gebooren ,

Was in zyne jeugd een zilvcrfmids knecht

te Amfterdam, maar, in dat ambagt geen

genoegen hebbende, begaf hy zich in den

dienfl: der Ooflindifche Maatfchappye naar

Batavi'e' , alwaar hy eyndelyk het geluk

had van door den Hooggezaghebber Johan

Maatzuyker in des zelfs geheyme (2)

fchryfkamer gebezigd,en federt tot het cer

Ile Klerkampt gevorderd te worden ,welke

bediening hy tot hetjaar zeßienhonderdeen

euzeventig waarnam , alswanneer hy tot

Opperhoofd van japan wierdt verheven,

even gclyk ook in de jaaren zeflíenhon

derddrie-en zeflienhonderdvyfenzeventig,

(laande welke tyd hy immíddels ook Raad

van het hooge Gerechtshof geweefi is. Uyt

Japan fcdert te Batavië zynde te rug

gekomen, zag hy zich door zynen voori

gen weldoender tot zyncn geheymfchry

ver, en onaangezien des zelfs afllerven nog

in ’t jaar zcñienhonderdachtenzevcntig

eerlt tot buytengewoonen , en drie jaaren

daarnaa, mids het vertrek van den Heer

Goens naar ’t Vaderland, tot gewoonen

Raad van Indië verheven. Door het ver

trek van den Heer Goens was de Heer

Johan Speelman in des zelfs plaats Hoog

gezaghebber van Nederlands Indiën gewor

den, doch Íedert,gelyk wy (*) hiervoor ge- m um",

meld hebben, den elfden van Louwmaand M306!

без jaars zellienhonderdvierentachtigover

leeden. Invoege, mids de Heer Bort Op

perbellierder van den handel der Indiën, me

de
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de op dien tydhet ftervelyke had afgelegd,

nog op dien zelven dag eene vergadering ,

tot hetverkiezen van cenen nieuwen Hoog-

gezaghebber, gehouden wierdt. Naa'taf-

leggeu van den gewoonlykcn eed endatic-

der zyne Item by beílooteue briefjens ge-

geeven had , vondt men, tot geene klejfc-

ne verwonderinge der vergaderde Jeden',

dat demeeitc ftemtnen op den HeerKamp•

huySjíchooneenen van de jongften der te-

genwoordig zynde Raaden van Indië, ge-

vallen waarcn. En zekerlyk , dceze ver-

kiezing was des te zonderlinger , om dat

hy, zynde van zyne medeleden niet zeer

bemind, des alleen die meerderheyd had

weggedraagen , ter oorzaake ieder , giiTen-

de dat niemand hem zoude ftcmmen , dus

de zyne, als wegwerpende zonder ach-

terdocht, gegeeven had. Des niettegen-

ftaande dat de meeílen zieh aldus misleyd

zagen, wierdt hy, naa'tafleggen van den

gewoonlyken eed als wettig Oppergezag-

hebber erkend, namgevolglyk in diehoe-

daanigheyd zyne plaats aan 't hoofd der

tafele, en den eed van de tegenwoordig

zynde Heeren af. Sraande zyne bedie-

ning is 'er niets van belang metdcBuyten-

vorften voorgevallen,alzoo hy met de zel

ven in diepen vreede leefde, en dus niet

weynig daardoor de koophandel bloeide.

Eene verwydering echter tuflehen hem en

den Raad ontftaan , welkezoo hoogrecs dat

hy dien in tvveejaaren nooitbywoonde,(i)

lcheeu hem met zeer gevaarlyke gevolgen

te drygen, doch zyn gedrag waszoodaa-

nig, dat hy niet alleen des zelfs beilaane

reukeloosheyd op zynen tyd dien wiíl te

doen gevoelen, maar eyndeiyk het geree-

ze gelchil, by herfchryvinge van de Be-

windhebberen der Ooftindiichc Maatfchap-

pyc, t'zynen voordeelebeflecht zag. Ech

ter den laft van zoo zwaarwigtig bewind

moede zynde, heeft hy dat den vicren-

twintigften van (г) Herfftmaand des jaars

zeftienhonderdeenennegentig , behoudendc

echter den tweeden rang, nevens eene lyf-

wacht van twaalf man, aan den verkoozen

opvolger Willem van Oudshoorn opge-

drangen. Sedert hieldt zieh Kamphuys in

zynen buyten den Nieuwepoort leggenden

tuynop,en had het vermaak van daarin

allerhande zeldzaame gewaflen te planten ,

en vreemde gedieren voort te fokken en op

tequeeken. Eenigen willen echter dat hy

van den gedaanen afftand (3) federt berouw

had; hoe 't zy, hy ftierf den achttienden

van Zomermaanddes jaars zeftienhonderd-

vyfcnncgentig , wierdt met ongemeene

ílaatíl , volgens zynen hoogen rang be-

graaven, en ieder, welke zyn lykgcdraa-

gen had , met cenen dusdaanigen gou-

den gedenkpenning , zesenzeftig guldens

(4) waardig , ter gedachtenis befchon-

ken.

(i)Va'en-

tyn Be-

ichryv.vaa

Ooftind.

lV.deel,

fol. 318.

(г) Valen-

tyn Be-

íchryv.van

Ooftind.

lV.deel,

fol. 310,

(3) Valen-

lyn Bc-

íchryv.van

Ooftind.

IV. deel,

fol.3zz.

(4) Valen-'

tyn Be-

fchryv.van

Ooftind.

IV. deel,

fol. 313.
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Daf hy nietVoor het ÜVnd'Vonfynen

JoannesCamphuYS Gfbuoren to?1
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14.

DE TTT VALT D’EENE CORT EN D’ANDER WEDER LANGH,

EN ONDERWTLEN GAET DE TTT ALTIT HAER GANGH:

WEL HEIM., DIE DESEN TTT OP AERDEN SOO BELEEFT,

DAT HT NIET VOOR HET ETND’ VAN STNEN TTT EN BEEFT.

Boven zyn aangenome wapcnl'child, ’t gene, mids hy een zilverfmidsknecht eertyds geweell

was, ну: еепеп eharnallen arm vallhoudende-n eene hamer bellaat, leell men dit oplchrift in

eenen wimpel , ie op de tegenzyde gezien wordt:

IOANNES CAMPHUYS

GEBOOREN TOT HAERLEM DEN 18 JULY 1654.,

SYNDE SEDERT DEN 11 jANUARn 1684,

TOT DEN 24. SEPTEMBER 1691

GEWEEST GOUVERNEUR GENERAAL

VAN NEDERLANDscH INDIA,

OBIIT BATAVIß DEN 18 JULY 169)’.

Op een verheeve graf, ’t gene tull'chen twee kindertjens , een doodshoofd en twee doods

beenen draagt, leell men dit achtvoudig kluppeldicht:

MTN AERTSCHE CAMPHUTS WAS VERGAEN,

MTN TABERNAKEL CON NAU STAEN;

DOGH IK SAGH OP EEN VAST GEBOU,

DAT EEUWIGH STN EN DUUREN SOUW;

EEN PLAETS DOOR yESUS TOEGESETT

EN IN STNS VADERS HUIS BERETT:

WEL ZALIGH IS DIE MENSCH STN LODT,

DIE HEEFT EEN TIMMERINGH BT GODT.

Dit was het eynde der ktygsverrichtin

gen deezesjaars zoo te water als te land

in Nederland; iu Duytfchland had men

elkander gadellaande niet van gewigts llaan

de de geheele veldtogt verricht , en dien

op de grenzen van Savoije door het belege

ren van Kazal , naa ’t eenige maanden in

gellooten was gehouden geweell , voor

’t uytgaan van Zomermaand geopend.

Want den vyfentwintigllen diet maand,

bevonden zich alle de verordende benden

voor die llad, de omfchanlingen waaren ook

eerlang voltooid,cn wierden langs twee kan

te n,tullchen den zes- en zevenentwintigllen

( t) de loopgraaven,zoo doorde Keyzerlche

als Spaanlche benden geopend. Sedert be

llormden de belegeraars twee reduyten aan

de overzydc van de Po,en hoewel (2)дее5

aanval geenszins door eene goede uyt

komll bekroond wierdt, zoo trok de Stede

voogd de bezetting, om ze niet in gevaar

te llellen , daar uyt, en zag zich den vyf

den van Hooimand genoodzaakt den be

dekten weg zelf te verlaaten. Ondertuf

fchen wierden de werken onophoudelyk

voortgezet, de llad en ’t По: van alle kanten

zeer vinnig belehooten , en twee beuke

ryen vervaardigd om eerll in de voorleggen

de halvemaan, en daarnaa in der llads wal

len zelfs de noodige walbreuken te maaken.

Maar de Markgraaf van Krenan, wachtte

dit niet af, maakte zyn verdrag, en be

dong by ’t (3) zelve, dat alle де buyten

werken door de Bondgenooten , де binne

werken en’t По: доо: де bezettelingen moes

ten gellecht, en deezen, dit verricht hebben

de , met alle tekenen van eer en achterlaa

(з) Бит:

Merkur.

Il. link,

I695- Pls

16.

tinge van alleen den mond- en oorlogsvoor- _

raad ,naar Pignerol geleyd worden. Ingevol

gen van dit verdrag vielen de belegeraars aan

llonds aan het llechten der buytenwerken,

zulks die eerlang alom overhoop gefmeeten

waaren , en de Hertog van Savoije met zyn

leger te rug naar Turin keerde ‚ laatende

alleen vyfduyzend man voor die llad (4)

tot dat de Françoizen de overige werken

ook zouden gellecht hebben. Maar ditging

zoo traaglyk voort, zoo om de nog ove

{Еве

(4) Europ.

Merkur.

I I. ll uk,

16 . a;Sçasps
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rige mondkoft te verteeren, als om deßond-

geuoocen voor hec overige van den veld-

togt bedryvelóos te houdcn , dat de Her-

tog eyndelyk goedvondt den Françoizente

doen aantuygen dat hy > zoo men de be-

donge verdragpunten niet ftipter naakwam,

insgelyks van de naakoming der zelven

zieh ontflaagen achtte, en des genoodzaakt

zoude zyn hen met geweld te doen ver- 16954

huyzen. Dit had klem : Zulks de Fran-

fche(i)bezettelingen den achttienden van ¿J^™p'

Herfftmaand de geflechte plaats aan de ben- n. ftuk \

den van den Hertogvan Savoije overlever- J^s- p»g«

den, tot wiens eer, wegens het dwingen '

van zoo aanzienlyke ftad, deeze vier pen-

ningen in Duytfcbland gemunt zyn.

I. Italie in de gedaante cener vrouwc,mct eene ftedekroon op 4 hooft ,ruft in de fchoot van de

Overwinning, welke in de cene hand eenen zeegepalm en in de andere eene muurkroon houdt.

In 4 verfchiec zict men de Franfche Zon ondergaan, waarom in den bovenrand geleezen word: :

CARPIMUS OCCIDUO SPERÁTAM SOLE QJUIETEM.

WY GENIETEN, MIDS >T ONDERGAAN DER ZONNE, DE

FERHOOPTE RÜST.

Voorts ftaat op den voorgrond:

SECURITAS ITALIC RESTITUTA.

DE VERZEKERDREYD VAN ITALIE HERSTELD.

Beneden de opgehoude afbeelding der gewönne ftad en haar flot ,zit de Po met cen oflèrthoofd,

Zoo als ze op de oude pennirigen is afgebeeld , leunende met den eenen arm op eene waterkruyk ,

en vertoonende met de andere hand de verbrookene ketens, onder dit randfehrift:

GALLORUM ERIDANUS VINCULA RUMPIT OVANS.

ULIT)eel. Rr DE
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в .l 97 DE zEEGEPREELENDE РО VEREREEKT DE

FRANSCHE KLUTSTERS.

dOm nu te weeten waardoor dit gefchied is, leefl: men voorts nog op den voorgrond dier zelfde

zy e:

CASALIS ARMIS FOEDERATORUM RECEPTA 1695'.

KAZAL DOOR DE WAPENEN DER BONDGENOOTEN

VEROVERD 1697.

Mids het leger der belegeraars niet alleen цуг Savoijaards, maar ook uyt Spaanfche, Keyzer

fche, Staatfche en andere hulpbenden bellaan heeft. Voorts (laan, in ’t ronde op de dikte des

Pennings, nog deeze twee iaarduydende dichtregels:

I'rALIIE CVRA GALLVs PROHIBETVR AVAnVs,

CLAnIVs E'r NVNC Es'r FORTE CASALE MINVs.

DEN GIERIGEN FRANSMAN

WORDT DE ZORG VAN ITALIE ONTZEID,

EN NU IS HET ONTMANTELDE KAZAL AANZIENLTKER

DAN TOEN ’T GESTERKT WAS.

О

II. De voorzyde van den tweeden, welke het kopßuk van den Britfchen Koning voert, is

omzoomd in den rand door deezen супе}:

ierCTissiMUs GUILLELMUS MAGNU..

DE ONOVERWINNELTKSTE WILLEM DE GROOTE.

Op de tegenzyde wordt een wild zwyn door vier honden , onder dit randfchrift , aange~

vallen:

PLURIBUS IMPAR.

lONEESTENDIG TEGEN VEELEN.

Wanneer dit verdrag der, inruyming. geflootcn is ‚ geeftdit Opfchrift van den voorgrond te keri
ПСП: ` h ' ` ’ '

rr'JULir MDCXCV.

DEN It VAN HOOIMAAND 169f.

III. De derde, die de zelfde voorzyde heeft, voert binnen eenen lauwerkrans dit langwylig

opfchrift:

CASALIUM ARX MONTIS FERRATI MUNITISSIMA,

ITALIIE CLAVIS FIEDERATORUM ARMIS,

SUB AUSPICIIS GUILLELMI III,

MAGNA?. BRITANNIIE REGIS,

DUCTUQUE CELSISSIMI SABAUDIIE PRINCIPIS

AD DEDITIONEMy ADIGITUR M.DCXCV.

. KEZEL,
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KAZAL, DE зияют PLAA-rs VAN MONTFERRAT,

EN DE sLEUrEL VAN ITALIE',

WORDT DOOR DER EONDGENOOTEN WAPENEN,

EN HET BELEID VAN WzLLEM DEN 111,

KONING VAN GROOTBRITTANyß,

MIDSGADERS ONDER DE AANVOERING VAN DEN

HOOGGEEOOREN PRINS VAN sAVolyE,

for DE OVERGAAF GEDWONGEN 169;.

IV. Dewyl де vierde alleen beflaat uyt de zamengekoppelde ruggeßukken van den tweeden

en derden penning, zoo vereyfcht hy geen nadere befchryving, cn is het genoeg dien hiervoor

verbeeld te hebben.

Naa Kazal op deeze wys ontruymd was,

trokken de Savoyfche benden in de {leden

ter bezetting. Maar als deeze en alle de

overige krygslieden aldus де zoete ruft der

`winterlegeringe fmaakten, gevoelde Am

ílerdam eene der vinnigfte beroeten, wel

ke uyt eene afgekondigde begraaveniskeur ,

waatby het getal en de loon der bedien

den (1) by de rouwflaatflen gebruyklyk

wierdt geregeld, uyt misnocgen en eygen

baat haaren oorfpronk nam. Want de

zulken , welken eertyds op de begraavenif

Ien gebruykt , doch nu buyten het benoem

de getal waaren,í`cholden geweldig op den

hebluil der regeeringe, voorgeevende , dat

die hen de keel, door ’t ontneemen der

koílwinnigen (2) toewrong , en maar op ’t

amptmaakcn toeleyde, om dus daar mede

hunne dienftboden en opzittelingen ten

hunnen naadeele te verryken.ja die genen

zelfs ,welke zich met de nieuwe bedienin

gen zagen begunfligd, weygerden in cene

beurs te dienen , uyt vrees dat zy met an

deren zynde gelyk gcfteld, hunne brood

winning nu niet zoo ruym dan voorheen

zoude weezen. Dus trok de een en de

ander', doeh om verfcheydene redenen even

zeer misnoegd. de zelfde lyn, maakte elk

anderen gaande , en wierdt , om aanhang

by ’t raauw te vinden, valslyk uytge

Ilrooid , dat de doodkiflen der armen , die

men op ’t kerkhof begraafde , met-een

haatlyk teken (3) Ilonden gebrandmerkt te

worden. Dees loogen won grond, het

graauw trok ’t zich aan , met hoopen by

een , en randde,als de gerechtigheyd voor

ílaande, de aangeilelde bedienaaren {lout

rnoedig aan, en zich met het gelag der

toekeykeren,als ofdat hun befraan daardoor

goedkeurde, inwendig kittelende, vierden

de ongebondenheyd meerder toom , renden

en ruytten by benden door de (lad , en ver

{cheenen den dertigûen van Louwmaand ,

zynde ’s daags eer de afgekondigde begraaf

orde haaren aanvang moell neemen,in groo

l

te meenigte voor’t raadhuys op den (4) Dam.

De regeering dierhalven rukte den volgen

den dag vroegtyds de {Oldaaten der flad, tot

weering der gevreesde wanorde onder (5) де

wapenen , maar op dit gerucht was de toe

vloed dernieuwsgierigaards te grooter, het

graauw met flokkcn, luywagens en knup

pels gewapend, rotte onder ’t Vendel van

een blaauw fchotteldoek op ’t Ilaan op een

biervat als op een gegeeve wapenkreet,

zoohìer zoodaar bycen, en loopcnde met

een drang vanjongens, befluuwd als Verwil

derde menfchen langs de {traaten en grag

ten ,wendde het eyndelyknaar den Dam,

en van daar door’t fladhuys naar ’t Штоф
feniershuys, daar zy (6) geweldigerhan-dde

foldaaten verjoegen , die tot dekking van

de nieuwe aangeflelde Hoofdluyden der

begraaforde daar voor gefchaard (londen.

Dus de achtbaarheyd der regeeringe heb

bende verkracht, rende het als in eene zee

gepraal naar ’t huys van den Heer Burge

meefler Boreel ; het welke, naa der (tad

Hopman Spaaroog en zyne te hulpkomcn

de nianfchap was op de vlugt geflaagen,

door de Oproerige menigte op de onge

hoordfle wys wierdt geplonderd, dewyl

hem de uytvinding dei' haatlyke begraaf

orde verkeerdelyk wierdt te lait gelegd,

ter oorzaake de naam van Boreel, hoewel

niet van hem, maar van zynen Zoon, als (7)

geheymfehryver der fhad, daar onder ge

field was. Toen goldt het liet huys van

Hopman Spaaroog .om hem den aldaar ge

daanen regcnlland en ’t vuurgeeven , waar

door twee toekeykers fneuvelden,insgelyks

(8) betaald te zetten. De Magiflraat on

dertuffchen verklaarde tot ûuyting van den

verderen oploop de begraaforde te vernie

tigen, zulks de burgery zich daarop itv

’t geweer _en eenige vrywilligers te paard

begeevende,eerlang te wege bragten , dat het

gedreygde huys van den Burgemeeílet de

Haes verfehoond bleef. Dit en dc opko

mende naeht fcheydde het gelpuys, doch

R r z ’t gene

169;.

Ш

(4) Europ.

Merk.

l . iluk ,

1696. pag.E

п7. enA

118.

(s) EuroP

Merk.

l. Ник.

1696. png.

117.

(6) Europ.

Merkur.

l. Ílulr,

1696. раз.

118._

(7) Europ.

Merkur.

l. fluk,

1696. pag.“

no.

(8) Europ.

Merkur.

Liluk ,

1696. pag;

x 1.35
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1696.

С) Canful.

’t gene den volgenden morgen, eer debut

gery in de wapenen verlcheen, op nieuws

te zamenrottede,met een onbelchryvelyk

geweld het huys van den Heer Kerby. Be

vorderaar (3*) der Engellche koopluyden,

plonderde, en nu gereedůondt om op dat

van den Burgemeeßer de Vries aan te vallen ,

als de Magiftraat by gedaane afkondiging,

de gewaapende burgery lait gafvan alle ge

weld met geweld te liuyten. Zulks die zich

aanllonds naar dat huys en op het daarvoor

zamen gerotte graauw vuur gaf, dus twee

der zelve onder de voer lchoot en de ove

rigen hals over kop deed verftuyven. On

derwyl had zich eene andere hoop naar ’t

huys van den rykenjood Pintobegeeven,die

de blinden der venfters verbraken , dus in

huys kwamen , en nu bezig waaren met kif

-tcn en kalfen opflaande , dat als uytgelaate

„ŕlïzî б ŕ

(вышита
l ' J -ftf /

Щит; 1‘
/

 

ne roofvogels te plonderen. Invoege de

gewapende burgery zich derwaart begaf,

den buytenílaanden drorn verlirooide , met

het gevelde geweer daar in drong, by welk

geval ’er vcrfche den omkwamcn , nog

grootcr getal met ebloede koppen (1) af

droop , en zy dus het gemelde buys ge

weldiger hand van de ingedronge plonde

raars zuyverde. Onderwyl wierden de val

bruggen opgehaald, aan alle andere oorden

de zametottelîngen van een verfpreyd ,twee

der gevangen gekreegene plonderaars (a.)

nog dien zel-ven avond ten affchrik van an

Ideren ,by ’t toorslic'ht, buyten de vengflers

van de waag gehangen, de Dam door ’t

gilde der turfdraagers bezet, en dus, met

een woord , де geheele oploop volkome

lyk geflild, waar van de gedachtenis op

deezen „penning bewaard is.

De geteehtiglieyd, houdende in de eene hand eene weegfchaal, en in de andere een bloot

zwaard, Iìaat bovende ecrfle letters van des penningmaakers naam ,op de eene zyde, binnen dit rand

fchrift :

CUIQUE SUUM JUSTO PENSANS LIBRAMINE REDDO.

1K GEEF, MET DEN GERECHTIGEN EVENAAR, IEDER ’1' ZTNE,

De tegenzyde bevat boven het jaar 1696. en tull`chen eenige eyken- of burgertakken, deeze

twee Hoogduytfche dichtregels:

WO RAHT UND BURGEREN EIN ANDER WOL VERSTEHEN,

DA MUS DES POVELS WUTH GARBALD ZUpGRUNDE GEI-IEN.

WAAR RAAD EN BURGEREN DEN ANDEREN WEL VERSTAAN, f'

MOET ’T WOEDEN VAN HET GRAAUW WEL HAAST'TEN ONDERGAAN.

Op de eerfle tyding van den ontllaanen

oploop te Amllerdam had het regement

ч lyfwagters van ’s Gravenmoer zich in allen

(a) Europ.

Merk.

I. Iluk ,

1696. pag.

n.8.

lpoed (3)derwaart begeeven,en was reeds'

tot op twee uuren, om de achtbaarheyd der

regeeringe te handhaaven , by die (lad gena

derd, maar de Magiflraat nietA raadzaam

oordeelende om eenige foldaaten binnen

hunne wallen te ontfangen , liet het zelve op

eene zeer beleefde wys , wegens de be

toonde vaardigheyd, bedanken, met ver

zoek van weer te rug te willen trekken,

naademaal door de trouw en dapperheyd

zyner gewaapende burgery en te paard ge

lleege vrywilligers de verdere oploop vol

komen gefluyt was. En zckcrlyk , de

ruyterbenden, die onder de Heeren Hin

lopen, Six ,Burg en Huydekoopcr waaren

te paard gefleegen, hielden alom nevens

де gewapende burgery federt nog goede

toezigt , bezetteden den tweeden van

Sprokkelmaand zeer naauw (4) den Dam,

als

(r) Europ.

Merk.

I. Iluk ,

1696. pag.

1 2.7.

(r.) Europ.

Merkur.

I. пик ,

1696. pag.

11.8,

(4) Europ.l

Merkur.

l. iluk i ì

1696- PW

118.
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als waoneer nog drie medepligrigen buyten

deWaagaande venders wierden opgehan-

gen. 'sOaagsdaaraangaf de rcgeering eene

bckendmaaking in 't licht, waarby zy ie-

der geboodt het geroofde goed te berde te

brengen of dat zy anders anderen ten voor-

beeld ftonden geftrafd te worden , mids niet

euvels meerte vreezen was. Waarom den

Vierden dagde te paard geíleege vrywilligers,

door de bevelvoerende Heeren uytden naam

der Burgemcefteren met toezcgging van

(!) Europ. danklyke erkentenis,wierden bedankt ( i ) en

M*rb vaneen gefcheyden. Doch den zesden we>

derom byeen gerukt , bezetteden zy an-

dermaal nevens de burgery, te weeten die

van het witte vaandel, de toegangen van

de Waag, uyt wier venfteren omirent den

(4) Europ,

Merkur.

I.ftuk,

1696. pag;

131.

Merk.

I.fluk,

1696.

pag. 119.

middag n0g7.es andere handdaadigen met de 1696. -

koord geftrafd , vier anderen , die in den

oploop dood gefchooten vvaarcn, met de

beenen (г) opgeknoopt, en nog eenigcn

naar 't tuchthuys vcrweezen wierden. De

Magiilraat zieh ziende, zoo door de te

paard gefteegene vry willigers als de gewa-

pende bargers, op zoo eene cdelmoedige en

vaardige wys bygefprongen , vondt ledert

goed, volgens de gedaane beiorte, die be*

weeze hulp te erkennen , liet dierhalven

deezen penning van driederhande grootte

maaken, en aan iederender in de wapenen

verfcheene borgeren,naar gelang van ieders (3) Europ,

rang, op den achtemwintigften (3) van Merk.

Slachtmaand deezes jaars en de eerft daaraan pJg.

volgende dagen, eenen der zelven vereeren. 3»*

I. II. en III. Alle drie verbeeiden zy in eene beroerde гее ,op de voorzyden,den Zeegod N<

tuyn, welke, vergramd over het ontftaane onweer, de losgelaatene ftormwinden beftrafr.

randfehrift is deeze fprcuk van den (4) Mantuaanfchen Dichter :

MOTOS PRÄSTAT COMPONERE FLUCTUS.

T IS BEST DE WOEDENDE ВAAREN ТЕ STILLEN.

(Í) Virg.

An. lib.

I. »• »39«

Op de tegenzyden ziet men 4 zonnelicht opdaagen, de zee weer bedaard, en gevolglyk twee

ysvogcls htm neft bouwenjonder dit byfchrift, 4 gene op eenen bovengefteldcn wimpel geleezen

wordt : \

IUI Deel. S s HAI,-

i
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HALCYONIBUS REDUCTIS,

SENATUS AMSTELODamensis CIVIBUS

SUIS HOC ANTIQUE VIRTUTIS

SPECTATíEQue FIDEI PREMIUM LARGITUR

M D С X С V I.

DE HALCIONS WEERGEKEERD ZYNDE,

SCHENK? DE MAGISTRAAT VAN AMSTERDAM

AAN HUNNE BÜRGEREN

DIT TER BELOONINGE FAN HUNNE OUDE DAPPERHEYD

EN BEPROEFDE TROUW i6p5.

IV. De vierde , alleén gemunt om de gedachtem van den gemeiden oploop ,midsgaders die der ver*

íchafte ftraffcaan den eenenen gedaane belooning aan den anderen kan:, te bewaaren , vcrbteldt op

de eene zyde de burgers voor *t itadhuys in 4 gewcer, die de muytelingen onder den voet fchie-

tcn, en de gevangen gekreegenen buyten de venfters van de Waag ophangenj onder dit rand-

fchrift :

URBI QUASSATiE JUSTITIA REDUX.

DE RECHTDOENING AAN DE BEROERDE STAD

TVEERGEKEERD.

De Raad der ltad Amftcrdam, als blykt uyt zyn gekroond wapenfchild, 't gene twee leeuwen

vafthouden, zit in de gedaante van eenen Raadsheer,tuflchentwee pylaaren,op eenen verheven

Zetel, en rykt zoo aan de te paard gcfteegenc vrywilligers, als de in 'tgcweer verfcheenene bur

gers ieder eenen der voorbefchreevene penningen uyt, welke daarom op den voorgrond verbeeld

is. Voorts ftaat zoo in den rand ,als op den Vierkanten voetital , dit om-eo opfchrift:

Senatus Civium PRíEFectis,

CIVibus, EQUitibusque PRiEMIA VIRTUTIS

FIDEIQUE ERGO Dat Dicat,

Dedicatqjje.

DE RAAD GEEFT, SCHENKT EN LEGT

DER BURGER HOPLUTDEN,

DE BURGERS EN RUTTERBENDEN DEEZE BELOONING TOEy

WEGENS HUNNE DAPPERHETD EN TROUtV.
m

Met

1696.
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Si) Refol.

er Staat.

van Holl.

13 Nov.

1 579. fol.

2.87 en

2.88.

(1)Refol.

der Staat.

van Holl.

3 Меу

1ё89. fol.

33)5Refol.

er Staat.

van Holl.

18 Jan.

1591.

fol. 113.

4) Relol.

erStaaten

van Holl.

s J“lr

1595- А

fol. 2.42..

5) Relol.

erStaaten

van Holl.

13 July

1595- _

fol. 2.84.

$6) Reiol.

erSraaten

van Holl.

2.3 July

I 596. fol.

298.

S7) Refol.

er Staat.

van Holl.

16 Nov.

1596.

fol. 504.

8) Refol.

erStaaten

van Holl.

2.7 Febr.

I 597. fol.

54°

Met dit nieuwe jaar had ieder het ge `

weldig drok in het uytvinden van nieuwe

geldmiddelen. Maar gelyk deeze zaak

overoud en des genoegzaam geheel uyrge

putis, zoo zag men de oude afgefchafte

middelen ,ik meen de Loteryen, federt eeni

ge jaaren weer by de hand vatten en als iet

nieuws in gebruyk brengen. De ecrite

waarvan ik in de Hollandfche Staatsbe

íluyten gemeld vinde, is van eenentwintig.

honderd loten, tot drie guldens het lot,

welke aan Antoni Fereriszoon woonachtig

te Leyde, in ’tjaar (I) vyftienhondcrdne

genenzeventig,uyt aanmerkinge dat hy an

ders buyten {taat was van zyne fchuldey

fchers te voldoen, op zyn verzoekis ver

leend geworden , om zyn huys, huysraad,

kleynoodjen, -en verdere nog bezittende

goederen ten overftaan van den Magiftraat

te laaten trekken, en dus den fchuldenaaren

hun achterweezen te bezorgen. En hoe

wel het zelve federt aan )ooit Ianszoon (2)

tapytwerker te Delft, midsgaders aan Wil

lem Zwart van Arnhem ‚ (3) is afgellaagen

geworden , zoo hebben zy echter federt het

houden van eene Rafler of Lotery aan de

йад Woerde tot het ouwen (4) van een

Weeshuys; aan Delft, mids de dierte, tot

onderhoud derjongelingen van’t (5) Frater

huys , en aan (6) Amiterdam en (7) Haar

lem ten onderltand van ’t Oudeman- en

Vrouwhuys toegeltaan. De Magiltraat van

Harlinge verzogt in 't volgende jaar tot

opbouwing van eenWeeshuys, (8) hoewel

tevergeefich, het zelve, mids de Staaten

 

van zins waaren het recht van loteryhou

den te verpachten , en des de Gemagtigden

van Leyde, Rotterdam en Enkhuyzcn ge

laftten de voorwaarden daarvan (9) op te

ftellen, het houden van alle Loteryen alom

op zeer zwaare itrafïen (Io) verbooden,

en dat recht in Louwmaand des volgenden

jaars door hunne Gemagtigde Raaden (II)

voor den tyd van drie jaaren lieten ver~

pachten. Doch daarby geenszins hunne

rekening vindende , midsgaders ook de voor

gellaage Lotery van tweehonderdduy

zend guldens, om eenige ’s Lands Heerlyk

heden» landen, los- en lyfrenten te laa.

ten (r2.) trekken, ondoenlyk vindende,

hebben zy op den ouden voet nu aan deeze,

dan aan gene ítad,gehucht of genootfehap

de vryheyd om eene lotery te houden, op

verfcheydenc tyden verleend. In dit jaar

nu fchreef de йад Arnhem eene lotery van

honderdduyzend loten tot tweeëntwintig

ftuyvers het lot uyt, doch de toeloop zoo

groot niet zynde dan men verwagt had,

wierd de prys der loten de helft vermeer

derd,en het getal der loten integendeel

eerft op de helft , en eyndelyk op de vier

depart verminderd , invoegen het trek

ken dier loterye den achttienden van

Ooglttnaand met den gewenfchlten uyr

flag eenen aanvang nam , en zyn de

getrokkene pryzen met eenen deezer

penningen , het zy van zilver het zy

van goud , of ook in geld. by aldien

het de inleggers begeerden, betaald gewor

den.

I. De grootlte van zilver verbeeldt,op de eene zvde,binnen eenen krans de Ital Arnhem, in de

gedaante eener zittende vrouwe , nevens dit randfchiilt:

CIVITAS ARENACENSlS Cl )IDCLXXXXVL

DE STED ERNHEM 1696.

Ss 2. Het

1696.

`

(9)Refol.

derStaaten

van Holl.

2.1 Dec.

1598.

tol. 44o.'
(10) Refol.l

der Staat.

van Holl.'

2.3 Dec.

I 598. fol.

452. 467.

(I I) Relol.'

der Ge

comm,

Raad.

van Holl.

3ojan.

l S99~

fol- 33-34:

(12) Refol.

derStaaten

van Holl.

2.4 Febr.

1604. fol.'

fol. 55. 56,'
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1696- Het llibberig geluk llaat op de tegenzyde op c_en rad, en werpt onder de toegcvloeide menig

te zyne gaaven te grabbel 5 binnen dit randfchritt:

DIVITIS ALTERNAS ET PAUPERIS ACCIPE SORTES.

ONTFANG DE BEURTELINGSCHE LOTEN VAN DEN

RIKEN EN ARMEN.

II. De kleynlle is van goud en voert eenen gekroonden dubbelen arend, zynde het wapen der

Лад ор де eene, en dit opfchrift op de andere zyde:

SORTES ARENACENSES MDCXCVI.

ARNHEMSCHE LOTEN 1696.

` Dat ieders lot of noodlot, by de Heyde- verwittigd zynde,op die beyden gelyker

nen als eene Godheyd geëerd en by de hand, volgens beraamde orde, aan te val

Chrillenen als eene enkele voorfchikking Ien, en,naa ’t volvoeren des moords,door

Gods gehouden,den menfchniet altyd even ’t aanlleeken (3) van feinvuuren op dekus- (3) Europ.

gunllig zy, ja de hooglle en welberaamlle ten van Douvre, de gereedleggende Fran

voorneemens altemets verydelt en dwars- fche vloot will`e kondlchap van den vol- £696. frag;

boomt,leert de dagelykfche ondervinding, voerden aanllag te geeven. Een- en ander- ’94'

en gaf dit jaar door ’t ontdekken van een maal had dit voorneemen geenen voortgang

fnood verraad tegen Koning Willems lee- gehad, mids de Koning door eenige opge

ven, daarvan weder een zeer zonderling l komene beletfelen van de gewoonlyke ver

voorbeeld. Op hoope dat dit wel zoude l lulliging was weerhouden geworden. Dier

gelukken,had menin Vrankryk federteeni- halven (4) hadden zy eyndelyk vallgelleld, (4)Europ.

gen tyd langs alle de zeekullen ongemeene het belegde fchelmlluk op den vyfden van

toebereydzelen tot het doen eener landinge Lentemaand, als de Koning naar de kappel 1696418:

in Engeland gemaakt. Vier-ofvyfhonderd zoude ryden , tullchen de twee poorten ’93'

(:)Ецтор. fcheepen,bequaam om de manlchap (1), van Sint Jamespark te verrichten, totdat

paarden en noodigen voorraad over te voe- eynde twee paarden doodfchietende, dus

1'606. pag. ren, midsgaders-dergig oorlogfcheepen om den doortogt te belemmeren , en,mids de

’88' ze te geleyden, tot dat eynde inverfchey- volgende lyfwachters om de naauwte al

dene havens uytgerull; en achttien rege- daar niet zouden konnen door geraaken,op

menten,onder’t beleyd van den Markgraaf den Koning onverhinderd aan te vallen.

van Harcourt, in allen fpoed naar Kales en Maar die, in den voorgaanden nacht, door

Duynkerke doen afzakken,om Koning _Ia- eenige meêwulligen van dit voorneemen

(rinurop. kob, die reeds in de eerlle llad was (2) gewaarfchouwd , bleef, hoewel half in

так“ aangeland, met den aanvang van Lente- weerwil en niet als op ’t krachtig aanraa.

1896.518. maand en de hulpe der vloekverwanten in den van den Graaf van Portland,op ’t hof,

’94- Eugeland op dien troon te herllellen. Der» mids hy om de gruuwlykheyd van ’tfchelm

tig waaren deeze omtrent llerk,en van zins lluk, aan de aangebragte ontdekking niet

om Koning Willem, als hy naar Rich- konde geloof llaan. Dan dieu zelven dag

mont ter jagt ging, of elders om zich te zeventien der meêplichtigen en federt nog

verlulligen uytreedt , in ’t doortrekken verlcheydene anderen zynde gevangen ge

van de eene of andere naauwte te vermoor- nomen , twyfelde niemand nu meer aan

den. Dit moell te paard gelchieden; waar- de waarheyd van het aangebragte verraad,

toe reeds vyftig waaren ingekogt en twee wiens ontdekking, den aanllag in Engeland,

der vloekverwanten naar ’t hof gezonden, even gelyk de tegenwinden den toeleg де:

om bytyds door den eerllen van de aan- gereedleggende Franfche vloote verydeld,

komll der lyftrouwanten , en door den en dit weer aanleyding tot het maaken van

tweeden van ’t aannaderen des Konings dceze drie penningen gegeeven heeft.

I. Bin
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I. Binnen ’t randfchrift van ’s Konings gewoonlyke tytelen, flaat op de voorzyde des zelfs ge»

laurietde borflbeeld,gedekt door een fchild , waarop in eene zonneñraal de naam _] EHOVАН

(НЕЕRE) binnen deeze fpreuk, gelteld is:

NON LIEDITUR, ДНЕМ TEGO.

HT WORDT NIET BELEDIGD, DIEN IK B'ESCHUT.

Zes vrouwen , zynde het zinnebeeld van ’t fmeede vloekverwanti'chap , zyn op de tegenzyde,

voorzien met flangen , toortfen, en pooken (ätekenende vergift , geweld en moorder ) om op

’t leeven van Koning Willem toe te leggen, doch die door de koorden, dat is het be wang van

eene hoogerhand , welke zy om haare halzen hebben en die in eene wolk te famen gehecht zyn,

worden beteugeld en daarvan weerhouden; waarop het randfchrift zinfpeeldt:

DEXTRA LATENS COERCET, MDCXCVI.

EENE VERBORGE HAND BETEUGELT ZE, t696.

Il. De voorzyde van den tweeden voert het ongelaurierde borilbeeld van den belaagden Vorih

binnen deezen tytel:

WILHELMU: III, Drn GRA-rra MAGNA: BRITANNr/e, FRANerra

ET HlBanNuz REX.

|696.

IIII Фее]. Tt WIL` `
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1696.

(1)Europ.

Merkur.

I. fluk ‚

1696. .

pag. 196.

WILLEIM DE 111, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTERITTENyE, VRENKRTK

EN IERLEND.

\

De tegenzyde verbeeldt de gefchíedenis van David, die, van Zaul vervolgd tot in de woefly

nen van Zìph, ’s nachts by ’t {laapen der lyfwachters in zyne tent kwam, en, zonder hem eenig

leed toe te brengen, {lechts zynen drinkbeker en zyne fpeere van naall zyne zyde weg nam , en

die beyden tot teken zyner ingetoogenheyd aan zynen vergramden Schoonvader , om hem te

vermurwen, vanver vertoonde. Waaruyt nu ligtlyk de zinipeeling van dit randfchrift is op te

maaken:

PIUS GENER IMPIO SOCERO BONUM PRO MALO

REDDIT, MDCXCVI.

DE GOEDEERDTIGE SeHOONzOON EELOONT HET

,QUEED MET GOED EEN DEN GODLOOzEN

ScHOONI/EDER, i696.

III. De kopflukken van Koning Lodewyk en Koning Jakob [laan op de voorzyde van den

laatllen, binnen dit randfchrift:

HERODES ATQUE PILATUS.

HERODES EN PILATUS.

Mids die beyden zich verbonden en tegen den Heer en zynen Gezalfden verklaard hadden, even

als men befchreeven vindt in E

DE HANDELINGE DER APOSTELEN’T IV HOOFDSTUK,

HET 2.6. VERS. /

ACTORUM IV, vERsu 2.6.
у

l

Op de tegenzydc ziet men in ’t verl'chiet de gerecdgemaakte Franfche vloot , en voorwaart

binnen eenen tuyn de twee voorgemelde Koningen , trn oveiílaan van den Jezuit Peter,

die een toonkas in de hand houdt, de uytvoering van het gemelde voornecmen, hoewel te ver

geeflch, belluyten 5 gelyk dit om-en opfchrìft beveiligt: д Y т
r.l

IRRITA CONSPIRATIO ADVERSus GIJILIELMUMJH,

ANGLIIE REGEM, 3 MARTI! 1696.

KERGEEFSOHE zEMENzWEERING TEGEN WILLEM DEN III,

KONING VEN ENGELEND, DEN 3 VEN I " 1

LENTEMEEND i696. ' i

.'1

Koning Willem aldus van de waarlieyd

des gemelden verraads en alle zyne om

{landigheden zynde verzekerd, verfèheen

dien zelven dag in ’t Parlement, en deed

eene(1) aanfpraak aan beyden de huyzen,

waarin hy den gefmeeden aanflag tegens

zynen perfoon, het gevangen neemen van

eenige vloekverwanten, en de gereedgc

maakte toebe'reydfelen van Vrankryk, tot

het doen van eenen fchielyken inval in

Grootbrittanje, zeer naadruklyk vertoonde,

ten eynde zy by zoo drin end gevaar op

bequaame middelen tot hand aaving der ge

meene vcyligheyd wilden bedacht weezen.

In gevolgen deezer bekendmaakinge,befloo

ten` beyde lde huyzen den Koning wegens

de behoudenis van zynen (a) geheyligden

perfoon , door het rydjg ontdekken , geluk

te wenfchen, onder plegtige verzekering.

dat zy al hun vermoogen zouden inlpan

l . ‘l цеп

(z) Europ.

Merkur.

I. link,

1696. pag;

199.
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(t)Europ.

Merk.

I.ftuk,

1696. pag.

100.

(г) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1696. pag.

z8z.

neo om zynen perfoon te befchermen , zy-

ne wettige regeering tegens Koning Jakob

en alle andere vyanden, zoo binnen als buy-

ten 't ryk , kragtdaadig onderficunen , en ,

zoo zyne Majefteyt door eene geweidi

ge dood wierdt weggerukt , der zelver

omkoming op alle haare vyanden en der

zelver aanhangeren ten ftrengfte wree-

ken. Dit laatíle íleunde op eene zeer

plegtige verbindtenis , welke eerft (1) in

't Lagerhuys , toen in 't Hoogerhuys was

ontworpen, en door de meefte leden aange-

gaan en ondertekend om , zoo de Koning

door moorddaad omkwam , wegens des zelfs

dood op de allerftrengfte wys, wraak te

zallen neemen. Welke nieuwe verbindtenis

den twintigílen van Grasmaand insgelyks

door alle de leden van 'sKonings (г) Ge-

heymen Raad, midsgaders door vecle in-

woonderen van Schotland ter verzekeringe

van 's Konings leeven onderling wierdc aan-

genomen , en ondertekend. Ten zclven

eynde verbonden zieh 00k honderd jong-

mans, om den Koning zoo binnen als buy-

ten 't land als lyfwachters tot befcherming

van des zelfs leeven en wraaknecminge van

eene geweldige dood , onder zeker vaan-

del ten dienfte tc ftaan , waarin nevens

eenige goade menichen harten totbyfpreuk

ftond: Getrouwheyd , (3) Liefde y Eer.

En dewyl zy deezen dienft vrywillig on-

dergaan hadden , wierden zy daarom

de Koninglyke bende vrywilligers ge-

naamd, en drocgen blaauwe linten met

eene Engelfche fpreuk doorwrogt op

hunne hoeden. Invoege alle deeze pleg

tige verbonden tot meer beveyliging van

'sKonings leeven en wraakneeming van

zyne dood ,zoo die op eene geweldige wys

vcroorzaakt wierdt , tot het maaken van

de twee volgende penningen , aanleyding

gegeeven hebben.

1696.

(3) Europ.

Merk.

I.fluk,

169 л. pag,

313.

I. De voorzyde van den cerften bevat in den rand , rondom het borftbeeld van den Britfchcn

Vorft, deezen tytel:

<

WILHELmus III, Dei Gratia MAGnä BRITannije,

FRANciä ET HIBerniä REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTBRHTANJE, FRANКRYK

EN IERLAND.

De tegenzyde verbeeldt het famengeftrikte lint, door de verbondelingen tot een blazoenteken op

hunne hoeden gedraagen , waar op onder vier kroonen in 't Engelich ftaat :

THE NATIONAL ASSOCIATION FOR KING

WILLIAM III.

НЕТ FOLKLYKE EEDGENOOTSCHAP FOOR KONING

WILLEM DEN III.

4 Gene het daar rondom geftclde randfehrift nog meer beveftigdj want het luyJt aldus :

DE SERVANDO ТАМ CARO CAPITE CONJURANT.

ZY ZAMENZWEEREN WEGENS DE BEfFAARING FAN

ZOO DIERBAAR LEEFEN.

Tt z II. De
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____

boven Ilaat:

.II. De tweede heeft tot regenzyde van dit ruglluk degefchicdenis van Saul, als hy David, voor

hem op den harp fpcelenden te vergeetlch met een werpfchigt poogde te dooden; waarom daar

1NFECTUM SCELUS.

ONVOLVOERD SGHELMSTUK.

Ieder ziet wel dat door David op de Ierl'che harp fpeelende Koning Willem, en door Saul Ko

ning jacob en zyne aanhangers verûaan worden 5 waarom ook op den voorgrond Ilaat:

LUDovrcr местом квсцм 1N MAGNAM BRITA NMA»

CONJURATIO, 1696.

ZEMENZWEERING DER KONINGEN LODEWTK EN 741103

OP GR'OOrERIrfENyE, 1696.

De blydlchap wegens deeze bytyds

ontdekte zamenzweering was alom zeer

groot. Zulks op het verzoek чаи": het

Engelfch Parlement door den Koning,

tegen den zescntwintigllen van Grasmaand,

naar de Engelfche tydsrekening , ’t houden

» van eenen plegtigen dankdag door het ge

(,)Europ_ heele (1) ryk wierdt uytgefchreeven. In

Merk. de Vereenigde Geweften was mcn ook niet

{322215 te Vreede van den Koning wegens deeze

are: tydige ontdekking den negenden van Len

gâxlfkïgp' temaand (2) by brieven te hebben geluk

Luuk, gewenfcht,maar derzelver Staaten vonden

Р'Б- goed tegen den elfden van Grasmaand ee

nen plegtigen dank- vaû- en bedendag door

het geheele land nyt te fchryven, en dit

wel byzonderlyk nyt eene dankbaare cr

kentcnis , wegens de behoudenis en be

fchuttinge van ’s Konings geheyligden per

foon. De Koning van Deenemarke zondt

ook aan zynen gewoonlyken Afgezaonr

mmm?. Pauli te Londen bevel, om zyne (3)Впг

Merkur. tannifche Majefleyt, wegens де gelukkige

ìggëlfŕm verydeling van ’t aangelegde verraad, te be

238. groeten; Die van Zweede betuygde desge

lyks zyne blydfchap aan den Engelfchen

Afgezant; het Zwitzerfche genootfehap

deed het by eenen brief aan den Koning

zelf: ja te Lunenburg, Hannover, Dres

de, Berlyn en andere hoven van Duytfch

land (4) vondt men goed deswege open

baare dankzeggingen te laaten verrichten.

Het Parlement ook, op dat alle medeplig

tigen te wilfer gevat en naar verdienfle van

zoo gruuwlyke misdaad mogten gefrrafd

worden , magtigde den Koning voor zes

maanden alle de zulken, welken hem als

meêwuüig van ’t fchelmlluk verdacht waa

ren , te moogen laaten vatten , zonder dat

de gevangen genomenen zich van (5) het

bekende recht van borgflellinge voor dien

tyd zonden moogen behelpen. Door dit

middel wierden iedert nog veele deelge

nooten gevat, en in het begin van Gras

maand Charnok, King, en Keys veroor

deeld om eerfl opgehangen, voorts weder

leevendig afgelneeden, het hart en de inge

wanden uyt het lyf gerukt en in ’t vuur

geworpen , midsgaders hunne lighaamen in

vier deelen gehakt (6) te worden. Op де

zelfde wys wierden federt nog Friend en (7)

Perkins , even als ook Cranburne , Lowik ,

Rockwood, midsgaders Knigtley en meer

anderen als deelgenooten van ’t fchelmlluk,

gerecht, en zagen zy aldus door den zelfden

aanllag, door welken zy Koning Willem

meenden van kant te helpen , zich zelfs

vernield, en tegens den onverzettelyken

pylaar der Godlyke voorfchikkinge, vol

gens deezen penning, te beríien flooten.

 

zydc:

Rondom het gelauricrde borllbceld van Koning Willem leeft men in den rand der voor

WILHELMU: III, MAGNA! BRITANNIA, FRAN cm ET

HIBBRNIE; REX.

(4) Europ.

Merk.

I. пак ,

1696; Page

39~

( Euro .al... Р

I. fluk,

1696. pag.

zot.

(6) Europ.

Merkur.

l. пик,

1696. pag.

117.

(7) Europ.

Merkur.

l. lluk,

1696. pag.'

273.

WIL
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WILLEM DE III, KONING VAN GROOTBR ITTANJE,

VRANKRIK EN IERLAND.

1696.

(0 Europ.

Merk.

I.ftuk,

1696. pag.

218.

(1) Les

Délices

des Pais-

bas torn.

IV. pag.

306.

tí) Hubn.

Geflachtk.

taf. Z59.

(*)III.Dttl

/»i.i7i.

Op de tegenzyde ziet men verfcheydene pylen , zwaarden, en eencn fakkcl vrugtcloos en met

vcrbrecking van cenigen tegens ecnen onbeweegelyken pylaar gcichootcn -, waarom in den boven-

rand ilaat :

FRUSTRA, SED NON IMPUNE PETEB.ANT.

WEL TE VERGEEFSCH, DOCH NIET ONGESTRAFT HEBBEN

ZT 'ER OP TOEGELEGD.

Te weeten de meêwuftigen des verraads. Want het opfebrift van den voorgrond luydt

aldus:

CONJURATio DETECTA PUNITAqjje, itfptf.

DE ZAMENZWEERING ONTDEKT EN GESTRAFT, 1696.

De vreugde, die het geflacht van Naflou

Hevens de andere Bondgenooten wegens de

behoudenis van Koning Willems íeeven,

als hoofd van dien Huyzc, had opgevat,

wierdt niet weynig gemaatigd door het

overlyden van den Prins Hendrik Kazi-

mier van Naflou, Erfïladhouder van Vries-

land, 't gene (1) den vyfentwintigften van

Lentemaand deezes jaars, naa eenigeda-

gen bedlegerig te zyn geweeft , mids eene

(г) aar, door 't vallen van zyn paard, in

zyn lyf was geborften , des morgens om

irent acht uuren te Leeuwaarde voorviel.

Ну was den zeventienden van Louwmaand

des jaars zeflienhonderdzevenenvyftig ge-

booren, en hebbende zynen Vader Wil

lem Frederik , door het ongelukkig afgaan

van zyne eyge handbus in 't jaar zeftien-

honderdvierenzeilig (3) verlooren, is hy ,

tot het bereyken van den noodigen ouder-1

dorn, om de regeering zelf te können aan-

vaarden , door zyne Moeder Albertina

Agnes met veele zorg opgevoed geworden.

Naa den zwaaren omzwaayderNederland-

fche zaaken, in 't jaar zeftienhonderewee-

ënzeventig voorgevallen , wierdt hy, ge-

lyk verhaald (*) is , en zynenaakomelingen

tot Erfftadhouders van Vriefland, Groen iu-

ge , de Ommelanden en 't Landfchap DrenC

verheeven. En hoewel hy zieh dooreene ge-

ilaadigc borftquaal voudt aangetaft, zoo

heeft hy echter deeze hooge bediening,

midsgaders het Veldmaarfchalksampt der

Vereenigde Geweftcn met veel lofs tot dit

jaar waargenomen. By zyne Gemaalin

Amelia, Dochtcr van Johan Joris den II,

Vorft van Anhalt Deflàu , met welke hy

den zesen.twintigften van Slagtmaand des

jaars zeftienhonddrieentachtig trouvvde,

heeft hy zes (4) Dochters en eenen Zoon

Johan Willem Frizo, Prins van Naflou

naagelaaten, welke opzyns Vaders overly

den onder de beftieringe zyncr Moeder het

bewind van het Errttadhouderfchap van

Vriefland , Groeningc en de Omme

landen aanvaarde. Dit heb ik hier te

meer willen aanhaalen , zoo om dat wy

in 't vervolg van dien Zoon ftaan te

handelen , als om dat de gedachtenis van

den overleedeu op deezen gedenkpen-

ning bewaard wordt, welke men, by 't

vergaderen der Staaten des Lands , on*

der der zelver leden gewoon is om te dee-

len.

(4) Irahof

Notit.S.R.

Imp. Proc^

fol. 343.

Rondom zyn geharnafle borilbceld, waannedc de voorzyde is beftcmpelJ. keil men in den

rand deeze tyteis:

Uli "Deel. V v HEN-
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HENRteUs CASIMrnUs, Dar Опыты PRrNcsPs NASSAVIIB,

GUBERNAToa HIEREnr'raarus FRIsz.

HENDRIK REzIMIER, DOOR GODS GENEDE PRINS

VEN NESSOU, ERFSrEDHOUDER VEN

VRIESLEND.

Onder den hoed van vryheyd Iiaat op de' tegenzyde het gekroonde wapenfchild van den over

leeden Vorfi, zynde in ’t midden met het opperlchild der Duytfche ordre gedekt, mids hy in

Grasmaand des voorgaanden (t) jaarste Uytrecht tot Grootmeeiier dier ordre , in de plaats

van den overleeden Graaf van Zolms, was aangeíIeld geworden. Voorts zyn aan eene dub

bele keten in den rand de wapeni'childen der elf Vrieffche lieden, in de Staatsvergadering van

dat Сетей zitting hebbende, aaneengekoppeld, gelyk het byichrift beveiìigt:

INSIGNrA PRthrPts NASSAVUE ET URBtuM FRISHE.

WEIPENSCHILDEN DES PRINSEN VEIN N/ISSOU

EN DER STEDENIVÁN VRIESLÁND.

Maar gelyk een ongeluk zelde alleen

komt, zoo zag dat hof zich eerlang in

eene dubbele rouw, mids des overleedens

Moeder Albertina Agnes Dochter van Fre

derik (a) Hendrik Prins van Oranje, wel

ke den negentienden van Grasmaand, naar

de oude tydsrekening ,des jaars zeûienhon

derdvierendertig in ’s Graavenhaage geboo.

ren was, den veertienden van Bloeimaand

deezes jaars in den ouderdom van tweeën

zeíiig jaaren, op haar hof te (3) Oranje

woud, het ůerfvelyke afleydc. Den twee

den van Bloeimaand des jaars zeßienhon

derdtweeënvyftíg was zy met haaren Neef

‘ деп Prins Willem Frederik van Narou Dietz

in den echt getreeden, by wien zy , be

halven den voorgemelden Zoon, eene

Dochter Amelia twee jaaren naa haar huu~

welyk ter wcrreld gebragt heeft, die in

Haar borftbeeld (laat op de voorzyde, en daar rondom in den rand dees Franfclre tytel:

’t voorgaande jaar te Altfìad (4.) was over

leeden, als zynde geweeû Gemaalin van

Hertog Iohan Willem van Saxen~Eife

nach, by wien zy eenen Zoon en eene

Dochter (5) geteeld heeft. Gelyk zy het

ongelukkig omkomen van haaren Gemaal ,

en andere tegenfpoeden naa de dood van

\Villem den Il Prins van Oranje haaren

eenigen Broeder, dien huyze opgekomen,

met eene voorbeeldlyke geduldigheyd had

verdraagen, zoo heeft zy ook,íIaande де

minderjaarigheyd van haaren Zoon, in

’t voeren van ’t Friefche Staatsbewind

geen minder beleyd in den tyd van

zefIien jaaren betoond; waar van ik де

gedachtenis , gelyk ook van haare ge

boorte , trouwen , en overlyden , op

deezen gedreeven gedenkpenning bewaard

vinde.

J.

(4) Huhn?

geilachtk`

taf. 2.59,

(g) Huhn.

gellachtk.

uta. ¿an
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1

ALBERTINE AGNES, PRINCESSE DE NASSAU, NEE

PRINCESSE D'ORANGE.

ALBERTINE AGNES, PRINSES VAN NASSOU, GEBOORE

PRINSES VAN ORANïE.

l

Haar gekroond wapenfchild, door twee leeuwen vaftgehouden, is door eene Weduwlyke fnoer

of koorde omvangen, wier gebruyk eenigen (1) al van Koninginne Anna, Hertogin van Brittan

je afleyden. Hoe ’t zy, in den rand der tegenzyde leeft men dit Latynfch omfchrift:

NATA 19 APRILIs 1634; NUPTA lz MAII 16,1; AD MINI:

STnarnIx 16; MORTUA I4 MAII 1696.

OEEOOREN DEN 19 VEN GRESMEEND 16,4, GETROUIVD ВЕН:

VEN ELOEIMEEND 16,1, EEWINDVOERSTERS 16 7EER,

EN GEsTORVEN DEN 14 VEN ELOEIMEEND 1696.

Den zeventienden dier zelve maand, Franfche oorlogfcheepen uyt Duynkerke

kwam Koning Willem, wien de Algemee- in zee geloopen, die,f`edert nog door drie

ne Staaten wegens het overlyden van zfyne welbemande rooffeheepen verfterkt, den

Moei en Neef het rouwbeklag lieten a eg- achttienden van Zomermaand op de hoogte

gen, andermaal in Holland, om den veld- van ’t Vlie eene Hollandfche koopvaardy

togt in de Spaanfche, Nederlanden tegen vloot ontmoette, welke vyfhonderd (4)

Vrankryk te o enen, even gelyk de En- fcheepen fterk, onder ’t geleyde van vyf

eliche en Staat che oorlogsvloot de krygs Fregatten uyt de Ooftzee en Noorwee e

gedryven te en de zeekuften dier kroone kwamen. Des morgens dan omtrent ac t

reeds hadde âegonnen. Want in ’t laatft uuren naderden alle de vyandlyke {Chee

van Bloeimaand deede zy eene landing op pen, klampten ze, naa ’t юта van eene

’t eyland (2) Moline, en verbrandden vyf laag, de Staatfche geleyders aan,enhadden

fcheepen in de baay'r van Kameret en Bar- het geluk, mids zy ongelyklyk meer b¢.

tram. Sedert bombardeerde zy SintMar- mand waaren, van de zelven, naa een

tin (3) де ré,gelyk ook Olonne,een kleyn manmoedig gevecht, te veroveren. On

zeeplaatsje in Poitou , en deed eene lan- dertuffchen, en naa dien йгуд vielen eeni

ding op’t eyland Grouay,digt by Portlouis, ge vyandlyke rooffcheepen opde weerloo

en op twee anderen by Bellifle , alwaar zy ze koopvaardyvloot, welke zich door de

twintig dorpen vernielde en vyfhonderd vlugt in ’t Vlie trachtte te (5') redden,

huyzenverbrandde. DeKoningvan Vrank- doch in "t derwaart wenden het ongeluk

ryk had geene oorlogsvloot in zee,om aan had, dat dertig haarer fcheepen, hoewel

dusdaanige Ondernecmingen het hoofd te шеей Noordvaarders, wier lading van

bieden. Maar die vernoegde zich van door minder waarde dan die der Ooftvaar

een kleyn getal welbemande rooffchee- ders is , in handen der Françoizen vie

pen, voor de zeehavens der Vereenigde len, welke dit bekome voordeel zoo hoog

Geweften kruyffende, hunnen koophandel fchatteden , dat men deswege deezen ge

te belemmeren. Met dit oogmerk was de Ье- denkpenning daarop heeft zien ’t licht gee

kende vrybuyter Yohan Bart met acht ven.

_- . v _. ._`‚_,
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LUDOVICUS MAGNUS, REX C_HRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Op de te enzyde is Holland in de gedaante van eene op ’t llrandzittende vrouwe verbeeld,

welke, ver aasd wegens het verbranden van het in ’t verfehiet geziene fchip, де handen ten

Hemel heft; tull'chen dit om en oplchrifti

INCENSE-1 AUT CAPTN. HOSTIUM NAVES ONERARIIEXXX,

BELchEt III, AD. TEXELLAM .MDCXCVL

DERTIG KOOPVAARDERS EN DRIE OORLOGSCHEEPEN

DER VTANDEN ВТ TEXEL GENOOMEN OF

VERBRAND 1696.

Dat hier maar drie oorlogfcheepen ge
noemd worden, Aniettegenllaande Jan Bart

alle vyf de geleyders had veroverd, komt

daarvandaan , dat , als de zynen met het

naajaagen der koopvaarders bezig waaren ,

acht uytloopende Staatfche oorloglchee

pen door hem ontdekt wierden, welke ge

fchikt waaren om de Oollerfche vloot te

geleyden , en verllaande ’t voorgevalle'

gevecht, het naar den vyand wendden.

Zulks de Françoifen niet wel do'enlyk oor

deelende alle de genomene pryzen te kon

nen meêlleepen, die voor ’t grootlle ge

(1)Е1тгор- дее1:е aan den vlam ten belle (1)gaven ,en

de manfchap der genome geleyders op het

1696-1113- kleynlle deeden overgaan , met lall van hen

onder ’t bereyk van ’t kanon te volgen:

’t gene zy zoolang deeden tot dat de aan

naderende ~Staatfche oorlogfcheepen onder

den Hopman Meynard de Onde hen gele

enheyd gaven om, alle zeylen byzetten

ge , het in ’t Vlie te ontkomen. Invoege

de beroemde Johan Bart met grooter roem

dan voordeel in de Franfche havens te rug

keerde. Dees te Rotterdam , of gelyk

anderen willen nyt Silezi'e' , en een laag ge

llacht geboortig, had zich van jongs af op

de vaart,'orn een beteren llaat op zoo woe.

lle hoodllolfe aan te treffen, llaande dees

oorlog eerll in den dienll der Vereenigde

Gewellen begeeven en aldaar het bevelover

eenen brander gevoerd. Dan by ’t vergee

ven der zeeampten zich niet zoodaanig

ziende gevorderd dan hy wel meende , dat

zyn gehouden gedrag verdiende , ofwel dat

hy hoopte elders een veel beter geluk te

zullen aantreffen ,zoo verliet hy eyndelyk

den Staatfchen dienll,en begaf zich in dien

van den Franlchen Koning. Alwaar door

zyne veelvuldige kaperyen, lloute onder

l

l

neemingen, en welvolvoerde aanllagen zyn

naam eerlang eenen zoodaanigen opgang

maakte, dat die Koning hem nietalleen

tot bevelhebber over een zyner oorlog

lcheepen aanllelde , maar zelf het hoog

gebied over een goed getal oorloglcheepen

zoonu zoodan met eenen -zeer goeden

nytllag opdroeg. Zulks hy onder anderen

met twintig zeylen in (z) ’t jaar zellien

honderdeenennegentig nyt de haven van

Duynkerke in zee liep, niet tegenllaande

daarvoor eenentwintig zoo Engelfche als

Staatfche (3) oorloglcheepen op de wacht

lagen, en hebbende in ’t Kanaal llraks

vier Engelfche Muskovisvaarder veroverd

en eenige koolhaalders verbrand, wendde

hy het naar de Hollandfche haringbuyzen,

door eenen bygeleyder beveyligd. Wel

ken hy en nog tien buyzen (4) eerlang

hebbende veroverd, aan de vlam ten belle

gaf. Drie jaaren daarnaa, te weeten den

negenentwintigllen van Zomermaand, tallte

hy met zeven oorlogfcheepen eenen bran

der en eene Snaauw , tnflchen de Maas en

Texel twaalf m len zeewaart, acht Hol

landlche oorlog cheepen onder den Schout

bynacht Hidde de (5) Vries aan, welken

bezig waaren om eene Zweedlche en M

Deenfche' koopvaardyvloot te onderzoeken,

om te zien of zy ook met verboode koop

manfchappen voor Vrankryk bevragt was,

en had het geluk van het fchip van den

Schoutbynacht en nog twee anderen te ver

overen, en dus de aankomende Zweedfche

en Deenfche koopvaardyvloot, zesenzes

tig fcheepen llerk, die met oorlogsvoer

raad en graanen voor zynen Koning gelaa

den was, in behoude haven te (o) geley

den. Zoo groote betoonde dapperheyd

liet de Koning niet onbeloond, invoege hy

hem

(2 Eurò ‘e
Mll'kufop

III. Iluk ;

1691. pag:

7x.

( )Europ-

Merk.

II. link ,

1691.

pag. 161..

(4) Europ.

Merkur.

III. iluk ‚

1691. pag.`

12.9.

(g) Europ.

erk.

1 I. ll uk,

1 694. pag.
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(6) Europ.

Merkur.
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(waarop, hemin(r)00gilmaand des zelvenjaarsnog ge oogen aan,ja men vondt ’er die zyne be

tot den adellyken ůand verhefte, even ge

lyk hy hem te voore reeds met de ridder

lyke waardigheyd van Sint Lodewyk had

befchonkcn. Eenigen zagen dit met nydi

dan dien van den befaamden zeeroover

Stortzenbeker toeleyden; als uyt deezen

penning is af te meeten.

.__-_qч

в

 

Het geharnalìe borübeeld van den moedigen zeeheld is op de voorzyde omzoomd door die

randfchritt:

JEAN BAERT, PYRATA GALLORUM MAXIMUS.

YOHAN BART, GROOTSTE ZEEROOVER DER

FRANSCHEN.

En dew Ihy met den adeldom was begiftigd wegens een beílaan, waarom anderen , die dat

buyten la van hoogerhand verrichten, met de dood geitraft zyn; zoo Raat onder zyn borít

beeld:

NON IDEM OMNIBus FATUM.

AAN ALLEN IS HET LOT NIET EVENEENS.

Op de tegenzyde is de beeldenis van den voorgemelden zeeroover' Stortzenbeker gefield , wel

kc (2.) op ’t eynde der veertiende eeuwe door zyn aangerecht zeerooven tot dat ontzag en vermoo

gen raakte, dat hy eyndelyk zeker fchip van Revel met koper, wal'ch en andere koopmanfchap

pen gelaaden veroverd hebbende, den eygenaaren noodzaakte de genoomenc goederen voor acht

duyzend goude Roozennobels te loffen. Dan hy eyndelyk en zeventig zyner medegezellen, ne~

vens zyn fcbip , door eenige tegen hem in zee gebragte Hamburgiche fcheepen, ondcrñcund

door een Vlaamfch fchip de Bontekoe genaamd, voor de mond der Elve, naa een hard gevecht

te Hamburg zynde gevangelyk opgebragt, is aldaar, wegens zyne aangerechte rooveryen, met

den zwaarde geßraft ,het randfchrift luydt aldus:

CLAUDIUS STORTZENBECHER, PYRATA FAMOSUs

HAMBURGI NECATus ANNO r4or.

KLAUDE STORTZENBEKER, BERUCHT ZEEROOVER TE

HAMBURG GERECHT IN ’T yAAR 1401.

Hoe groot naadeel de Franfche zeebuy

ters op dusdaanige wys den Nederlandfehe

kooplieden door ’t neemen hunner fchee

pen toebragten , zoo vondt men echter

zeehopluyden , als onder anderen nog in

ditjaar den onverzaagden Frans Wiltfchut,

die. voerende het Fregatfehip de Gulde

rots , ’t gene met honderdvyfenzeftig

koppen bemand en met vierenveertig {tuk

ken en twintig ballen gewapend was,eenen

IIII Teal.

jweergaaloozenheldenmoed in’t befchermen

van zyns uytreeders goed en fchipliet bly

ken. Want zynde den achttienden van

Sprokkelmaand deezesjaars met het zelve,

in gezelfchap van nog een Fregat ,voeren

de vierendertig ilukken en vyftig man,

van Goeree in zee geloopen, zag hy den

volgenden morgen o de hoogte van Duyn

kerke negen vyand yke fcheepen, zynde

daar onder twee van oorlog, op hen afko

X x men

1696.

dreevene zeedaaden geenen grooteren roem __'

(2) Benin~

ga Hifi.

van Ooib

vrieil. pag.

149.
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1696. meu; en liet des alles, naa ’t doen van

’t gebed, om hen wel te Ontfaugen binnen

zyn boord vervaardigen. Naauwlyks was

dit verricht Of hy had twee vyandlyke Fre

gats op zyde; die hem ûraks zeer vinnig

met volle laageu uyt hun kanon begroet

ten, doch ’t gene hy zoo onverfchrokt op

gelyken toon beantwoordde, dat zy des ge

voelig eerlaníg afhielden, en, naa zich van

die geleede chaade eenigermaate herfleld

te hebben, het naar zynen makker wend

den, die, hoe kloek hy zich naar gelang

zyner kragten verweerde, echter door de

Overmagt eyndelyk genoodzaakt wierdt,

mids federt nog vier andere Fregatten be~

halven de twee eerllen Op hem aanvielen .

zich aan hen over te geeven. Met dit ge

luk en eenen nieuwen moed wendden de

vier grootflen deezer vyandlyke fcheepen

het andermaal naar Frans Wiltfchut , welke

immiddels zynen koers Ooüzuydooll ach

tervolgd had,en alle zeylen byzettede om

zoo groote overmagt, waar ’t moogelyk,

tc ontduyken; maar eer de zon Zuydten

welle was, had hem een Fregat van vyf

tifen eerlang nog een tweede van vieren

twintig ftukken ingehaald, en begollen bey

den ter wederzyde met een bykans onweer

ßaanbaar geweld uyt hun grof en hand

gefchut op hem vuur te geeven. Zoo dol

le aanval wierdt nietalleen met gelyke, maar
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zelf meerdere dapperheyd afgekeerd, mids

men, naa drie glazen vechtens, des vyands

cerfle vuurigheyd niet weynig zag verllap

pen, ja dien zelf eyndelyk van hem af

houden, zulks de Hollandlche matroos on

der ’t draaijen zyner mutfen de afwykelin

gen uytjouwende met drie volle laageu nog

voor ’t laatíle vaarwel zeydeu. Want by

’t opwakkcren des winds namen zy hunne

Byzeylen in , gyden hunne fchoverzeylen

op en liaken langs de andere zyde by den

wind over naar hunne veroverde prys roe.

Dus door des fchippers goed beleyd en dap

perheyd zoo ongemeen gevaar zynde te

bovengekomen ,zeylde de Goude rots, hoe

doorboord en reddeloos ze was, langs den

wal naar’t Goereelche gat te rug, daar zy

omtrent middernacht aan de Quak , by de

brandwachten haar anker lieten vallen.

Der zelver uytreeder .Iofefde La Penja was

`zoo gevoelig wegens des fchippers Onge

meene dapperheyd, in dit Overflreng ge

vecht betoond, dat by uyt dankbaare er

kenteni-s koude goedvinden hem den vyf

tienden van de daaraan volgende Lente

maand met eenen houwcr,veríierd met een

konliig gedreeven zilver gevell, midsga

ders nog met deezen gouden gedenkpen

ning, hangende aan eene dubbele keten van

’t zelfde metaal, en des tezaamen twaalf

honderd guldens waardig, te befehenken.
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Onder het voorgevalle gevecht, ’t gene op de voorzyde verbeeld is, leell men op den voor

grond der voorzyde dit opfclirift:

PEÑA DE ORO, ANNO 16,6.

DE GOUDE ROTS; IN ’T :TAAR 1696.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert dit langwylig opfchrift:

.y 1696. FEBRUARY 19.

TER GEDACHTENISSE VAN DE GLORIEUSE BATAILLE,

TUSSCHEN FRANS WILTSCHUT

MET
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MET НЕТ FREGAT DE GOUDE ROTZ,

EN TWEE FRANSE OORLOGSCHEPEN EN 7 KAAPERS,

OP DE HOOGTE VAN DÜYNKERKEN,

HEEFT ZYN REEDER

DE HEER JOSEPH DE LA PENJA

HEM BEGIFTIGT MET DEESE GOUDE MEDAILLE,

HANGENDE AAN EEN GOUDE KETTING.

(1) Europ,

Merk.

I. ftuk ,

1696. pag.

336.

(г)'Ецгор.

Merkur.

I. ftuk ,

1696. pag.

337.

Oudermfichcn vvaaren de krygsvolken

te land alom uyc de wintcrlegeringen in

't veld getoogen , en verzamelde ecn ge-

dcelte onder het beleyd van den Prins van

Naffouiarbruk , Veldmaarlchalk der ( 1) Ver-

cenigde Geweilen, omtrent Tienen, om

daarmede nevens den Kcurvorft van Beije-

re op de beweegingen van den Maarichalk

van Bouflers te paffen, mids die met een

gedeelte der Franiche benden te Fleury was

gelegerd : en het andere onder den Prins

van Vaudemont te Deftelberg by Gent, om

de aanflagen van den Maarichalk van Vil-

leroy#e verydcleu, welke met het overige

gedeelte des Franfchen légers zieh omtrent

Deynze had neêrgeflaagen. In 't begin van

Zomermaand vervoegde zieh de Koning

van Engeland in't leger van den Prins van

Vaudemont, en hebbende den zevenden

cene algemeene wapenlchouw gedaan , bc-

val hy eenige beíchanfíngen op den weg

van Marikerke en dien van Nieupoort op te

werpen , om de vaart tegen alle vyandlyke

onderneemingen aan dien oord te dekken.

Ondertuflchen hadden de Luykfche en (г)

Brandenburgfche volken zieh by 't leger te

Tienen vervoegd, 't gene dicrhalven van

daar naar den kant van Bruflel opbrak,

ftrekkende de rechter vlengel zieh uyt tot op

de hoogte vanLimale,en de flinker tot die

van Otrenburg, werwaart zieh 00k deKo

ning gelyk 00k eenige benden van 't leger in

Viaandre voegden , en liée het den achttien-

den in de fchoone vlakre van Korbais tot den

zevenden van Hooimaand legeren , alswan-

neer het naar Noirmont en Gemblocrs op

brak. Alle deeze beweegingen geichied*

den censdeels om de Franlchen gaden te

Haan, maar wel voornaámelyk op dat hec

leger altyd den noodigen toevoer, ftaande

het groorfte gedeelte van den veldtogt, uyt

BruiTcl zoude trekken, zulks die iladvaa

koopers grimelde , en alle neringdoende

inwooners , wier huyzen in 't voorgaandc

jaar gebombardeerd waaren , daardoor zoo

groóte winft deeden, dat men een grooc

gedeelte der gefloopte gebouwen , fchoo-

ner dan zy voorheen geweeft waaren , reeds

zag optimmeren. Het Bakkershuys op de

markt, zynde in'c ronde met eene íierlyke

leuning voorzien , praalde in 't midde mec

eene hooge vergulde glaze koebel. Dac

van 't Viflchers Gilde had eenen gevel van

wit en zwart marmer , en die de gedaante

van den fpiegel eens (chips. Het huys de

Fenix , hebbende ecn blaauw dak op de

wys van een prachtige Jegertent, Voerde

tot knop dien vogel op zyn verguld neit,

zieh door de zonneftraalen verbrandende.

De Brouwcrs lieten het hunne als een Ro-

meyniche zeegeboog , met Vierkante voet-

itallen, gevoorde pylaarcn,en welgewrog-

te hoofd-en dekftukken bouwen, en om-

hoog in 't midden op eenen ronden voetftat

des Keurvorften van Beijere beeldenis lee-

vensgrootte te paard zittende ftellen : met

een woord ; men zag rhans het geblixemde

Bruflel met eenen vry ichooneren glansdan

voorheen, zyn hoofd uyt de vreellyke

puynhoopen opbeuren : 't genegelegenheyd

tot het munten van deezeu penning gegee-

ven heeft.

De eene zyde verbecldt het fchriklyk noodlot der gebombardeerde ftad , binnen dit rand*

fchrift :

Xx 2 MO-
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(r) Europ.

Merkur.

I I. Iluk ‚

1696.

гав-44.

\

MOMORDIT LAPIDEM.

HT BEET OP DEN STEEN.

Zinfpeelende op den onbezonnen aardt der honden, welken zich niet konnende wreeken op

den werper, uyt domme wraakzugt te vergeeffch op den geworpen' lleen byten. Voorts Iiaat

nog op den voorgrond:

:BRUXELLA A GALLO FRUSTRA IGNE TENTATA

XIV

Ш AUGus'rr MDCVC.

BRUSSEL TE VERGEEFSCH DEN â VAN OOGSTMAAND 169)'

DOOR DE VFRANfîOIZEN MET VUUR

BE'PROEFD.

De andere íîyde verbeeldt het herbouwde Brunel, in dc gedaante van eenen jongen FQix. ’t

сgene uyt de a

veltigt:

he der verbrande gebouwen te fchooner herbooren wordt, als het randfchrift be

'COMBUSTA INTEGRIOR EXSURGO, MDCIVC.

VERBRAND ZTNDE VERRTS 1K TE ONGESCHON

DENER, 1696.

Staande alle deeze, en verfcheydenean

dere gemaakte beweegingen van Koning

Willemsbenden, was de Hertog van Ville

roy in zyne betrokke legerplaats by Deyn

ze, tuchhen de Schelde en Leye , met zyn

onderhoorig leger onbeweegelyk blyven

leggen, wiens inker vleugel zich langs

den laatftgemelden üroom, en de rechter

naar Kruyshouten, derd’half uur van Ou

denaarde, indiervoege uytílrckte , dat hy

gemaklyk ten koßc der armeVlaamingen het

noodige voeder voor de paarden kon be

komen, en zyne benden voor geen kleyn

gedeelte,{laande dees veldtogt, in ’s vyands

land doen beliaan. Zulks Koning Willem

ziende niets voordeeligs voor ’t overige van

den veldtogt nyt te voeren , den zesen

twintigflen van Oogftmaand het leger ver

liet, over Mechelen naar ’t Loo trok, en

de afgezakte Duyrfche hulpbenden onder

’t bevel van den Landgraaf van Helfen

naar hun land te rug zondt. Alwaar de

Maarfchalk van Choifeul den zelfden voet

hieldt,want onmoogelyk vindeude (t) van

de Duytfchers achter hunne belchanlingen ,

onder den Prins Lodewyk van Baden, op

te Ilaan,vernoegde hy zich, over den Ryn

zynde gekomen, onder het doen van ver

fcheydene beweegingcn . zyne benden in

’s vyands land te doen bellaan,en nuhier nu

daar het veldgcwas verteerendc,aldus den

veldtogt te eyndigen. ln Katalonje, al

waar den eerIlen van Zomermaand eene

firenge ontmoeting tnffchen eenige Fran

fche en Spaanfche (2) ruyterbenden was (swamp.

voorgevallen, en de Hertog van Vendome yg?"

over het Franfche leger het gezag voerde, 12592. 'pags

wierdt mede niet hoofdzaaklyks verricht, 333°

mids de Spaanfchen zich achter hunne be

lchanûngen te Oñalrik (3) gedekt hiel- (3)Еш°р‹

den , en de Françoizen des op de zel

ven geen voordeel konnende behaalen, 16964;@

hunne benden ten kollen der Spaanfche 85°

ingezeetencn , even gelyk aan den Ryn

en in Nederland, deeden befiaan, ’t ge

ne aanleyding tot het in ’t licht geeven

van deezen gedenkpenning heeft gegee

ven.

Het
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Het koplluk des Franfelien Konings (laat op de voòrzyde, en daar rondom in denrand dees

суш! :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWI'K DE GROOTE, ¿LLERCHR ISTELTKSTE

KONING.

Op de tegenzyde ziet men den Franfchen Oorlogsgod, in zyne betrokke legerplaats naafl: een

graazend paard, gerufllyk uytrulten; nevens dit randfchrift:

MARS 1N HOSTILI SEDENS, MDCXCVI.`

MÃRS IN ’S I/_T'JINDS LÁND GELEGERD, 1696.

Dit zondcrling gedrag der Franfche le

gers ílrekte niet zoo zeer om het vyand

lyke land te bederven, dan wel om den

Hertog van Savoije van de belangen der

overige Bondgenooten af tefcheuren. Voor.

lang had Koning Lodewyk aan alle hoven,

als (*) gemeld is, het aangaan van eenen

vreede voorgellaagen, en in der daad zyne

verarmde onderdaanen hadden dien nu

meer dan ooit van nooden. Onder alle

zyne vyanden was de Hertog van Savoije

de zwakfle, doch door zoo veele verbon

dene moogendheden onderfchraagd wel het

шеей te vreezen, mids Vrankryk aan die

zyde ’t minů gellerkt, des ook aan dien

oord ook wel ‘t шеей voor eenen inval

bloot lag. Een vreede met dien Prins,

hoe dier gekogt, fcheen dan aan ’t Fran

fche ryk voordeelig, zulks Koning Lode

wyk hem in ’t geheym liet aanbieden, van

nietallecn Pignerol en alles (l), wat hy

llaandc de kryg gewonnen had, te willen

wedergeeven ;maar tot meerder beveiliging

des verbonds den Hertog van Bourgondië

zynen kleynzoon met Maria Adelheyde

oudůe Dochter van den Hertog van Sa

voije te doen trouwen. Deeze aanbiedingen

waaren grooter dan die Prins zich zoude

hebben durven belooven , en dierhalven

bequaam om hem in zyne beloften, die

hy met de overige Bondgenooten zoo

plechtiglyk had ingegaan,te doen wankelen.

De oneer en ’t verwyd noghtans van zoo

1111 Teri.

ligtvaardig de gellaafde verbindtenifl'en te

verbreeken, uyt kragte van welken hy zoo

onnoemelyke geldlommen van de Verce

nigde Gewellen en andere Bondgenooten

totnogtoe getrokken had. fcheenen dier

halven hem alleen van ’t aangaan der aan

geboodene voorwaarden te weerhouden.

Maat Vrankryk zoo ryk van uytvindingen,

vondt lltaks eenen bequaamen middelweg

uyt ; want het voerde op den gemel

den voet zoo Ain Katalonje, Duytfchland,

als in de Spaanfche Nederlanden den

oorlog maar verweerender wys, en wend.

де zyne grootlle krygsmagten tegen den

Hertog van Savoije. Zulks de Maarfchalk

van Katinat al den vyftienden (2) van Bloey

maand met het Franfche leger in Piemont мы,

trok, en federt zoo ver doordrong, dat hy 1696. pag.'

den tweeden van Zomermaand zich te Ri- 19“

valte,omtrent twee uuren van Turiu,hoofd

{lad van Savoije , bevondt. En hoewel des

zelfs Hertog, in denfchyu van zich te willen

verweeren, de boomen liet verhouwen,de

huyllieden beval zich te wapenen, en de

hulpbenden der (3) Bondgenooten , als om

aan den ingedrongen vyand het hoofd te

bieden, uyt zyne lleden en {lerkten trok,

zoo viel ’er echter niet vyandlyks voor,

beyden de legers bleeven tot ieders ver

wondering bedryveloos leggen, tot dat de

afkondiging van eenen onderlingen getrof- (днищу.

(a) Europ.

Merkur.

(3) Eufóm

Merkur.

Il. (luk,

1696 P281.

в О\

fen üilfland van (4.) wapenen voor dertig {vlieírklltlì¢

dagenhet geheym outknoopte. Welke fe ¿964251

YY dert 17',
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1696. dcrt een-en andermaal verlcngd en eynde-

("i)Europ." tyk van eenen volkomen vreedc gevolgd

Merk. wierdt, dien de Koning den tienden van

¡69ft6ÍV»g. Herfílmaand tc Parys(i) bet afkondigen.

ION

Invoege tot des zelfs lof, wegens het wys

beleyd in 't volvoeren van zoo gewigtig

werk betoond, dees penning in Vrankryк

gemaakt wierdt.

Devoorzyde, wederom beftcmpcld met *s Konings kopftuk, heeft 00k in den rand deezeo

tytel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI ANISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISÏELIKSTE

KONING.

Minerva, Godin der Wysheyd, houdt in de eene hand haare fpeer, in de andere eenen vreede-

tak , en heeft aan haare flinker zyde den Huuwelyksgod Hymen gezeeten , welke met eene ont-

ilooke huuwelykstoorts op de vereenigde wapenfchilden , zynde het zinnebceld des geflooten

huuwelyks, leunt, onderdit randfehrift:

MINERNA PACIFERA.

DE VREEDEGEEVENDE MINERVA,

Voorts, om te weeten wat die heeft uytgewerkt, leeft men op den voorgrond:

PAX SABAUDIiE, MDCXCVI.

DE VREEDE VAN SAVOIJE, 1696.

De Franiche Koning ichreef 's daags naa

deeze afkondiging aan den Aartsbiflchop

van Parys, ten cynde hy in zyne hoofd-

kerk, om God almagtig wegens deeze zon-

derlinge ontfange weïdaad te bedanken,

met de gewoonlyke plcgtigheden den Am-

broziaaniche lofzang liet zingen ; re meer

tnids hem dees getröffe vreede vari Savoije

hoope gafdat de andere verbondenemagten,

(i)Europ. door dit voorbeeld en (г) het onheyl haa-

1?Cftukr' rer еУ&епе molken geraakt , des Hertogs

1656. pag. gedrag zouden riaavolgen , of dat zy ,

103* indien zy in de eygenße gedachten vol-

haràden ; meer dan ooit gewaar zou

den worden, dat voor benden, gewoon te

overwinnen en door de begeerte tot den

vreede geleyd , niets onmoogelyk was.

Naa de verordendc kerkdienften voltrok-

ken waaren , wierdt dien zelfden avond een

overprachtig vuurwerk voor het ftadhuys

van die Koninglyke ftad afgeilooken , Wiens

zinnebeeiden en bygeftelde opichriften de

zelfde verwachting uytdrukten. Onder an

dere zag men den Vreede met eenen olyf-

tak in de eene hand, en, leunende op het

Franiche wapenfehild, door zeker opfchrifc

verzeld , waaruy t bleek hoe dat копflwerk

ter eere van Lodewyk den grooten was op-

gerecht t wegens de opening tot den vreede

aan Europa te hebben gegeeven, door de onde

verbanden van Italie, door hetßuyten van

dit nieuwe, te verbrecken. Nog wasin'tbo-

venfte gedeelte des gebouws Alexander de

Groóte verbeeld , welke de Gordiaanfche

knoop, zinnebeeld van 't verbond der on-

derling verknogte moogendheden , aan ftuk-

ken hakte , met een byfchrift, 't gene te

kennen gaf dat hy zieh door het noediot van (з)Еигор.

dien knoop (3) ftiet Het ophouden. Met \¡"\

een woord, dit en alle de overige zinne- 169«. pag,

beel- 2°4-
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beelden en byfpreuken ftrekten , om de te

gen hem in oorlog zynde magten te doen

begrypen dat hy, hebbende een begin ge

maakt van den knoop zoo veeler verbon

dene Vorften, door den getroffen Vreede van zeydigheyd van ganfch Itali'e’ gevolgd пшик,

Savoije, in Italië te ontknoopen, nu wel wierdt, waarop deeze twee penningen ge. Раз:

middelen zoude uytvinden omden verderen maakt zyn.

band van ’t Bondgenootfchap verbreekende, 159 6,

aan ’t overige gedeelte van Europa insgelyks *d

den vreede te bezorgen. Te meer , mids

de Savoifche Vreede ftraks van eene(1)on ЖЁ‘Ё‘Щ"

 

I. Rondom liet gelaurierde ko ftuk des Franfchen Konin waarmede de voorz de van d пeerften beltempel dis, leeft men id, den rand: gs, у c

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANIssIMUs, FELIX,

Plus, SEMPER VICTOR.

LODEWIK DE GROOTE, lALLERG'HRISTELI'KSTE KONING,

DE GELUKKIGE, GODI/’RUGTIGE EN GESTAADIGE

OVERWINNAAR.

De Vreede, die op de tegenzyde verbeeld is, trekt met de flinker hand eenen werpf'chicht uyt

eenen halfontknoopten bundel,en houdt met de rechter de wapenfchilden van Vrankryk en Savoije

boven die der andere Staaten van Italië., die zy met eene flip van haaren mantel, tot teken der in

gegaane onzydigheyd , bedekt. Het randfchrift luydt aldus:

PACTA FIDES SOCIANS PATRIAMPACAVIT ET ORBEM.

DE TROUW VEREENIGD MET DE VERBONDEN HEEFT

HET VADERLAND EN DE WERRELD

BEVREEDIGD.

En dewyl de Savoifche vreede den negenden van Ooglimaand gellooten was, leeft men op den

voet dier zelfde zyde:

l

PAX SABAUDIIE IX AUGus'rr MDCXCVI.

VREEDE VEN SEVOIyE DEN 9. VEN OOGSTMEEND 1696.

Yy 2. Het
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)

1696.

 

II Het geharnal'te borllbeeld van den Hertog van Savoije is op de voorzyde van den tweeden,

omzoomd door deezen tytel:

„VICroR AMAnnns II, D111 GRATIA DUX SABAUDUB,

PRINCEP: PEDEMONTII, REX CIPRI.

VICTOR AMEDEUS DE 11, DOOR GODS GENADE HERTOG

' VAN SAVOIYE, PRINS VAN PIEIIIONT,

KONING VAN CIPRUS.

Naall eenen leeuw , die de oorlogsfpeer met eenen olyftak thans omwonde vallhondt, zit het

gemuurkroonde Italië in de gedaante eener vrouwe op de werreldklcot, en hondt in de rechter hand

eenen llaf, zinnebeeld van zyn ond vermoogen over ide zelve , en in den llinkeren arm eenen

hoorn, waaruyt de onderfcheydene kroonen der ItaliaanfcheVorllen en Staaten llorten. Het

randlchrift is dusdaanig :

O

PROPUGNATA ET PACATA 1696.

VERDEDIGD EN EEE'REEDIGD im.

Dit betrouwen des Franfchen Konings

van aan geheel Europa eerlang den vreede

te zullen konnen bezorgen , lleunde op de

groote voorllagen, die hy in ’t geheym

aan Koning Willem had laaten doen, en

waartoe de Vereenigde Gewellen nu al het

oor begonden te leenen. En waarlyk die

waaren grooter dan men verwachten kon,

mids Vrankryk andere zaakenin ’t oog had,

welken , zoo hy in den oorlogvolhardde ,

(niiurop. voorzeker moellen te niet loopen. De

gli??? Spaanlche Koning, buyten hoop van kin

,¿96`,1 PLS, deren te zullen krygenl had (1) in dit'jaar

106- zoo zwaar overval gehad, dat men aan

glNhffgit: zyne herllellinge bynaar wanhoopte, en

giÃ-ê“ des, door den Kardinaal Portokarero eyn

d-H,mch delyk zynde overgehaald,den Aartshertog

16m-l» Karel by uyterllen wil tot zynen eenigen

”И" (2) opvolger benoemd. Invoege de Key

I697' zer den Graaf van Harrach voor buyten

gewoou Afgezant naar Spanje zondt, zoo

om het Spaanlche Hof in den oorlog te

doen volharden, als om zynen reeds tot

erfgenaam benoemden Zoon van nu afaan

tot waarlchynlyken opvolger openlyk te

doen (3) verklaaren,en dit, zoo men eenen

vreede aanging, by dat verbond zelf door

Vrankryk te doen bevelligen. Те Madrit

gekomen vondt hy veele der hovelingen,

de Koningin ja den Koning zelfzoodaani

tot den Aartshertog genegen , dat de laatlle,

naa ’t maaken van deezen uyterllenwille,

hem nooit anders dan zynen Zoon noem

de. De Keyzerlyke Afgezant had lall van

zoo zwaarwigtige zaak door tullbhen

komlle der Graavinne Perlips te handelen,

welke nyt Duytfchland met de Koningin

in Spanje gekomen, de gunll dier Majell

teyt indiervoege bezat, dat zy door haar

weder alles by den Spaanlchen Koning will

uyt te werken. Zulks om van haare me

dehulp verzekerd te zyn, de Keyzer ver

fcheydenen haarer vrienden in Duytlchland

tot den Adellyken (4) lland verhief, en

des

(3) Mem.

8: Ne ot.

Seçr. u

Comte

d'Harrach

tom.I.

8 PIs-sl

(4) Mem.

8c Negot.`

Secr. du

Comte

d'l-Iarrach

tum. II.

Paß»- l 99
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___-_ _ŕ ‘_

des ho'op had om door haar de beoogde ver.

klaaring te bekomen. Те meer, mids de

@wäh Koninginne (l) .Moeder, die de belangen

scena“ van den Keurprrns van Beijere met zoo

5mg@ veel naadruks tot nogtoe~ had ûaande

юны, gehouden, weyníg ~tyds` voor ’s Konings

P18-93» gevaar] ke ziekte aan eene verouderdekan

(2)Еиюр. ker (2 was overleeden. En hoewel de

Жён“ bezendíng gefchied was, in den fchyn als

1¿96. рёв. om met het Spaanfche Hof over de aan

75° geboode vreedes voorwaarden te raadplee

gen, zoo was Vrankryk door zyne aan

hangeren, die hy aldaar had, eerlang

ren volle en van den laß en de poogingen

des Keyzerlyken Afgezants verwittigd,en

dierhalven te raade geworden , alle het ge

wigt zyner wapenen tegens Spanje wen

dende, daardoor dat Hof zoodaanig te

verbaazen , dat het geenszins het hart zou

de hebben om, ten naadeele der Franfche

kroone, de door den Keyzer vcrzogte ver

klaaring in ’t licht te geeven. Met den

aanvang dan van Zomermaand Íloeg де

Hertog van Vendosme het beleg voor Ваг

felona, hoofdlliad van Katalonje, onaange

zien de bezetting van alles wel voorzien

en omtrent (3) vyftienduyzend man fterk

was. En hoewel de haven door eene vloot

fcheepen , onder den Graaf van Eltrëes,

wierdt ingeilooten gehouden,zoo bemerkte

de Hertog van Vendosme nogthans dat het

niet wel doenlyk was eene ûad tc dwingen,

zoolang die van buyten konde onderftand

ontfangen. Hy trok dan tegen de Span

jaarden, die in twee lighaamen gelegerd

waaren, en had het geluk van zoo wel

het een ‚` als ’t ander gedeelte te flaan ,en

keerde dus weer voor de belegerde Rad,

welke dapperlyk aangevochten en dapper

lyk befchermd wierdt : zulks men in langen

tyd geene [lad zoo vinnig aangetaft en zoo

moedig verweerd zag. Maar als de wydte

der gemaakte walbreuke eyndelyk de be

legerden buyten fraat ůelde, om eenen

tweeden ilorm te konnen afwachten,flooten

zy het verdrag , waarby hen een roem

ryke uyttogt vergund (4.) wierdt. Het

dwingen van zoo aangelege Над gaf aanley

ding tot het maaken van deeze pennin

gen.

 

I Het kopftuk des Franfchen Konings ßaat op de voorzyde van den eerilen 3 omzoomd door

deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Herkules, leunende op zyne knots, heeft op het rugfìuk het wapenfchild der gewonne Rad

naait zyne {linker zyde op de aarde leggen. Het om~en opfchrift luydt aldus:

BINIS CASTRIS DELETIS, BARCINO CAPTA

M D C X C V I I.

TWEE VTANDLTKE LEGERS VERDELGD ZTNDE IS

BARSELONA INGENOMEN 1697.

IIII Фее]. 2 z II. De

1697.

8) Hiit.

edenkp.'

van Lo

dewyk

den XIV.

II. deel,

pag. 266.

veria.

(4) Europ.

Merkur.

Il. iluk,

1697. pag.'

§17.
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|697, ll. De tweede, die een legpenning van Langedok is_, verbeeldt op de eene zyde in ’t ver

-—— lbhiet de veroverde itad, en voorwaar-1 op eenen vierkanten voetllal het borflbeeld van den Fran

Íchen Koning, boven wiens hoofd cene nevensvliegende Overwinning den verkreegen lauwerkrans

houdt; nevens dit op- en randfchrilr:

LUDOVICO MAGNO, VICTOR] PERPETUO.

EEN DEN GROOTEN LODEWTK DEN EEUWIGDUU

' RENDEN OVERWINNEER.

Waar en hoe deeze overwinning behaald is , geeft dit oplchrift van den voorgrond te kennen:

BARCINO CAFTA.

.BARSELONE INGENOMEN.

Op de tigenzyde ziet men eenen Franl'chen krygskneeht. denl grooten ilandaaid des rykstori'en,

omvaugen Oor dit randfchrilt:

FIDELIS, SEMPERQUE PARATA.

GETROUW EN ALTTD BERETD.

_Wie deeze getrouwe is, geeft dit opfchrift van den voorgrond te kennen:

OCCITANIA 1698.

LANGEDOK b1698.

Als de tyding van dit verlies te Madrit lluyt 1e neemen, midsgaders dat men al

ШМст: kwam, was de verbaasdheyd (t) op de voorensdeLaudvoogdy van ’t Milaaneefch

aanzigten aller Hovelingen te leezen. Die (5) aan den Aartshertog Opgedraagen wil- .

Comte genen ,welken de Duytfche naam was haat- de hebben, en naa lang handelens flechts Жига

fgäf'lfch lyk geworden, door ’t quaadgebruyk dat de helft van het onderhoud der verzogte Secado

pag. 88. де gemelde Duytfche Graavin ,door ’t ver- hulpbendeu aanboodt . deed by veelen de

gmx: koopen (a) aller ampten, van de gunftder eerlle achting voor den Aartshertog ver- routi

secrer. du (3) Koninginne maakte, lieten niet naa van liezen, by de overigen de reeds ontllaane 9'5'184'

gms@ het gevaar tevergrooten,omdusdebegeerde vertwyfeling te meer toeneemen,en des

топил. erfverklaaring te vertraagen,ja zy wenfchten deezen gewigtigen handel horten, mids de

ägìâgä; nog grooter verwarring,omdeDuytfchers, Spaanfche Koning nu wat beter was en

ветви: die ’t bewind in handen hadden , by den Vrankryk, om eenmaal vreede te beko

Èflfrfttéd“ Koning zelf verdagt te maaken. Dees men , niet Ophielt van de allervoordee

d'Hamch dus van den eenen verlaaten, en van den I liglle voorwaarden aan te bieden. En ze

mm' anderen, mids de opgevatte vertwyfeling kerlyk, hy had nu federt eenigen tyd zyne

pas' и geenen raad in zoo hachlyke tydsgeflalte Zendeliugen in Holland; de Heer Kallie

konnende bekomen,liep altemets raadeloos res hieldt zich daar Onbekend op,en boodt

door ’t hof; meenigmaal vraagende hoe aan, dat zyn Meefler den Prins van Oran

’t was dat zyn Zoon ,verflaa den Aartsher~, je voor wettigen Koning der Britfche ryken

tog, nog niet overkwam. De begunfligers zoude erkennen en aan alle de overige

van den Huyze van Ooflenryk insgelyks Bondgenooten zoodaanige voldoening gee
het gevaar befehrende, waarmede het ryk, ven, waardoor de zaaken van Europa

by ’t doen dier verklaaringe , gedreygd in dat evenwigt Runden gebragt te worden,

fcheen,verzogteu by den Keyzerlyken Af- dat noch het Huys van Ooflenryk , noch

(4mm. gezant eenen onderlland van rienduyzend dat van Bourbonimmer zoude reden hebben

загса? man tegen Vrankryk , Op wier aankomíl om zich Over de ongelykheyd van magt te (6) Emp,

сдам zy zich llerkmaakten, dat de verzogte ver- Ontrullen. Deeze algemeene .verklaaring Межг

d'HlfrßCh klaariug (4.)zoudegefchieden.Detraagheyd£ door byzonderc (6) aanbiedingen federt ,69,_P,g¿

522,28, van het Keyzerlyke Hof, om hierop eenbe- zynde beveiligd, bellooten alle de verbon- шанса

dene °
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dene Moogendheden daarop in onderhan-

deling te treeden. En hoewel de Keyzer

de ilad Frankfort ofMents tot handelplaats

gaarn wilde benoemd hebben, zoo kvvam

men eyndelyk overeen , dat de Franfche

Afgezanten te Delft, die der verbondene

Vorften in 's Graavenhaage hun verblyf

zouden houden, en op het Vorftlyk hoys

te Ryswyk ; 'с gene door Koning Willems

Grootvader eertyds gebouwd was, onder

de bemiddeling van den Afgezant des

Zweedfchen Konings zouden te famenko-

men. Dan als de onderlinge Afgezanten

in Holland waaren aangeland , en ,n a a ' t hou

den van verfcheydene byzondere byeen-

komften, de algemeene vergadering tegen

den negenden (i) van Bloeimaand op net

Hof by Ryswyk was vaftgefteld, kwam

zyne Zweediche Majefteyt alvoore den

vyftienden (г) van Grasmaand te overly-

den : waar van de gedachtenis op deeze

penningen bewaard wordc.

7-

(1) Eurep:

Merk.

I. ftuk,

1697. pag;

187.

(г) Europ,

Merkur.

I.rtuk,

1697. pag.'

147,

I. Het zcer fierlyk geharnaileborflbeeld van den overleeden Zweedfchen Koning is, op de voor-

2yde van den ecritcn , omzoomd door dit randfehrift :

CAROLÜS XI, Dei Gratia REX SUEcije, NATUS Die 14

NOVembru Anno i6ff.

KAREL DE XI, DOOR GODS GENADE KONING VAN

ZfTEEDE, GEBÖOREN DEN 14 DAG FAN

SLAGTMAAND IN '? J AAR itfff.

Naaft ecn overprachtig graf zict men ,op de tegenzyde, het Zweedfche ryk, in de gedaante

eener gehelmde vrouwe, zeer treurig zittenj van wclke droefheyd , of zy weuig was > het rand

fehrift dcezc gctuygenis geeft :

Zz: LUCTUS
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16 .__Q-Í- LUCTUs NoN JUsTioR ULLUs.

GEENE DROEFHETD IS RECHTMAATIGER.

Те weeten, gelyk dit opfchrift van den voorgrond te kennen geeft:

DENATO PATRE PATRIAE, D111: j'. APRILis 1697.

DE VEDER DES VEDERLENDS OVERLEEDEN erDE,

DEN ,- DEG VEN сядем/мм). 1697.

II. Het borllbeeld van den overleeden Vorft fiaat op де voorzyde van den tweeden , en daar

rondom dit randfchrift:

CAROLUS XI, Der Святы REX SUECIJE.

KAREL DE XI, DOOR GODS GENADE KONING

VAN ZWEEDE.

De tegenzyde bevat eene ondergaande zon tuchhen dit om-en opfchrift:

TOTO MIRABILIS ORBE ORTus Dit: 24. NOVi-:Mnnis 165,',

OCCIDIT Die f APRILis ANNI 1697.

VERWONDERENSWAARDIG AAN DE GEHEELE WERRELD

IS HI' GEBOOREN

DEN 24. DAG VAN SLAGTMAAND 16",

EN GESTORVEN

DEN 5 DAG VAN GRASMAAND DES :7A/IRS 1697.

III. De laatIte, die flaande de begraavenis onder de roegevloeide gemeente, ter fomme van duy

(r)Europ. zend guldens (1),te grabbel gegooid wierdt, vereyfcht geene nader befchryving, mids hy, behal

ЁСБЧГ- ven, dat hy kleyner en ligter is, de zelfde vcrbeeldingen en opfchriften, als de voorgaande»

. Ц ‚

16“ раз. voert.

371.

De overleede Koning was een Zoon van Dochter Ulrika Eleonora,welke den elf

Karel Guflaafaan wien de Koningin Chrifli- den v_an Herfllmaand des jaars zeilienhon

(„и В“, na (*) het Zweedfche ryk afilondt, en derdzesenvyftig gebooren was, ten huu

риф. hebbende zynen Vader den twaalfden van welyk beloofd, en wierdt het zelve den

Sprokkelmaand des jaars zefiienhonderd- zesden van Bloeimaand des jaars zeüien

zeilig verlooren, heeft hy onder de Voog- honderdtachtig (2) voltrokken. Uyt dit

dye van zyne Moeder Hedwig Eleonora, huuwelyk zyn hem, behalven vier Prinfen

Dochter van Frederik den Ill Hertog van in hunne tedere kindsheyd overleeden,

Holfleyngottorp , het ryksbewind aan- nog twee Dochters Hedwig Sofia en Ul.

vaard,en dat tienjaaren daarnaa als meerder- rika Eleonora , midsgaders een Zoon Ka

jaarig begonnen te beflieren. By den vree- rel gebooren: De eerfie trouwde met Fre

de,die in ’tjaar zefiienhonderdnegenenze- drik den V Hertog van Holfieyngottor

(этаж! ventig С") met den Koning van Deenemar- en de tweede, gehuuwelykt met Frederil:

“м?“ ke geflooten wierdt, was hein ’s Konings Erfprins van Heffenkaflel, beklom nevens

dee

(2) Hubn;

gellachtk.

taf. 86.
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deczen haaren Gemaal den Zweedfchen д en in die hoedaanigbeyd als nieuwe be~ 1697.

troon naa het kinderloos overlyden van l middelaar, door alle de in oorlog zyn- _""

haaren eenigen Broeder, welke den zeven» de Magten , op den beflemden vreedes

tienden van Zomermaand des jaars zellien- handel te Ryswyk erkend wierdt. Gee

r honderdtweeëntachtig gebooren,thanszy vende immiddels het op den troon ily

ЁЗПЁС‘Ё: nen (1) overleeden Vader in zyne ryken gen van deezen jongen Koning aanley~

111.91. opvolgde, den veertienden van Winter- ding tot het munten der twee volgende

maand tot Koning van Zweede gekroond penningen.

 

I. De voorzyde van den eerlien is met het lierlyke borllzbeeld van den jongen Koning hellem

peld, en de rand omzoomd door deczen tytcl:

CAROLUS REDIVIVUS.

DE HERLEEVENDE KÃREL.

Op де Zweedl'che werreld ziet men op de tegenzyde eenen vogel Fenix, verzeld van deeze bo

vengeltelde fpreuk:

SIBIMET SUPERSTES.

H1’ HERLEEFT UTT ZICH ZELP'EN.

Mids de overleede Vorfl in zynen Zoon en naamgenoot als herbooren was,door de opgevolg

de krooning; en waarom ook op den voorgrond Raat:

SUECIS REDDITUS, Dr: 14. DECnMnnrs 1697.

44N DE zWEEDEN WEÉRGEGEEVEN, DEN 14 DAG 74N

линиями/11111) 1697.
И.

 

Il. Op de voorzyde van den tweeden, welke ílaande de krooning onder de toegevloeide mee
nigre is te grabbel gegooid, llaat het borllbeeld Vvan den nieuwcn Koning, en in den rand dees

tytel;

CAROLUS XII, Der GRA-rra REX SUECIA.

KdREL DE XII, DOOR GODS GEN/IDE KONING

VÄN ZÍÍ/EEDE.

1111 Юге]. A aa De
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ï^97« De Zweedfchc kroon is op de tegenzyde onder dit randfchrifc verbeeld:

CAROLUS POST FATA REVIXIT.

KAREL HERLEEFT NAA ZYNE DOOD.

Mids de nicuwe Koning even als de overleede insgelyks КAREL genaamdwas. Voortsílaat

op den voorgrond , onder de verbeeide kroon :

A DEO DATO PATRE PATRICE, Die 14 DECembris 1697.

DE FADER DES FADERLANDS FAN GOD GEGEEFEN ZTNDE,

DEN 14 DAG FAN WINTERMAAND 1607.

(1) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1697.

pag. tço.

(i) Europ.

Merkur.

L ftuk,

1697. pag.

»86.

(î) Europ.
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Om den vreedehandel , die ten geftel-

den dage des naamiddags ten halfvier uuren

door de aankomft van den Zwecdichen

Afgezant geopend vvierdt, en tot naa (1)

zeven uuren voor de eerile maal dnurde ,

met de wapenen in Nederland te onderfteu«

neu, maakten de Franfche benden vroeg-

tyds zeer groóte beweegingen op haare

grenzen , en floegen op den zeítienden van

Bloeimaand het beleg voor Aath , 't gene in

Henegouwe gelegen en met veelvuldige

veftingwerken door de Françoizen ver-

fterkt was , voor dat zy het by den Nieu-

uieegfchen vreedeaan den Koning van Span*

je weder inruymden. Dcbezettingin tegen-

deel was vry zwak , vericheydene der Be-

velhebberen afweezig , en voerde de Graaf

van Roeux, uyt den huyze van Croy ,die

ftedcvoogd (г) der (lad was, daar binnen

het bevel. Wiens Gemaalin , midsgaders

vericheydene andere vrouwen van aanzien,

met verlofvan den Maarfchalk van Katinat,

(4) Europ,

Merk.

Lftuk,

1697. pag;
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tyd bevel om naar Nederland af te zakken

en zieh by 't (4) verbonde leger te voe-

gen, om gezamenlyk tc zien ofer middel

was van de plaats te behouden. Maar de

belegeraars hadden zieh zoo vail begraa-

ven, en wierden door twee légers onder

de Maarichalken van Bouflers , en Vil-

leroy zoo wel gedekt, dat daar toe, zon-

der een zigtbaar gevaar te ondergaan en

BraíTel аап cene tweede bombardeering

bloot te Hellen , geene kans was ; des trok

het cene gedeelte van 't verbonde leger on

der den Koning van Engeland naar Gem-

btours , en 't andere onder 't beleyd vanden

Keurvorfl: van Beijere (5) weder te rug naar

Deynze. Zulks de belegeraars buyten м« "°P"

vrees de aanvechtingen konden voortzet- 1. ftuk,

ten. Sedert den zevenentwintigften had

den zy reeds de ftad begonnen te befehie-

tcn , midsgaders 's nachts voor den eerílen

van Zomermaand eene merklyke walbreuk

in de halvemaan van Brabant, vervolgcns

1697. pag.

3*4-

aan wien het beleyd van 't beleg toever- eene menigte takkeboílen in de gragt ge-

irouwd was, den tweeëntwintigften van

Bloeimaand die fiad verlieten , alswanneer

's avonds ten acht uuren , längs twee kanten ,

de loopgraaven voor de BruiTelfche poort

wierden (3) geopend. Ondertuflchen was de

Koning van Engeland onder geleyde van

vyftien oorlogfchecpen in Holland en federt

over Breda den vierentwintigften in 'r ver

bonde leger , omtrent honderdduyzend man

fterk, onder een drievoudig loifen van alle

het gefchut te Bois-Seigneur-Ifaac gekomen,

van waar het naar Sint Quintyn-Lennich

opbrak. De Selíche, Hanoverlche en andere

Duytfche benden , ten getale van omtrent

clfduyzend man, kreegen op den zelfden

fmeeten , en door de ingeworpene bomben

de íluysjdie 't water van den Dender op-

hieldt,verbroken ; waar door den volgen-

den dag maar drie voeten waters in de

gragt was. Invoege, die den vyfden

's morgens genoegzaam gevuld, en alles

tot den algemeenen ilorm vaardigzynde,

de belegerden omtrent twee uuren 's mid-

dags om te handelen den trom roerden,

volgens den inhoud van 'tgctrofFen verdrag,

twee dagen (6) laater die Itad inruymden,en f® ^ur°P-

met alle tekenen van eer längs degemaakte 1. ftuk,r'

walbreuk naar Dendermonde toogen. De *697.pag;

gedachtenis van het Winnen van Aath

wordt op deezen penning bewaard.

Hct
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Het kopftuk van den Franfchen Koning, At gene op de voorzyde gefteld is, wordt in den

rand omvangen door deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWIK DE GROOTE, ALLERCHRISTELIKSTE KONING.

de tegenzyde plant een oud ewapend krygskneeht een Franfch vaandel, naait den verOl’ Ё
baas en Stroomgod de Dender; on er dit randfchrift:

TENERA GALLIS PATENS.

DE DENDER VOOR DE FRANfJOIZEN GEOPEND.

Zinfpeelende

op den voorgron

op den ftand der gewonne ftad, welkeaan dien ftroorn is gelegen. Voorts Raaf

ATHA CAPTA, MDCXCVII.

EETH INGENOOMEN, 1697.

De Franfche Koning de мае tydingvan

het overgaan deezer ftad hebbende ontfan

gen, beval den Aartsbifi'chop van Parys

deswege den Hemel te danken, en betuyg

de in den' brief der aanfchryvinge , hoe

hem zoo gelukkig begin van den veldtogt

hoope gaf, dat God, in geval zyne vyan

den bleeven volharden, iu de voorwaar

den te verwerpen , welke hy hen , uyt be

geerte om de ruft aan Europa weer te (I)

geeven , had aangebooden , niet zoude

naalaaten over zyne wapenen de zeegenin

gen, waarmede hy ze tot nogtoe opge.

hoopt had, in ’t vervolg uyt te ftorten.

Onder de aangeboodene en hiervoor reeds

gemelde voorwaarden was geene van de

minften, dat hy den Prins van Oranje

voor wettig Koning van Engeland, Schot

land en Ierland moeft (2.) erkennen. En

hoewel de Franfche Koning in den aanvang

deezes krygs en in ’t gezigt van geheel Eu

ropa op de allerplegtigfte wys verklaard had

nimmer vreede te zullen maaken,dan naa hy

Koning Jakob in zyne ryken zoude herfteld

hebben ,zoo waaren althans die tyden ver

anderd, KoningWillem, niet tegenftaande

het overlyden zyner Gemaalinne, in ’t rus-`

tig bezit dier ryken, en de Franfche on

derdaanen in geenen ftaat langer om de las

ten vau eenen oorlog te onderfchraagen;

dien hun Koning tegens alle de zamen

gezwoorene Vorften van Europa zoo roem

ryk tot nogtoe had ftaande gehouden. Ну

moefl: dierhalven aan den tyd toegeeven,

en eenen vreede, tot welken prys het ook

waar, fluyteu, om, den Spaanfchen Ко

ning van de tegenwoordige bondgenooten

ontzet hebbende , dus eensdeels de ver

zogte erfverklaaring van den Aartshertog

te verhinderen, andersdeels zich in ftaat te

ftellen om, ftaande de vreede aan dat Hof,

de als voor de deur ftaande erfvolging ten

zynen voordeele tebekuypen. Deeze zytred

gefchiedde nogthans geenszins, even als of

hy aan zyne voorheen gedaane beloften niet

meer was indachtig,maar enkellyk om de be.

langen van den gevlugten Koning, willens

voor eenigen korten tyd flechts uyt het oog

verliezende , by gunltiger tydsgeftalte met

te meer naadruks weder te onderfchraagen.

Het ftondt dierhalven aan Koning Jakob

vry onderruffchen op zulke middelen be.

Aaa a. dacht
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dachr te weczen, waardoor hy zynkroon-

recht konde behouden, en dat tegen de

verbonden , die de Franfche Koning in

wcêrwil genoodzaakt was re fluyten, zoo

veel doenlyk waar, te dekken. Des gafde

in Vrankryk gevlugte Koning den achtften

van Zomermaand (1) een wydluchtig ge-

fchrift in 't licht , waarin hy betuygde ,

ziendeeenenvreedehandel zonder zynme-

deweeten begonnen , van welken een der

grondflagen was den onrechtmaatigen be-

zitter zyncr ryken, in de zelven te beves-

tigen , zieh verpligt te vinden om daar te

gen eene openbaare aantuyging te doen,

op dac zyn ftilzwygen voor geene bedektc

toeftemming mögt worden opgenomen;

verklaarende dierhalven alles van onwaar-

dc, 't gene met den Prins van Oranje be-

reyds was of nog in 't vervolg zoudc moo-

gen worden geílooten. Door deezc ge-

daane aantuyging, hoewel van alle de ver-

bondene Mogendheden als kracht- en

vrugtloos aangemerkt , vermeende Ko

ning Jakob het kroonrecht op de ver»

laatene Britfche ryken en voor zieh

en voor den Prins van Walles zynen

Zoon zoodaanig te hebben geveyligd,

dat men niet ontzag tot lof van den laat-

ften deeze gedenkpeaningea in 'c licht te

geeyen.

I. Op de voorzyde ftaat het geharnafte borilbeeld van den in Vrankryk gevlugten Prins; om-

zoomd door dit randfehrift :

JACOBUS, WALLIS PRINCEPS.

^AKOB, PRINS VAN WALLES.

Op de tegenzyde wordt een fchip met drie marten door de holgaande zeegolven wel geflingcrd,

doch niet verflonden, waarom in den bovenrand ftaat:

JACTATUR, NON MERGITUR UNDIS.

НЕТ WORDT DOOR DE В AAREN GESMEETEN, DOCH

NIET VERSLONDEN.

II. De tweede,die kleyner is, vcrbeeldt zyn kopftuk op de voorzyde, binnen deezen tytel:

JACobus, WALLIS PRINCEPS.

JAKOB, PRINS FAN WALLES.

De
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De tegenzyde verbeeldt eene zon, die naa zy door де voorgekome maan verduylierd was ge

weeit, nu met te meerderen glans haare ltraalen uytfchict, volgens dit randfchrift: .

CLARIOR E TENEBRIS, 1697.

HELDERER UTT DE DUTSTERNIS, 1697.

III. De zelfde voorzyde heeft de derde, en op de tegenzyde in de zee eene berlleudc meyn ver.

beeld 5 onder dit randfchrift:

Quo coMPREssA MAGIs, 1657.

HOE MEER BEKNELD, 1697.

IV. De vierde, welke mede de zelfde voorzyde heeft, bevat op dc tegenzydc eene beroerde

zee, die op 't verfchynen der Franfche zon bedaart. Het randfchrift luydt:

OMNIA FACIT IPSE SERENA, 1697.

.ILLES HELDERT zr zELI/E ар, 1597.

V. De laatlie eyndelyk voert op ’t шапок ‚ want het vooriiuk is eveneens , boven eene be

daarde zee eene duyf met eenen olyftak in haare bek, nevens dit randfchrift:

MANSURIE NUNTIA PACIS, 1697.

TTDINGBRENGSTER VAN DEN BESTANDIGEN

ухвата, .697.

Om deezen vreede te bekomen hielden

de Afgezanten der in oorlog zynde Magten

nog veelvuldige zamenkomflen; naamelyk

tweemaal 's weeks, des woensdags en fatnr

dags naa den middagop het huys te Ryswyk,

en gaf ieder, naa ’er door (I) den bemid~

delaar een vaíte voet op ’t ftuk der plegtig~

heden ontworpen was, zyne eyfchen , en

’t gene hy van Vrankryk begeerde, inge

fcbrift over. Welken zoo veelvuldig, en

de zwaarigheden daar uyt ontllaan zoo ge

wigtig waaren , dat de verrezienden niet

zonder reden wegens het vrugteloos fchey

den der aangevange vreedeshandeling be

ducht waaren. Om echter deeze gewigti

ge zaak zoo veelen voortgang, als immers

moogelyk waar, te doen hebben, hielden

de Maarfchalk van Bouflers wegens Vrank

ryk (2)‚еп де Graafvan Portland wegens den

Koning van Engeland tot het uyt den weg

ruymen der ontllaane zwaarigheden op ze

ker Heereflot in ’t vlek Brukom verfehey

dene onderlinge zamenkomften :jade Fran

IIII Deel.

I

iche Afgezanten ilelden den twintígften van

Hooimaand den Zweedlchen Afgezant den

Baron Leliënroot, als ßemiddelaar , zeker

ondertekend ontwerp ter hand, volgens

’t welke, zy beruygdcn dat hun Meeiter

van (_ 3) zin was met alle de tegen hem ver

bondene Magten eenen Vreede te lluyten.

En dewyl met dit fchriftlyk te beantwoor

den veel tyds verliep ,verboodt de Franfche

Koning aan zyne in Holland zynde Gezan

ten voortaan anders als mondeling (4) te

handelen ,welken dienvolgens een nader Ье

richt den Zweedfchen Afgezant ter hand

ftelden, met betuyging zoo dat voor den

twintiglien van Herfitmaand niet wierdt

aangenomen , hun Koning aan die gedaane

uytbiedingen niet meer wilde gebonden

weezen , maar dat де rampen van den oor.

log alleen te lalie van die genen zouden ge

duyd worden, welke bleeven weygeren (5)

met hunnen Meeüer toe te treeden om die,

volgens de aangeboode voorwaarde , te

doen eyndigen. Hooglyk üieten zich de

B b b Keyf
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‚697. Keyzerlyke Afgezanten aan zoo trofchge- neemen, en, het verbond daar van opge

drag` midsVrankryk de wedergeeving van field zynde, te doen ondertekenen. Tot

Straatsburg eertyds toegellaau , in verwiffe- dat eynde dan begaven zich de drie Staar

ling van ’t gewonne Barlelona nu weder in- fche Gezanten de Heeren Heinfius, Wee

trok. De Vercenigde Geweften nogthans' de en Haren naar ’t huys te Ryswyk en

vonden genoegzaam hunne begeerte daar( ondertekenden Omtrent (a.) middernacht

by voldaan, zulks zy beflooten, naa de. van den twintigfleu van Herfllmaand

шатёр Graaf van Portland nogmaals met denMaar- l het verbond van Vreede , nevens de

naar, fchalk van Bouflers (1) te Tubize in on- Franfche Afgezanten , ter gedachtenis

‘69% lng' derhandeling had geweell, de zelve, mids van ’t welke ik deeze penningen gemaakt

(i.) Euro

Merkur.“

ll. (luk ,

1691- Pla-î

1559

m' de bepaalde tyd op ’t eynde liep, aan te vinde.

 

I. De eerlle, op Ы": van de Heeren Burgemeelleren en Raaden der Над Gouda,door den Heer

Daniël de Lange, toenmaals Voorfpraak in’s Graavenhaage en federtVroedfchap en Schepen der ge

melde llad, midsgaders eyndelyk Gemagtigde in de ver adering der Algemeene Staaten ,is ontwor

pen, verbeeldt onder het gekroonde Goudfche wapen child Koning Willem, in de gedaante van

Herkules, welke, vertreedende het haatlyk gedrogt des nyds, op eenen vreedesaltaar de af elegde

wapenen , zynde HET RTKSGEBIED D E R GEWELDENAARTE (I РЕ

Riu м Т Y RANNints) tot een dankoffer verbrandt , wegens den bekomen vreede, die tot

vreugde van Gouda , volgens dit randfchrift, теще:

PAX ALMA GAUDIUM GOUDIE.

DE VOEDSTERENDE VREEDE STREKT TOT VREUGDE

VAN GOUDA.

In ’t verfchiet der andere zyde ziet men het huys te Ryswyk , daar de vreede geflooten is , mids

gaders de zee met lcheepen en het land met де ploeg bebouwen. Voorts zit onder een helder

fchynendc Zon en bazuynende Faam, mil'chen eenen Op de Huyt fpeelenden Herder, de Overvloed,

en de Zee- en Koopgoden Merkuur, en Neptuyn, de althans herllelde vreede met eenen olyftak

in de eene en een klinkende lier in de andere hand, op eenen vail: gevelligden voetllal, welke tot

Opfchrift voert:

M D C X C V I I

CONSOLES, SENA'rusQuE GOUDANUS DICARUNT

FELtci'rA'rr SECULI.

HEB
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HEBBEN DE BURGEMEESTERS EN RAADEN VAN GOUDA

DEEZEN AAN ’T GELUK DER EEUU/E

TOEGEWTD.

Waar in nu dit geluk bellaat, word door ’t randl'chrift voorts nog meer opgehelderd:

PACI RYSVICIIE.

DEN RTSWTKSCHEN VREEDE.

II. De tweede, te Muyde gemunt en aan ieder, die in zyne lotery ingelegd en geene prys ge.

trokken had , ter gedachtenis vereerd gverbeeldt de Bermhertigheyd; welke in de eene hand eenen

vreedetak houdt,en met de andere eene bedrukte Moeder, meteen kind in de armen,opheft; on

der deeze fpreuk :

DE BJRMHERÏIGHETD ROEMT TEGEN HET OORDEEL.

Verfcheydene oorlogswapenen ziet men op de tegenzyde op eenen altaar verbranden; waarvoor

het wapen van Muyde door twee Meermannen wordt vaitgehouden. Het randfchrift luydt al’

dus:

DE VREEDE TOT RTSWTK GESLOOTEN,1697.

De Vereenigde Geweflen hadden dit ver

bond niet dan met kennifle van Koning

Willem aangegaan, te meer, mids men ook

wegens de voorwaarden van den vreede

tui'fchen dien Koning en de kroone Vrank

ryk het insgelyks was eens geworden , in

voege op den zelven nacht ten (r) drie nu

ren het onderlinge vreedesverbond door

de Heeren Pembroke , Villiers, en Wil

liamfon wegens den Koning van Enge

land, en door de Heeren Harlay, Krecy ,

en Kalliere wegens Vrankryk , midsgaders

door den Baron Lelliënroot als Middelaar

wegens Zweede, wierdt (z) ondertekend.

By ’t zelve verbondt zich de Franf‘che

Koning van den tegenwoordigen wettig er

kenden Koning Willem in ’t bezit zyner

ryken niet te zullen ontrullen, veel min

` zyne vyanden helpen, maar den koophan

(3) V.arti

cul des

verbqnds.

(4) VllI.

artícul des

verbonds.

del toeflaan op den voet (3) zoo als die

voor den aanvang des krygs geweeil was,

midsgaders in alle plaatfen der werreld alle

gewonne landen en (leden te zullen weer

geeven , en wederzydfche gemagtigden

aanfiellen, 200 om ’t beweerde recht op de

plaatfen en fteden van Hudfonsbaay te on

derzoeken en beflechten, welke de Fran

çoizen ftaande de laatí’te vreede (4) in be

zit genomen hadden, als om de gefchillen

van de aangeflaagene goederen en inkom

üen van ’t Prinsdom van Oranje, in ’t be

zit van ’t welke Koning Willem шеей her

Íleld worden, op te neemen, (5) verreke

nen en af te doen. Zulks het den vyfen

twintigí‘ten van Herfflmaand door Koning

Willem in ’_t Koninglyk Hofop ’t Loo met

zyne ondertekening wierdt goedgekeurd

(6) en bekrachtigd. De Koning van

Vrankryk door den Graaf van Celi , oudilen

Zoon van zynen eetflen Afgezant den

Heer Harlay , den vyfentwintigften van

Herfflmaand , de wiíïe ryding en ledert ook

beyder bekrachtiging van den getekenden

vreede met de Vereenigde Gewefien en

den Koning van Engeland hebbende te

Fontainebleau (7) ontfangen , liet den

drieënrwintigûen der aanvolgende maand

den zelven met de gewoonlyke plegtighe

den te Parys en door zyn geheel ryk af

kondigen. Den achtentwintigflen van

Wynmaand naar de oude tydsrekening ge

fchiedde het (8) zelve in Engeland. ln

voege men tot lof van Koning Willem,

wegens voor zich de Britfche ryken ge

handhaafd, en echter den vreede aan zy

ne onderdaanen verfchaft te hebben, de

volgende penningen wegens ’t fluyten van

dien gemaakt vindt.
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L De voorzyde van den eerften voert, random het borftbeeld van Koning Willem, dit rand-

thrift:

GULIELMUS III, DEI GRAtia MAGnje BRitanni*,

FRAncia ET HIBERNIiE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING

VAN GROOTBRITÏANJE, VRANKRTK

EN lERLAND.

Op de rugzyde zit Grootbrittanje in de gedaante eener vrouwe met eene ftevenkroon op *t

hoofd , en houdende in de eene hand cenen drietand , leunt zy met de andere op de vereenigdc

kruyfcn van Engeland en Schotland, nevens dit om-en opfchrift:

RESTITUTORI BRITANNIA. MDCXCVII.

AAN DEN HERSTELLER FAN G ROOTBAITTANJE. 1697.

П. Het

i
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ll. Het borftbeeld van den zelfden Vorlì ílaat op de voorzyde van den tweeden, omringd 1697.

door dit randfchrift :_ ..._-.

GULIELMus III, Вы Gal/iria MA-chß BRlTaNNrAt, FRANCIA

lET HIanNraf. REX, Frnnr DernNsort

Plus, Aucus'rvs.

WILLEM DE III, DOOR GODS GEN/IDE KONING 74N GROOTg

BRITTJNYE, VRÄNKRTK EN IERLAND, GODVRUGTIG

EN DOORLUCHTIG BESCHERMER DES GELOOFS.

De tegenzyde , die geene verbeelding heeft, voert binnen eenen vreede- en lauriertak dit op~l

fchrift:

WILHELhMO PRINCIPI MAXIMO,

REGI SAPIENTISSIMO,

IMPERATORI EXERCITUUM,`

AUTHORI FOEDERUM AC CONSERVATORI,

RESTAURATORIQJJE PACIS. MDCXCVII.

deN WILLEM DEN GROOTSTEN PRINS,

DEN WTSSTEN KONING,

DEN BEI/’ELHEBBER DER HEIREN,

DEN AANLEGGER EN HJNDHÄÄVER DER VERBONDEN,

EN DEN HERSTELLER DES VREEDES TOEGEWTD. 1697.

111. De voorzyde van den derden is met het kopfluk des Btitfchen Konings en der zelver rand

met deczen tytel bellempeld: .

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGNUS.

DE ONOVERWINNELTKSTE WILLEM DE GROOTE.

De rugzyde verbeeldt eenen ter aarde leggenden helm, uyt welken eenige korenaairen op

fchieten; onder deeze fpreuk:

PACIS ALUMNA CERES. MDCXCVII.

CERES VOEDSTER РАН DEN VREEDE. 1697..'

IV. Deeze voorzyde is altemets ook wel met eene andere rugzydegepaard , welke vier geflrcn
gäde rechtere handen , binnen deeze fpreuk van den Mantuaanfchen (1) Heldendichter , ver

ldt: XI..1.1.91,

COEUNT IN FOEDERA DEXTRAE.

ZT KOMEN ТЕ ZdMEN DE HJND BIEDEN ТОТ

EEN FERBOND.

V. De vyfde, als bellaande uyt de rugzyden van den derden en vierden ‚ vereyfcht geene na->

dere bcfchryving.

1111 Юге]. С с с VI. De

„LA
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Vl. De laatlle en kleynfle voert op de voorzyde het gelaurierde borñbeeld van den wettig er

WILHELMUS III, DE! GnA'rrA MAGNA’. BRITANNUB,

FRAth/E, ET HIBERNx/a REX.

WILLEIW DE 111, DOOR GODS GENÄDE KONING VAN

GROOTBRITTANïE, VRÁNKRTK EN

IERL/IND.

Boven eenen Fruythoorn ziet men op de tegenzyde uyt eenen ter aardleggenden helm verl'chey

PACIS ALUMNA CERES.

CERES VOESTER VAN DEN VREEDE.

Want deeze, by de Ouden voor de Graangodin gehouden, wordt daarom ook altemets met

1697. _

kenden Koning; omzoomd door deeze tytelen:

de korenaairen opwalTen, onder dit randfehrilt:

(r) Ou

daan R.

gâëggèh Niklaas Chevalier , nog dit opfchrift:

korenaairen 0m haar hoofd , in de gedaante van eene kroon, op de oude penningen (r) verbeeld

evonden. Voorts (laat op den voet dier zyde boven de cerl'te letteren van den Penningmaakor

PAX RYSWIKENsIs, MDCXCVII.

RTSWTKSCHE

Hoewel deeze Zeemoogeudheden het

nu een wyl wegens den voet van hunnen

vreede met Vrankryk eens zynde, zeer

kragtige poogingen by Don Barnardo de

uiros hadden aangewend,om de voorwaar

den, door die kroone aan zynen Meefter

den Spaanfchen Koning aangebooden , ins

gelyks te onderfchryven , zoo was het fluy

ten van den vreede tuchhen Vrankryk en

Spanje des onaangezien nog eene wyl tyds

zeer twyfelachtig gebleeven. Mids de Spaan

fche Afgezant, zonder de wedergeeving

mmm; van het geheele Hertogdom Luxemburg ,

ägcâgt» geenszins daarnaar begeerde te luyfìeren,

` niet regenûaande hy van zynen KoningComte

d'Hlfmh bevel (2) had om dat te moogen doen, by

tom.I. . 

рад,“ aldreu Vrankryk eenige andere landen tot

(3)Europ. eene tegenwaarde van ’t zelve, gelyk het

ужи“ thans (3) aanboodt , wilde geeven. Want

‚Вт, ‚Зав. dees Afgezant de flreng voor de erfvolging

атлет van den Aartshertog trekkende, wilde dier~

s; швед halven deezentoegang open hebben, om

gigli“ langs dien kant. naar tydsvereyfch , by’t

@Hamm overlyden zyns Meellers dc Duyrfche hulp

f°m~l benden in Nederland te konnen brengen.

äâñqxggf Dierhalven ziende zich ook door den (4)

gfe-gcägß Keurvorll van Beijere als Opperlandvoogd

@nite dier Geweûen op ’t naadruklykft aange

¿Tamb drongen om den aangebooden vreede te aan

т]; is, vaarden, vattede by (5) te meer argwaan Á

_VREEDE,11697.

op,d_at die dit íluyten alleen aanried om,ten

voordeele van zynen Zoon , dus de erf

verklaaring van den Aartsherrog te ver

traagen. Dierhalven zoudt hy eenen buyten

gewoonen renbode aan zynen Meefier, met

verzoek van hem liever uyt deeze aanbe

voole bedieninge t’huys te ontbieden(4î),

dan hem tot het onderfehryven der aange

boode voorwaarden tc verpligten, dewyl hy

wel voorzag datVrankryk,’r gene den vreede

het kofte wat het wilde met het Spaanfclhe

ryk begeerde te maaken, om het wedergee.

ven van dat eene Hertogdom dien niet zoude

achterlaaten te aanvaarden. Ondertufl'chen

deed hy zyne plegtige aantuygíng deswe

ge by den Zweedlehen (7) bemiddelaar, en

ragt , als zynde in deezen zynen eylch

door het geheele Keyzerryk om de belan~

gen des Keyzers onderíleund, door dit

voorzigtig draalen het eyndelyk zoo чех-‚(Час

де Franfehe Afgezanten in de wedergeeving

van het Hertogdom Luxemburg bewillig~

den: gevolglyk wierdt het Spaanfehe vree

desverbond nog dien zelven nacht te half

(8) twee uuren door de wederzydfche Ge

zanten ondertekend, en federt , door de

goedkeuring en bewilliging des Spannfchen

Konings zynde bekrachtigd, naar behoo- М

ren uytgewiffeld,en den vierden (9) van

Slagtmaand te Parys met de gewoonlyke 66

Plea

(6) MémJ

8: Negotá

Secr. du

Comte

d'I-larrach

tom. I.

pag. 104.

(7) Мент:

6c Negot.

Secret.du

Comte

d'Hnrrach

tom. I.

pag. 106.

(8) Europ.

Merkur.

1l. пик ,

1697. Ран.

255.

(9) Europ.

erkur.

l I. Ник.

1697. pag.

1. .
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plegtigheden afgekondigd. Ter gedachtc band der voorige Bondgenooten , tot een 169?.

nis van deezen geflooten vreedemet Vrank- betere tydsgelegenheyd uyt vreeze voor

ryk , die dc begeerde erfverklaaring van het geduchtvermoogen des Franfchen Ko

den Aartshertog, mids de daardoor ver- ni'ngs, nog meer verachterde , vinde ik

oorzaakte ontbinding` van den `naauweu deeze penningen gemaakt te zyn.

 

I. Onder het borftbeeld van den Spaanfchen Koning, waarmede de voorzyde belternpeld it,

leeft men op den ronden voetftal dit opfchrift:

CAROLO REGNANTE SEGUNDO.

STAANDE DE REGEERING VAN KAREL DEN

TWEEDEN.

Waar rondom nog dit randfchrift gefteld is:

MAVORTE EXPULSO, PAX EXSPECTATA REDIVIT.

NAA ’T VERBANNEN DES OORLOGS, IS DE GEWENSCH

TE VREEDE WEDERGEKEERD.

De tegenzyde verbeeldt den Keurvoift van Beijere op een zeer moedig paard gezeeten, "t gale

twee gevelde Turken vertrapt; onderY dit randfchrift:

HOSTES PERCUSSIT BAVARUS, TURCASQUE SUBEGIT.

BEUERE HEEFT DE VIANDEN VERSLAAGEN, EN DE

TURKEN ONDERGEBRAGT. '

Cce 2. Door
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1697. Door wicn en wanneer dees penning gemunt is, geeft dit opfchrift van den voorgrond te ken-

"V ncn:

GANDA, MDCXCVII.

TE GENT, 1697.

II. De Keurvorft van Beijere ftaat in Romeynfch gewaad voor den geflooten tempei van

JANUS op de eenc zydc van den tweeden, wiens randfehrift van deezen inhoud is:

NEMO IMPUNE RECLUDET.

NIEMAND ZAL HEM ONGESTRAFT ONTSLUTTEN.

De Beijerlche Keurprins houdt op de rugzyde, in Romeynfch gewaad, in de rechter hand een vuur-

roer naait een zeer moedig paard , 't gene een zyner bedienden vafihoudt. Het randfehrift it:

VIRTUTIS PRjELUDIA AVITiE.

FOORTEKENS FAN DER FOOROUD.EREN DAPPERHETD.

III. Rondom het geharnafte borftbeeld van den Spaanfchen Koning leeil men in den rand der

voorzyde van den derden deezen tytel:

CAROLUS IL Dei Gratia HISPaniarum ET

INDIARUM REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GENADE KONING FAN SPANJE

EN DE INDIEN

Op de tegenzyde is een wapenftandaard van afgelegdc wapenen binnen eene rondgebooge

flang opgerecht, die door eenen olyftak omvlogtcn en met dit randfehrift omzoomd is:

jETERNUM CORONATA MANEBÜNT. 1697.

EEUWIG ZULLEN ZX GEKROOND BLXFEN. 1697.

(OVirg: IV. Op de eene zyde van den Vierden ziet men den Keurvorft van Beijere de tempeldeur van

Än.lib.' УANUS fluytenj binnen deeze (1) fprcuk van den Mantuaanfchen Heldendichter:

1.^.198,

CLAUDUNTUR BELLI PORTÄ, zo SEPTEMbris i6p7.

DE DEUREN DES OORLOGS WORDEN GESLOOTEN, DEN

го FAN HERFSTMAAND 1697.

Dc Spaanfche en Beijerfche Leeuw, zynde iedcr kennelyk door het wapenfehild, 4 gene hy

vafthoudt, trekken op de tegenzyde eene zeegewagen, waarop de Vreede met eenen olyftak in

QVjrg. de rechter hand is gezeeten, zynde dc rand omzoomd door deeze fprcuk (z) van den zelfden Hel-

uift3. dendichter:

JUNCTI CURRUM SUBIERE LEONES.

DE ZAMENGEFOEGDE LEEUÎFEN HEBBEN DEN

WAGEN GETROKKEN.

V. De
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V. De laatfte eyndelyk bevat op de eene zyde het gehelmde wapenfchild van den Heer Johan

Baptilt de Leeuw, in dit jaar Schatmeeiter (1) der Рад Bruil'el , cn op de andere zyde boven den

in volle ruft leggenden Nederlandfchen Leeuw twee gellrengelde rechtere handen, die tulichen

twee olyftakken den vreedellaf van Merkuur vaûhouden. Het randfchrift luydt aldus:

sTAßrLt'rA РАСЕ QUrEsCIT, 1697.

DE VREEDE BEVESTIGD ZTNDE RUST HT, 1697.

Dat de Keyzer en ’t Keyzerryk met zoo

veel nadruks den eyfch van den Spaanfchen

Afgezant tot het wederkrygen van hetHer

togdom Luxemburg onderfleunden , ge

fchiedde met geen ander oogmerk , dan om

dus die kroon in den oorlog tegen Vrank

ryk t’hunnen voordeele te doen volharden ,

mids zy de voorwaarden , door Koning

Lodewyk tot het maaken van eenen vreede

met den Keyzer en het Ryk aangebooden ,

onaanneemelyk hadden verklaard en des

van de hand geweezen. Dan ziende ech

ter tot hun leedweezen de twee Zeemoo»

gendheden , midsgaders den Koning van

Spanje afzonderlyk hunnen pays metVrank

ryk, op de gemelde wys, maaken, dee

(nl-:erop den zy daar tegen op de allerkragtigíle (2)

так" wys hunne aantuyging, verklaarende zich

1697. pig. voortaan wel te zullen wachten van eenig

*55' verbond met zoodaanige volken aan te

gaan, welken , gelyk als voorheen te Nieu

megen , nu weder voor de tweede maal te

Ryswyk zoo ligtvaardig de gemeene ver

bindtenis afgin'gen om met Vrankryk eenen

afzonderlyken vreede te íluyten. En hoe

wel de Afgezanten zoo der Zeemoogend

heden als van den Koning van Spanje be

tuygden hiertoe niet te zyn gekomen,dan

om dat dc Keyzer en ’t Ryk den lait des

oorlogs op hunne meefters nu zoolang al

leen hebbende laaten aankomen, die in

geenen ůaat meer waaren om den zelven

langer te draagen , zoo bragten die echter

 

by de Franfehe Afgezanten zoo veel te we

ge dat den tweeëntwintigllen van Нетт

maand een wederzydfche itilßand van wa

penen (3) tot den eerl'len van Slagtmaand

wierdt geílooten, op dat de Keyzer en

Ryksvorllen immiddels tyd mogten hebben

om zich, wegens het aanneemen of ver

werpen der aangeboodcne vreedesvoor

waarden , rypelyk te konnen beraaden.

Sedert wierden veelvuldige zamenkomůen

onder de bemiddeling van den Baron Le~

liënroottulfehen de Keyzerlyke en Franfche

Afgezanren tot het bekomen van gunfii

gere voorwaarden te Ryswyk gehouden,

maar de laatlten , weetcnde hoe zy naa

’t treffen van den Vreede met Spanje,

Groorbrittanje,e n de Vereenigde Gewellen,

nu in ftaat waaren om de aangeboodene

voorwaarden, zoo niet gewillig ten minlle

door de wapenen, te doen aanneemen,

bleeven pal op de gedaane aanbiedingen

ßaan, invoege eyndelyk ’s daags voor het

(4) eyndigen van den ingewilligden llilfland

van wapenen де Keyzer- en Ryksvorlllyke

Gezanten te raade wierden om den door

Vrankryk aangebooden vreede te aan

vaarden , zulks de onderfchryving nog

den dertiglien van Wynmaand zeer laat

in den avond, op het Vorûlyke buys

(5) te Ryswyk gefchiedde ; waar van

de gedachtenis op deeze twee in Duytfch

land gemaakte penningen ,

wordt.
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I. Rondom het gelaurierde borllbeeld des Keyzers leeft men in den rand van den сек-Раса deeze

tytelen :

lLIi.OPOLDUS,Der GRA-rra ROMANonUM IMPnaA'ron

AUGUs'rus, GERMANIA, HUNGARrAr.,

BOHEMr/e REX.

. 1111 Юге]. D dd LEO`

r 69 7.

————4

(1) Troph.

de Brab.

rom. ll.

fol. 469.

(з) Europ?

Merk.

Il. link ‚

2691. pag.

1.56,

(4) Europ.

Merkur.

Il. link ,

1697. pas.'

310.

Merk.

Il. пик,

1691. раб
bewaard 340.'
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1697.

( )Europ.1

Merk.

Il. пик ,

1697. раз

373.

(2) Europ.

Merkur.

II. iluk ,

1697. pag

3 S9

( )Euro
эдак. P

ILlluk,

1697.

PaS-371

LEOPOLD, DOOR GODS GENEDE DOORLUCHTIG ROOMSeH

KEIZER, KONING VEN DUITSOHLEND,

HUNGERIE', EN EOHEEME.

De vreede, rullende Op de andere zyde Op eene pylaar, houdt in de eene hand eenen olyftak

en in де andere den llangenllaf van Merkuur, nevens dit Om-en opl'chrift:

PAX GERMANO-GALLICA REDDITA RISVICI

ï OCTonnis M D C I I I C.

DE FRANSCHE EN DUTTSCHE VREEDE TE RTSWTK WEERGE

KREEGEN DEN »za-‘x’ VAN WTNMAAND 1697.

II. Eene gebreke kereltrom, zinnebeeld van den geëyndigden kryg, is op de eene zyde van

den tweedcn, nevens dit Hooogduytfch byfchrift , verbeeld:

GOTT LOB, DER KRIEG HAT NUN EIN (LOOH)

M D с 1 1 1 с.

GOD LOF, DE KRTG HEEFT NU EENE (BREUK) 1697.

Een fruythoorn flott zich tuffchen twee vreedetakken in eenen korf uyt, in wiens bodem nog

een kleyn gat, zinnebeeld van den alsnogduurende Turkfchen oorlog, gezien wordt, waarom

in den rand deeze verzuchting llaat:

HERR MACHE GANZ, UND FEST DEM FRIEDE

SEINEN BODEN.

HEERE, VOLTOT DEN VREEDE EN VESTIG

ZTNEN BODEM.

Dit getekende vreedesverbond, door

den Keyzer en het Ryk, midsgaders door

den Franfchen Koning federt met beyder

oedkeuringen zynde bekrachtigd, wierdt

gevolglyk den dertienden van Wintermaand

tullchen de Keyzerlyke en Franfche (1)

Afgezanten te Ryswyk uytgewiffeld, naa

dat de Franfche Koning den zestienden der

voorgaande maand , wegens de vreede

tuffchen alle Chriflene Vorflen van Euro

pa door Gods goedertierenheyd nu herfleld

was, het zingen van den (2) Ambroziaan

fchen lofzang aan den nieuwen Aartsbif

fcho van Parys den Graaf van Noailles

had bevoolen. Voorts om aan alle de in

gewilligde punten te voldoen, wierdt deu

zevenden van Wintermaand het bedonge

huuwclyk tuffchen den Hertog van Bour

gondië en de oudlle Dochter des (3) Her

togen van Savoije ten overllaan van den

Kardinaal van Koaflin te Verfailles in de

hofkapel voltrokken. In ’sGraavenhaage

hadden den negenden van Slagtmaand de

Franfche Afgezanten by Koning Willem,

welke twee dagen tc voore aldaar was aan

geland om naar Engeland (4) over te flee

ken, als wettigen Koning dier rykeu op

eene llaatlyke wyze , even gelyk naamaals

den zellienden van Wintermaand by de Ver

cenigde Staaten gehoor. By welke gele

genheyd, de Heer Krecy het woord doen

de, huune Hoogmoogendheden van de goe

de (5) genegenheyd zyus Konings ’t hun

waart verzekerde: welken daartegen be

tuygende alles , tot de Onderhouding en aan

queeking van de Onderlinge vriendfchap te

zullen bybrengen, tegen den zesdenvan

Slagtmaand het houden van eenen plegtigen

dankdag wegens den bekomen Vreede had

den uytgefchreeven,(6)wordendc,naa’t cyn

digeu der kerkdienllen drie zeer prachtige

vuurwerken op even zoo veele Opgerech

te tooncelen in den vyver des hofs op lall

zoo der Algemeene Staaten , als die van Hol

land des avonds afgellooken. Aldus, en dat

de iuruyming der lieden , welke Vrankryk

by

(4) Europ.

Merk.

II lluk,

1697. pag,`

364~

(5)Euro .
Merk P

ими,

1697. pag.

373`

( Euro .Möìrkur.p

Il. пик,

1697. pag.

363~
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by deeze vreedesverbonden beloofd had

te zulleu wedergeeven, federt volgens der

zelver inhoud geichiedde ; zoo nam dit

groot werk na een eynde, de zoo lang

gewenfehte vreede tuflehen alle Chriftcne

Vorilen van Europa kreeg dus zyn vollen Ï697.

beflag, en gaf dit aanleyding dat zoo in "■

Vrankryk, Engeland, Duytlchland als de

Vereenigde Gewesten de volgende algemec-

ne vreedepenningen daarop gemunt zyn.

I. en II. In den rand der voorzyden van de twee eerften, wier grootfle met het fierlyk borft-

Ddd г beeld,



zoo NEDERLANDSCHE

I697- beeld, en de kleinfle .flechts-met het ltopfluk des Franfchen Konings befrempeld is, leeft men

deezen tytel:

‚ LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

De Vreede, die op detegenzyden verbeeld is, verbrandt met eene toorts eenige oorlogswapc

nen en houdt eenen olyfrak in de flinker hand 5 onder dit randfchrift:

SALUS EUROPIE.

HET HETL VAN EUROPA.

Waarin nu dit heyl beflaat, wordt door dit opfchrift , ’t gene op den voorgrond gefleld is,

uytgelegd:

PAX TERRA MARIQUE PARTA,

MDCXCVII.

DE VREEDE rE LAND EN TE WEEER

VERKREEGEN, 1697.

III. en 1V. De derde en vierde , die de zelfde voorzyden hebben , verbeelden op de tegenzy'l

den Koning Lodewyk in Romeynfch gewaad geevende aan ’t nedergeknielde Vrankryk den olyf

tak van den getroffen vreede. De randlchriften luyden aldus.

PATER PATRIIE.

DE VADER DES VADERLANDS.

Voorts leeft men op de voorgronden, tot meerder uytlegging, nog deeze opfchriften:

PAX CUM GERMANis, HISPANIS,ANGL13

ET BATAvis, MDCXCVII.

VREEDE MET DE DUrrscHERs, sPENyEERDEN,

ENGELscHEN, EN HOLLANDERS,

1697.

V. en



HISTORIPENNÏNGEN: // Beek. 201

V. en VI. De zelfde voorzyden zyn 00k wel met verfchiílende rugzyden gepaard , op welken

de DAPPERHEYB EN GERECHTIGHETD (VIRTUS LT iEQUITAS)

te (amen eenen olytkrans vafthoudende, bovcn dit opfchrift , verbeeld zyn:

-. PACATA EUROPA, 1697.

EUROPA BEFREEDIGD, \6pft

Uli Ъее1. Ece
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1697, VII. De voorzyde van den zevenden vocrt,rondom het gelaurierde kopíluk van den Franl'chen

Koning, dit verfchillend randfchrift`z

LUDOVICUS MAGNUS, Rnx CHRISTIANIserUs, FELIX,

Plus, SEMPER VICTOR.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE KONING,

ALTTD GELUKKIG EN GODVRUGTIG

OVERWINNAAR.

Tull'chen verfcheydene wapenen l'chryf't de Faam op eene eerzuyl, die op de tegenzydc is op

gereeht, en houdt de Overwinning Lodewyks borllbeeld, verzeld door dit byfchrift:

LUDovtco MAGNo, VICTORI MAXIMO, RESTITUTORI

ORBIS CHRISTIANI.

AAN DEN GROOTEN LODEWTK, DEN GROOTSTEN

OVERWINNAAR , EN HERSTELLER DER

CHRISTEN WERRELD.

Voorts leeft men nog, op eenen vierkanten voetlial , onder de befchreeve verbeelding, dit op

fchrift:

HILARITAS PoPuLt GALLtcr PACE PUBLICA RYSWIKENSI,

` AD NUTUM REGIS, STABILITA, MDCIIIC,

DE VREUGDE DER FRANSCHE VOLKEN, TER OORZAAKE

DE ALGEMEENE VREEDE, VOLGENS DE BEGEERTE

.DES KONINGS, TE RTSWTK GEVESTIGD IS, 1697.

VIII. Binnen eenen olyfkrans leell: men, rondom de geharnañe beeldenis van denKoning van

Vrankryk , in den rand der voorzyde van den aehtllen, deeze vcrfchillende tytels:

LUDovrcus XIV, Der GRATIA Рамные ЕТ КАП/мни; REX.

LODEWTK DE XIV, DOOR GODS GENADE KONING VAN

VRANKRTK EN NAVARRE.

Boven den ruftneemenden Mars, worden op de andere zyde drie vliegende kindertjes gezien,

wier een hem den helm , het andere den degen ontneemt , en het derde met bloemen bei кооп,

wegens dat gellooten was de

RTSWTKSCHE VREEDE 1697.

PAX RYSWICENSrs 1697.

Eyndelyk leell: men in den rand des Pennings nog deezen Latynlehen diehtregel:

DEFESSUS DULCEM MAVORS PETIT IPSE Q_UIETEM.

DE VERMOEIDE MARS ZELF ZOEKT THANS DE

ZOETE RUSYÍ

IX. Op
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1697.

IX. Opdceenczydezietmen ONDER.DE T0EJU1G1NG FAN ALLE VOL-

KEN (ACCLAMANTIBUtf POPULIS UNIVERSIS) gclyk op den voorgrond

Ihat , Koning Willem op cene zeegekar , längs verfcheydene cerpoorten , naar den tcmpcl van

de eer opvoeren -, binnen die randfebrift :

REX SUA DONARI QUANQUAM VETAT ACTA TRIUMPHIS,

LIBERA FAMA TAMEN S4)LÄ HÄC IN PARTE REPUGNAT.

HOEWEL DE KONING WEIGERT

DAT ZTNE DAADEN MET ZEEGEPRAALEH

VERSIERD WORDEN,

ZOO STREEFT N0G1HANS DE ГRTE FAAM OP DAT

STÜК ALLEEN TEGEN.

Ее с г Bin-
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Binnen eenen olyfkrans , leeß men op de andere zyde dit wydluchtig opfchrift:

LIBERAVIT GENTEM SUAM,

1ACQUISIVIT SIBI REGNA, SERVAVIT SOCIOS,

INJECI'I` FRENA LICENTIIE,

l

ORBI RESTITUIT PACEM, MDCXCVII.

Hr HEEFT ZIN VOLK VERLOSI',

VOOR chII KONINGRIKEN GEWONNEN,

DE EONDGENOOIEN BEHOUDEN,

DE ONGEBONDENIIETD ,MN DEN BEND GELEGD,

EN DEN VREEDE ,DIN DE WERRELD НЕМЦЫ), 1697,

X. De volgende , die mede de zelfde voorzydc heeft , voert insgelyks, hoewel zonder eenen

krans, dit opfchrift:

LIBERAVIT GENTEM SUAM,

AQUISIVIT SIBI REGNA, SERVAVIT SOCIOS,

INJECIT FRENA LICENTIIE,

ORBI RESTITUI.T PACEM, MDCXCVII.

CUM PnlerEoro.

HT HEEFT ZTN VOLK FERLOST,

VOOR ZICH KONINGRTKEN GEWONNEN,

DE BONDGENOOTEN BEHOUDEN,

DE ONGEBONDENHETD JAN DEN BAND GELEGD,

EN DEN VREEDE JAN DE IVERRELD HERSTELD, 1697.`

MET VOORRECHT GEMAAKT.

XI. Het gelaurierde borílbeeld van den 'Brirfchen Vprít is , op de voorzyde van den derden,

door dit randfchrift omzoomd:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGNUSJ

DE ONVERWINNELIKSTE WILLEM DE GROOTE.

Het Koninglyke lußhuys te Ryswyk “за: ор де tegenzyde, onder доске fpreuk:

PAX HUIC DOMUI.

VREEDE DEEZEN HUIZE.

Welk
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Welk hof gemeenlyk , het huys van Nienburg genaamd wordt, om dat, als ’s Koning Wil.

lems Grootvader het zelve eertyds begon te bouwen, de Hertog van Nieuburg daarvan den ecr- )Europ.(r

деп lìccn (t) gelegd heeft. Voorts (laat op den voet der zelfde zyde nog dit opfchrift:

1697. pag.

2.87.

PAX GENERALrs IN ARCE RYSWYK DOMO PRINCIPrs

ARAUStoNrs, MAGNE BRITANNrre: REGIS.

MDCXCVII.

ALGEMEENE VREEDE IN ’T SLOT TE RTSWTK, ZTNDE

HET HUTS VAN DEN PRINS VAN ORANj'E,

KONING VAN GROOTBRITTANyE. 1697.

hXII. De twaalfde voert rondom het gelaurierde borllbeeld van den Britfchen Vorit dit rand

l'c rift:

WILHELMUs III, Der Gitana MAGNA-z BRITANNrr'n,

FRANCIA; ET HIBERNMB REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING

VAN GROOTBRITTANYE, VRANKRTK

EN IERLAND.

Boven eenen regenboog, die nevens eene bedaarde zee op de te enzyde verbeeld is , ziet men

eene duyf met den bekomen vreedetak in haare bek, verzeld van it bovengeftclde randfchrift:

MANSURIE NUNTIA PACIS.

TTDINGBRENGSTER VAN DEN BLTVENDEN

VREEDE.

. Eyndelyk, om te doen шпат van welken vreede zy de tydingbrenglìer is , zoo lcelì men

voorts nog op den voorgrond:

PAX RYSVVIKstxs, MDCXCVII.

RTSÍVTKSCHE VREEDE, 1697.

IIII meel. F ff . XIII.
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XIII. Rondom hct borílbecld van Koning Willem , leed men deezen tytel in den rand van

den dertienden :

INVICTISSIMUS GÜILLELMÜS MAGnus.

DE ONQVERWINNELXKSÏE WILLEM DE GROOTE.
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De tegenzyde verbeeldt Europa in't midden der Kretefchezee, op eencn witten ftier (i)gezee- 1697.

ten , aan't welke eene nedcrdaalende Duyf den vreedetak der geflootene vreedesverbondeubrengtj ~(j , Qvid

waarom in den rand flaat : Metam. '

lib. IL '

à

QUANTARUM NUNCIA RERUM, MDCXCVII.

VAN HOE GROOTE ZAAKEN IS ZT DE TTD1NG-

BRENGSTER, 1697.

XIV. Dewyl de veertiende beftaat uyt de rugzyde van den voorgaanden en die van den elfden,

zoo behoefc hy geene nadere befchryving.

XV. In den rand van den vyftienden leefl men, rondom 's Koning Willems gclaurierd borft-

becld, deezen tytel:

INVICTISSIMUS GUILLELMUS MAGnui.

DE ONVERWINNELYKSTE ¡VILLEM DE GROOTE.

De gekroondeBritfcbe leeuw, welke op de tegenzyde in den rechteren voorklaauw eenen vree

detak , en in den flinkeren , die op de werreldkloot ruft , een bloot zwaard en eene weegfehaal

houdtj is verzeld van dit randfehrift:

. HINC PAX , UNDE jEQUITAS.

ALWAAR DE GERECHTIGHEYD IS, FANDAAR KOMT

DE VREEDE.

Wanneer dit nu bekomen is, geeft dit opfchrift van den voorgrond dier zelve zyde te kennen:

ANGLORUM GLORIA, REGE WILHELMO III

MDCXCVII.

STAANDE DE REGEER1NG VAN WILLEM DEN III,

ZYNDE DE GLORI DER ENGELSCHEN

i 6 9 7-

XVI. De laatfte penning van deeze plaat vereyfcht geene nadere befchryving , als beftaandeuyt

de reeds befchreevene ruggeftukken van den elfden en laat ilvoorgaanden penning.

Fifi XVII. Voor

■
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XVII. Voor het Vorftlyk buys te Ryswyk en tuflchen den Britfchen en Nedcrlandfchen leeiw

houden de Gcrcchtigheyd en Overvloed den vreedetak boven de werreldkloot en onder die rand-

fchrifc :

JURAQue AB НАС TERRA CAETERA TERRA PETET.

VAN Dit LAND ZAL DE OVERIGE fVERRELD WETTEN

ONTFANGEN.

Verftaa door de werreld de landen der Chriftene Vorftcn van Europa. Voorts ftaat nog op

den voec dier zelfde zyde :

PAX
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PAX RISVICENSIS, MDCXCVH. —

DE RYSIFYKSCHE FREEDE, 1697.

De tegcittydc, die geenc verbeelding heefc, voert dit langwylige opfchrift:

.... ' • • \ \ • -t i • • » • - ■ i - i i X

COMITIA PRO PACE GENERALI

PRINCIPES FOEDERATOS INTER ET GALLIARUM REGEM

IN ARCE RYSWYK

DOMO REGIA GUILIELMI III,

PRINCIPis ARAUSioNis,

MAGna BRITanniä REGis,

HOLLANDS GUBERnatoris, GENERa lisqjtb DITIONIS

ORDINUM GENERALIUM,

CONST1TUTA SUNT MENSE APRILI

MEDIATORE CAROLO XI SUECIiE REGE.

QUO DEFUNCTO XVII KALendas МАИ,

CAROLO XII FILIO EJUS SUECia REGe

MEDIATore APERTA SUNT

. . . , VII IDUS МАП,

PACIQUE SUBSCRIPTUM FUIT

GALLIA, ANGLIA, HOLLANDia, HISPANia

XII KALendas OCTOBRIS, AC DENIQUE A GERMANIA

III KALendas NOVEMBris MDCXCVII.
ry t » » * / ' * • *

I

DE SAMENKOMSY TOT EENEN ALGEMEENEN VREEDE

TUSSCHEN DE FERBONDENE FORSTEN EN DEN

KONING FAN FRANKRYK

IN HEY KONINGLYKE HUYS YE RYSWYK,

TOEBEHOORENDE AAN WILLEM DEN III, ... .

PR INS FAN О RANJE, .

KONING FAN GROO TB RIYYANJE,

STADHOÜDER FAN HOLLAND,

EN OPPERKRYGSBEFELHEBBER DER ALGEMEENE

STAATEN,

IS IN GRASMAAND

ONDER DEN BEMIDDELAAR KAREL DEN XI

KONING FAN ZJVEEDE GEREGELD}

MAAR DEES DEN if FAN GRASMAAND OFERLYDENDE,

IS DIE, ONDER DE BEMIDDELING FAN DES ZELFEN

ZOON KAREL DEN XII

KONING FAN ZJVEEDE,

DEN 9 FAN BLOEIMAAND GEOPEND,

DEN го FAN HERFSTMAAND DE FREEDE

DOOR FRANKRYK, ENGELAND, HOLLAND EN SPANJE

ONDERTEKEND,

EFEN ALS 00K EYNDELYK DEN jo FAN fFYNMAAND

DOOR 'Y DUYYSCHE RYK 1697.

Uli Ъее1.
XIIX
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(1) Vlrg.

Ecl. IV.

v- 7

(а) замы.

де bello

Pun. lib.

x1. r. 596

‘C $91»

(’) I. Deel

fol. 1.8.

ш. Dnl

{01.1.93.

(a) Virg.

Ecl. lV.

vl'. 6.

XlIX. Op de voorzyde van den achttienden penning zit de vermoeide Mars op eenen flapel

afgelegde wapenen, naait een eerteken van allerhande bouwgereedfchappen , ’t gene door den

vreede onderfteund wordt, als dit opl'chrift, dat daaraan gehecht is, te kennen geeft:

PAX RYSWICENsrs, 1697.

DE RISWTKSCHE VREEDE, 1697.

En dewyl het ten tyde des vreedes is dat de zoete ruft voornaamelyk gel'maakt wordt; zoo

Паз: tot randfchrift:

‘o

SIC REDIT ALMA QUIES.

ALDUS KÈERT DE HETLZÄÄME кол WEBER.

Op de tegenzyde ziet men den met olvfomvlogten flangenftaf van Merkuur op dat gedeelte der

werreld ruiten, ’t ene EUROPA genaamd en hirr van een helder licht beitraald wordt; in

’t welke ’s Heeren cbreuwfche naam , even als in den rand dit (1 ) omfchrift gefield is:

. f .

I

COELO DE MITTITUR ALTO.

HT WORDTVAN DEN HO OGEN HEMEL AFGEZONDEN.

\

Te wecten de verkreege Vreede. Op de dikte des pennings leeft men voorts nog deeze (2)

fpreuk:

PAX UNA TRIUMPHIS '

INNUMERIS POTIOR.

EEN VREEDE GAAT ONYELBAARE OVERWINNINGEN

ТЕ BOVEN.

XIX De eene zyde van den negentienden verbeeld: den geflooten (Ч tempel van Janus, om.

zoomd door dit randlchrift:

PACE TERRA, MARIQUE PARTA JAN US CLAUSUS.

DE VREEDE TE LAND EN ТЕ И’АТЕК ЗТЫВЕ BEKOMEN,

IS _'ì'ANUS TEMPEL GESLOOTEN.

Op de tegenzyde geeft de Overvloed, die _naait eenen ontftooken altaar flaande, den (туг.

hoorn in den flinkeren arm houdt, de rechter hand aan den Vreede, welke bekranft met olyf',

naait eenen ontftooken altaar, eenen hoop afgelegde wapenen met eenen fakkel in den brand fteekt;

onder dit randfchrift:

F ELIX TEMPORUM REPARATIO.

GELUKKIGE HERSTELLING DER Y'TDEN.

Eyndclyk leeft men op de dikte des pennings nog deezen(;) dichtregel:

JAM REDIT ET VIRGO, REDEUNT SATURNIA REGNA.

NU KOM? DE MAAGD, EN SATURNUS RTK IVEDEROM.

Те weeten de gereclitigheyd en gelukkige tyden.

 XX. De
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XX. De met olyfbekranftc Vreede houdt,op de voorzyde van den twintigften, in zynen arm 1697

eenen fruythoorn en in de flinkere hand den flangenfiaf van Merkuur 9 verzeld van dit rand

fclirift:

Op de tegenzyde zit de Oorlogs od Mars geboeid op eenen ftapel afgelegde wapenen, onder

PAX PUBLICA, 1697.

DE ALGEMEENE VREEDE, 1697.

шиш:

deeze fprouk van (2) den Prins der tynfehe heldendichreren: 1Еп.пь.

1. Y. 2.99,'

SELVA SEDET SUPER ARMA.

HI ZIT VAST OP DE WREEDE WAPENEN.

XXI. De eene zyde van den eenentwintigften verbeeldt,bovcn het Koninglyke lufihuys te Rys

wyk, en het in ’t verfchiet vertoonde Delft, eenen Engel, die de VR EEDE (PAX) пуст

blaafl: , mids die aldaar geflooten was , volgens het opfchrift van den voorgrond:

PAX RYSVICCENSIS.

DE RISWIKSCHE VREEDE.

De Vreede, ftaande op de andere zyde tuffchen het jaar 1697, houdt in de rechter hand den

vreederak en in de flinker de wapenfchilden der bcvrcedigde Vorften , aan eenen olyikrans onder

ling ver-knecht, onder dit randfchrift:

I

Voorts leeft men op de dikte,of rondom op den rand des pennings,deeze gewyde (a) Грань;

CONCORDI PACE LIGABO.

IK zELzE DOOR EENEN EENDREGTIGEN VREEDE

VERKNOCHTEN.

(2.) Chron.

I. B. kap.

XXII.

ET РАСЕМ ЕТ отшм DABO IN ISRAEL. И:

PARALIPOMEN XXII.

EN IK ZAL EENEN ONBEKOMAIERDEN VREEDE OVER

IsREEL GEEVEN. CHRONTKEN 11.

XXII. De te Ryswyk bekome vreede ruft, op de eene zyde van den tweeëntwintigfien,ondcr

de fchaduuwe van eenen olyfboom, tqu'chen dit omen opfchrift:

NUNQUAM VIOLETUR AB АЗА/О TRANQUILLITAS

í’ REDUX.

DAT DE WEDERGEKEERDE GERUSTHEID IN GEENE

EEUW GESCHONDEN WORDE.

De Vreede en Merkuur binden op de andere zyde het vaneengefcheurde EUROPA dogg

eenen olyttak te famen, vcrzeld van dit om-en opfchrift:

Gag 2 NE
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NE TOTA DEHISCAT, PAX RYS WICKensis CONCLttsa

MEDIANTE SUECIA, 1697.

OP DAT НЕГ NIET GEHEEL VAN EEN BERSTTE, IS D E FREE-

DE ГЕ RYSWYK^ ONDER DE BEMIDDELING VAN

ZfVEEDEy GESLOOTEN, 1677.

XXIII. De drieëntwintigfte vcrbecldt hct Vorillyke buys tc Ryswyk met zyn voorhofen

daarachterlcggende tuynen ¡ gelyk hec om-en oplchrift gctuygt :

VILLA REGIS RISVICANA, THEATRUM PACIS,

M D С I I I C.

НЕТ KQNINGLYK HUTS ГЕ RÎSfVTK, ZTNDE НЕТ TOONEEL

VAN DEN VREEDEy 165*7.

Naaft den gekroonden Keyzerlyken arend , houden twee vliegende bindjes de wapenfchílden

van Vrankryk, Kaftilië, Icrland, Savoije ende Vereenigde Gewcften aan ecne keten te famcn

verknocht ; waarom men in den rand leeft :

PAX GERMANa, GALLica, HISPANica, ANGLica,

SABAUDica, BELGICA.

DE DUÏTSCHE, FRANSCHE, SPAANSCHE, ENGELSCHE;

SAVOYSCHE EN NEDERLANDSCHE

VREEDE.

XXIV. De Maarfchalk van Bouflers en de Graaf van Portland, die tot bevordering van den

vreede ondeiling in *t veld tc famen gekomen waaren, ftaan in Romeynfche kleeding , tuflchen

de gekroonde wapenfchilden van *t Keyzerryk , Vrankryk , Grootbrittanje en de Vereenigde Ge-

weiten , op de eene zyde van den drieëntwintigften , en wyzen met de hand op hoe wonderbaare

wys de olyftak van den door hen ontworpen vreede tuflchen de wapenen federt is opgefchootenj

want het om-en opfchrift luydt aidus:

INTER CASTRA EX LAURIS OLEA PACE GENERALI

IN EUROPA.

TUSSCHEN DE LEGERS IS UTT DE LAURIEREN DE OLTFBOOM

IN EUROPA DOOR DEN ALGEMEENEN VREEDE

VOORYGEKOMEN.

Op de andere zyde ziet men de Gerechtigheyd onder de handleyding van den nevensftaanden

Vreede tot hct nedergczecten Europa nadercn , gelyk hct randfehrift beveftigt:

JUSTITIA PACE EUROPAE REDDITA,

MDCLXXXXVII.

DE GERECHTIGHEYD AAN EUROPA DOOR DEN VREEDE

fVEERGEGEEVEN, 1697.

XXIV. Dé



HISTORIPENNÎNGEN: II BoeL 213

XXIV. De eerfte van de op deeze plaat ftaande penningen, is door de Staaten van Vriefland

gemaakc, en verbeeldt des op de eene zydc datgewcft , in de gedaante eener zittende msagd, ge-

lyk blykt uyt het wapenfchild en 4 ondergeftelde woord FR I S I A {VR IES LAND). In Ч

verfchiet zicc men den opcnftaanden tempel van den TWЕЕHO О FD IGEN JJNUS

(J ANUS BIFRONS), enin den bovenrand dit omfchrift:

APERTO DIGNA TIMERI.

ÊT \T OPENZTN MET RECH? TE VREEZEU.

Uli "Deel. H H In
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,697_ In ’t verfchiet der andere zyde ziet men verfcheydene ltoopvaardyfcheepen eene_bedaarde

zee bebouwen; mids nu de gemelde tempel door’t maaken van den vreede hier gellooten is, waar~

om Vrieiland voorzien met eenen vreedesllandaard , en hebbende den hoorn van den verhoopten

overvloed aan zyne voeten, uyt dankbaar@ erkentenis van dat geluk eene offernap op eenen ont

llooken altaar uytllort ; onder dit randlchrift:

CLAUSO PIA, GRATA, FIDELIS.

ВТ’Т TOEZTN GODVRUGTIG, DANKBAAR EN GETROUIV.

Wat nu door ’t open- en toezyn van janus tempel betekend wordt , is alom bekend , en des

hier alleen aan te merken, dat des zelfs geheele zinlpeeling Op den Ryswykfchen Vreede haare

betrekking heeft 5 want het opfchrift luydt aldus:

PACIS GENERALis RYSWYKENsts, MDCXCVII.

VAN DEN ALGEMEENEN RTSWIKSCHEN VREEDE,

1697.

XXVI. De tweede van deeze plaat door de [lad Amllerdam gemunt, en van goud aan ieder

der zesendertig Raaden vereerd, verbeeldt E URO PA, in de gedaante eener vrouwe, welke

eene ofi'ernap op den ALTAAR DES VREEDES (PACIS ARA) uytllort; onder

dit randlchrift:

PAX ADES, ET TOTO MITIS IN ORBE MANE.

KOM AAN VREEDE, EN VERBLTF ZAGTZINNIG DE

GEHEELE WERRELD DOOR.

Op de andere zyde zit het in volle ruil met den uytgellorten hoorn van overvloed aan zyne

voeten, houdende in де eene hand den llangenflaf van Merkuur en in de andere den olyltak van

den bekomen vreede , waarover de werreld, volgens het randfchrift , met recht mag verheugd

zyn:

TRANQUILLUS GAUDEAT ORBIS.

DAT DE BEVREEDIGDE WERRELD ZICH VERBLTDE.

Voorts leeíl'. men op den voorgrond nog dit opfchrift:

РАСЕ FRUGIFERA INTER GALLO's,

BATAvOs, BELLIQUE socios RESTITUTA,

CONSOLES SENATUSQUE AMSTELOOAMENSIS .

NU-MISMA Hoc cuni JUssERUNT,U ,l ’ 1,

м 001; хх ххУ-д i. -‚ 1 I, I; 1*:

DE I/RUGTRRENGENDE VREEDE

TUSSOHEN DE ERENpOIzEN, HOLLENDERS

EN I/ERDERE KRTGSGENOOTEN EINDE HERSTELD,

HEBBEN DE EURGEMEESTERS EN REED I/EN E'MSTERDEM

DEEzEN PENNING DOEN MUNTEN, i697.

Xxvn.
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XXVII. En dewyl dees goude penning aan де gemelde Amilerdamfche Randen in eene zil~

vere doos is gegeeven; zoo wordt altemets der zelver bodem en dekfel als een penning tegeneen

1697.

gevoegd gevonden. Zulks dan de eene zyde onder de Keyzerlyke kroon, het nieuw Amllerdamfch

wapenfchild bevat ,'t gene tull'chen de wapens der vier in dit Laar in bewind zynde Burgemeellers,

te weeten van de Heeren johan Hudde, johan Korver , Ja ob Boreel , Heer van lint Aagt en

François de Vicq, nan twee bylbundels , het teken dier hooge bedieninge , gehecht is ; Ыппсп

eenen kring van de zesendertig wapenen deezer thans in bediening zyndc Amílcrdamfche Raads

leden :

Mr. Johan Huydekoper , Ridder , Heer van

Maarfeveen enz.

Mr. Johan Korver.

Johan Hudde.

Mr. Jakob Boreel, Heer van lint Aagr.

Mr. N:klaas Witfen.

Mr. Nanning Kloek.

Kornelis Valkenier.

Johan Six, Hr. van Wimmenum en Vro

made.

Egbert de Vry.

François de Vicq.

Mr. Gerard Hooft.

johan de Vries.

Mr. Jakob Hinlopen.

Dr. Dirk Bas.

Mr. Adriaan Bakker.

Mr. Jeronimus de Haze Georgio.

Pieter Reaal, Heer van Vreeland.

Mr. François de Vroede. „

Daniel Bernard, Heer van Kattenbroek.`

Wouter Valkenier.

Johan van Oollerwyk.

Mr. Koenraad Burg.
Daniel Hochepied.l

Jakob Scott.

Mr. Dirk Munter.

Gerbrand Pankras Michielfz.`

Mr. _johan Deutz, Heer van Allendell't.

Mr. Qliryn van Stryen.

Mr. Johan Geelvink.

Mr. Ferdinaid van Kollen.

Henrik Hudde.

Mr. Kornelis Bots vnn Waveren.

Mr. johan Blaauw.

Jakob Elias.

Mr. Niklaas van Bambeek.

Mr. Kafpar van Kollen.

De tegenzyde voert het oude Amllerdami'che wapenl'child,binnen deeze fpreuk:

TENET IEQUORA TUTA.

ZT HOUD DE ZEE FEÍLIG.

 

XXVllI. Dees door d.: llad Dordrecht gemaakt, verbeeld: op de eene zyde den gekroonden

Н h h z Vree
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(1)Virg.

Ел. lib.

Vlll.

y.64x.

(t) r. nur

fol. 481..

Vreede, die IN ’T j? AAR 1697. (AN No M D C X CVI I) den tempel van den tweehoof

digen Ianus toefluyt, aan wiens bekranfle pilaaren de Oorlogsgod Mars gekluyflerd legt. In ’t

verfchiet ziet men ecne bedaarde zee met fcheepcn,en wat voorwaart,nevens de werteldkloot en

eenen uytgeflorte hoorn van (chatten, den Koopgod Merkuut eenen wimpel houden , waarop

.ftaat :

Ч

EUROPIE PAX REDDITA.

DE VREEDE AAN EUROPA WEERGEGEEVEN.

Welk wertelddeel op de tegenzyde met den hoorn van overvloed in den flinkeren arm en eenen

olyftak in dc rechter hand aan den boord eenertmet fcheepen bevragte zee is gezetten. Want

op den voorgrond fiaat:

EUROPA.

XXIX. Achter eenen ontflooken altaar , aan wiens voet een geflagte zeug legt, ziet men door

de Gezanten der bevreedigde Vorfìen eenen tempel, AAN 741?US TO E G EWТD (J A

NO SA CRU м) onder deeze fpreuk van (t) den Romeinfchen Heldendichter, fluyten:

CIESA FIRMABANT FOEDERA PORCA.

ZT BEVESTIGDEN DE VERBONDEN DOOR EENE

GESLAGTE ZEUGE.

Wat nu deéze fpteuk en verbeelding bediedt is hier (*) voor uytgelegd. Op de tegenzyde ziet

men binnen de wapenfchilden van den KEYZER, SPANGIEN, BRANDEN

BURG, PALTZ, SAXEN, BEIJEREN, ENGELAND, SWEDEN, de7

PROVIN'1`IEN,nit SPAANscHe NEDERLANDEN, ’T RYK, LOTHA

RINGEN, SAVOIJEN , en VRANCKRYK het Ryswykfehe vreedehuys, onder dit

byfchrift:

RYSWYK GUILELMI III, Der Gna'rra MAGNA'. BRITANNUE

ETC. REGIS PALATrUM. MDCXCVII.

HET' RTSWTKSCHE HOF VAN WILLEM DEN III, DOOR

GODS GENADE KONING VAN GROOT

EerrENyE ENz. 1697.

XXX. Het wapenfchild van ’t dorp Ryswyk is, op de eene zyde van den laatflen, aan eenen

flapel van allerhande oorlogsgereedfchappen, onder dit randlchrift , gehecht: `

PAX RYSVICCENSIS. 1697.

DE RTSWTKSCHE VREEDE. 1697.

Boven
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DE ALGEMEENE VREEDE.

Boven den vreede , die in de gedaante eener bittende vrouwe in de eene hand eenen over- 1697.

vloedshoorn , en in de andere eenen olyftak houdt , leeft men in den rand der tegenzyde dit ~———-

byfchrift :

PAX PUBLICA.

De vreede aldus tuiTchen de nu zoo lang

in den oorlog geweeft zynde Chriftene

Vorften van Europa , door de bemiddeling

van den jongen Zweedfchen Koning, ten

verzoeke van Vrankryk eyndelyk herfteld

zynde, zoo verzuymde des zelfs Afge-

zantde Graaf d'Avaux niet, mids Koning

Lodewyk de eerfte geweeft was, welke

de Zweedfche bemiddeling verzogt had,

van 00k de eerfte te zyn om den jongen

Koning van de voldoeniug en diepe gehou-

denis zyns meefters , wegens het gedrag en

wys beleyd des Zweedfchen Afgezants,

ilaandede Ryswykfche vreedehandelingen,

alom betoond , op eene zeer verpligtende

wys te betuygen. De voorgaande eeuvven ,

zeyde hy , hebben Zweede met de wape-

(i)Europ. nen in de(i)hand vefichrikkelyk vertoond,

Merk. dan het was voor de eeuw des tegenwoor-

1697. ptg. digen Konings, en zyner doorluchtige

3S9« Raaden bewaard, om zieh in eenevreed-

zaamer geftalte , door het byleggen der

zwaarwigtigfte gefchillen , welke geheel

Europa in den brand gezet hadden, aan

het zelve te doen befchouwen , en das door

de voorzigtige handigheden, met welken,

ftaande de laatfte jaaren , dat zwaanvigtig

vreedewerk volwrogt was, ieder doen be-

vinden, dat het Zweedfche volk geene

mindere bequaamheyd bezat in 't voorzig-

tig beieggen van de allerneteligfte onder-

handelingen , dan dapperheyd in het uyt-

voeren der gevaarlykße krygsverrichtin-

gen. Voorts betuygde hy zyneblydlchap,

ter oorzaake de gelukkige voorfpellingen,

welke hy wegens het gloriryk begin van

de regeering des Zweedfchen Konings eer-

tyds had opgevat , thans door het iluyten

van den Ryswykfchen vreede met zoo

grooten Iuyftervoor zyne Zweedfche Ma-

jefteyt,enzoo veelvoordeel van degeheele

Chriftenheyd, volgeus zyne verwachtin-

gen waaren uytgevallen ; en welken des hem

nu tot cen onwraakbaar onderpand ver-

ftrekten , van dat des zelfs Zweedfche on-

derdaanen onder de wyze regeering van zoo

grooten Vorft, in 't vervolg een volkomc

geluk, heyl en welftand ftonden te genie-

ten. Gelyke betuyging deed de Franfche

Koning in eenen brief den zevenentwin-

tigften van Herfftmaand deezes jaars te

I Fontainebleau (г) gedagtekend, welken

de Franfche Afgezant , by 't doen deezer

aanipraake, aan den Zweedfchen Koning

overleverde, tot wiens eere, wegens de

welgelukte vreedesbemiddeling te Rys-

wyk, men 00k deezen penning gemaakt

vindt.

fi) Europ.

Merkur«

Il.ftuk,

1697. pag.

358.

Rondom het fierlyke borftbeeld des jongen Zweedfchen Konings, leeft men in den rand der

voorzyde deezen tytel :

CAROLUS XII, Dei Gratia REX SUECIiE.

KAREL DE XII, DOOR GODS GENADE KONING FAN

ZWEEDE.

1Ш 'Deel. Iii Op
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Op de tegenzyde gecfc de zelfde Vorft, die in Romeynfchc kleedjng en ilaande vcibeeld is,

den olyfiak des vreedcs aan Europa, onder dit randfchnft :

AUSPICIUM IMPERII FELICITAS EUROPAE.

НЕТ BEGIN VAN ZYN R1K IS *f GELUK VAN EUROPA.

Eyndelyk lecft men, onder die verbeelding op den voorgrond, nog die opfebrift:

PACE ORBI CHRISTIANO PARTA RYSWICI, 1607.

DE VREEDE TE RYSWYK AAN DE CHRISTENWERRELD

VERZORGD, 1697.

BESCHR Y
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BESCHRYVING

DER

NEDERLANDSCHE

HISTORIPENNINGEN:

DES VIERDEN DEELS

DERDE ВОЕ К.

1697.

fit-

Il Detl

79-

(i) Refol.

der Staat.

Gener.

50a.

1697. fol.

514.

(1) Refol.

der Staat.

Gener.

8 Aug.

1697. fbL

416.

(3) Refol.

der Staat.

Gener.

1 6 Aug.

1697.

fol. 441.

E tc Ryswyk gefloote vreede

: was niet min roemryk voor

1 Koning Willem, dan voor de

, Vereenigde Geweften. Want

» de eerfte zag zichdaardoor in

weerwil van de veelvuldige poogingen zy-

ner tegenflreeveren voor wettigen Koning

van Grootbrittanje erkend; en de tweeden

hadden de eer van hem door hunnen by-

itand niet alleen daar op geholpen, maar

federt door de kragt huuner wapenen ge>

handhaafd,en thans by 't flnyten van dee-

zen vreede voor altyd beveftigd te hebben.

De wyduyrgeftrekte koophandel dier Ge

weften had voorlang tot aan (*) de uyter-

fte eynden des werrelds hunnen naam be-

kend gemaakt,en was daarenboven de гост

hunner wapenen , federt den ondernomeu

overtogt van den Prins van Oranje naar

Engeland, tot in het hart van Moskovie

doorgedrongen. Invoege de Grootvorft

van dar wyduytgebrcyde ryk befloordoor

't atzenden van een plegtigGezantfchap,

niet alleen zyne hoogachting tot de Veree

nigde Nedcrlanden te betuygen , maar in

perfoon die geweíten te gaan bezigtigen.

Het afgevaardigde Gezantichap was over-

prachtig eu luyfterryk, want het beftondt

uyt de Onderkoniugen van ( 1 ) Novogrod en

Sibérien , midsgaders den eerften Kanfelier

des ryks, welke met een gevolg van meer

dan (г) honderd perfoonen hunnen weg

längs Brandenburg ñamen, te Koningsberg

een wyl vertoefden , en over Kleef (3)den

eenentwintigílen van Oogftmaand te Nieu-

meege aankwamen,alwaar zydoor 's Lands

Hofmeefter HeiTelt van Dinter wierden

verwclkomd, hen de Staatfche jagten aan-

gebooden, en op hunne verdere reyze

over Gouda, Haarlem en Amfterdam ten

kofte des lands dagelyks (4) onthaald, of

vrygehouden. De Grootvorft zelf had

zieh in 't begin ondcr den fchyn vaneenen

geringen Edelman en het gevolg dier

Afgezanten onbekend gehouden, en,zyn-

de tot op de grenzen der Vereenigde Ge

weíten gekomen, zieh te Emmerik daar

van afgeícheyden ; zoo om min bekend te

worden, als om Koning Willem , die uyt

het Staatfche leger op het Loo was geko

men , en zieh aldaar met de hartenjagt ver-

luítigde , buyten alle uyterlyke prägt te

begroeten. De famcnkomft gefchiedde dan

den elfden van Herfïtmaand (s) te Uyt-

recht. De Czaar betuygde by die gele-

genheyd zyne hoogachting voor den Brit-

lchen Vorft , om wien , en niet de overige

heerlykheden der Chriítenheyd te zien,

hy deezeu mocilyken en verafgelegenrys-

togt had ondernomen : dewyl hy het ge-

zigt, 't gene hem thans te beurt viel, veel

mecr dan 't veroveren van Azoph, veel

meer dan het verilaan (6) derTartaaren,ja

veel meer dan alle zyne andere behaalde

zeegepraalen waardeerde , mids hy het ge-

luk had van eeoen Vorft van naaby tc be

groeten , die hem voorheen reeds van ver

door zyne bedreevene heldendaaden de

eerfte denkbeelden had ingeboezemd, om

rot meerderen aanwas zyns ryks de voor-

gemelde overwinningen te bejaagen. Dee-

ze vriendlyke famcnkomft van rwee zoo

wyd van den anderen geícheydene Vor-

ften gaf ftraks aanleyding dat de gedachtc-

nis daarvan , door het in't licht geeven van

dit gcdenkpenningtje, wierdt vereeuwigd.

U) Refol.

derStaaten

Gêner.

г Sept.

1697. fol.

464.

(S) Neu-

ville Hiít.

van Holl.

III. deel

pag. 167,

(6) Europ.4

Merkur.

II. fluk,

1697. pag.

158.

Iii z
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De voorzyde bevat de beeldenis van den Bricfcben Vorft , en daarrondom in den rand deezen

tytel :

GULIELMus III, Dei Gratia Magna BRITannije, FRancia

ET HIBernije REX, Fidei Defensor

Pius, Augustus.

WILLEM DE IIIy DOOR GODS GENADE KONING FAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRYK EN IERLAND, GODFRUGTIG EN

DOORLUCHTIG BESCHERMER DES GELOOFS.

Op de tegenzyde zict men voor den ingang van een Vorftlyk hof den Czaar van Moskovic

door Koning Willem met de hand verwelkomen, onder deeze bovengeftelde fpreuk:

SIC OLIM HEROES.

ALDUS (DEEDEN) EERTXDS DE HELDEN.

Onder de (lad Uytrecht, die in 4 verfchiet gezicn wordt, leeil men voorts nog op den voor-.

grand:

PETRI ALEXIEWICZ CZAR, MAGNIQUE GULIELMI REGIS

AMICITIA TRAJECTI AD RHENUM, XI

SEPTEMBris MDCXCVII.

t

FRIENDSCHAP FAN DEN CZAAR PETER ALEXISZOON EN DEN

GROOTEN KONING WILLEM TE UYTRECHT AAN DEN

RTNt DEN и FAN HERFSTMAAND 1697,

(0 Ge-

denkfchr.

van Petrus

den Groo-

ten II. deel

pag.171.

W Ge-

denkfehr.

van Petrus

den Groo-

ten Il.deel

ptfr 174-

Naauwlyks waaren deeze twee zoo

wydberoemde Vorften vaneengeicheyden

ofde Czaar begaf zich(i)nevens zevenjon-

ge Prinlcn , allen als bootsgezellen gekleed,

naarSaardam, vermaard door zyne icheeps-

bouw ; alwaar hy zyn verblyf in het huys

van eenen zeergemeenen man, welken hy

te Veronize gekend had, nam, en niet al-

leen ftraks een boeijer kogt, от (г) de

behandeling van'tfcheepsbeftuur te leeren,

maar zynde als een fcheepstimmerknecht

gekleed, begaf hy zieh dagelyks naar de

timmerwerf, alwaar hy met eenebyl opden

fchouder naar toe trekkende , het ver-

maak had van of zelf de hand aan het

werk te flaau , of den mceftcrknccht te

dienen , en voorts alles op 'c naauw-

íle te (3) onderzoeken, het gene , zoo

aldaar , als in de lynbaanen , zeylmaa*

keryen , zaag- oly- en papiermolens ,

verricht wierdt. Das alhier omtrent Ze

ven wecken met geílaadige opmerkingen

hebbende doorgebragt , begaf hy zieh van-

daar naar Amfterdam, alwaar hy ander-

maal zyn verblyf nam in een zeer gering

huys by de timmerwerf der Admiraaliteyt,

met oogmerk , om hier onder zyn opzigt

een oorlogfchip van den tweeden rang te

bouwen , waartoe hy het (4) noodige in-

kogr. Terwyl hy hier mede bezig was,

bezogt hy veelmaalen den Burgemeefter

Witzen, vermaard door zyne zugt, die

hy

(3) Ge-

denkfehr.'

van Petru»

den Groo-

tenll.dccl

(4)

denkfehf.

van Petrus

den Groo-

ten II deel

peg. 86.

ca 187.
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dragt van

Lambert

Bidloos

fchoonfai

Ioen 1711..

en 171.3.

hy tot allerhande weetenlehappen had, de Heeren Grnterus,Brants,Oortman,Cu 1697.

doch wel voornaamelyk om de oneyndige

zeldzaamheden te bezien , welke dic leer

gierige Staatsman uyt alle werreldsdeelen

had verzameld. Met het zelve oogmerk

vetvoegde hy zich ook by den Heer Simon

Schynvoet, om des zelfs van alom ver

gaderde zeelchulpen , en andere veelvuldige

zeldzaame Fraijigheden te bezigtigen,’t gene

hy geenszins ter loops deed,maar daarover l

redeneerende , wees hy telkens aan welke

zaaken geenszins en welke integendeel in

zyn ryk gevonden wierden. De voorge

melde Heer,in ’tjaar zeliienhonderdtwee

ënvyftig in’sGraavenhaage gebooren ,was

van zyne clfjaaren af een byzonder lief

hebber van allerhande fchulpen, hoorens

en zeegewaifen geweefl , en deeze liefheb

bery met de jaaren toeneemende ledert ook

tot de bergftoffen , Ileengewaffen, bloede

looze gedierten , en zoo oude (t) als hee

dendaagfehe gedenkpenningen , printkonft

en allerhande boeken , doch voornaamelyk,

die tot de bouwkunde betrekkelyk waaren,

overgellaagen; zulks hy met die dagelyks

te handteeren, zonder op dat link van (2)

iemand eenig onderwys ontfangen te heb

ben, die weetenlchap in eenen zeer hoo

gen trap bezat , gelyk nietalleen uyt де

door hem aangelegde buytenplaatfen van

 

nus, Wittebol, en veelvuldige ontworpe.

ne gebouwen , zoo in als rondom Amlier

dam, maar nyt de door hem in ’t licht ge

geevene lufihofsfieraaden (3) is af te mee

ten. Voorts hoe beleezcn by was betuy

gen ook zyne gedrukte twiflfchriften , kort

bondige zinfpreuken (4) en zedenlellen.

Voorheen bekleedde hy te Amiierdam het

ampt van Adjudant des gerechts, zynde

eene bediening, welke niemand zoo voor

als naa hem gehad heeft, federt wierdt h

buytengewoon klerk van der ilads fchatka

mer, en is eyndelyk in het jaar zeventien

honderddrie, tot Onderfchout, Hoofdpro

vool'i en Geheymfchryver van het Almoe

feniersweeshuys te Amiierdam aangefteld;

welk bewind hy tot den vierentwintigfien

vanWynrnaand desjaars zeventienhonderd

zevenentwintig bediend heeft, als wanneer

(5) hy het ilervelyke afleyde. Zynde het

zeer aanmerkelyk dat hy nog maar acht

maanden oud zynde , zynen Vader An

dries Schynvoet, geboortig van Drefde,

aan de peft verloor, en zelf zyne Moeder

Barbara Sommeelier zonder letfel gezoogd

heeft ‚С6) onaangezien haar lighaam op vyf

onderfcheydene plaatfen met pelibuylen

bezet was. Zyne gedachtenis vinde ik

op deezen gedenkpenning vereeuwigd.
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Het borilbeeld van deezen liefhebber, en zoiiderlingen bezitter veeler zcldzaamheden, is op

de voorzyde verbeeld; binnen dit randfehrift:

Зхмоы scHYNVoET, ARCHITECTU., ЕТС.

SIMON SCHTNVOET, MEESTER IN DE BOUWKUNDE, ENZ.

De tcgcnzydc verbeeldt des mans gewoonlyk zinnebeeld en wapenfchild aan .een eerzuyl ge

hecht, aan wier eene zyde de Bouwkunde, even als aan de andere zyde de Godin Pallas gezien

wordt. En dewyl het gemelde zinnebeeld uyt eene zon beliaat , wier S CHY N si; r. het onder

verbeelde land VOEDT , zoo leeft men op den voorgrond van dien eerzuyl, deeze fpreuäzynen

naam uytleverende:

SCHYN VOED.

IIII meel. Kkk De

___-á

(3) Schyn-~

voets

voorbeel

den der

lullhoíciei

raadcn ,

pirami

den, eer

ztiylen en

andere by

werken.

У (4) 5сЬуп1

voets

zinfpr.

Amii. 8.'

1689.

(s) Lik'

dichten op

den Hr.

S. Schyn~

voet Ainil.'

1717.

(6) Stal

pert van

derWielen

obferva

t'en

1.86m
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1697.

(r) Europ.

Merk.

I. fluk ,

1698. pag.

S S

(2) Europ.

Merkur.

I. lluk,

1698. pag.

17s’

De Czaar zich Op zoo zonderlinge wys

een wyl in Holland hebbende opgehouden,

пак in ’t gezelfchap van alleen veertien of

vyftien perzoonen met drie oorlogfcheepen

en ecn jagt, onder ’t beleyd van den On

deradmiraal Mitchel, (1) naar Engeland

over, alwaar Koning Willem het hof der

Koninginne Weduwe ,’t gene Op den Tcems

zyn uytzigt heeft, tot zyn verblyf liet

vervaardigen; maar zyn Czaarfche Maje

fleyt willende zich mede onbekend in dat

ryk ophouden , bedankte daar voor den

Britfchen Vorll: en nam haar blyf in een

gemeen huys, digt by de fcheepstimmer'

werf, alwaar zy zich in de fcheepsbouw

kunde oefiende, evengelyk zy in Holland

gedaan had. De Magillraat van Londen,

weetende hoe de Czaar dit alles deed om

eene grondige kennis van de fcheepsvaart

te bekomen, liet in eenen arm van den

Teems een lpicgelgevecht van verlcheyde

ne jagten houden, om hem dus te doen

zien, op welke wyze de oorlogsvlooten in

orde gefchaard worden, ten llryd komen,

en in verfcheydene fmaldeelingen llagle

veren, deinzen en wyken. Een diergelyk

vermaak had hy ook te Portsmouth , al

waar twee Efquaders tegen elkander in een

fpiegelgevecht íloegen , en by die gelegen

heyd alles vertoonden, wat in eenen vollen

zeeflag voorvalt. Des zynde wel voldaan,

eu door Koning Willem met een Voríllyk

jagt, voerende dertig ftukken, en (a) van ee

ne Ongemeene waarde, befchonken, keerde

hy te rug naar Holland, alwaar zyne Ge

zanten een- en andermaal de Vercenigde

Staaten verzogten ,dewyl hun meeller thans

was genoodzaakt de wapenen tegen den(3)

gemeenen vyand der Cliriftcneu te voeren,

en des ook werklyk bezig was eene vloot

van ruym zeventig oorlogfcheepen en Over

de honderd galeijen te laaten bouwen, om

die in de Zwarte zee te gebruyken, van

hem met eenig geld (_4) en icheepsbehoefte

tc willen bylpríngen.

eene zeer beleefde wyze (5') wierdt afge

weezen, mids de groote lehulden waarin

de Staat door den laatllgcvoerden Oorlog

geraakt was, zoo vonden zy echter goed,

als de Czaarfche Gezanten naamaals af

fcheyd namen , van aan hen en hun gevolg

twaalf goude ketenen, ieder met eenen

gouden penning voorzien,en gezamentlyk

over de (6) twintigduyzend guldens waar

dig, te bclchenken. Dit gefchiedde den

achtentwintigflen van Wynmaand, zynde

door de Heeren van Elfen, Groenincx,en

Kniphuyzen van hun verblyf met een groot

getal Karroffen van Staat te hoof gehaald

(7) en van daar weer te rug gebragt. Naa

’t vertrek zyner Gezanten bleefde Czaar

zelf niet lang in ’s Graavenhaage, want

hebbende den Magillraat dier plaats be

dankt voor de aangeboode vreugdetekenen,

welke men aldaar voor zyne afreyze wilde

aanrechten, vertrok hy ten hoogfle ver..

noegd wegens zyne gedaane ontdekkingen

te rug naar zyne Staaten. Gelyk dit gezant

fchap het doorluchtiglle was, ’t gene men

ooit in de Vercenigde Gewellen van eenigen

Koning ontfangen had, mids die zelfonder

het gevolg was , zoo gaf de verre reys van

zoo grooten Vorft ook aanleyding tot het

maaken van deezen gedeukpenning.

 

Dc gelaurierde beeldenis van den Moskovifchen Vorfl: llaat op dc voorzyde, omzoomd door

dit randlchrift :

PETRUS ALEXEIEWICX, DEI GRATIA MAGNA:

MOSCOVi/E TZAR.

PETER ALEXISZOON, DOOR GODS GENADE CZAAR VAN

f.'

д.

GROOT MOSKOI/IE’.

Op de tegenzyde is hy als een reyzende Herkules afgebeeld , tull'ehcn dit om- en opl'chríft:

PER

En hoewel dit op G

(3) Refol.

der Staar.

ener.

ro Oft.

1697.fol.

5 7-5

(4) Reiol.

derStaaten

ener.

14061.

1697.

fol. 534.

(5)Кс101.’

derSiaaten

Gener.

I 5 Ofi.

1697.

fol. 536.

en 18 061;

1697

fOl. 541.

6) Reiol.

erStaaten

ener.

24 Oel.

1697.

tol. 554.

en SSS ~

(7) Refol.'

der Sint.

Gener.

28 Oŕl.

1 697.

fol. 562;

-ELM
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PERLUSTRAT TERRAS ANNO MDCIIIC ET MDCIIC.

HT BEZIGTIGT DE LÄNDEN IN ’T 744K

1697 EN 1698.

2уп vertrek uyt ’sGraavenhaage ge- derlinge dankbaarheyd verzekerde. Hoe

fchiedde met een binnenjagr over Delft, grooten naam zich de voorgemelde lief

alwaar hy de deftige wapenhuyzen der hebber door zyne uytgegeevenefchriften,

Staaten van Holland met zeer veel oplet- wegens zyne zeldzaame ontdekkingen ver

tendheyd bezigtigde, en het jagt voor het kreegen heeft, is alom bekend; des zal

kruydhuys der Algemeene Staaten, ’t ge- ’t ons genoeg zyn hier in’tvoorbygaan aan

ne een vierdedeeluurs buyten die Над aan te merken dat die tot aller Vorůen hoven

de Schie legt, deed [lil houden, en door van Europa was doorgedrongen. Invoe

twee Heeren zyns gevolgs den vermaarden ge Auguflus, Koning van Poolen; Frede

Autoni Leeuwenhoek verzoeken,otn zich rik de l, Koning van Pruyfen; Karel en

in een der volgende vragtfcheepen met zy- Joris Koningen van Grootbrittanje; en

ne weergalooze vergrootglazen by hem te een overgroote menigte van mindere Vor

vervoegen; dewyl hy zelf in "t doorvaa- Исп, Prinfen, Grooten en Afgezanten ,

ren aan zyn huys wel zoude gekomen heb- behalven een onuoemelyk getal van gelet

ben , by aldien dat, om den toevloed der terde perloonen der Chrillenheyd,om zyne

menigte te ontvlugten, met voordaeht niet zeldzaame ontdekkingen te belchouwen,

was achtergelaaten. De verzogte Heer zich te Delft ten zynen huyze zoonu

dan vervoegde zich derwaart en had de zoodan vervoegd hebben. Ulrik, Her

eer van onder andere zeldzaame ontdek- tog van Wolfenbuttel,heeft hem met zyne

kingen, den wonderlyken omloop des beeldteuis, in zilver gedrukt, even gelyk

bloeds in eene aaleflaart,door’tmiddel zy- ook anderen met andere tekenen hunner

ner zonderlinge vergrootglazen , tot zoo hoogachtinge belchonken. Onder andere

groot genoegen des Vorlls, te doen be- is ook dees gedenkpenning op bevel van

ichouwen, dat zoo in deeze als andere be- den Heer Antoni Cink , Hoogleeraar in

{piegelingen by de twee uuren wierden ge- de Natuurkunde in de Hooge l'chool van

íleeten, en de Czaar voor zyn vertrek Loven , ’t zyner ontilïervelyke сете ge

den gemelden Leeuwenhoek, wegens ’t maakt. en door my aan hem opeenepleg

laaten zien van zoo overkleyne voorwer- l tige wyze volgens ’t ontfange bevel over

pen, by handtalling ook van zyne zon- handigd.

 

` “Пни:méga# i

@fi-‘NONФ '

De voorzyde bevat het kopfluk des grooten mans, die een zoon was van Philips (t) Leeuwen

hoekuen Margrrcte Bel, te Delft den vierentwintigllen van Wynmaand des jaars zeilicnhonderd

tweeendertrg gebooren. By zyne gemaalinne Barbara de Mey teelde hy drie Zoonen en twee

Dochters. Van welke hy echter alleen Maria Leeuwenhoek op zyn overlyden, den zesentwintig

деп van Oogílmaand des jaars (z) zeventienhonderddrieëntwintig voorgevallen , ongehuuwd heeft

achtergelaaten. In den rand llaat voorts:

мин: 2 AN

1697.

(1)Befchrl

van Delft

f0|.76§.

(r.) Bel'chx’.~

van Del lt

fol. 768.
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ANToNius LEEÜWENHOEK, REGije SOCIETATIS

ANGLi/E MEMBrum.

ANTONI LEEUWENHOEK, LID DER K0N1NGLYKE

MAAYSCHAPPYE VAN ENGELAND.

Want deeze befaamde Maatfchappy, door Koning Karel den II. certyds te Londen opgerecht,

verftaande de ongchoorde ondekkingen door den gemeiden Leeuwenhoek gedaan , befloot hem

tot mcdelid van haar Koninglyk genootfchap aan te neemen , zulks de bricven zyner aanÜellinge

hem ten gefchenk wicrden toegezonden. Op de tegenzyde ziet men in 't verfehlet zyne geboor-

Geore^b te^a(* Delft » wac voorwaart eene bykorf met eenige daarrondom vliegende bycn, en op

IV.до, ' den voorgrond deeze (1) fpreuk:

IN TENUI LABOR, AT TENUIS NON GLORIA.

ZYN ARBETD VALT OP KLEYNE ZAAKEN -, MAAR IS FAN

GEENE KLEYNE GLORI.

(г)Т.Воо

calyn

kundfeh.

van Par-

nas I.dcel

P»S-9-

(3) Betov.

werreid

H. B. pag.

»03.

Gelyk her den ftervelingen onmooge-

lyk is de algemeene doodftraf te ontgaan ,

zoo is 't echter zeker dat een groot getal

der Geletterden door den zonderlingen bal-

fem hunner (z)geleerdeichriften de gedach-

tenis huns naams aan de alvernielende ver-

geetelheyd hebben onttrokken. De wys

daar van nogthans is zoo onderlcheyde, dat

men met rede deswege moet veríleid ftaan.

Want gelyk eenigen,aIsLeeuwenhoek,zich

vermaaken met de grootheyd van 't onge-

fchapen weezen in de kleyníle fchepiè-

len te bcfchouwen , en anderen weder met

andere zaaken te doorínuffelen , zoo wor

dener ook zulken gevonden, welken door

zeer zeldzaame ftellingen uyt te denken , en

die als onfeyIbaare waarheden ftaande te

houden , hunnen naam nietmin, dan de

eerften hebben vereeuwigd. Onder dee-

zen moet de Predikant Balrazar Bekkerge-

teld worden: welke met het uytgeeven

van zyn befaamd bock, de betoverde wer

reid, ook zeer veel geruchts in de wer

reid gemaakt heeft. Want onderftellende

in 't zelve, dar de Heylige fchrift van de

magt der duyvelen op eene wyze allcen

íprak, niet zoo als zy waarlyk was , maar

zoo als de menfehen die geloofden te wee

zen ; op dat zy alsdus naar de gemee-

ne bevatting fpreckende , ook (3 ) te beter

door de vooringenomene menfehen zou-

de verftaan worden, zoo beweerde hy dat

men de fpreuken des Bybels van de duy

velen meldende, niet naar den letter,

maar zinnebeeidig,dat is van de booze men-

lchen, enkellyk verftaan moeft (4 , invoe-

ge de eene menich des anders quelgeeft of

duyvel zoude zyn , en dus het ingcbeelde

Koningryk des duyvels eensflags, als ftry-

dig met de gronden van den (5) waaren

Chriftelyken Godsdienft , geheel (6) verval

len ente fchande weezen. Wat tegenfpraak

dit gevoelen gehad heeft is ten overvloede

bekend, en ook de oorzaak geweeft, dat

de fchryver, welke federt vyfendertigjaa-

ren het prediksampt teOoftcrlittens,Frane-

ker, (7) Loenen, Weeíp en Amftcrdarn

bediend had , cyndelyk over zes jaaren ,

hoewel met behoudinge zyner jaarlyk-

ichc wedde, niet allcen daarvan afgezet,

maar hem zelf de gemeeníchap des nacht-

maals ontzegd is. Vericheyden nogthans ,

hebben deeze ftellingen goedgekeurd, en

Rabus , Rutgers en anderen op zyne beelde-

nisen overlyden, den (8)clfden van Zomer-

maand deezes jaars re Amfterdam voor«

gevallen , niet alleen verfcheydene lof-

dichten (9) gemaakt, maar zyn ook de

vyf volgende gedenkpenningen , tot ver-

eeuwiginge zyns naams in'tlicht gegeeven.

(4) Beto?;

werreid

II. B. pag:

108.

(5) Betov.1

werreid

II. B. pag.

(6) Betov.

werreid

II. B. pag.

134.

(7) Europ.

Merkur.

II. Пик,

1698. pag.

100.

(8) Europ.

Merkur.

I.fluk,

1698. pag;

29г.

(9) Europ.

Merkur.

Jl.fluk,

1698. pag.

100.

I. Zyn
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I. Zyn borftbceld, met cenen mantel en bef verfierd, flaat op de voorzyde' v*n den eerftenj

binnen die randfehrift ;

BALTHASAR BEKKER, Sacro-Sanctä Theologize Doctor,

ET Verbi Divini Minister AMSTelodami.

BALTHAZAR BEKKER, HOOGLEERAAR IN DE HEYLlGE GODS,

GELEERDHEÏD EN BEDIENAAR DES GODLTKEN

WOORDS TE AMSTERDAM.

IUI Deel. LH Op
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1698. Op de tegenzyde leeft men onder cene doorbreekende zonne, dit vicrregelig gedicht:

NU WERD HET WENGELOOE EESTREEN,

DE DUH/EL MET DE VOET GETREEN,

VEN DIE ОР ’T PED DER WEERHEJT GEEN,

\ EN DEKKER 1N STN GROND VERSTAEN.

мвсхсп.

II. ’s Mans beeldenis , wederom met mantel en bef verlierd, doch met den flinkeren wang

naar buyten gekeerd, is omzoomd door dit randfchrift op de voorzyde van den tweeden :

BALTHASAR BEKKER, SACRE?. Тнвоьоспв Восток, VERDI D1v1N1

MrNrs'rER AMSTELODAMI, NATUs METSLAU

FRISIORUM MDCXXXIV.

BALTHAZAR BEKKER,

HOOGLEERAAR IN DE HETLIGE GODSGELEERDHETD,

BEDIENAAR DES GODLTKEN JVOORDS ТЕ AMSTERDAM,

GEBOOREN TE METSLAU IN VRIESLAND 1634.

„Штор, Те weeten den twintigíten (t) van_Lentemaand,en had tot vrouwe de eenige Dochter van

Merk. Bernard Tullenius, Hoogleeraar der VYiskunde op de Hooge fchool te Franeker, en van Vrouwe

НАШЕ, Ebel van (z.) Hinkena, by welke hy drie kinderen teelde. De tegenzyde, die geene verbeelding

1122?’ Pag' heeft , voort dit zesregclig gedicht:

_(z)Bekker

8:13; DIT Is DIEN seHRlFTDooRLEERDE DEKKER,

313,135“ DIEN HEIL EN Toot/ERT OND EKKER,

ждать DIE, HOE GETREPT, GETERGT, NOCH STIL

ZICH ONDERWERPTZTNS HEEREN V/IL.

EEN MAN GESONT 1N LEER EN LEVEN:

HOE MEER VERDRUKT, HOE MEER VERHEVEN.

l 169:.

Ill. De voorzyde van den derden voert het zelfde randfchrift en borftbeeld als de voorgaande,

doch ’t gene hier met den rechteren wang naar buyten gekeerd is. ln ’t verfchiet der tegenzyde

ziet men naait het Amfterdamfche Raadhuys des zelfs Nieuwekerk, verzeld van deeze fpreuk:

PROCUL ESTO PROFANI.

VERVANHIER DE ONHETLIGEN.

Voorwaatt ftaat de beftraffende waarheyd, tuffchen eene rondgekronkelde flang ,door twee zee

( ,Mmm getakken doorreege, en eenen vuurfpuuwenden Leeuw , en die allen weder nevens deeze (3) ge

1551.10.13. Wyde fpreuk:

LIBERA NOS A MALO.

VERLOS ONS VAN DEN BOOZEN.
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Te weeten van het tc groot opgevatte denkbeeld der toegefchreeve magt des duyvels, waarom i6"o8«

men tot God door deeze lpreuk verzugt, die op den voet des pennings geleezen wordt: "

SERVA DEUS ECCLESIAM.

GOD BEWAAR DE KERK.

IV. De voorzyde van den Vierden voert, rondom 's mans beeldenis, deeze verfchillende tytcls:

BALTHASAR BEKKER, Sacro-Sanctje Theologie Doctor,

ET Verbi Divini Minister.

BALTHAZAR BEKKER, HOOGLEERAAR DER HEILIGE

GODSGELEERDHEYD, EN BEDIENAAR DES

GODLYKEN WOORDS.

Op de tegenzyde bevecht dees Godsgeleerde, tot geene kleyne fpyt van den nevensgezeeten

Nyd, in de gedaance van Herkules den tweehoofdigen Helhond Serberus, wiens eerie hoofd met

een zotskap, en wiens ander met een (*) kruynmutsje gedekt is , en welk laatfte omtrent deezen (*)Сл1Ьф1

tyd veeltyds door zeer eerwaardige en geeftlyke mannen gedraagen wierdt. Up den voet des

pennings ftaat :

OPUS VIRTUTIS VERITATISQjje TRIUMPHAT.

НЕТ WERK FAN DE DEUGD EN WAARHEYD

ZEEGEPRAALT.

V. Eyndelvk is de rand der voorzyde van den laatften, met des Predikants beeldenis beftem-

peld, omzoomd door dit omfehrift :

BALTHASAR BEKKER, Sacro-Sanctje Theologize Doctor,

ET Verbi Divini Minister AMSTelodami.

BALTHAZAR BEKKER, HOOGLEERAAR DER HETLIGE

GODSGELEERDHETD, EN BEDIENAAR DES

GODLTKEN WOORDS TE AMSTERDAM.

In 't verfchiet der tegenzyde ziet men eenigen van 't gemeen zieh wegens twee verfcheynende

duyvelen verbaazen } terwyl de waarheyd, welke in de flinker hand twee fleutelen houdt, met

haar rechter ruft op een verzegeld boek , 't gene op eenen altaar, behangen met het Amfterdam- (0 Horat;

fche wapenfehild, legt. Het randfehrift luydtaldus: (1). Carra, lib.

IH.od.i.

ODI PROFANUM VULGUS ET ARCEO.

IK HAAT НЕТ ONGELETTERDE FOLK EN WEER НЕТ

VAN MY AF.

Dit jaar , waarin de Predikant Bekker

overleedt, was zeer aanmerkelyk door het

misgewas van allerhandc eetwaaren, zulks

die door ganfeh Europa tot eenen bynaar

onbetaalbaaren prys opklommen , en onder

andere geweiten geheelNederlanddoor ee

nen zeer ongemeenen hongersnoodgedrukt

wierdt. Tot vermindering van zoo tref

fende quaale,waaren by de Overheden ver- ^Refo,

fcheydene heylzaame raadsbeíluyten geno- der Staat.'

men. Dus hebben de Algemeene Staaten f6CQ¿

(г) nietallcem allen uytvoer buyten'tland iöpß.föi.

van tarvve,gerft,rogge, boekweyt, haver, l**'ReM

fpelt,erweeten, boonen, hop (3; enryíl, derStaat.'

maar ook het opvullen van 'sLandsvoor- ^en¿[\

raadshuyzen,in de Landen van Overmaas, 1698. '

0 Lil г de fol-s68-
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|698.

*__-_

(к) Refol.

der Staat.

Gener.

6 Nov.

r698. fol.

609.

(2) Refol.

derSraatcn

van Holl.

I7 Oéì.

1698. Го].

551. en

2 Dec.

1698. fol.

673

(3)Refol.

der Staat.

Gener.

2 Dee.

1698.

4) Refol.

erStaaten

Gener.

x Dec.

1698.

fol. 669.

(5) Refol,

derStaaten

Gener.

17 Oét.

1698. fol.

551'

(6) Refol.

der ñad

AmII.

5 Nov.

1698.

дс Меуегу van ’sHertogenbofch ,het land

van Kuyk, de Baronny van Breda, het

Markgraaffchap van Bergenopzoom, en

voor-ts in alle (1) de landen in ’t gemeen

bezecten, uyt aanrnerkinge deezer onge

mcene dierte verbooden. Het {Iooken van

allerhande moutwyn (2), mids dat eene

groote menigte koorn verílindt, wierdt

even als het (nyzelmaaken (3) opgefchort,

en moeůen de helmen der rouwe ketels

onder de bewaaring van de Burgemeeflers

of Wethouders der fteden gcñeld worden.

En dewyl door de onverwachte fiygering

der graanen , veelvuldige rechtsgedingen , en

Ichaadelyke bankbrcekingeu uyt krachte

der voorheen gellootene voorkoopen alom

voorvielen, gaven zy op den voorliag der

gemagtigden van Holland ook een plakaatin 

’t licht, waarby de betaaling der voorheen

waarlyk gedaane voorkoopingen (4.) wierdt

de (7) waehthuyzen op der деде boomen

депеш, ор verbeurte van de ichuyt en

’t koorn, te komen. Niet regenltaande

deeze goede voorzorg zoo was het graan

immiddcls nog al hooger in prys gettey

gerd, tot zoo zwaardrukkenden Пай der

behoefrige inwooners, dat de Regeerders

dier volkryke Над hadden laaten afkondígen,

hoe ieder, zulks begeerende, met den

veertienden van Slagtmaand des voorlee

den jaars, het roggebrood tot eenen en ec

nen halven {Iuyvcr onder де zetting konde

bekomen, mids die zich (8) tot dat cyn

de, by eenen der Wykmeeůeren van zyne

wyk vervoegende, van den zelven zoo

veele loodjens afvorderde, als hy broo

den , in eene week , naar gelang van

zyn gezin, van nooden had, om voor

ieder dier loodjens ten voorichreeve pryze

een roggebrood van zes ponden by den bak

geregeld, en voorts ieder gelaßgeen granny; ker zyner wyke te bekomen, welke die

dan ’t gene hy weezenlyk bezat, het zy broodloodjens weder weeklyks des zatur

voor zich of zynen meefìer (5) te verkoo- l’ dags morgens van acht tot een uure op het:

en. De Magiůraat van Amflerdam in

t byzonder liet door de hoplnyden der

burgerye ieder in zyne wyk het in voorraad

zynde graan opfchryven , verboodt het

zelve aan iemand, dan die het in zyne ne

ring of eygen gebruyk noodig `- had, te

(6) verkoopen, ofmet eenige fcheepen met

graan gelaaden, zonder де verleende ver

Iofbricven der Burgemeeůeren, tulIchen

raadhuys in de kamer van de Gemagtigden

der kleyne zaaken by Lambert Lepeltak ,

als daartoe zynde (9) gemagtigd, tegen

gereed geld konden verwiffelen. Ter ge

dachtenis van deeze recht vaderlyke zor

ge worden deeze toenmaals omgedeelde

broodloodjens in de penningkaffen der lief

hebberen, als loutere noodfiukken bewaard ,

en door my daarom ook alhier ingelalI.

 

Deeze broodloodiens het zy rond , het zy vierkant, voeren op de eene zydc tull'chen twee

leeuwen het gekroonde wapenl'child van Amiterdam , en ор de andere zyde het getal van de Wyk,

alwaar zy zyn uytgedeeld als, by voorbeeld, het voorgaande in de : f

32 va.

Maar gelyk de voedzaamfie fpyzen, deren die,inde plaats van met ieder loodje

in een ongezond lighaam, ver van het te

veríierken, in tegendeel aan de quaadeiap

pen zelf tot een voedzel verlirekten, zoo

gaf deeze weergalooze voorzorg der regee

ringe aan de gierigaards, dronkaards, en

diergelyke perfoonen insgelyks eenen voet

om zoo heylzaam hulpmiddel tot voedzel

van hunne afgodil'che hartstogten te doen

verflrekken. Want behalven dat vcrfchey

dene welgegoede burgers zich niet fchaam

flechts een roggebrood te bekomen, voor

(7) Rel'ol.

der Над

Amit.

7 Nov.

1698.

(8) Вс

kendma

king in

dato 8

Nov.1698.

(9) Europ

Merk.

П. lIuk ,

1698. pag.

299¢

verfcheydene loodjens een enkel witte- '

brood, of in de komenyen anderen nood

zaaklyken nooddruft, ja,’t gene nog arger

was,in de kroegen en drinkwinkels,wyn,bier

brandewyn of anderen {Ierken drank kog

ten , wier waarden de aldus bekomene lood

jens tegen brood by de bakkers verruylden.

Tot Ftuytinge van zoo Ongeregeld Wange.

bruyk gaf` dan de Magilìraat eene nadere

den van ookeenige deezerloodjensdooran» bekendmaaking den tienden van Winter.

deren te laaten haaien, zoo waaren’er im- maand in ’t licht. Waarby hy den bak

keren
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(1) Europ.

Merkur.

ILRuk ,

1698. pag.

315.

(2) Мет.

8c Noirot.

Secr. dn

Comte

rl'Harrach

tom. По

pag. 23.

(3) Мет.

8c Negot.

Secr. du

Comte

d'Harraeh

tom ll.

pag.86.

(4) Mem.

ô: Negot.

Secr. du

Comte

d'Harrach

tom. lI.

pag. 141.

keren het geeven van wittebrood, of het

ontfangen van meer dan een loodje voor een

roggebrood van zcs ponden verbood , op

verbeurte, voor de eerfte maal, van bin

nen zes maanden niet te moogen bakken,

en het betaalen van honderd gulden voor

ieder quaalyk ontfange loodje, en voor de

tweedemaal voor altyd van hunne neering

(i) vervallen te weezen. Op gelyke boe

te wierdt niet alleen het ontfangen der ge

melde broodloodjens aan de komenykraa

mers ontzegd, het verpanden en het naa

maaken der zelve zeer fcherplyk verboo

den, maar, tot weering van alle fnood bc

drog . ieder gelali geene loodjens dan in ey

gen perzoon, by den Wykmeelier zyner

wyk te haalen. Aldus is de onvermoo

gende gemeente op zoo vermoogende wyS

bygefprongcn en nyt haaren druk gered;

dan weynig zoude het gebaat hebben de

maag door ’t verzorgen van Груз te ver

warmen , terwyl het overige van ’t lighaam,

by ’t verflappen der beurie , van koude als

verftytde , waarom de Magillraat ook in

dit opzigt zyne milddaadige hand open

de, en onder de onvermoogende inwoo

ners dusdaanige noodtekens , naar ge

lang van elks huysgezin , liet uytdeelen,

waarop het uyt der ûads zoo Oude- als

Nieuwezydfche turfhuyzen den noodi

gen brand voor den winter koude beko

men.

 

De uytgedeelde turfmerken waaren van koper, en beliempeld op de eene zyde in ’t midden

met een O. A. en H. betekenende Oudezydfeb Arm Huys. Waarrondom nog tot byfchrift ilaat:

OUWE Zvnscu TURFHUYS.

Van geenmindere gevolgen, dan dit

misgewas, zoude het kinderloos aflierven

van den Spaanfchen Koning, mids hem

Admirant van Кашне onderfleund, zich

onnoemelyke (5)l`chatten ten kofie des

ryks vergaderde, en zy gezamentlyk het

weer eene zeer gevaarlyke krankte over- roer der regeeringe met nytfluytinge der

viel, in dit jaar voor ganfch Europa ge- ‘overige Spanjaarden in handen hadden, als

weeli zyn. En hoewel hy zich eerlang

door ’t gebruyke'n (2) van den wortelChi

na eeniger maare herüeldc , zoo maakten

de Afgezanten dier hoven,welken recht tot

zoo groote ervenis vermeenden te hebben,

federt geene kleyne beweegingen. De

Markgraaf van Harkourt, Afgezant wegens

Vrankryk te Madrit , deed aldaar zeer groo

te geldfpillingeii en hieldt alom een zoo

hartwinnend gedrag, dat niet alleen (3)

veelen van den geineenen adel eene gene

genheyd voor die kroone begofien op te vat

ten , maar het gemeene volk,alle de voor

heen ontfangene beleedigingen vergeeten

de, zich niet ontzag van lang leer/e de(4)

Koning 'van Vraméfyk langs {traat te roe

pen; als zyn Afgezant des zelfs krygsben

den en fcheepen tegen de Mooren van Afri

ka den Spaanfchen Koning ten onderlland

had aangebooden. De Dnytfchers integen

deel raakten by de Spanjaards dagelyks

meer en meer in kleynachtinge, zoo om

dat de Graavin Perlips, door de Koningin

(beyden van Duytlche geboorte) en den

1111 Юге].

ook wel voornaamelyk om de onbegryp

lyke traaghcyd des Keyzers in de zoo lan

verzogte tienduyzend (6) Duytfchers te

doen overlieekcn. En hoewel de Graaf

van Harrach aan den Kardinaal (7) Por

tocarrero eyndelyk bekend maakte,dat de

Keyzer in de overvoering der verzogte

hulpbendcn had bewilligd, zoo vondt dit

thans weynigen ingang by eenen Kerk

voogd,die nu nyt haat (8) van den Admirant

van Kaiiilië en de gemelde Graavinne met

de lireng der Koninginne, die van den

Aartshertog, te gelyk verlaaten had. De

Franfche Afgezant betuygde ondertuffchen

dat zyn Meefter des zelfs erfrecht op de

Spaanfche Kroon onbetwilibaar achtte, des

de bellifiing in ’t verklaaren van eenen erf

genaam“ aan het rechtvaardig oordeel des

Spaanfchen Konings niet volle gerufiheyd

overliet , te meer , dewyl hy in (laat was

om, zoo ’er iemand aan twyfelde, dat met

tachtigduyzend gewapende getuygen (9)

te konnen bewyzen. En geen wonder;

want men rullte te Breil: en in de andere

M m in zee

1698.

OLNßgOt»

Secr. du

Comte

d'Harrach

tom. ll.

т- 199

(6) Mem.'

5c Negot.

Secr. du

Comte

d'Harraeh

tom. Il.

pag. 16.

(7) Mem.'

8e Negot.

веским

Comte

d’llarrach

tom. Il.

Pag- 99

(8) Mem.'

8c Negot.

Secret. du

Comte

d'Harrach

tom. Il.

pag. 187.

(о) Mem.'

8e Negot.

Secretdu

Comte

d'Harrach

tom. Il.

щ- 64
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(i) Mem.

& Negot.

Sccr. du

Comte

d' Harrach

torn. II.

pag.xy8.

(i) Mem.

& Negor.

Seer, du

Gomte

d'Harrach

torn. II.

pag. 104.

(3)Mem.

& Negot.

Seer, du

Comte

d'Harrach

torn. IJ.

pag. in.

zeehavens van dat ryk een overgroot getal

oorlogfcheepen en galeijen uyr ; welken ,in

den fchyn от 't fcheepsvolk te oeffeneïi en

de, zee van de roovers ce zuyveren,alle de

Spaanfche havens zoodaanig bezec hidden ,

dat men in die van Kadix alleen dcrtig(i_)

oorlogfcheepen telde. De krygsbenden,

niet tegenftaande de vreede geflooten was,

wierden in het Rouflillon en Guyenne

(г) merklyk verfterkt; een groóte voor-

raad van kryg-en eetwaaren op de Spaanfche

grenzen te zamengebragt, en te Kompieg-

ne , als of het waar от de Prinfen van

Vrankryk in het ftuk des oorlogsteonder-

wyzen, een leger van vyfenveertigduy-

zend man , onder den Maarfchalk van

Noailles , byeengerukt. En dewyl Vrank

ryk ten hoogfte aangelegen was , wat

zyde de Koning vanEngelaud en deVer-

eenigde Staaten , ftaande deeze hachlyke

rydsgeftalte, ftonden tekiezen, mids die

alleen in ftaat waaren от de overvoering

der nu ingewilligde Keyzerlyke hulpben-

den te doen, zoo liet hy door den Heer

van Torcy ( 3 ) aan den Graaf van Port

land, Afgezant van Koning Willem in

Vrankryk , even als of het uyt zyne eyge

beweeging was, voorhouden, hoe men

gewiflyk eenen nog bloedigeren oorlog ,

dan die nupasgeëyndigdwas, by 't kinder-

loos affterven van den Spaaníchen Koning

te verwachten had, midsgaders hoc het te

grootworden des Keyzers niet min dan de

zamenfmclting van Spanjeen Vrankrykaan

de vryheyd van Europa te gevaarlyk was,

en hem dierhalven in bedenken gaf, of het

niet beft waar vannuafaan ouder de op

de Spaanfche kroon eyíchmaakende Vor-

(ten, eene verdeeling van der zelver ftaa-

ten te beraamen, waardoor de in gevaar

geoordeelde vryheyd van Europa eensdeels

zoude verzekerd, en andersdeels de ge-

vrcesde oorlog geweerd worden. Dees

voorílag alleen gedaan от de overvoering

der Duytfchers te verhinderen , vondt niet

allcenby den Britíchen Afgezant (4.) maar

zynen Meeíter en de Vereenigde Staaten,

mids die nicts meer dan de beftandigheyd

van den pas bekomen vreede beoogden, zoo-

daaningen ingang, dat men onderling be-

iloot over cen lluk van dat gewigt in

's Graavenhaage te handelen. Werwaart

de Graaf van ( $ ) Tal lard wegens Vrank

ryk, en Mylord Portland en Williamiön

wegens Grootbrittanje zieh vervoegdeu.

Naa veel af- en bydoen wierdt dan eynde-

Jyk het verbond der voorgeflaage verdee-

linge tuiTchen de gemeide Gezanten en de

Heeren Verbolt, Rheede, Heynfius,Bek-

ker, vander Does, Haren, Lencker en

Drews als Gcmagtigden der Vereenigde

Staaten , den elfdeu van Wynmaand (6)

deezes jaars geflooten: en daar by aan den

Keurprins van Beijere alle de Weftindiën en

geheel Spanje, uytgezonderd eenige ileden

van Navarre en Guipuskoa toegelegd, wel

ken, nevens de Koningryken van Napels

enSicilië, midsgaders de Spaanfche ileden

längs de Toskaanfche kuft, het aandeel van

den Dauphin (7) , even als het Hertogdom

Milaan dat van den Aartshertog ftonden te

weezen. Dit te handhaaven, en des on-

willigens aandeel in beilag te houden, be-

loofde men onderling, en gaf te zamen

aanleyding tot het munten van deezen pen

ning.

(4) Mem.

& Negot.

Secr. du

Comte

d'Harrach

torn. II.

pag. 113.

(s)Mem:

& Negot.

Secr. du

Comte

d'Harrach

torn. II.

pag. z6j.

(б) Mem:

& Negot.

Sccr. du

Comte

d'Harrach

torn. II.

pag. г 26.

(7) Mem:

& Negot.'

Secr. du

Comte

d'Harrach'

torn. II.

pag. 287.

Op de eene zyde ziet men het Guide vlies , opgebangen aan eenen Granaatboom , binnen eenen

digtgeflooten tuyn, wiens ingang een vreeslyke draak, onder dit randfehrift ibewaakc:

VIGILANS ELÜDIT HIANTEM.

JVÀAKENDE STRIKT HY DEN D AARQPJOELEG-

GENDEN VYT.
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(1) Mem.

öt Negot.

Secr. du

Comte

d'l-larrach

tom. ll.

pag. 98.

(r.) Mem.

8c Negot.

Secr. du

Comte

d'Harrach

tom. Il.

pag.6r. ~

(3) Mem.

8c Negot.

Secr. du

Comte

d'l-larrach

tom. Il.

pag. 58.

(4) Europ.

Merk.

l. пик ,

1699. P18

4r.

Ор de tegenzyde geeven de in 't verbond getreedene Vorilen boven eenen altaar , waarop eeni

ge menfchenharten leggen, elkanderen de hand. De rand is omzoomd met dit bylchrift:

CONVENTUS AUGUSTORUM PRO SALUTE PUBLICA.

Z/IMENKO/WSYl DER GEKROONDE HOOFDEN ТОТ DEN

GEMEENEN WELSTÁND.

Eyndelyk [laat op de voorzyde van dien altaar , die het borllbeeld van Jupiter met een open

menlehen hart op de borfl voert ‚ nog dit opfchrift:

1698.

JOVI HOMORIO.

t 6 9 8.

¿JN DEN HdRTl/RIENDLTKEN 7UPITER.

Niet zoodra had de Keyzer in het over

voeren der tienduyzend Duyrfehers naar

Spanje bewilligd of hy gaf daar van aan

ftonds bericht (t) aan den Graafvan Straat

man , zynen Afgezant by de Vereenigde

Staaten, om hiervan kennis geevende by

de zelven en den Koning van Engeland de

noodige lcheepen tot het doen dier over

voeringe te bekomen. Voorheen had

reeds niet alleen de Loontrekkende Raads

mau der Staaten van Holland, maar zelf

de Britfche Vorll zyne overgroote verwon

dering wegens ’s Keyzers ongehoorde traag

heyd in ’t overzenden der geëylchte hulp

benden, tot verzekering van zoo groote

ervenis, een. en andermaal betuygd. En

dewyl de Duytfche Gezanten telkens hun

ne verfchooning in de uytgeputheyd van

’s Keyzers geldmiddelen en den grootenlaft

van den nogduurende Turkfchen (z) oor

log zogten, had hy den Keyzer het eyn

digen van den zelven , onaangezien de

grootheyd der bekomene voordeelen , niet

alleen aangeraaden, maar door den Lord

Paget zynen Afgezant te Konl'tantinopele

den Turki'chen Keyzer zyne bemiddeling

aangebooden. Deeze gelyk ook die der Ver

eenigde Staaten wierdt aan ’t Turkfche Hof

met (3) dc uyterile vreugde aanvaard,mids

men niet dan naar ’t cyndigeu van eenen zoo

verderflyken oorlog haakte. Koning Wil

lem gaf dan van dit goed begin aan den

Keyzer en die weder aan den Koning van

Poolen , den Czaar van Muskovi'é en den

Vryenilaat van Veneetli'e’ kennis. Invoe

ge in ’t midden van Wynmaand, mids die

Moogeudheden mede in’t aanvangen eener

vreedehandelinge eerlang bewilligden,een

штата van wapenen wierdt gellooten, en

(4) zeker open veld by Karlowits verkoo

zen , om aldaar, onder de bemiddeling der.

twee hooge zeemagten , den ingewilligden

(Ч

vreedehaudel re beginnen. Dit gefchiedde

den dertienden van Slagtmaand in een daar

toe opgeflaage houten huys,uyt vier onder

fcheydene kamers bellaaude. De middel

lle verflrekte tot eene algemeene vergader

plaats der in oorlog zynde m'agten, de

tweede was voor de (5) gezanten des Key

zers en zyner bondgenooten,en de derde

voor de Turklche, even als de laarlle voor

de Heeren Bemiddelaars Paget en Koljer,

welke langs den Donau omtrent Karlowits

onder tenten, even gelyk de andere Afge

zanten op andere naaby gelegene `plaatfcn

waaren gelegerd. En dewyl de voornaam

[le in gel'chil zynde zaaken,te voore reedsr

waaren vereffend , zoo wierdt den (6) zes

entwintigilen van Louwmaand des jaars

zeliienhonderdnegenennegentig een vyfen

twintig jaarig belland door de Keyzerlche ,

Moskovilche, Poolfche en Veneetliaan

fche Gezanten met die van den Turkfchen

Keyzer geflooren, op voorwaarde dat de

Roomlche Keyzer zoude in bezit blyven,

niet alleen van alle de veroverde landen ,

maar ook van Zevenbergen , uytgezouderd

eenige nieuwgefiichte lierkren. Wat de

landen tuli'chen den Drau en Sau gelegen

aanbelangt , die moeflen (7) доог weder

' zydfche gemagtigden verdeeld, en voorts

alle gefchillen daar over te ontllaan in der

minne' beililll-worden. Aldus raakte het

overige der Chrillenwerreld , door de be

middeling der twee zcemoogendhedcn , be

vreedigd, de tyding daar van wierdt door

den Heer Peter de la Fontaine, Neef van

den AfgezantKoljer aan deVereenigde Staa

ten gebragt, en die door de zelve (8) in er

kentenis met eene goude keten en penning

van achthonderd guldens befchonken , mids

gaders de gedachtenis van deezen Turk

fchen Vreede door den eerflen der vier vol

gende penningen byzonderlyk vereeuwigd.

Mmm z I. Ver

|698.

(5) Europ.

Merkur.

l. lluk, 4

1699- P25

104.

1699.

(6) Europ.

Merkur.

,1. iluk ‚

1699.

Pag-95°

(7) V en

V artikel
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bonds

(8) Refol.

der Staat.

Gener.

n. Febr.

1699. fol.

88
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I. Verl'chevdene tenten der wederzvdfche Afgezanten ziet men naall Karlowits op de eene

zyde in ’t verl'chiet opgellaagen, en voorwaart over eenen ontllooken altaar, die met eene flang

omvlogten is, den Chrillen Keyzer, tot teken van den getroffen vreede, aan den grooten Turk

eenen olyftak overryken; onder dit randlchrift:

EUROPA QUIESCAT, ASIA RESPIRET.

D41' EUROP/1 RUSTE, EN 4214 4ВЕМН44ЬЕ.

Еп dewyl de Vreede, niet alleen tuli`chen die twee hooge magten , maar ook met des Keyzer:

bondgenooten geflooten was, zoo leeil men nog op den voorgrond:

ARMISTITIA INTER CIESAREM, POLoNrAM, RUSsrAM,

VENnTrAM ET TURCAs.

KRTGSBESTAND TUSSCHEN DEN KEYZER, POOLEN,

RUSLAND, VENEETSIE EN DE TURKEN.

Op de andere zyde ziet men Koning Willem , in de gedaante van Herkules, met eenen hamer

de door den oorlog vaneengereete werreld, door ’t bemiddelen van dit vyfentwintigjaarig vreê~

belìand , te zamen hechten; binnen dit om-en opfchrift:

NASSAVIUS BRITANNo-BATAVus CONSOLIDAVIT,

M D C X C l X.

DE BRITSCHE EN HOLLÃNDSCHE N/ISSOUWER HEEFT ZE

TE ZÄIWEN VASTGEHECHT, 1699.

II. Men
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Il. Men ziet de Над CAR LOWITS in ’t verfchiet op de eene zyde van den tweeden, en 1699.

voorwaart ter wederzyde van de Franfche Leliltruylt twee armen met eenen degen en fabel ewa

pend, even als daar boven twee andere geltrengelden ‚ welken den Engellchen roozentak va hou

den, ondcr dit randfchrift:

DISTRACTI Lluis, CONJUNCTI Rosls.

DOOR DE LELIEN VEN EEN GERUKT, DOOR DE

ROOzEN VEREENIGD.

Te weeten: dat de vreede, door de opltookingen van Vrankryk eertyds zynde verbrooken,

thans door de bemiddelin van Engeland betiteld was, door ’t maaken, gelyk ’t opfchtift op den

voorgrond te kennen gee t, van een

BESTAND VAN af 7AAREN, DEN 31 DAG VAN

LOUWMAAND 1699.

SANCITA IN ANNOS af, D111 31 JANUARI! MDCXCIX.

Naalt eenen Паре] afgelegde wapenen ziet men op de andere zyde den Chriltcn Keyzer, onder de

fchaduwe van eenen olyfboom, aan den Grooten Turk, tot teken van het getroffen beltand, de

hand geeven. Op den voorgrond Itaat voorts nog dit vervolg van ’tvoorgaande opfchtift:

INTER CHRISTIANOS ET TURCAS.

TUSSCHEN DE CHRISTENEN EN TURKEN.

III. Het gelaurierde borltbeeld van den Roomfchen Keyzer, ’t gene op de voorzyde van den

derden in ’t harnas verbeeld is, heeft in den tand deeze tytelen tot omfchrirt:

LEOPOLDO MAGNO, PACATORI ORBIS TERRARUM.

AAN LEOPOLD DEN GROOTEN, BEVREEDIGER

DES AARDRTKS.

Eene gevleugelde Overwinning, ltaande naait eene opitygende zon, houdt in de eene hand

het dubbele hoofd van Janus , en in de andere eenen olyfkrans 3 опдег dit randfchrift:

PORRECTA MAJESTAS AD ORTUM SOLIS.

HEY KETZERLIK GEZAG OOSTWAART UITGEBREID.

Voorts leeft men nog op den voorgrond diet zelfde zyde:

ARMISTITruM CUM TURCts 1699.

KRIGSBESTAND MET DE TURKEN 1699.

lV. De voorzyde van den laatften, welke wederom des Keyzers gelaurierd borltbeeld voert,

is in den rand omzoomd met deczen verfchillendcn tytel:

LEOPOLDUS, Der Gita-rra ROMANORUM IMPnna'roR

AUGUSTUS, GERMANrrz, HUNGArtrnt,

BOHEMra. REX.

1111 Юге]. N n n LEO
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Cours

tom. I.

pag. 56.

LEOPOLD, DOOR GODS GENADE DOORLUCHTIG KETZER DER

ROIMETNEN, KONING VAN DUITSCHLAND,

HUNGARTE EN BOHEEME.

Onder dit randfehrift is op de tegenzyde de gefloote tempel van Janus verbeeld:

IANUM CLAUSIT.

HT HEEFT YANUS TEMPEL GESLOOTEN.

Want het is nog in gefchil of by ’t lluyten des tem els de oorlogs God Mars , of Janus daar in

of buyten geflooten (1) wierdt. Hoe ’t zy, men lee

zyde, dit langwylig tydslchrift:

voorts nog, op den voorgrond dier zelfde

PACE XXV ANNORUM TURCIS 'REDDITA,

ANNO CHRrs'rr MDCIC INEUNTE,

REGNIQUE HUNGARIIE LEOPOLDI XLII .CURRENTE,

JOSEPHI XII INEUNTE.

VREEDE VEN VTEENTWINTIG yEEREN EEN DE TURKEN

GEGEEVEN,

IN ’T BEGIN VEN ’T 7EER oNzEs HEEREN 1699,

STEENDE HET 42 7441е VEN ’T HONGEERISGHE RTK

VEN LEOPOLD, '

EN 1N HET BEGIN VEN HET n VEN yozEF.

De Keurvorft van Beijere weetende dat

de belangen zyns Zoons nietalleen door

den Kardinaal (2) Portokarrero thans aan

het Spaanfche hof met zeer veel naadruks

onderfteund wierden, maar hoe groot ge

deelte des Spaanfchen Ryks by het laatft

geflooten verbond van verdeeling hem

daarin was toegelegd , vernoegde zich niet

van de fteden op de grenzen van Vrankryk

te gaan bezigtigen, en van alles te voor

zien, maar liet Luxemburg ,hetbeftendig

fte bolwerk tegen den Keyzer,verfterken ,

door zyne uytgeleezenite benden bezet

houden , ja weygerde daar in de Paltfifche

volken, volgens de ontfangene(3)bevelen

der Koninginne van Spanje , te Ontfan

gen. De Spaanfche Koning ook ziende

de traagheyd des Keyzers, en hebbende

op den raad des Kardinaals het oordeel van

de voornaamfle Rechtsgeleerden der Hoo

ge fchoole te Salamanke en Alkala, mids

gaders van de leden van zynen Raad en

van de kamer van Kaftilië ingenomen,

verklaarde eyndelyk den Keurprins (4)

van Beijere, in eenen geheymen uyterften

wil, tot eenigcn erfgenaam zyner Staaten,

en dat het ryksbewind, ftaande des zelfs

minderjaarigheyd, in handen der Konin»

ginne en haare Raaden ftondt te weezen.

Hooglyk ltondt en des Keyzers, en des

Konings van Vrankryks A ezant deswe

ge verzet, en deed de laat e, naa het te

rug Ontfangen van eenen buytengewoonen

renboode zyns Hofs, daar tegen eene na

druklyke (5) aantuygíng. Dan als ieder

der op het Spaanlche ryk eyfehmaakende

Magten aldus in volle beweeging was, om

zyn voorgewend erfrecht te doen boven

dryven , vereydelde de Hemel eensflags

alle die Ontworpene maatregels. Want in

’tbegin van Sprokkelmaand wierdt de Keur

prins van Beijere van eene zeer gevaarlyke

ziekte aangetaft, welke hand over hand

verzwaarde , en hem , tot Overgroote droef

heyd des Vaders, eyndelyk den zesden van

_ (6) Sprokkelmaand deezes jaars in den ou

derdom van zes jaaren te BrufTel uyt het

leeven (7) rukte. Het lyk gebalzemd zyn

de, wierdt in ’t graf van den Aartsherto

Albert ’savonds van den negenden byge

zet, en geheel Europa wegens de ervenifl'e

derSpaanfche ryken in eene nieuwe en niet

min gevaarlyke onzekerheyd gebragt. Im

middels liep met het fmeeden van nieuwe

(g) Europ.

Merkur.

I. fluk ,

1699 гав:

131.

(6) Europ'

Merkur.

I. (tuk,

1699. pag.`

I .
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fol. II.

ontwerpen dit jaar , en tcgelyk de zeven-

tiende ceuw ten eynde, invoege de tegen-

woordige Paus Innoçent de XII het aan-

ílaánde juyg- of jubelfeeíl op 's Hemel-

vaarrsdag deezes jaarsin dcSint Pcterskcrk

onder trompetgefchal van twee opgerech-

te ftoelen , zoo in de Latyniche als (1) lta-

liaanfche taale lice afkondigen , en te

teken dat tot het

juygjaar alle ledemaa-

Rome aan de vier wyken dier fiad aan- 1699.

plakken , tot een

vieren van dat

ten dier kerke van de vier werreldsdee

len derwaart genoodigd wierden. De

gedachtenis van deeze gedaane aankon-

diging vind ik op deezen penning be*

waard.

's Pauzen gemytcrdc bceldcnis ftaat op de voorzyde , wier rand omzoomd is door deezen

tytel:

INNOCEntius XII, PONtifex MAximus. AnnO VIII.

PJUS INNOCENT DE XII. IN 'Г 8fle JAAR.

Want hy was den twaalfden van Hooimaand des jaars (t) zeftienhonderdeenennegentig tot die м Europ.
booge waardigheyd verheven. J Merkur.

Op de tegenzydc vliegt, voor de nog gefloote Heylige poort, een engcl a welke op twee H-ftek,

bazuynen deeze (}) geweyde fpreuk blaaft : i6>i.pag.

JUBILATE DEO OMNIS TERRA.

GT GANSCHE AARDE JUTG DEN HEERE.

(3) Pfalm

C.tf.i.

Want met het openen dier poorte, 't gene Kersavond gefchiedt, neemt het juygjaar eenen (4) (4) Europ.

aanvang, naa dat, volgens de getuygenis van dit randfehrife, de aankondiging daar van gefchied Merk.

was: U.ñúk,

1699. pag.

JUBILEI SECULARIS INDICTIO, CID ID CIC. "S"

AANKONDIGING FAN НЕТ JU7GJAAR, i6pp.

($) Bulla

Papa In-

гос. XII.

Deeze afkondiging aldus te Rome met

de gewoonlyke plcgtighedcn gefchied zyn-

de, wierden de Pauílyke aflaatsbrieven niet

alleen aan alle de Patriarchen , Primaaren,

Aartsbiílchoppen en Biflfchoppen der

Roomfche Kerke, maar 00k aan den Key-

zer, cn alle (5) verdere Roomsgezinde

Koningen en Prinfen van Europa afgevaar-

digd, met verzoek datzy hunne milddaa-

digheyd aan de zieh naar Rome begeeven-

de Pelgrims wilden betoonen, die tegen

alle beledigingcn , in het doortrekken hun-

ner onderhoorige geweften , niet alleen

beichutten , maar in de alom in hun land

gefliehte Godshuyzen de noodwendige

huysveftiging, en het weynig nodigheb-

bende onderhoud bezorgen. Op deeze

uytnoodiging zag men gevolglyk een

oneyndig gctal van allerhande loort van

menfehen zieh naar Rome begeeven , het

zy uyt waare godvrugt , het zy , gelyk

't gemeenlyk gaat, uyt cnkele nieuwsgierig-

heyd om de veelvuldige kerkdienften , pleg-

tigheden en vrooilykheden, diere Rome

j gezien en verriebt wierden , by te woo-

nen. Onder anderen (6) begaf zieh, hoe-

wel nietdanopdezeernaadruklyke aanmaa-

ning van den Paus, de Heer Petrus Kodde

derwaart , welke op den naam van Aarts-

biíTchop van Sebaften de Roomlche Kerk

in de Vereenigde Nederlanden federt eent-

ge jaaren befluurd had. Aldus krielde het

te Rome van vreemdelingen , alle dagen zag

men liefdesmaaltyden (7) voor de aange-

Nnn 2 lande

(6) l\t

hier op

naar den

laatflen

penn, van

t «olgen

de vyfde

Dock.

(7) Europ,

Merkur.

I.ftuk,

1700. pag.

x6f.
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r7oo.

(r) Europ.

Merk.

I. ник ‚

1700. pag.

166.

(2 Vir ;

En?
1V. Y. 3;

lande pelgrims aanrechten, onder welken

dat van den Heer Ат, ’t gene op palmen

_zondag in’t gaûhuys van de Heylige Drie

vuldigheyd gegeeven wierdt , bezonderlyk

uytmuntte , mids by die gelegenheyd

alleen vierentwintig honderd ponden vis

wierden opgefchafr. Dit voorbeeld wierdt

’sdaags daarnaa door Livio Odofcalchi

naagevolgd, welke, naa ’t eyndigen van

’t maal, aan iederen der (I) genoodigden,

die by de vyfduyzend (Ierk waaren,daaren

boven nog eene halve Piafler fchonk.En ge

lyk het onmoogelyk was dat ieder Roomlch

gezinde op deeze gedaane uytnoodiging

zich derwaart kon begeeven , zoo zag men

door de onderfcheydene BifIchoppen der

Roomfche Nederlanden, ja zelfs in de

Roomfehe kerken der Vereenigde Gewefien

op bevel van den voorgernelden Bichhop

de ontfange Pauilyke aflaatbrieven voor

 

de t’huys gebleevenen afkondigen, met

aanwyzinge van die kerken ieder in zyne

Над, доог welke , naa ’t wettig gebruyk

der Sakramenten , op eene daarin voorge

fchreeve wys te bezoeken, men aan де

verleende Pauílyke aflaat konde deelach

tig worden ,wegens ftrafr'en, niet die men

aan God, maar volgens ’t vooriehrift der

kerke aan de kerk wegens allerhande be

gaane misdaaden verfehuldigd was. Hoe ’t

zy, mids het verfchynen van dit Juyg

(сей, en dat juyü op eenen tyd , als de

geheele Chriftenwerreld de zoete ruil:

van den te Ryswyk geílooten vreede

zmaakte, zoo gaf dit in de Spaanfche Ne

derlanden aanleyding , dat voor de nieuwe

jaarsgiften deezes jaars , dees legpen

ning door ’s Konings ftempelfnyder den

Heer Philips Roetiers te Antwerpen ge-A

munt is.

Rondom het порции van den Keurvorll; van Beijere ftaat it; den rand deeze fpreuk (2) van den

Mantuaanfchen Heldendiehter:

MULTA VIRI VIRTUS.`

GROOT IS DE DAPPERHETD DES HELDS.

De tegenzyde verbeeldt den vreede , houdende in де eene hand eenen olyftak en in de andere

eene (lang, die in haaren (taart bytende dus eenen kring maakt, en het zinnebeeld der voltrokke

eeuwe is. In den rand leelì men:

EX VOTO BELGARUM, ANNO JUBILIEI MDCC.

NAAR DEN WENSCH DER NEDERLANDEREN, 1N

’T yUIGj'AAR 1700.

Ор де voorzyde van den vierkanten voetiìal , waarop de vreede Haat , leeft men voorts nog dit

opfchrift :

«ETERNITATI PACIS.

AAN DE EEUWIGDUURENDHETD DES VREEDES.

Dit
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(*) l Val

fil- 307.

ít) Refol.

der Staat.

Gener.

30 Jan.

1700. fol.

h) Refol.

derStaaten

van Holl.

6 Febr.

1700. fol. .

68.

(3)Refol

der Staat.

Gener.

iiMaart

1700.

fbl.l3»«

(4) Relol.

derStaaten

van Holl.

7 April

1700.

Die juygjaar was van des te groorcr op-

merking, mids de Duytfche Vorften van

de Augsburgiche geloofsbeleydenis , wel

ken de Gregoriaaniche tydsrekening (als

hiervoor (*) gemeld is) ecrtyds niet aan-

vaard hadden, rhans te Regensburg be-

ilooten de Juliaanfchc tydsrekening methet

ftarrenkundig jaar, zoo als dat ten tyde

der kerkvergaderiuge van Niceë geweeft

was, te doen overeenkomen , en dicrhal-

ven elf dagen van 't jaar affnydende , niet

allccn des daags naa den achttienden van

Sprekkelmaand , den eerften van Lente-

maaod te doen fchryven , maar 00k in ce

nen plegtigen brief de Vereenigde Staaten

tot hec insgelyks naavolgen dier tydsher-

vorminge aanmaanden. Dit fchryven in

banden van de Heeren van EiTen (i)en an.

dere Gcmagtigden tot de buytenlandfche

zaaken gefteld en by gevolg hun gevoelen

geïnd zynde, wierdt beflooren een affchrift

van dien brief aan (г) de byzondere Staa

ten te zenden , op dat ieder daarop een be-

fluyt in hunne vergadering zoude neemen.

Die van Vriefland waaren de eerften , wel

ke hunne bewilliging, op den ecnentwin-

tigften van Sprokkelmaand genomen, ter

vergadering derAlgemeene Staaten(3 ) brag-

ten. Dit voorbeeld volgden federt de Staa

ten van Holland (4), met verzoek dat dees

nieuwe Juliaanfche ilyl meerenmeermogt

verbeterd , by alle andere Onroomiche

Vorften en Staaten aangenomen, спор

eenen gelyken voet onder alle de Vereenig

de Nederlandcn ingevoerd en onderhouden

(5") worden. Den derden van Bloeimaand

gaven de Staateu van 't Vorftendom Gel

der eu Graaffchap Zutfen by herfchryvin-

ge te kennen , hoe dat zy met den eerften

dag van aanilaande Hooimaand , en op

welken men des den (6) twaalfden ßondt

te fchryven , de voorgeflaage tydshervor-

ming meenden in te voeren. Even gelyk

die van Overyflel den Vierden van Gras-

maand hunne Afgczondenen in de Alge

meene Staatsvergadering te vooren reeds

gemagtigd hadden , om nevens die der ove

rige ßondgenooten , by welke men tot nog-

toe de oude tydsrekening gebruykt had,

den juyften tyd der voorgeflaage verande-

ringe te (7) beraamen, en in te voeren. En

dewyl die van Uytrecht by heríchryvin-

ge van den vierentwintigileu van Hooi

maand aan de Algemeene Staaten eynde-

lyk 00k bekend maakten , dat zy (8) van

zins waaren met den eerften van Winter-

maandden aangebooden nieuwenftylinge-

bruyk te brengen, en op dien eerften den

twaalfden te doen fchryven, zoo is opdee-

zen voet, zoo in de Vereenigde Geweften,

het Koningryk (9) Denemarke, als by alle

de Onroomiche Vorften en Staaten des

Duytfchen Ryks , deeze nieuwe tydsreke

ning ingevoerd en ledert tot nutoe in ge-

bruykgebleeven , waar van de gedachtenis

op deeze penningen bewaard wordc.

1700,

(s)ReioI.

derStaaten

Gener.

14 April

1706.

fol. 106.

(6) Refol.

derStaaten

Gener.

г Juny

1700.

fol. ар;.'

(7) RefoL

derStaaten

Gener.

pjunjr

1700. foL

310.

(8) Refol;

derStaaten

Gener.

17 Aug.

1700. foU

434-

(0) Refol

derStaaten

Gener.

и Maart

1700. fol.

»3i«

I. Onder den dierenkring, in wiens tiende graid van de Vis de zon geßeld is, bangt een rafel

tact dit opfebrift:

Anno Christi

M D С G

DIES

STiLi CORrecti

18 FEBRtTARii

i MARTu

Uli "Deel. О 00

DIES

STiLi Novr

28

i



238 NEDERLANDSCHE

'OO.

IN >T J AAR VAN CHRISTUS

1700

DAGEN «* DAGEN

VAN DEN HERVORMDEN STYL FAN DEN NlEUWEN STYL

18 SPROKKELMAAND 28

i . LENTEMAAND 1

Dat is, dat men in 'c jaar naa Chriilus geboorte 1700, even gelyk men volgens den nicuwen

Gregoriaanfchen ftyl naa den 28 van Sprokkelmaand den eerften van Lemeraaand , zoo 00k vol-

Virg. £ens ^en. nu hervormden Juliaanichen ftyl naar den achttiendenvan Sprokkelmaand den eerften van

cL Lentemaand telde. Нес randlchriít is dees dichtrcgel (1) van den Mantuaanfchen Heiden

ds« dichter:

JUSTUS AB INTEGRO NUMERORUM NASCITUR ORDO.

НЕТ OPRE,CHT VERFOLG DER TYD SREKENINGE BEGINT

OP NIEUtVS.

Een Engel houdt op de tegenzyde mer een fluijer den Herrenhemd , wiene uyterfte omkring, vol

gens 4 gevoelen der ouden , in honderd jaar alleen eene graad van den dierenkring zoude doorloo-

pen en is daarom met X. XX tot С toe betekend. Voorts is de rand omzoomd met dceze

fpreuk:

. ЁТ REDIT IN ORBEM COELI MENSURA PER ORAS.

EN DE VERDEYLDE MAAT DES HEMELS KOMT IN

EENEN KRING UÏT.

i

II. Op den voorgrond van cenen ontftooken altaar , waarmede de eene zyde van den twccderi

beftempeld is , leeft mea dit opfchrift :

Deo Optimo Maximo ET МЕМошж PACIS UNIVERSALIS

Sacrum MOCO.

AAN DEN BESTEN EN GROOTSTEN GOD, EN TER GEDACHTE.

NIS VAN DEN ALGEMEENEN VREEDE 1700

TOEGEfVYD.

Ter wederzyde van den altaar vliegen twee kindertjes, ieder met eenen wimpel in de band,

waarop ftaat:

PAX GALLica, PAX TURCica.

FRANSCHE VREEDE, TURKSCHE VREEDE.

Waar boven ter wederzyde van 's Heeren Hebrceuwfchen naam dceze twee dichtregcls, wier

écrite een jaarfchrift is, gefteld zyn:

Magnas fertb Deo grates pro paCe reCepta

DUPLA, PERPETUAM REDDAT UTRAMQoe TRIAS.

DANKT
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1700.

Dankt god grootlyks foor den dubbelen bekomen

freede, day de d rieëenigheyd die beiden

eeuffigduürend maake.

Op den voorgrond of voct des pennings ftaat voorts nog dit Hoogduytfcb jaarfchrift:

GERECHTES LoBOPFFER DeKkMahL.

GEDENKTEKEN DER RECHTFAARDIGE LOFOFFERHANDE.

Tie tegenzyde voert het dubSelhoofd van Janus, als 4 zinnebeeld van de oude en nieuwe ceuw,

op cenen Vierkanten voetftal , wicns voorzyde, om aan te wyzen op wat wys de- elf dagcn van 4

jaar afgefnecden zyn, des met dit opfchrift beftcrapeld is:

FEBRuarids 1700

гб FREYTAG, 17 SONNABEND, 18 SONNTAG: \

M ART I US

i MONTAG, г DIENSTAG, 3 MITTWOCH, 4 DONERSTAG.

IN SPROKKELMAAND 1700 WAS

DE гб FRYDAG, DE 17 ZATÜRDAG, DE iS ZONDAÓi

IN LENTEMAAND

\ DE i MAANDAG, DE z DYNSDAG, DE 3 IFOENSDAG,

DE 4 DONDERDAG.

Gelyk aan de cene zydc van den voetftal de Zon, en de andere zyde de Maan gefteld is, zoo

ftaat in den bovenrand :

ANNO, QUO MENDiE CORRECTS, IPSjEQJUE CALENDjE

FASTORUM, A CHRISTO NATO, SUM CUSUS ET ISTO.

i

IK BEN GEMUNT IN DAT JAAR NAA CHRISTUS GEBOORTE,

ALS DE FEYLEN DER TYDSREKENINGE, EN DE

TYDfVYZER ZELF FERBETERD ZYN.

о

Eyndelyk leeft men onder den voet van den Vierkanten voetftal :

GeënDertn CaLenDers DenkzahL.

GEDENKTAL DES FERBETERDEN ALMANAKS.

Niet zoo gemaklyk was deeze nieuwe

tydsrekening in te voeren , dan dat wel

met den eerften opflag iemand toelchynt,

dewyl vooraf vcelvuldige zaaken, wier

verval van zekere dagen afhangt, moeften

worden geregeld. Als by voorbeeld, aan

Wien de begeeving van zoodaanige ampten

ftondt- te vervallen , welken tuflehen den

18 en го van Sprokkelmaand opcn-vielcn,

en in de cene maand door den cenen

I en in de andere door eenen anderen

moeften worden vergeeven. Of iemand

door 't affuyden dicr dagen eer in ftaac

zoude geraaken om , tot naadeel zy-

ner wettige erfgenaamen, cenen uyterften

wil (1} tc können maaken ? of de meer- d)Eur0P»

derjaarigheyd zoude verhaaft worden ? i.ftuk,

Wanneer de vervaldag der wiflelbricven te 1700. pag;

Ooo г re- 43*
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1700.

(t)In Ufu-

capioni-

bus & prae-

fcriptioni-

bus.

rekenen, welke anders op den 14 van Sprok-

kclraaand ílonden ce vervallen? Of iemand

beloofd hebbende zoo veel meer , binnen

'с jaar niet betaalende , te zullen uytkee-

ren,ook die afgerrokkene dagen ten zynen

voor- of naadeele zouden gcrekend wor

den ? Of de zelve dagen in de bezitnee-

minge en (1) verjaaringen gcrekend of af-

getrokken moeften worden ? ofzy 00k in

de Keyzerlyke leenverheffingbinneu't jaar,

00k in den ouderdom van veertien jaaren

in 'c flraffen van misdaaden zullen toege-

rekend worden ? en veele meer diergely-

ke en andere gcvallen. En hoewel dit te

regelen vry wac werks in had, zoo was

het beilifTen van zeker zweevend gefchil

onder degeleerden, wanneer,naamelyk de

onde ceuw eyndigde en de nieuwe haar be

gin nam , nog eene vry zwaarer , zoo niet

eene genoegzaameonmoogelyke ondernee-

miug. Want hoewel ieder vaítítelde dat

de nieuwe eeuw haaren aanvang met het

eyndigen van de oude neemt, en geene

eeuw , het zy men die federt de fchepping

of zondvloed der werreld, ilichting van

Rome, degeboorte, befnydenis,ofvlees-

wordingvan Gods Zoon rekend, voorvol-

kome kan gehouden worden, het en waar

zy honderd volkome jaaien bevat, zoo

was 't echter federt twec jaaren herwaart

dat door veelen nietalleen in Vrankryk,

Engeland en Duytfchland , maar 00k door

P. Francius, Frans (г) Halma, P.Jens, (г)Еигор.

J: Bagclaar en anderen in de Vcreenigde •

Geweften zeer hevig getwift wierdt , ofde 1700. p«g.

nieuwe eeuw met het begin van'tjaar ze- H*

ventienhonderd of wel met dat van zeven-

tienhonderdeen haaren aanvang nam. Die

het eerfte ilaande hielden beweerden , dat

men geenjaar konde rekenen voor dat hec

verfcheenen was, en des zeventienhonderd

niet konde fchryven , voor dat het zeven-

tienhonderdfte jaar verfcheenen diende te

weezen. De anderen integendeel hielden

ftaande,dat men het eerftejaar , terwyl hec

liep, het eerße en , des gelyks het loopenden

zeventienhonderdfte jaar 00k zeventien

honderd noemde , en gevolglyk dat het ze

ventienhonderdfte eerfl geheel moeft ver

fcheenen weezen , eer men het begin der

nieuwe konde (teilen. En dewyl door die

gefchil iemands dood of geboorte in 't jaar

zeventienhonderd voorgevallen onzeker

was, of die onder de zeventiende of achu

tiende eeuwe moeft gcrekend worden,

zoo heeft dit eeuwgefchil tot het maa-

ken deezer penningen aanleyding gegec«

ven.

I. De cene zyde van den eerften vcrbecldt cenen gevlcugeldcn Jongen , flaande binnen ecnen

run-
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ronden kring, en dewyl die binnenwaart de 18 EEUW (S ECULU м Х VIII) en buyten- ,700.

waart de 17 EEUW (S ECU LUM XVII) voert э zoo zietl die jongen nederwaart en .___-_...

vraagt met dit Hoogduytfch opl'chrift, gelteld op den voet des pennings:

WO SIND WIR?

WAAR ZTN WI?

En dat ter oorzaake van den twift der Geleerden, te weeten: of het jaar 1700 onder de zeven

tiende of wel achttiende eeuwe moelt gerekend worden. Waarom nog op de tegenzyde ltaat:

HOERT DOCH WUNDER! IM JAHR MDCC WUSTEN DIE

LEUTI-IE NICHT WIE ALT SIE WAREN.

HOORT DOCH EEN WONDER ! 1N ’T yAAR 1700 WISTEN

‘ DE LIEDEN NIET HOE OUD ZT

WAAREN.

II. Welke tegenzyde ook wel met eene andere gepaard is, voerende eenenjongeling, die aan

eenen ouden man vraagt , HOE OUD ZTT GT? (WIE ALT SEID IHR)

en van hem tot antwoord krygt; DAT WEET 1K NIET (N ES C I О). Voorts zoo

itaat in den rand:

PROPTER SIECULARISTAS ET CALENDARIUM NOVUM.

OM DEN EEUWTWIST EN DE NIEUWE TTDSREKENING.

III. Een van die genen , welke Itaande hielden dat de eeuw met het begin van 1700 een eynde

nam, {tampt met eenen geweldigen (tamper, waarop Itaat 1700, de onderling in gefchil z ndeGeleerden, die met heele hoopen in eene mand derwaart gedraagen , en in eenen vyzel gelIIIIeea4

ten worden 3 welk tot opfchrift heeft:

1700 SIECULI FINIS.

1700 HET ETNDE DER EEUWE.

En dewyl eenigen van Itrydig gevoelen zyn, zoo ziet men die ну: деп vyzel gekroopen, en

een papier vethe en,waarop ftaat 1699 ,voorts zoo llaat tot om- als opfchrift:

WAs HIER WIRD AUSGERICHT,

FÃLLT DRÜBEN LINS GEsIcHT.

PROVERB. XXVII VERsU n.

WE1' HIER UIIGEREOHI WORDT KEN MEN HIER

ACHTER ZIEN.

SPREUKEN XXVII. í’. zz.

‘Dg ltfegenzyde heeft geene verbeelding maar voert dit hiervoor reeds gemelde Hodgduytl'ch

op с n t:

HOERT DOCH WUNDER! IN JAHRE MDCC WUSTEN DIF.

LEUTHE NICHT WIE ALT sIE WAREN. ’

1111 Teef. P p p .HOORT
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I 700.

HOORT DOCH EEN WONDER! IN ’T j'AAR 1700 WISTEN

.DE LIEDEN NIET HOE OUD ZT IVAAREN.

IV. De laatftc heeft deeze zelfde verbeelding op dc cene, en dit verfchillend Hoogduytfch

Opfchrift op de andere zyde:

\

EY WAS WUNDER! MDCC SIND NOCH NICHT HERUNTER;

WVERS NICHT GLAUBET, LIEBER HERR,BLEI.BT IN 99ER.

HE WET WONDER! 1700 Is NOG NIET GEKOMEN,

DIE ’T NIET GELOOFT, LIEVE HEER, DIE

BLIVE IN 99.

Van grooter naadruk, dan die dereeu

We, was de twift, welke in dit jaar wegens

de oude voorrechten door de gildens te

Bruflel wierd gedreeven. By de laatfle

bomberdeerin dier ftad was de heele Gers

zemarkt ver ouden , uytgenomen de

mmm toorn van ’t ( 1) Goudfmeedenhuys,waar

Merkur. in by geluk (zoo niet ongeluk) de oude

¿lv-30”; voorrechtsbrieven der Bruflelfche Natiën

149.. Р ` waaren ongefchonden gebleeven, en raak

ten des, mids het omvallen van dien toorn,

onder de puynhoopen, en by ’t opruymen

gevolgelyk iu de handen van de negen die

nende Boetmcefters, welken zoo veel als

de hoofden der Nati'e'n zyn , eu de ont

dekte voorrechtsbrieven nietalleen op een

титр, plegtige wyze lieten(a.) uytfchryven ,maar

Идёт]; onder’t Opzigt van den Voorfpraak vander

„mpg Meulen door den druk gemeen maaken».

15°» Onder allen was ’er een van Keyzer Ma

ximiliaan, by welken het bekleeden van

twee ftadsampten te gelyk, even als ook

de aanftelling van ongetrouwde jongmans,

of van die geen achtentwintig jaaren be

reykt hadden, tot Magiftraatsperfoonen

wierdt verbooden. Dit was van die nyt

werking, dat de Natiën zynde vergaderd,

tot de benoeming van de Rentrneefters en

de overgeeving van de vyfenveertig per»

Ёгвшор. foonen om daar uyt, (3)den nieuwen Ma

„Жид, giftraat te maaken , daartoe weygerden te

1700. treeden, zoolang zy in ’t bezit dier voor

page

recht niet herfteld en die genen uyt alle be

wind gefchopt waaren , welke, tegen den

inhoud dier handvcften, hunne bedienin

geu bezaten. I--IetA hierop vergaderd bly

veu der Natiën en het fterk aandringen Op

de uytvoering van dat verzoek , nood

yzaakteeyndelyk den» Keurvorft van Bcijere,

als Landvoogd dier geweften , om tot voor

kominge van nog arger quaad, de opge

haalde voorrechten te bekrachtigen, en

des de begeerde verandering Onder de (4)

amprenaaren te doen. Des vuurde enjuyg

de men alom wegens de herftelling der nu

bynaar vergeetene voorrechten, doch dit

bragt eerlang de daar door trotsgeworde

gemeente tot die ftoutheyd, dat zy nooit ,

tot het inwilligen der belaftingen, verga

derde of drong nuditnudat , onder den

fchyn van ’t handhaaven haarer voorrech

ten, door, ja beftonden,op de aanbieding

van een wyngelag, eenigen hunner medele

den, wettig zynde gevonnift, tegen den

Magiftraat te handhaaven , het recht te ver

treeden, ja op ’t ontzenuwen van ’t Hoog

gezag der overigheyd zelve toe te leggen.

Invoege de Keurvorlt van Beijere tot

handhaaving zyns gezags eyndelyk een

goed getal krygsknechten op (5) ’t On

voorzienft in de Rad rukte, den Raad be

val wegens de gepleegde buytenfpoorighe.

den Onderzoek te doen en de fchuldigen

naar verdienfte te ftraffen. Dit verbaasde

de onbezonne menigte, en was oorzaak

dat de voornaamlle belhamels uyt de

ftad weeken. Invoege den achtentwin

tigften van Bl'oeimaand deezes jaars de

Raad van Brabant het vonnis velde ,

waarby twee der muytmaakers- ten zwaar

de, een derde in eene geefeling (6) en

brandmerk , en nog zeven anderen in

een vyfentwintigjaarig ballingfchap ver

wcezen wierden :

gaf tot het munten van deezen pen

ning.

Op

(4) Euror

Merk.

П. ftuk ,

17oo. pagr

1531

(5 Euro .M)erk. p

цинк,

17oo. рая;

168. .

(6) Europ.

M erkur.

I. fluk,

17co.

het welk aanleyding 925238
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Ор de eene zyde is de oproer, in de gedaante van eenen vuurfpouwenden Voorfpraak met vier

molenwiekcn aan ’t hoofd, op den naam van den door hen gebruykten Voorfpraak vander Meulen

zinfpeelende ,afgebeeld 5 welke in de eene hand eene toorts en in de andere een momaanzigt houdt,

en met den voet het zwaard, де fchaalen den breydel des gerechts vertrcedt; onder deeze (t)

fpreuk:

QUIS TULERIT GRACCHOS.

WIE ZAL DE GRJCCHEN VERDRÁÄGEN.

Te weeten de twee Broeders Tiberius en Caius Gracchus, welke te Rome zich aan ’t hoofd

der gemeente tegens den (z.) Raad fiellende beyden zyn omgekomen. Voorts ziet men op de

zelfde zyde het geharnafte borftbeeld van den Spaanfchen Koning op de voorzyde van eenen vier

kanten voetftal; binnen dit randl'chrift: и

CARoLus II, Der Gnarra HISPANIARUM ET INDIARUM

Rax CATHochUs.

\

клещ DE II, Doon cons сшит: .aLGEMEEN

GELooVIc KONING ют вид/73

EN DE INDIEN.

De andere zyde verbeeld: de Над BRUSSEL (BRUXEL LIE) als eene zittende maagd op

eenen verheven rechtszetcl.l ZV houdt in de eene hand boven het gekroonde wapenfchild van

Beijere eenen blooten degcn , en in de andere de weegfchaal des gerechts. Onder haare voeten

ziet men eenen der gevonnifie muytmaakers geboeid leyden naar de Steen-‘of gevangenpoort , door

dein _de Rad ingekomene foldaaten bezet, en voorts in ’t verfchiet eenen anderen onthooiden.

Het omfchrift is:

SPERNE TIMENS VULGUS.

VERSM/IÃD HET VREESÃCHTIG СКАЛЕ/НС

Terwyl men op deeze wys heel BrufTel inhoud van ’t Altenafche verbond had be

in beweeging zag, hadden de Vereenigde gonnen te bouwen , van ’t welke de Key

Staaten, niet tegenûaande de vreede ge- zer, de Koning van Engeland, de Keur

(l) Мин.

fat. Xl.

if. 2.4.

(a.)l Petav.

ration.

temp. lib.

lV. cap.

XIV. pag.'

2.47.

Plutarchus

in Grat.

Booten was, dc handen vol werks om, waar vorû van Brandenburg en de (5)Vereenig @Rem

het moogelyk, de dagelyks toeneemende de Staaten de waarborgen waaren. En

onluiten by te leggen , welke tquchen den

Koning van Deenemarke en den Hertog van

Holůeyn wegens eenige nieuwe fchanfen

waaren gereezen , die de laatůe, volgens

’t vporgeeven van Deenemarke, tegen den

IÍhoewel dierhalven deeze moogendheden

hunne uyterfte befI deeden om de vlam

der ontůaane onluften in den beginne te

zmooren , zoo waaren hunne poogingen

van weynig vrugts , ja de zaaken kwaamen

P p p z. tot

der Staat.

Gener.

:ljuny

1700. fol.
Q

13.
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Î700

(i) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1700. pag.

183.

(г) Europ.

Merkur.

I. ftuk ,

1700. pag.

189.

toe die nytcrften , dat de Koning van

Decnemarke, ondcr het beleyd van den

Hertog (1) van Wirtemberg, den twintig-

ileu van Lentemaand zyne byeengerukrc

krygsbenden in Holftcyn deed vallen , de

nieuw gefliehte fchanfèn flechten , en

niet alleen Gottorp maargeheel Holfteyn,

uytgezonderd Tonninge , inneemen, welke

laatftgemelde ftad den tweeëntwintigften

van Grasmaand dierhalven door de Deenen

nog wierdt berend, niet tegenflaande de

Hoofdbcvelhebbcr Bannier zieh daarinmet

het overtchot der Zweedfche en Holfteyn-

fche bendeo geworpen en dus eene bezet-

ting van omtrent vierduyzend foldaaten

(г) onder zieh had. Dierhalven weynig

voor de onderneeming der Deenen bekom-

merd zynde,deedhy een-en andermaal op

de zelven eenen uytval, en had het geluk

door 't middel van eene fluys de Deenfche

loopgraaven onderwater te zetten. Des

niettegenftaande kreegen de belegeraars,naa

't bemagtigen van den Eyderdyk , eyndclyk

dertig mortiers en tvveeëndertig zwaare

ftukken in ftaat, waarmede den zesentwin- , . E

rigilen dier (3) maand de berende (lad zecr Merkur,

vinnie wierdt aangetafl. Invoege zeer vee- 1<ftuk»

le huyzen, enkerken befchaadigd, doch, г$з.

behalven twee burgers »flechtstweeof drie

foldaaten gedood en tien oftwaalf gekwetft

wierden , midsdien de geduurige regea

den grond zoo ílibbrig gemaakt had , dat

naauwlyks eene wide íchoot kon gedaan

worden. Zulks de Deenen , ziende het

kleyn voordeel 't gene bet ingeworpen

vuur tot den Vierden van Bloeimaand ver-

oorzaakt had, van het bomberdeeren af-

zagen, om de ílad op eenen geregelden

voet te belegeren. Ondertuflchen gafdee-

ze vergeefíche bomberdeering aanleyding

tot het in 'с Hchtgeeven van deezen pen

ning.

(4) Num.

Hiftor.

MDCC.

fol. 39 Sc

40.

Het eebomberdeerd wordende Tonninge is onder eene Regenboog en helderfchyncnde Zon,

midsgaders dit randfehrife op de voorzyde verbeeld:

PRESSA NON OPPRESSA.

WEL GEDRUKT, DOCH NIE? ONDERDRUKT.

De regenboog en de daar tegenover geftelde zon , is daarom alhier boven die ftad verbeeld,

om dat die beydendric dagen (4) voor de aankomft der Deenen 00k daar boven gezien waaren,

en dus den moed der bezettelingen, als een goed voorteken , niet weynig badden opgebeurd.

De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar dit opfchrift:

ANNO CHRISTI MDCC DIE XXVI APRILIS,

QUO REX DANIiE

DUCE WIRTEMBERGICO TEMPLO ET DOMICILIIS

TONNINGENSIBUS USQUE AD DIEM IV MAII

FUNESTOS INTULIT IGNES.

IN *T JAAR VAN CHRISTUS 1700

DEN 16 DAG FAN GRASMAAND,

SEDERT WELKEN DE KONING FAN DEENEMARKE>

DOOR DEN HERTOG VAN WIRTEMBERG,

DE KERK EN HUTZEN VAN TONNINGE

TOT DEN 4 DAG VAN BLOEIMAAND

HEEFT LAATEN BOMBERDEEREN.

Immid-
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ft) Refol.

der Staat.

Gener.

Ii Juny

1700.

fol. 313.

(г) Europ.

Merkur.

I. thik,

1700. pag.

»60.

(3) Europ.

Merkur,

l.ltuk ,

1709. pag.

239.

deeze tocrufting volkomen verwittigd waa

ren , hadden zy de loopgraaven, welke op

den veertienden van Blocimaandin den (4)

fchemeravond waaren geopend, met den

uyterften naadruk, onder 'c ooghunsKo-

nings, voortgezet; die den dertigften en

eenendertigften de ilad ohgemeen deed be-

fchieten en alles toc eenen algcmccncn

ftorm vervaardigen. Maar federt tyding

krygende , hoe de in aantogt zyndc Zweed-

fche en Lunenburgfche krygsvolken by

Brakke, nietalleen over de Elve geráakc

waaren , maar dat zy de Deenfche benden

haare ilandplaats by Rynbek doen ver«

laaten en zieh dierhalven den dertigften

te Wansbek neergeflaagen hadden , alwaar

binnen eenen dag of twee de Keurvorft van

Hanover (5) en de Hertog van Zell zelf

verwacht wierden , zoo befloot de Koning

van Deenemarke het beleg op te breeken :

't gene dan 00k den tweeden van Zomer-

maand gefchiedde , en begaf zieh dierhal

ven met den Hertog van Wirtembergnaar

Rendensburg, om aldaar (gélyk hy voor-

gaf) zyne benden by een te trekken en de

Bondgenooten flag te leveren ; tot wier

lof wegens het ontzetten van Tonninge »

ik deeze twee penningen gemaakt vinde.

Immiddels had de Holfteynfche Afgezant

in cea overgeleverd (1) vertoogfehrift de

kragtdaadige hulp derVereenigde Staaten als

borgen en inftaaners van het Altenaiche

verbond tegens Deerjcmarke verzogt,

't gene van die uytwerking was, dat zy

eene magtige oorlogsvlooc , neveos die van

den Koning van Engeland, onder het be-

Jeydvan den Onderadmiraal Almonde.naa

die eenigen tyd tuflehen de Maas en Ter-

hey op anker gelegen en het verordendon-

derftand uyt Zeeland onder den Heer

Evertszen ontrangen had , den tien

den (г) van Zomcrmaand niet alleen naar

de Ooftzee zonden , maar aan de regemen-

ten ruyters van Albemarle, Dompré,

Ooilvriefland, en Agrin, midsgaders die

te voet van Holfteyn, Век, Weideren, en

Keppel , nevens een Bataillon van 't regi

ment Zwitzers van Kapol en de ligtgewa-

pende ruyters van Tob, naar de grenzen

van (3) OveryiTel Jieten trekken, vanwaar

zy , naa dc wapenfehouw door den Graaf

van Athlone gedaan was, in Zomermaand

opbraken , om zieh by de in aantogt zyn-

de Zweedfche en Lunenburgfche hulpben-

den , te zaamen vyrtienduyzend manfterk

te voegen. En dewyl de belegeraars van

1700»

— л

(4) Europ:

Merk.

I.ftuk,

1700. pag»

t6i.

(S) Еигогн

Merkur.

I.ftuk,

1700. pagí

263.

Het gebomberdeerd wordende Tonninge is ándermaal onder eenen rtgenboog, mids die weder

drie dagen voor 4 ontzet boven de ilad gezien wierde, op de eene zyde, onder dit randlchrifr, ver-

beeld;

/

ANGOR NON TANGOR.

IK WORD GEPRANGD, EU NIET GETROFFEN.

Zinfpeelende op de letterkeer van *t woord Tonninga , 4 eene non tangi, (dat is, bet miordt met

getroffen) uytlevert. Op dc tegenzyde leeft men dit Latynfcn opfchrift :

ÊODÈM ANNO DIE XIV MAII

TONNINGA A REGE DANIjE OBSESSA,

DIE 27 CUM XXX BALLISTIS ET XXXII TORMENTIS

iENEIS GRAVITER INFESTATA,

DIE II JUNII FRUSTRA DERELIGTA.

2111 'Dee/.
Q.qq
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I

IN X ZÊLFDE JAAR DEN 14 DAG VAN BLOEIMAAND

IS TONNINGE

DOOR DEN KONING VAN DEENEMARKE BELEGERD,

DEN Z7 DAG MET 30 M0RT1EREN EN 3z METAALE STUKKEN

GESCHVTS ZIVAARLTK BESCHAADIGD,

EN DEN í DAG VAN ZOMERMAAND

TE VERGEEFSCH VERLAATEN.

II. De eenc zyde van den tweeden verbeeldt de flad Tonninge, en haare verlaatene naderoiflèns

onder deeze fprcuk :

AMAT FUGA TESTES.

DE VLUGT HEEFT GAARN GETUYGEN.

Dat is, der aannaderende Zweedfchc en Lunenburgfche te hulpkomcnde benden. Op den voor-

grond leeft men nog dit opfchrift;

TONNINGA, HOLSatia CAPitalis,

VIRTÜTE CIVIÜM DEFENSA A DANORUM

VIOLENTIA.

TONNINGE, HOOFDSTAD VAN HOLSTEYN,

IS, DOOR DE DAPPERHEYD DER BURGEREN,

TEGEN НЕТ GEWELD DER DEENEN,

BESCHERMD.

Op de andere zyde ziet men den Deenfchen Elefant met opgeheve ihuyt zynen muyl , mids het

aannaderen ran den Zweedfchen Beer en 't Lunenburgfche Paard , onder 't maaken van een vrees-

Jyk geluyd openfpalkcn j gelyk dit randfehrift getuygt:

BARRIT NON PUGNAt.

HY LOE IT, MAAR VEСHT NIET.

Mids de Deenen hunne benden by Rendensburg , op voorgeeven van de ontzetters te zullen be-

vechten wcl bycen getrokken, doch dat geenszins ondernomen hadden. Eyndelyk flaat op den

voorgrond:

PRIMUS CONATUS, 1700.

EERSTE POOGING, 1700.

(0 Europ.

Merkur.

II Ituk,

1700. pag.

98.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1700. pag.

101.

(}) Europ.

Merk.

Il.ftak.

1700. pag.

98.

Sedert het opbreeken deezer belegeringe

naderde het verbonde leger de ilad Altona,

leyd 'er bezetting (1) in, en wierdt den

achtentwintigften van Zomermaand nog

door drieduyzend Staatíche knechten , on

der den Hoofdbevelhebber (г) Tob, ver-

fterkt. En hoewel het zelve daardoor zoo

talryk , dan dat der Deenen was, zoo wierdt

nogthans onderling niet hoofdzaaklyks

ondernomen, onaangezien de brandwach

ten altemcrs in elkanders (3) gezigt fton«

den: het zy men, met het inzamelen der

uytgelchreeve brandfehattingen zieh ver-

noegeude, eerlang een verdrag, of van de

in zee gebragte oorlogsvloot iet van meer-

der gewigts, tc gemoet zag. Hoe 't zy,

zoodra de Sraatfche en Engelfche icheeps-

magt te Gottenburg was aangekomen , gaf

de Koniug van Zweede aan de zyne bevel

om zee re kiezen , het gene dan ook den ¡4erkUrop*

zevenentwinrigíten van (4) Zomermaand II. flak,

gefchiedde. Den zelfden dag kwam de |^0,p**'

Staat-
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(1) Europ.

Merk.

II. ftuk ,

1700. pag.

tu.

(г) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1700. pag.

113.

Staatfchc cn Engelfche vloot twee mylen

van Ktoonenburg in 't gezigt der Deenen

rcn ankcr, en, mids die her. eerlang naar

de reede van Koppenhaage wendden, had

zy gelegenheyd (1) om door de Zont te

vaaren, en zieh den zeventienden van

Hooimaand met de Zvveedfche te vereeni-

gen. Den twintigften verícheenen dan dee-

ze vereenigde zeemagten voor Koppen

haage, en begoften des avonds ten elf uu-

ren de daarvoorleggende Dceniche vloot te

(г) bomberdeeren ; welke zy aldus nood-

zaakte , om 't zigtbaar gevaar te ontgaan ,

meer binnenwaart te wykeu. Echter

ontftond 'er tot driewerf brand in des

Deenfchen Admiraals fchip , doch die

wierdt telkens nog tydig gebluft , niec te«

genftaande dat 'er in den tyd van drie mi

ren wel ruym honderdvyftig bomben ver-

fchooten waaren. Den volgenden avond

naderden zy op nieuvvs (3) de ftad met

achttien icheepen tot dekking van vier

bomberdeergaliootten , en wierpen tot

's morgens ten zes uuren wel vierhonderd

I bomben , welke meeft in de Chriftiaansha-

ven, en het nieuwe werk vielen, dochal-

daar mede vveynige fchaade te weegbrag-

ren , doordien zy meeft of in de aarde

fmoorden, of, door de byeen geklepte

burgers, nog tydig gebluft wierden. Ech

ter vinde ik de gedachtenis deezer bomber-

deeringe, uyt weêrwraake van het bomber

deeren van Tonninge ondernomen , op dee-

zen grooten gedenkpenning(4) bewaard.

1700.

(3) Europa

Merkur.

II. ftuk.

1700. pag.

117.

(4) Nu-

mifra.Hift;

MDCC.

fol. 996.

Onder het gebomberdeerd wordende Tonninge, 4 gene op de cene zyde verbecld is, flaat op

den voorgrond :

TONNINGA, ANNO MDCC.

70NNINGE, IN 'Г JAAR 1700.

Op de tegenzyde wordt Koppenhaage uyt weerwraakc insgelyks gebomberdeerd > waarom tot

om-en opfchrift ftaat:

PAR PARI. HAFNIA AnnO MDCC.

GELYKMAAT1GE VERGELD ING. KOPPENHAAGE IN >T

JAAR 1700.

(ç) Europ.

Merk.

II. ftuk,

i7oo.pag.

120.

Hoewel de ontfteltenis der ftedelin-

gen in den beginne vry groot was, zoo

wierdt die eerlang nog vermeerderd, zoo-

draa zy verilonden, dat de Koning van

Zweede met de nu eene wyl in Karcls-

kroon gereed gelegen hebbendc vragtfehee-

pen, milchen den Vierden (5) en vyfden

van Oogilmaand , omtrent vyf mylen van

Koppenhaage en anderhalve myl van Elze-

neur , onder de gunft van achttien Fregat

ten tuflehen Hummelbech, en Epegerde

de zoolang gedreygde landing op 't eyland,

Zeeland, 'tgencreeds op vierhonderdduy-

zend ryksdalers gebrandfehat was , eynde-

lyk had ondernomen. De Koning van

Zweede om de zynen by 't doen dier lau

dinge aan te moedigen, iprong de écrite

uyt de boot tot zyn middenlyf in de zee,

ОЛЯ г liée



248 NEDERL ANDSCHE

1700. liet ftraks eenige te landgeraaktcbenden te-

' gen de Deenen optrekkeD,mids die door drie-

honderd Landzaatcn onderftcund , bet ver-

$егЪГ°Р' der landen vermeenden te (1) verhinderen,

ii.ftü'k, Zyne Majefteyt dierhalven nam, ftaande

1700. pig. jjf gCVecht, het bevel op zieh en had dus

het geluk van de Deenen op de vingt te

dryven, gevolglyk de landing te volvoe-

rea, en, hebbende haar verblyf op Fre-

deriksburg genomen , haar leger en alle de

toegangen zeer rcgelmaatig te laaten be-

fchanfen. En hoewel men in Zeeland op

het platte land uyt den naam van den Ko-

Hing van Deenemarke alom in de kcrken

liet afkondigen , dat alle huysluyden , wel

ken ter befcherminge , van han vadcrland ,

zieh zouden in dc wapenen begeeven, voor

ceuwig van de lyfeygendom ftonden vry

te zyn , zulks veelen zieh in den krygs

dienft licten fchryven, en dat 00k tvvaalf

honderd Studenten de wapenen opvatte-

den , midsgaders de jagers cene bende on-

derling oprechtten ; waardoor men een

kleyn legertje omtrent eene halve my1 buy-

ten Koppenhaage byeen kreeg, zoo be-

vroede de Koning van Deenemarke echter

wel , dat hy buyten ftaat was , om aan

zoo veele verbondene magten het hoofd te

bieden , veelmin den Hertog van Holfteyn

ten onder te brengen. Dierhalven wierden

de afgebrokene handelingen den zevenden

van Oogftmaand (г) te Travendal, maar

omtrent eene myl van Segeberg, alwaar

de twee légers lagen, met dien uytflag

hervat , dat , naa elf dagen handelcns eyn-

delyk, onder de bemiddeling zoo der Ver-

eenigde Staaten, als der overige belang-

hebbende Vorften , het gewenfehte vreede-

verbond, 'savonds tuíTchen achten negen

uuren van den achttienden dier maand (3)

wierdt getroffen , en dus gelegenheyd tot

hec manten deezei drie penningen gegeeven.

(г) EuropJ

Merkur,

ll.ftuk,

1700. pag;

1гг.

(3) Europ.

Merkur.

Il.fluk,

1700. pag.

130.

I. Rondom het fierlyk geharaafte borftbeeld des Zweedfchen Konings , die zooveel tot het

voortzetten dier handelinge gedaan heeft , ilaat in den rand der voorzyde van den ccríten dees

tytel :

CAROLUS XII, Dei Gratia REX SUECIiE.

KAREL DE XII, DOOR GODS GENADE KONING

PAN ZWEEDE,

"Welk ryk, in de gedaante eener vrouwe, op de tegenzyde in dt rechter hand eene fpeer, waär

(4) Цр^Р' aan de wapcnfchilden van Deenemarke en Holfteyn genecht zyn , en in de flinker het Zwecdfch

taf 86 ' ' fchild houdt , waarmede het nedergcknielde Tonninge ter befcherminge gedekt wordt. En dewyl

(5) Hubn. door deezen vreede de vriendichap luflchen Fredeuk den (4) IV, Koning van Deenemarke en

geflachtk. Frederik den IV , Hertog (f) van Holfteyn herltcld wasj zoo leelt men tot randfehrift:

tafel. 117.

TONNINGAM TÜENDO FREDERICOS CONCILIAT,

Anno MDCC.

DOOR
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(3) Europ.

Merkur.

Il. iluk ,

1 7оо. pag.

103.

DOOR IONNINGE TE RESOHERMEN VERZOENT HIDE

FREDERIKEN, 1N 'I 7EER 1703.

II. Op de eene zyde van den tweeden ziet men tuffchen het hemeltcken van den

en Grooten Beer de Hebreeuwfche naam des Heeren gefteld, onder dit randl'chrift:

SEPTEM JUN'GIS TRINUNE TRIONEs.

GT DRIEEENIGE GOD VEREENIGT HET ZEVENGESTARNTE.

Boven de Noordf'che werreld verdryft eene doorgebrooke vreedezon, de opftygende nevelen

van den ontftaanen kryg. Het randfchrift is van deczen inhoud:

ORIENTES DISSIPAT UMBRAS.

ZT VERDRTFT DE OPSTTGENDE NEVELEN.

Voorts leeft men op de dikte des pennings nog deeze (1.) gewyde fpreuk:

PAX, PAX тюк, ET PAX ADJUTORIBUS TUIs.

PAIS, PAIS ZT AAN U EN PAIS UWE MEDEHELPERS.

III. In den rand der voorzyde van den derden , die met het borltbeeld des Zweedf'chen Konings

beftempeld is, leeft men dit omfchrift:

CAROLUS XII, DEI GRA'rrA SUECORUM VANDALo

помощи REX.

KAREL DE XII, DOOR GODS GENADE KONING DER

ZWEEDEN EN WENDEN.

De Noordfche leeuw, door eene bovengeftelde vreedezon befcheenen , betreedt nu in volle

ruft de noorder wcrrelddeelen; onder deezen dichtregel:

A_RCTOUM FORTIS PRUDENTIA TEMPERAT ORBEM.

DE KRAGHTDAADIGE VOORZIGTIGHETD BRENGT DE NOORD

SCHE LANDEN AAN ’T BEDAAREN.

Niet tegenftaande de vreede getroffen

was, zoo bleef de Vereenigde vloot nog

eene wyl voor Koppenhaage, zulks zyne

Deenfche Majefteyt van Keldingen in die

ftad zynde te rug gekomen, den derden

van Herfftmaand de zelve met eene boot

(3) onbekend ging bezigtigen. Twee da

gen laater vertrokken nogthans de Staatfche

en Engelfche fcheepen vandaar, en dewyl,

volgens het getrofien verdrag, de weder

zydlche goedkeuringen binnen acht dagen

wierden uytgewiffeld, lcheydde ook het

verbonds leger vaneen. De Zweeden naa

1111 Юге]. '

men hunnen weg langs Staden en Wismar,

en de Staatfchen toogen den negenentwin

tigften te Tollpiker over de Elve, ’s daags

daarnaar (4.) door het Hertogdom Zell, en

zoo voorts naar de grenzen der Vereenig

de Geweften. Wier Staaten het genoegen

hadden van de ruft in ’t Noorde door hun

ne kragtdaadige bemiddeling herfteld te

zien , waartoe de vaardige uytrufting hun

ner oorlogsvloote niet weynig had gehol

pen. Om die te doen gaf hen de groote

fcheepsvaart hunner ingezeetenen eene be

quaame gelegenheyd aan de hand , en was

R rr men

I 7ÓÓ.

ь__.а

' {1)Num.(I) Kleynen Hmm.

MDCC.

fol. 45.

(1)CI1I'OIIÃ

I. В. ks p.

.tulsa

(4) Europ.

Merkur.

II. пик,

1700. pag.'

1 34.
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1 7Oo.

\

(r) Europ.

Merk.

II. ftuk ,

17oo. pag.

24°

men dierhalven aldaar, vooral te Amfter

dam, zeer oplettend om alles by te bren

gen ’t gene de zelve koude bevoordeelen.

Verfcheydene willekeuren waaren met dat

oogmerk van tyd tot tyd nietalleen aldaar

en het geheele land in ’t licht gegeeven,

maar de Magiftraat ,dier magtige koopftad

nog in dit jaar te raaden geworden, om,

mids het geftadig verloopen der banken , en

de diepten en monden der ftroomen, door

verfeheydene vloeden en andere onbeken

de toevallen, dagelyks veranderden, tot

gemak der invallende fcheepen drie fteene

vuurbaaken langs de Zuyder zee op te rech

ten, en dus door het daar op ontftooke

vuur des nachts aan de inen uytvaarende

fchippers een wis hulpmiddel, tot het vey

lig bevaaren dier ftroomen , te befchikken.

De eerfte vuurbaak wierdt Op Tyoord by

 

Durgerdam, de tweede op den ooflhoek

van ’t eyland Marken, en de derde aan

den Geldenfchen hoek omtrent Enkhuyze,

by de zeeluyden de Ven genaamd, onder

opzigt en het beproefd beleyd van den (*)

hiervoorgemelden Heer NiklaasWitfen o 

gerecht, wiens Neef de Heer Johan Wit

fen, den derden van Zomermaand deezes

jaars daarvan den eerlten fteen gelegd

heeft. En worden jaarlyks deeze tweeder

hande loode penningen aan de fcheepen

dien oord bevaarende, doch met verande

ring telkens van ’t jaartal, tot een kente

ken omgedeeld, van dat de eygenaars der

fcheepen het jaarlyks Opgeftelde baak- of

vuurgeldbetaald hebben. Uyt welke inko

mende penningen en de baaken zelfs wor

den onderhouden , en de onkoften der by

nacht daaroponrftooke'ne vuuren gevonden.

I. Voor het grootfte, ’t gene aan fcheepen boven de vyftig laflen root wordt gegeeven, be

taalt ieder fchiíg

land en de Oo zee maar daarvan de helfte,

te fteene vuurbaaken 5 binnen dit omfchrift:

van het Weit en Groenland komende drie guldens, och van Vrankryk, Enge

en verbeeldt op de eene zyde de drie nieuwe Opgerech

sUTDER-zEEsE VUUREEKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandl'chen leeuw, onder het wapenfehild van Amfterdam,`

binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van ’t voorige:

IN HOLLANT EN WESTVnrnsLANT 17er.

II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn,en desjaar

lyks daarvoor, komende van het Wefte of' Groenland dertig ftuyvers,doch van.Vrankryk,Engeland

en de Ooftzee vyttien ftuyvers betaalen , en dewyl dit baakmerk , uytgezonderd zyne grootte, in

alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfeht het geene byzondere befchryving.

Gelyk de Vereenigde Staaten пуп gely

ke zugt tot het handhaaven van den (1

Rykswykfchen vreede, en de behoudenis

van den Weftindifchen koophandel hun

ner onderdaanen, nevens den Koning van

Grootbrittanje,het voorheen gemelde ver»

bond van verdeeling der Spaanfehe ryken

met den Franfchen Koning hadden aange

gaan, zoo was door dien Vorft,` mids het

Overlyden van den Keurprins van Beijerc,

den derrienden van Lentemaand te Londen

met den Koning van Engeland , en twaalf

dagen

P 470

(‘ шли!

fà .469.

1V. Dal

тлю.
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« (1)Ецгор.`

Merk.

ll. iluk ,

1700. pag.

zó 2.7.

(z) Mem.

8: Neg.

Secr. de

diverfes

Cours

d'Europ.

tom. il.

pag. g.

(3) Mem.

8c Neg.

Secr. de

diverfes

Cours

d'Eutop.

tom. I.

pag.3 ro

8c 3x t.

(4) Europ.

Merkur.

II. iluk ,

x700. pag.

69. en 84.

(g) Mem.

8c Медок.

$ссг. де

diverfes

Cours

d'Europ.

tom. I.

Раз- 331-

(6) Mem.

8e Negot.

Secr. de

diverfes

Cours

d'Europ.

tom. I.

Pig- 199.

(7) Mem.

ôt Negot.

Secret. de

diverfes

Cours

d'Europ.

tom. I.

pag. 2.87.

dagen laater ook met de Vereenigde Staa

ten in ’sGraavenhaage een nader verbond

van verdeelinge gcflooten, waarby alles,

’t gene de Keurprins van Beijere voorheen

ůondt te hebben , thans aan den Aartsher

tog (к) Karel was toegelegd, en het aan»

deel van den Dauphyn (2) met het Her

togdom van Lotteringe en Bar vergroot;

aan welken Hertog men daar voor in ver

wifleling dat van Milaan had opgedraagen.

Als de tyding van deeze nieuwe verbindte

nisdoor eenen edelman van den Markgraaf

Caftel dos Rios , Spaanlch Afgezant aan

’t Franfche hof te Aranjuez, een Koning~

lyk lufthuys en alwaar де Koning tot her

ûelling zyner gezondheyd zich ophieldt,

gebragt wierdt , was de (3) verilaagenheyd

onbeichryvelyk , de vreugdefeeůen namen

ylings een eynde, en keerde het geheele

hof tot het neemen van bequaame maatre

gels in allen fpoed weer te rug naar Ma

drit. De Spaanfche Koning in ’t byzonder

wierdt door deeze onfiuaakelyke tyding tot

in het binnenûe zynsgemoeds getroffen, liet

niet alleen door zyne Afgczanten te Lon

den en’s Graavenhaage (4)daar tegen op eene

zeer naadruklyke wys zyn misnoegen be

tnygen, maar zondt aan den Hertog van

Moles , welke onlangs naar ’sKeyzers hof

vertrokken was, om de belangen aan bey

den de Huyzen ten belte te helpen regelen,

деп eenen (5) renboode op den anderen om

op het toezenden der beloofde hulpben

den, en het vertrek van den Aartshertog

naar Spanje met de uyterfte naadruk aan te

dringen. lmmiddels was de Kardinaal

Portocarrero, mids де (6) Admirant van

Kaüilië van ’t hof verwyderd en de Graa

vínne Perlips (7), hoewel met veele ge»

fchenken opgehoopt, naar Duytfchland ver

trokken was. nu in de hoogfte gunů by

den Koning, en zag ook de ontworpe ver

deeling als het doodlykße noodlot aan,

’t geen de Spaanfche rykcn konde overko

men, dierhalven hebbende daarvan een

onbegryplyken afkeer, beíloot liever eene

flap te doen, die men ’t minlt verwacht

had, en raadde des zyne Majeíleyt het ge

voelen van den Paus over eene zoo tedere

zaak die het noodlot van de vryheyd van

Europa {Iondt te beflechten , tot geruftftel

linge zyns gemoeds (8) te innen. Immid

dels kwam ’er een renboode door den Her

tog van Moles den twintigůen van Hooi

maand te Weenen afgevaardigd aan ’t Spaan

fche hof, waar by hy den Koning kennis

gaf hoe hy op het vertrek van den Aarts

hertog had aangedrongen, en des, om dat

Amet het uyterfte geheym tewerk te Rellen,

voorgeflaagen van zich ziek te veynzen,

voorts in gezelíchap van vier (9) of vyf

vertrouwlingen onbekend naar Genua , en

van daar met de galeijen van den Hertog

van TaríisnaarBarçelona te begeeven. Maar

gelyk men het doen van zoo zwaare reyze,

gevaar van op den weg onderfchept (ю)

te worden, tot geene kleyne verwonde

ring van ’t Spaanfche hof afíloeg, zoo be

tuygde zyne Keyzerlyke Majefieyt, van

aan den anderen kant, als de Afgezanten

van Vrankryk,Engeland en de Vereenigde

Staaten van het geflooten verbond kennis

gaven, dat hy geene benden naar ’t Mi

laaneefch meende te zenden, veel min het

gewaande verbond van verdeelinge (rr)

goed te keuren of daarin opl` eenigerwyze

toe te ßemmen, maar, gelyk uyt beyde

deeze antwoorden bleek , de groote erve

nis der Spaanfche ryken, volgens het on

betwißbaar erfrecht zyns geflachts, door

’s Konings overlyden te laaten bellechten.

Iet diergelyks wordt ook door deezen pen

ning te kennen gegeeven.

 

Het geharnaite borilbeeld van den Aartshertog, wien, als gemeld is, de meeße Spaanfche

ryken, door ’t verbond van verdeeling met Vrankryk geilooten, waaren toegelegd, (laat op de

voorzyde, binnen deezen tytel:

Q

CAROLO AUSTRIACO LEOPOLDI MAGNI FILIO.

Rrr z И!”

mids zyne zwakke lighaams geñalte en het '

r 7oo.

(8) Mem.`

8: Negot.

Secret. do

diveríes

Cours

д'Ешоре

tom. l.

т- 3482

(9) Mem:

8: Negot.

Secret. де

diveries

Cours

d'EurOpe

tom. ll.

pag. zx.

(ro) Mem.

8: Negot.

Secr. de I

diverfes

Cours

d'Europe

tom ll.

pag.22.

(п)Ешор.

Merk.

II. Ник .

r 7oo.

pag. 2.60.
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AAN KAREL FAN OOSTENRTK, ZOON FAN LEOPOLD

DEN GROOTEN.

^n.lib.

VI^.707.

gcitcld

JÜXTA JURIS SOLISQJUE VIAS.

LANGS DE (FEGEN FAN * RECHT, EN DEN LOOP

DER ZONNE. f

Onder welke verbeclding een wimpel gefteld , en die weder met deeze woorden beftem«

peld is :

DICATUM INTER VOTA ET OMINA ANNI NOVO SECULO

SACRI, MDCC.

OPGEDRAAGEN ONDER DE TOEJUTGINGEN EN FOOR-

SPELLINGEN FAN НЕТ BEGINNEND JAAR DER

NIEUWE EEUWE, 1700.

(i)Virg. Eyndelyk vindt men de diktc des pennings met deeze fpreuk (z) van den Mantuaanfche Heiden

au, lib.' dichter beftempeld:

VIII.

& CUJUS ET ANNIS,

ET GENERI FATUM INDUL GET, QUEM NUMINA POSCUNT.

AAN WIENS JAAREN EN AFKOMSTE НЕТ LOT INWILLIGT,

WELKEN DE HEMEL FORDERT.

(3) Мепк

&Neg.

Secr. de

diverfes

Cours '

d'Europe

torn. I.

P»g- 349-

(4) Mem.

& Negot.

Secr. dc

diverfes

Cours

d'Europe

torn. II.

pag. 64.

(5) Europ.

Merk.

H. ftuk,

1700. pag.

Z17.

(6) Mem.

& Negot.

Secr. de

diverfes

Cours

d'Europe

torn. II.

pag. 96.

Terwyl de Paus op 't geheym verzoek

des KoniDgs (3) 't recht der Spaanfche erf-

volginge door de Kardinaalen Spada, Pan-

çiatici , en Albani (4) met veele omzigtig-

heyd liet onderzoeken , was men te Ma-

drit in de uyterfte onzekerbeyd, want

Koning Karel ziende zieh aan den eenen

kant door een ingeleverd vertoog van den

Franfchen Afgezant (5") gedreygd,van den

anderen kant eeneonbegryplyketraagheyd

van 'sKeyzers hof, en alle zyne eygene

ftaatsdienaaren uyt onderlinge nayver on-

derling verdeeld , betrouwde niemand der

zelven en liep met wringende banden ende

traanen in de oogen altemets als raadeloos

door't hof,veelmaaluytroepende, waar is

туп Zoonl waar blyft de Aartshertog\

Deeze ongerufte gefteltenis kon nietmin

dan zyn quaal vermeerderen , zulkshyda»

gelyksmeeren meer een walg van 't Sraats-

gebied krygende,dat genoegzaam in handen

van den (6) Kardinaal, den Hoofdraad

van К aflilië en den Markgraafvan Leganez

г overliet. Den twintigften van Herfftmaand

! eyndelyk overviel hem eene geweidige

1 buykloop ', wier gevolgen , uict tegen-

ilaande die door de ingenomene middelen

geftuyt wierden , het hof echter voor zyn

leeven deeden beduchtzyn. De Kardinaal ,

die zieh altyd in 'sKonings flaapkamer

hicldr, vertoonde hem op deneerftendag

zyner ziekte, hoe dat de groóte genegen-

heyd, die hy altyd voor 't welzyn zyner

onderdaanen betuygd had, mids de ge-

vaarlyke ftaat zyner ziekte, hem thansaf-

vorderde от , door 't verklaaren van eenen

wertigen erfgenaam , daarvoor zorg re

drangen , en hebbende met recht 'sKonings

totnogtoe getoondc aankleevenheyd voor

den Aartshertog gepreezen, betuygde hy

hem eyndelyk.dat zyneMajefteytdezclve

echter aan 't welzyn haars volks diendeop

te ofTeren, dewyl men bevondt , volgens her

eenftemftiggevoelen aller Spaanfche rechts-

geleerden , en dat van den Paus zelf, 't gene

nu was ingekomen, het recht der erfvol-

g'Dge "
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ginge niet aan de zyde van den Aartshertog,

maar van den Hertog van Anjou te wee

zen: doordien men de affianden der Fran

fchc Koningen tot heyl des ryks eertyds ge

daan, zoo men ze befiandigoordeelde, nu

tot des zelfs naadeel zoude ilrekken, en des

de zelve met recht als onwettig thans moe

gwîenp fieri geacht worden. Dit trof den (t) Ko

Seergâod'e ning als een donderflag,hy zag den Kardi

(“шт naal Ilaroogend aan , en betuygende dat hy

З‘ЁЁЁОРС voor een vierichaar Ilondt te komen, die

tom-11- geene uytzondering van perfoonen maak

Рав'т' te , gebood hem dierhalven die zaak op

’t ryplykll nog eens te laaten onderzoeken,

en, zoo ’er in misgetali wierdt,de fchuld,

en des zelfs vreeslykc gevolgen daarvan ge

heel op hem te leggen. Dit onderzoek ge

fchiedde,en verfiaande nyt allen, dat alle

@Mum wetten niet dan tot het welzyn der vol

Встает. ken gemaakt waaren, draalde de Kardi

Зет" °° naal niet langer, maar liet door Sebaliiaan

diverfes . .

cours de Cotes en Don (a.) Ferdinand de Mier

. гейша” деп uyterlien wil ten voordeele van den

pag.103. Hertog van Anjou opiiellen. Ondertuf

 

fclien wierdt de Koning hand over hand 1700.

zwakker, en verftaande liet befluyt van de щ“

te zamen geroepe menigte, betoonde hy

zich tcn hooglie gevoelig van ’t belang van

zynen huyze aan dat van den Staat te moe

ten opoficren. Dierhalven vroe hy nog

een-en andermaal of men het doc te recht

onderzogt had, en verliaande van ja, be

tuygde hy dan de verantwoording van die

zaak voor des Kardinaals ( 3) rekening te

laaten', en beval voorts dat zyne nyteriie

wil op dien voet, waaraan men nu vyf da

gen gearbeyd had, door Don Anthoni

d’Ubilla, als Hoofdgelieymfchryver van

Kaliilië, zoude worden in ’t net gebragt.

Den tweeden dan van Wynmaand wierdt

deeze opgeflelde uyterûe wil door den Ko

ning op het aandringen van den Kardi

naal Portoearrero ondertekend. Invoe

ge die aldus, volgens deezen penning,

vry grooter dienůen aan Vrankryk op

eenen dag, dan Richelieu of Mazaryn

gaande hun geheel liaatsbewind, gedaan

eeft.

(3l Мет:

8c Negot.

Secret. dè

diverfes

Cours

d‘Europc

tom.ll.

pag. 104»

 

 

‚ Q ,E

(и aire/5.1¢* 1./`
¿nr

km глядит.

`\ g ‚‚ ‚ ' ’

Het borûbeeld van den Kardinaal in geelilyk gewaad , en hebbende het hoofd met eene vier

kante muts gedekt, liaat binnen dit randfchrift , op dc voorzyde:

LUDOVICUS, Злом: Коими: Eccnissriii CARDiNALis

PORTOCARRERO.

LODEWTK PORTOCARRERO, KARDINAAL DER HETLIGE

ROOMSCHE KERKE.

’De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert dit Franfch opfchrift:

JE SUIS PLUS GRAND QUE RICHELIEU ET MAZARIN.

MDCC Миши OCTOnnr.

IK BEN GROOTER DAN RICHELIEU EN MAZARTN,

IN WTNMAAND 1700.

Dees uytetlie wil aldus voltrokken zyn

de, wierdt in ’sKonings tegenwoordig

(4, Emol, heyd binnen eenen (4) omflag verzegeld en

жён die weer van buyten door de Kardinaalen

„в: p23' Portocarrero en Borgia,Don Manuel d’A

181. rias, Hoofdraad van Kaililië , den Hertog

van Medina Sidonia , den Graaf van Bene

vente en de Hertogen van SeiTa en Infanta~

IIII fDeel.

do, ’s Konings edellieden, door het opfehry

ven hunner naamen als daarovergellaane

getuygen gefierkt. Sedert bevondt zich

de Koning vry beter, zulks hy drie dagen

daarnaa nog (*) een onvolmaakten nyter

(ien wil maakte , in welken hy nietalleen

zynen voorgaanden beveiligde, en ver

fchcyde godvrugtige befpreekingen deed,

Ss-s maar

(a) corren.'
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l 700.

(t) Mem.

8c Negot.

ar de La

one

tom. II.

pag. 132.

(3) Мет.

8c Negot.

Secr. de

diveri'es

Cours

d'Europe

tom. Il.

P38135°

maar in opzigt van zyne naa te laate we

duwe aan de zelve, haar leeven lang geduu

rende, de keuze gaf van het hoog bellier of

der Koningryken in Italië of 'der gewellen

in Nederland, met bevel aan zynen Op

volger dit ten haaren voordeele naa te ko

men. ]a de Koning (l) ichreef zelf aan

den Hertog van Moles,zynen Afgezant te

Weeneu, om hem kennis van deezen zy

nen uyterñen wil te geeven, en uyt zy

nen naam den Keyzer te betuygen, dat де

elendige [laat en van zyn ryk en van zyne

gezondheyd de oorzaak waaren van ’t ge

nome befluyt , doch dat hy echter verhoop

te nog eenigen leeftyd te zullen verwer.

ven,om dat, zonder aan het welzynzyns

volks te kort tedoen, te zynen voordeele

te konnen veranderen. En hoewel ’SKO

nings ziekte nu zoodaanig geminderd was,

dat men op bevel des raads niet alleen in

alle kerken van dat ryk, maar ook in die

 

der Roomfche Nederlanden openbaare

dankzeggingen deed, zoo {lortte hy ech

ter den zesentwintigûen op nieuws in,

zulks hy drie dagen laater (2) nogmaals het м

Nachtmaal ontfong, en betuygde zich ge

heel aan het Godlyk welgevallen te onder

werpen. Immiddels nam zyne ziekte hand

over hand toe, zulks hem ten twee uu

ren des naamiddagsvan den eenendertigßen

het klamme zweet op het aanzigt kwam.

En hoewel eenigen dit een voorteken van

beterfehap oordeelden, mids de Koning

federt eenige uuren zeer wel fliep, zoo

wierdt hy op den volgenden dag van een

zoo zwaare koortfc aangetaflî, dat hy dien

naamiddag tuffchen twee en drie uuren het

ftervelyke afleyde. Zyne gedachtenigvin

de ik op deezen penning bewaard, welken

ik, mids hy geen jaartal heeft, nog op geen

byzonder geval gemunt is , nergens beter

dan hier meen te konnen plaatien.

Op de voorzyde is zyn geharnafte borflbeeld met den ridderlyken halsband van het Guldenvlies

vetiîerd, even als ook zyn wapenfchild 5 ’t gene onder eene Koninglyke kroon, door twee leeu

wen op de tegenzyde wordt vail; gehouden. Beyder randfchrilten beílaan uyt deeze zyne tyte.

len :

\

CAROLUS II, DEI GRATIA HISPANIARUM ET INDIARUM

REX, ARCHIDUX AUSTRIIE, DUX BURGUNDIÍE,

BRABANTIIE: Z.

KAREL DE 11, DOOR GODS GENEDE KONING VEN sPENyE EN

DE INDIEN, EERTSHERTOG VEN oosTENRz/K, HERTOG

VEN EoURGONyE ENZ:

Naa ’s Konings overlyden des zelfs uyter

Не wil nog dien zelfden dag (3) met de ver

eyfchte plegtigheden zynde geopend, ga

ven de Koningin , de Kardinaal Porto.

carrero, de Hoofdraad van Kaßilië , de

algemeen Geloofsonderzoeker, de Graaf`

van Frigliana , Raadshcer van Staat, en die

van Bencvento,I-loofdedelman van Spanje,

als aangeflelde beilierders des ryks, van

de erfverklaaring van den Hertog van An

jou tot Koning van Spanje aan den Fran

fchen Afgezaut te Madrit niet alleen aan

flonds kennis, maar zy zonden tot geley

de van een uyttrekzel van ’s Konings uy

terße begeerte eenen zeer verpligtenden

brief aan den Franfchen Koning, waarin

zy hem en het overlyden des Konings, de

beroeping van den Hertog van Anjou tot

de
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de Spaanfche kroon, en de aanílclling van

den bovengemelden Ryksraad bekend

maakten. Welke federt van meer anderen

gevolgd wierdt, waar by zync Majefteyr

van de toejuyging des Spaanfchen volks,

wegensdegedaane erfverklaaring verwittig-

den, en, om Wiens vuurige begeerte tc vol-

doen.dierhalven het fpoedig overkomen van

hunnen nieuwen Kouing verzogten. Hoe

aangenaam deeze tyding was , zoo hieldt de

Franfche Koning zieh in 't begin zecr in-

getoogen, en vergaderde zynen Raad, om

te ovcrlcggcn , wat by deeze gunftige tyds-

geftalte het oorbaarft diende gedaan te wor

den. De Hertog van Beauvillers (i) was

van gcvoelcn , dat mea diende aan te klce-

ven het verbond van verdceling, anderen

integendeel den uyterften wil des Spaan

fchen Кoaißgs , onder welk getal de Dau-

phyn was, en 't gene ook door den Ko

ning wierdt goedgekeurd cn beflooten.

Welke gevolglyk nog dien zelven dag, te

weeten den twaalfden van Slagtmaand, de

Spaanfche Ryksbeftierders van zyn genoo-

men befluyt door 't afzenden van eenen ey-

genhandigen brief (г) t'hunnergeruftellin-

ge verwittigde. Sedért eenige dagen zyn-

de gefleeten om de eerbewyzingen te be-

raamen, welken men aan den nieuwen Ko

ning, naa zyne verklaaring, by alle gele-

genheden zoude in achtneemen; keerde

het Hof van Fontainebleau teVeriâilles,en

gaf de Franfche Koning den zeftienden een

byzonder gehoor aan den Spaanfchen Af-

gezant Caftei dos Rios,naa't eyndigenvan

't welke zyne Majeftcyt den Hertog van

Anjou in 't zelfde vertrek deed komen, en

hem by 't intreeden aldus aanlprak: De

Koning van Spanje heeft и Koning gc-

maakt, de Grooten van dat ryk verzoe-

ken u, het volk wenfcbt u, en ik ßa het

toe : Gedenkt echter altyd (3) dat gy een

Franfch Trins zyt. Voorts beveel ik и

иwe onderdaanen te beminnen , hunne lief-

de door de zagtheyd uwer regeeringe fu-

waart te trekken en и waardig te maaken

een zoo ongemeete ryk , wiens troon gy be-

klimt , te beheerfihen. Vervolgens liet

zyne Majcfteyt zieh uyt over de grootheyd

des Spaanfchen ryks (4) , de deftige hoe-

danigheden dies volks, en, zettende den

Hertog van Anjou aan zyne rechter

hand , betuygde zy den uyterften wil

des overleeden Konings aan te neemen,

en dat hy Afgezant den Hertog van

als tegenwoordig zyn Koning

konde begroeten. Straks hier-

de Spaanfche Afgezant op zy-

knie , kufte des nieuwen Ko

nings rechter hand, en vindt men de gc-

dachtenis daarvan op deezen penning be-

waard.

1700.

Anjou ,

zynde ,

op viel
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Rondom het kopftufc des Franfchen Konings, waarmede de voorzyde beftempeld is, leeft meo

in den rand deezen tytel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWJK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.

De Spnanlche Afgezant, leí^gendeop zyne eene knie, knft op de andere zyde de hand van zy

nen nieuwen Vorit, welke aan de hooger hand van zyncn Groocvadcr itaat. Нес ora-en opichnfc

luydt aldus:

REX HISPANORUM VOTIS CONCESSUS, PHILippus,

DUX ANDEGavensis, MDCC.

PHILIPS, HERTOG VAN ANJOU, AAN DE SPANJAARDEN

NAAR tFENSClI TOT KON1NG TOEG ESTAAN, 1700.

Sss г Niet
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Niet zoodra had de Spaanfche Afgezant

deeze pligtpleeging verricht, of de Fran

fche Koning beval de deur der zaale te ope-`

nen, en zey met luyder ltemme tegen het

ganfche Hof, ’t gene in eene zeer talryke

menigte indrong, dat de Hertog van An

jou Koning van Spanje was. Wien de Af

gezaut zynen oudûen Zoon en alle de edel

lieden, die hem vcrzelden, aanboodt en

gevolglyk de eer hadden van knielende zy

ner Majelleyt hand te kuíl'en.'1`oen ging de

Franfche Koning, hebbende zynen Kleyn

zoon aan de hoogerhand, naar de hofkapel,

en bra t hein, naa zy beyden aldaar de

Mis geêoord hadden, naar het groot ver

blyf, ’t gene men (t) voor den nieuwen

Koning vervaardigd had. Alwaar zyne

twee Broeders, te weeten eerlt de Hertog

van Bourgondië, en toen die van Berry,

hem wegens de nieuwe opgedraage moogen

heyd kwaamen begroeten. Naa den eeten

begaf zich de Spaanfche Koning naar Meu

don,om zynen Vader te bezoeken,die hem

by ’tuyttreeden van de karros ontñng, een

halfuur, zittende Hechts op eene leuning.

looze iloel, met hem in gefprek was , en ,

naa op де allertcderfle wys affeheydge

nomen te hebben, hem te rug aan zyne

karros leyddc, {taande zoo in ’t gaan der

waart als het terugkeeren telkens de Zwit

zerfche (z) lyftrauwanten met ílaande

trommels onder de wapenen. De volgende

dagen wierden beûeed om de gelukwen

fchingen te ontfangen van de overige Prin

fen van den bloede, van den Koning en de

Koningin van Engeland, van alle de hoo

ge gerechtshoven , den grooten Raad , en

andere genoodlchappen van ’t ryk, welke

ook op den tweeden dag door den Paus

lyken Afgezant, en die van Veneetlìë,

Portugaal, Zweede, Lotteringe en Tos

kaanen (3) wierden afgelegd. Met een

woord alles juygde van vroolykheyd te M

hoof, ieder had de mond vol van den zeld

zaamen ommezway der zaaken, en hoe nu

meer dan honderdvyftig iaaren verloopen

waaren dat men en der Franfchen en Spaan

fchen Koning te faamen in een hof had zien

gehuysveflz, en met den anderen gemeen

zaam verkeeren, ’t gene des aanleyding

tot het maaken van deezen penning heeft

gegeeven.

 

De eene zyde voert het kopftuk van den Franl'chen Voriì, omzoomd in den rand door deezen

tytel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWIK DE GROOTE, JLLERCHRISTELIKSTE

KONING.

Het borñbeeld van den jongen Vorü in Spaanfch ewaad en met den ridderlyken halsband van

’t Gulden vlies geñerd ‚ is op de tegenzyde, binnen it randfchritt verbeeld:

PHILIPPUS, DUX ANDEoAvENsrs, DELPHrNr FILrUs,

LUDovIcr MAGNI NEPos, HISPANIARUM

INDIARUMQJJE REX, MDCC.

PHILIPS, тактов I/,IN 4N70U, zooN VAN DEN DIIUPHIN,

KLETNzooN [от LODEWIK DEN GROOIEN, KONING

:MN вынув EN DE INDIEN, 1700.
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Onbelehryvelyk was de verflaagenheyd

der Vereenigde Gewellen , als men in

’s Graavenhaage door eenen afgezonden

brief vande Koninginue Weduwe van Span

je en de aangeßelde Ryksbeůierders, zoo

van het overlyden van den Spaanlchen

Koning hunnen zoo trouwen bondgenoot,

als den door hem gemaakten uyterften wil

bericht kreeg. Don Françîfco de (Щитов

ЗраапГсЬ Afgezant . die met zoo veel lland

valligheyd nog onlan s de belangen van den

Aartshertog by het uyten van den Rys

wykfcheu vreede onderftetmd had,gaf ook

van het overlyden zyns Meeßers den veer

tienden( t) van Slagtmaand aan hunne Hoog

moogendheden by ingeleverd gefchrift ken

nis;midsgaders hoe de Hertog van Anjou

de aangeboode ervenis der Spaanfche ryken

met volle toellemming zyns Grootvaders

zelf aanvaard had. Dewyl Koning Lode

wyk , vernoegd met het magtig en

bloeijend ryk, ’t ene God aan zyne wet.

ten onderworpen ad, geenszins, volgens

het met den Staat gemaakte verbond van

verdeeling , tegen zynen klcynzoon,om het

thans op den Spaanfchen troon flygen , de

wapenen wilde aangrypen , maar liever al

le de voordeelen afllaan, welke hem by het

voorgemelde ver-bond van (2.) verdeeling

waaren toegelegd , om dus den pas gefloo

ten vreede te beveiligen ‚ door het voorko

men van eenen oorlog , welke nietmin

door de naakoming van ’t gemaakte vet

bond van verdeeling ,als uytde zamenfmel

ting der Franfche en Spaanfche kroone te

vreezen was. Vier dagen laater leverde ook

de Graaf van Briord( 3) Afgezant des Fran

‚ fchen Konings een beriehrlchrift aan hunner

Hoogmoogenden vergaderinge over,waat

by hy het gedrag zyns Meeûers in het niet

naakomen van het verbond van verdeeling

met de Vereenigde Staaten eertyds zoo

plegtlyk gemaakt, poogde te rechtvaardi

gen. Want hy beweerde daarin hoe de te

genwoordige toefìand van zaaken vereyfch

te dat men het waare oogmerk of den rech

ten zin van dat aangegaane verbond, van

r7oo o."

’ mi П “

 

des zelfs letterlyke uytdrukking шеей on

derlcheyden. Zoo lang dé Koning van

Spanje leefde was de zin met de woorden

van dat verbond vcreenigd, dan des zelfs

uyterûe wil en opgevolgde dood gaven daai

eene geheele andere gedaante aan; mids de

zin en't rechte oogmerk zoude te niet zyn,

byaldien men de woorden naakwam, te

weeten dat de daarin beoogde vreede ver‘

looren Was, cn de gevreesde oorlog in te—

gendeel , door den lettcrlyken zin thans op

te volgen, wiflyk voor de deur Rondt.

Dierhalven dat de Franfche Koning, om

den rechten zin van dat verbond te behou~

den, de zonderlinge voordeelen hem by

het zelve beloofd. aan het welvaaren det

heele Chriûenheyd, door ’t geeven zynet

toeûemminge in de verheflinge zyns

‚Kleynzoons wel had willen opofferen, eu

des thans geene geringe reden had van te

gelooven, dat zyne Bondgenooten zoo

groote vreedelievendheyd zyns Konings

eerder zouden pryzen , dan zich wegen het

niet letterlyk naakomen van dat verbond,

mids het gemeen welzyn het tegendeel

thans vereyfchte, œ beklaagen. Ja hy

vleyde (4.) zieh,dat des zelfs nietmin vree

delievende Bondgenooten zynen Koning

wegens dit genoome befluyt, zouden groo~

ten dank weeten, dewyl hy het geeven

zyner bewilliging niet had lËonnen vertraa

gen, zonder zich meteen bloot te {tellen

aan eenen langen en bloedigen oorlog,

welken alleen zyne Majeñeyt, onder hun

ne medewerking, door het aangaan van dat

verbond, met de uyterllc voorzorg had

willen voorkomen. Wat nu van de bon

digheyd deezer redeneeringen zy, het is ze—

ker, dat het voorheen aangegaane verbond

van verdeeling, dus geheel in duygen lag ‚

en dc Franl’che Haan, met u tûryking

zoo van Grootbrittanje als de ereeni de

Geweûen , volgens deezen Paryfl'chen eg

penning, zich van het totnogtoe door

hen bewaakte Guldenvlies, dat is alle de

Spaanfche ryken, op zoo looze туи

meel‘ter gemaakt had.

Want op de eenez de ziet men , onaangezien de wagthouding van den Britl'chen Luypaard en den

Staatfchen Leeuw, en Franfchen Haan, zich van het gulden Vlies, ’t ‘gene aan eenen Брата

leben Granaatbootn is opgehangen, meeíter maaken, onder deeze byfpreuk:

LABOR ALITUS AUFERT.
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DE ONGESTADIGE ARBEID ONTVOERT НЕТ:

Op den voorgrond ftaat het jaar 17OO, als dit voorviel , onderden naam van den Heer N.

PAIGN O N hoofd van het genootfchap der kooplieden te Parys, want op de andere zyde

ziet men het oog van 's Konings welgelukte voorzienigheyd , Op de groote maft van een wel~

uytgeruft koopvaardyfchip gelteld,binnen dit randfchrift:

PREMIER CORPS DES MARCHANDS DE PARIS.

HET EERSTE LIGHAAM DER KOOPLIEDEN ТЕ PARTS.

`

In geene mindere ontfteltenis was men lverrichr hebbende,kwam den derden van

te Bruflel, en alle de Roomfche Nederlan

den,zoodra men aldaar de treffende tyding

van des Spaanfcheu Konings overlyden bc

komen had, mids ieder in de uyterfte On

zekerheyd, en Onbewuft was hoedaanig

het noodlot dier geweften ftondt te wee

zen. lmmiddels nam men alle noodige

voorzorg, het kanon zag men Op de wal

len voeren,de bezettingen der grensfteden

alom verfterken, de naameu der vreemde

lingen in alle ftedeu opfchryven , de poor

ten van ’s avonds teu vier tot ’s morgens tcn

acht uuren geflooten gehouden , en alle

Krygsbevelhebberen en foldaaten op

’t ftrengfte verbieden , Ouder wat voor

wendzel het ook waare, zonder verlof

buyten de fteden te gaan. Maar als de

Keurvorft van Beijere eyndelyk van Parys

de wier tyding kreeg,dat de Franfche Ko

ning den uyterften wil des Overleeden

Vorfts aanvaard, en des zynen Kleynzoon

tot Koning van Spanje verklaard had, liet

hy ftraks den Ambrofiaanfchen lofzang( 1)

in de hofkapel zingen, des avonds veele

vreugdetekenen aanrechten, en zoudt den

Markgraaf van Bedmar den eenëntwintig

ften van Slagtmaand in allen fpoed naar

Vrankryk, om en den nieuwen Koning we

gens de aanvaarding der Spaanfche ervenif

le uyt des zelfs naam te begroeten, en, Op

’t ftuk van het Nederlandfche landbeftier ,

van hem de uoodige bevelen te bekomen.

De naar Parys gezonde Markgraafdien laft

Wintermaand weer te rug te Bruflel, deed

verílag zyner bezendinge, en ftelde aan

den Keurvorft van Beijere eenen brief van

den nieuwen Koning ter hand, by welken

het zyne Majefteyt behaagde aan de bur

gersrvan Bruffel, welke om den (*) hier- 1:10“!

voorbelchreeven oploop, of gevangen of i'

elders gevlugt waaren, eene algemeene ver

giffenis en qu tfcheldinge te verleenen.

Zyne Keurvor lyke Doorluchtigheyd gaf

dan van dit Koninglyk gunftbewys aan den

Magiftraat en die weder aan de vrouwen

der rampzalige burgers kennis, en wier

den uyt kragte van ’t zelve de gevangen

den zevenden van Wintermaand, tot zoo

groote blydfchap der ganfche Itad,op vrye

voeten gefteld, dat men, by ’t wederkee

ren in hunne huyzen, veelvuldige vreug

devuuren alom langs de ftraaten aanftak,

vuurpylen affchoot, wyn ten befte gaf,

en andere vreugdetekenen door de ftad in

groote meenigte niet alleen aanrechtte,

maarby ’t wederkeeren der gevlugte burgers,

die men met zeer veele karroffen , (2) reuze

tels, en paarden te gemoet trok, juygende I. nur,

Ontfing, en zeegepraalender wyze, onder

’t uytgalmen van des nieuwen Konings

goedertierenheyd, ter poorte inhaalde. Wel

ke rechtvorftlyke eygenfchap ook de oor

zaak was, dat , by de uytdeeling der leg

penningen van het eerft aanvolgende nieu

we jaar , Op deezen daaraan gedacht

wordt.

 

Het geliarnafte borftbeeld van den nieuwen Landheer ftaat, binnen dit randfchrift , op de

voorzyde z
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PHILIPPUS V, HISPANIARUM ET INDIARUM REX.

PHILIPS DE If, KONING шт вынув EN DE INDIEN.

"59

I'7oo.

»_A

De tegenzyde verbeeldt de goedertierenheyd , zittende op den Nederlandfchen Leeuw, voor eenen (OSPrwkS

opgerechtcn troon. Het randfchrift is deeze (t) gewyde fpreuk:

ROBORATUR CLEMENTIA THRONUS EJUS.

PROVnnnronUM zo. t7or.

DOOR GEN/IDE WORDT ZTN TROON VERSTERKT.

DER SPREUKEN zo. 1701.

Met geene mindere vreugde verûondt

men te Madrit by ’t ontfangen van den

Iaatûgefchreeven brief' des Konings van

Vrankryk, hoe zyne Majeßeyt zich aan

den uyterûen wil van hunnen overleeden

meefter gedroeg, en haaren Kleynzoon op

hun verzoek aan ’t Spaanfche ryk tot Ko

ning gegeeven had. Zulks men tot trooft

der welmeenenden (Iraks, volgens ’t be

íluyt van den Raad,deezen brief zooin де

Franfche als Spaanfche (a.) taalen gemeen

maakte, veele affchriften naar alle de oor

den des ryks zondt, en te Kadix eenige

fcheepen deed vervaardigen, om zoo ge

wenfchte tyding in die landen, welkebuy

ten Europa gelegen waaren , met de .uyter

Re Гроед te brengen. Don Françifco Ron

quillo ,ůedehouder С) van Madrit, liet de

beeldenis des nieuwen Konings, op dat die

van ieder zoude konnen gezien worden,

nog dien zelven dag in eene galery tentoon

hangen , en den volgenden, zynde de

vierentwintigůe van Slagtmaand , den

Magiiiraat en de andere vereyfchte beamp~

tenaaren en getytelde Heeren, om de uyt

roeping van den nieuwen Koning te doen ,

ten huyze van den Markgraaf (3) van

Tranqueville te paard vergaderen, mids die

den Koninglyken ůandaard шеей draagen.

Dees hem door den Stedehouder van Ма

drir voor het {’cadhuys zynde, ter hand ge

fteld , zoo gefchìedde de uytroeping op de

Grootemarkt, voor ’t Vorftlyk hof, voor

’t Klooůer der ongefchoende karmelyten,

en op de plaats van Sint Salvador (4)metde

gewoonlyke plegtigheden en toejuyginge

des volks, welke men als het teken hun

ner hulde en onderwerping aanmerkte, en

waarvan des de vereyfchte getuygfc'hrif

ten wierden opgef'teld. Twee dagen laa

,rer , gaven de aangeûelde Ryksbeůierders,

naa zy den Franichen Vorû wegens de

aanneeming van ’s Konings uyterften wille

op de aller naadrukkelyklìe wyze bedankt

hadden, van de voltrokken uytroeping in

eenen wydlugtigen brief kennis; met be

tuyginge van dagelyks meer en meer tuf

fchen де onderdaanen van beyde de kroo

nen eene naauwere vriendfchap , eenigheyd

en verûandhouding te zullen aanqueeken.

Voorts wenfchte zy zich zelve geluk van

eyndelyk die gelukkige eeuw te hebben

aangetroffen, in welke het de Godlyke voor

fchikking behaagd heeft de onverbreekely..

ke knoop te (Irikken, welke het ongeluk

der voorige tyden en de opgevatte wan

guult, gevoed door de krygelheyd en

’t vermoogen der twee volken, altyd ver

wyderd en ongeilooten had gehouden. De

Franfche Koning federt aan den nieuwen

Spaanichen Afgezant gehoor geevende,

betuygde ook de beyde volken nu zoodaa

nig onderling te zyn verknogt, dat die

voor altoos maar een(5) Honden te weezen.

En wat hem zelf aangong.nu de beûe Span

jaard der werreld te zyn. Invoege, by

aldien zyn Zoonszoon hem raad vroeg,

hy hem geenen anderen, als die de glori en

’t belang van Spanje bevorderde ,1. zoude

geeven , zulks men voortaan zynen Kleyn

zoon aan ’t hoofd derl Spanjaarden zoude

zien om de Franfchen, en hem weder aan

dat der Franichen om de Spanjaarden te

verdeedigen. Deeze fchíelyke eeudragt
tquchen twee volken, welke federt zooA

veele yeeuwen op de allerûrengile wyze in

verfeheydene tyden elkander hadden be

oorlogd , en »geûadig toegelegd om de een

den anderen waar ’t moogelyk ten onder te

brengen, heeft niet zonder reden aanley

ding gegeeven, dat door de Hooge fchool

der opfehriften de gedachtenis daar van,

door ’t uytgeeven van deezen gedenkpen

ning, den naakomelingen is achter gelaaten.

T tt z Rond-_

Salom.

kap XX.l

íl~ 2.3»

(s) Euwih

Merkur.

I. {luk ,

x 7or. pag]
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Rondom bet kopftuk des Franfchen Konings, waarmcde de voorzyde beftempeld i«, lecft men

in den rand dit omfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LOBEWYK DE GROOTE, ALLERCHRIStELYKSTE

KOHING,

Op de tegenzyde ziet men het Franfche en Spaanfche ryk, kennelyk door hunne Wapenfchil-

den, in de gedaante van twee gekroondc vrouwen clkander de hand geeven , onder dit boven*

gcftelde randfchrifc:

CONCORDIA FRANCIiE ET HISPANICE, MDCC.

EENDRAGT FAN VRANKRYK EN SPANJE, 1700;

i)Mem.

Negot.

Se'cr de

diverfes

Cours

■d'Europe

torn. II.

pag. 197.

lerkur.

Il.ftuk,

1701. pag.

97-

En zekerlyk deeze was zoodaaüíg dat

zy alle gedachten te bovenging. Want

de aangeftelde Ryksbeftierders niet te vree-

de van den Franfchen Koning door den

Markgraaf van Harcourt te (1) verzoeken

om in hunne vergadering zitting te nee»

men, op dat de onfeylbaare lichten van

het Franfche Hof, aan den Spaanfchen

Raad konden medegedeeld worden »fmeek-

ten 00k zyne Majefteyt ten cyndedeHer-

tog van Beauvillers den nienWen Koning

te Madrit mögt verzellen, om hunne ver

gadering aldaar by te woonen , en zynen

(г) raad, by den aanvang van 't nieoWe

ryksbeftier, te geeven. Doch dit was nog

het minft, want in eenen brief, welken zy ,

naa de aanneemingvan 's Konings uyterften

wil » aan den Franfchen Vorft fchreeven ,

gaven zy hem volmagt om uyt den naam

vanSpanje, alle het gene hy dienftigoor-

deelde, te handelen en fluyten, als dat van

nu af aan met hunne toeftemming bekrag-

rigende. Voorts betuygden zy alle Spaan»

fche Gezanten aan de buytenlandiche ho-

ven gelaft re hebben, om nietalleen een-

ftemmig met die des Franfchen Konings te

handelen , en in *r gen« zy ondernamen ,

de hand te leenen, maar en aan hem en den

nieuwen Koning van alles , wat 'er omging,

bericht te geeven, en de bevelen weerom

zoo wel Van den eenen als den anderen te

ontfangen. Nog fmeekten zy zyne Ma

jefteyt het beftier van alle zaaken inSpan-

je, zoo de geldmiddelcn , ftaatsregeering,

als den krygsdienft betreffende , op zieh te

willen neemen , met verzekering dat haare

bevelen in alles zouden Worden gehoor-

zaamd , als hebbende alle Onderkoningen

Land-en Stedevoogden des Spaanfchen ryks

uytdrukkelyk gelaft de Franfche krygeben

den , zonder nadere bevelen uytSpanjeaf

te Wagten , alom te ontrangen. Deeze

weergalooze verflaafdheyd van het voor-

heen zoo trotfeSpanje was onbegrypelyk ,

ja de Franfche Koning (3) had 'er als een

walg van , znlks hy by 't leezen van dien

brief fcherzende openlykbetnygde,¿/¿; de

Span)aards hem tot humen eerflen Staats

dienaar verklaarden. Ное 'c zy dus zag

men het Spaanfche ryk als onder voogdy

(4) gefteld» en dit weder eenen voet tot

het maaken Van deeze penningen geeven.

(3) Mem.

« Negot.

Secret, de

diverfes

Cours

d'Europe

torn. II.

pag. 197.

198.

(4) Ibidem

pag. 199.

I. De



""HI S T Ó R I F Б N N I N G Б N i III BoeL 261

I. Devoorzyde, die met het gelaurierde borftbeeld van den nieuwen Koning beftempeld is,

hcefc in den rand deezen cycel:

PHILIPPUS V, HISPANIARoM INDIARumqjje REX

CATHOLicus.

PHILIPS DE Г, ALGEMEENGELOOFIG KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Voor de voeten van den Franfchen Koning, die op de andere zyde op zynen troon zit, met

den fcepter in de eene hand en den werreldkloot in de andere, is Spanje, leunende op zyn wapen-

ichild , in de gedaante eener vrouwe in eene zeer nederige geihlte , knielende verbeeldt. Het rand»

lehr i ft luydt aidus:

MONARCHiA HISPANIARuM SUB CURATELA.

M D С С.

НЕТ SPAANSCHE НТК ONDER DE VOOGDT. 1700.

II. Op de tegenzyde van den tweeden ftaat in 't midden de beeldenis van den Franfchen Vorft,

en in den rand dit omfehrift :

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWYK DE GROOTE.

Op de tegenzyde ziet men naaft de Spaanfche Кое, die door ecnen Gecftlyken perfoon gemelkt

wordr, den Kardinaal Portokarrcro, door tuflehenkomfte van den jongen en nu eerft pas ontfan*

gen Koning, de nood ige ryksbcvelen vaneen Franfchen Koning verzoeken, 4 gene aanleyding

tot dit randfehrift geeft :

RE^EM HABEMIUS ET VOLUMÜS REGEM.

Wr HEBBEN EENEN KONING, EN WILLEN ECHTER

NOG EENEN KONING.

En dewyl men deeze fteckelige verbeelding en byfpreuk federt te Madrit aan 4 hof van den Kar

dinaal Portocarrero heeft aangeplakt, zoo leert men nog op den voorgrond: ,

IUI Deel. Vvv MO-

•
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ï7oo.
MONUMENTÜM FORIBUS PALATII CARDINALIS

PORTOCARERO MADRITi AFFIXum

Anno MDCCII.

GEDENKSTUK, *Г GENE AAN DE POORTEN VAN НЕТ HOF

FAN DEN KARDINAAL PORTOCARRERO TE MADRIT

IS AANGEPLAKT IN *T JAAR 170г.

(i)Mem.

& Ncgot.

Secret, de

diverfes

Cours

d'Europe

tom. II.

pag. 173.

Ci) Europ.

Merk.

Ulule,

1701. pag.

48.

(l) Europ.

Merk.

I. Ituk ,

1701. pag

5»'

Was de vcrflaafdheyd des Spaanfchen

Ryksraadsgroot,het verlangen om zyneu

nieuwen Koning in Spanje te zien, was te

Madrit niet minder: uyt vreeze (1) van

eenen opiland,mids men by veelen dewet-

tigheyd van 's Konings uyterften wil begon

in twyfel te trekken. Want niet zoo-

draa was die geopend en de inhoud aan den

Keyzerlyken Afgezant te Madrit bekend

gemaakt, of die leverde den zesden van

Slagtmaand daar tegen eene plegtige (2)

aantuyging in, welke hy op uytdrukke

lyken lait zyns meefters den zeventienden

dag des volgenden jaars vernieuwde,

voorgeevende dat het maaken van zoodaa

nigen uyterflen wil niet in des overleeden

Konings magt geweeß waar ; dewyl de erf-

volging des ryks van Spanje met des zdfs

dood, zonder kinderen naa te lauten , op

denperfoon van zyne Keyzerlyke Majeßeyt

verviel , door den gedaanen afßand van

Vrouwe Maria Thereza, Koningin van

Vrankryk , welke door den Tirenee/chen

vreede bezwooren en bekragtigd , midsga-

ders 00k op eene antwyfeIbaare wys door

den uyterßen wil van den geivcezen Ko-

nitig 7)on Thilips den IV, van gelukkiger

geäaehtenis tbeveßigd was, wanneer hy uyt

dit leeven naar het ander overging. 7)ier-

halven verklaarde hy de maaking van den

uyterften wil des overleeden Konings geheel

nietig , te meer dewylhy volkomenlyk over-

tuygd was zoodaanige maaking geenszins

de meening (3) van den overleeden Koning

geweeß te zyn. Het was 00k hierorn dat

de Kardinaal Portocarrero aan den Spaau-

fchen Afgezant te Parys Kartei dos Rios

fchryvende,hem verzogt op het vertrek van

den nieuwen Koning op't krachtigft aan te

dringen, dewyl 'er veele perloonen in

Spanje gevonden wierden die zoo onver-

wagten uyterften wil in twyfel trokken. Ja

Don Balthazar van Mendoça, Algemeenen-

geloofsondcrzoeker , en de Vader Torres,

îrovinçiaal der Dominikaanen , en gewee-

ze Biechtvadcr van den overleeden Koning

onderhiclden veclmaalen de Koningin in

't geheym, terwyl 'er een gerucht alom

door (4) de rtad liep, dat op den zelfden

dag, als de Koning ovcrleedt, hy aan den

gemeiden Algemeenengeloofsonderzoeker

en zynen Biechtvader zoude gezegd heb-

ben, dat men hem geweld had aange-

daan, met den Herrog van Anjou voor

zynen opvolger en wertigen erfgenaam te

verklaaren.Doch wat hiervan zy.de Biecht

vader wierdt eerlang naar zyn Klooftér ge-

zonden, de Algemeengeloofsondcrzoeker

naar zyn Bisdom van Segovia (5-) geftuurd,

ja de Koningin zelve wel ver van aan haar

het bewind der Staaten, volgensdes overlee

den Konings begeerte afgeftaan , aan haar

te geeven, integendeel van het hof verban

nen. En dewyl aan den anderen kant de

Koning van Vrankryk zynen Afgezant te

Madrit Jaft gaf om den Kardinaal te bedan

ken wegens zyn zonderling gedrag in 't be

vorderen dergoede zaake gehouden (6) ,

zonder aan cenigen anderen Staatsdienaar

diergelyke betuyging te laaten doen, gaf

dit zoodaanig naadenken , wegens de op-

rechtheyd van des Kardinaais handel, dat

men deezen penning tot zyne oneere ge

maakt vindt.

(4) Mem;

& Negot.

Secret, de

diverfes

Cours

d'Europe

tom. II.

P»g- 147.'

(S) Europ«

Merk.

I.fluk,

1701. pagi

163 en

164.

(6) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1701. pag.

Het borftbceld van den nieuwen Spaanfchen Koning flaat op de voorzyde, binnen dit ranJ-

fchrift:

PHI-
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PHILIPPUS, DUX ANDEGAVENSIS, DECEPTORUM

VOTIS OBTRUSUS, MDCC.

PHILIPS, HERTOG VAN deì'OU, OPGEDRONGEN ДАЛ

’T VERLÃNGEN DER BEDRIEGERS,

r 7 o о.

Het borlibeeld van den Kardinaal Haat in Geelilyk gewaad op de andere zyde, en in den rand

dit byfchrift:

PORTOCARERO CARDINAL“, TESTAMENTI FALLACIS

ARTIFEX, MDCIC.

DE клевым/11, ротослкквко sMEEDER VAN DEN

VancHEN шпилям WIL, 1699.

Uyt vreeze dan van deezen oplland

teu behoeve van den uytgellooten Aarts

hertog wierdt, op het herhaald verzoek

der Spaanfche Ryksbeflierders, alles tot het

doen der reyze van den nieuwen Koning

naar Spanje ten fpoediglle vervaardigd,en

hem tot het betaalen der noodwendige

reyskollen honderdvyftigduyzendpillolet

ten uyt Spanje overgemaakt. Den vierden

van Wintermaand, want dees dag was tot

het vertrek( t) des Spaanfchen Konings ver

ordend , begaf die zich , naa de mis in de

1- ßuk › Hofkapel gehoord te hebben, langs degroo~

аута? te trap, verzeld van zynen Vader , Groot

vader, Broeders, den Hertog zynen Oom

en de Hertoginnen van Bourgonje en Or

leans, in eene daartoe vervaardigde karros,

gevolgd van veele anderen, waar in het

verdere Julierfchap was gezeeten, welke

door de ligte paarden der lyftrauwauten

voorgereeden, en door de mannen van wa

penen (*) gevolgd wierden, midsgaderson

der den toevloed van meer dan honderdduy

zend menfchen , omtrent halfelf van Ver

lailles naar Seaux, een overprachtig lult

huys door den Hertog van Maine gekocht ,

vertrokken. Een half uur naa den middag

kwam het Vorfllyk gezelfchap aldaar, vondt

twee benden lyffcliutten voor den ingang

onder de wapenen gefchaard,en wierdt door

den Hertog van Maine, by het uyttreeden

van de karros zynde ontfangen , langs ver

fcheydene kamers, die voor ieder open

@Europ (londen, in de groote hofzaal (2) geleyd.

Mum- Van hier begaaven zich beyden de Konin

ï'ßflfŕw gen in een naallgelege vertrek, alwaar,

96. naa een geheym mondgefprek van een half

uur onderling gehouden te hebben, eerll

de Dauphyn, toen zyne twee Zoonen en

voorts alle de overige Priufen van den bloe

i

(r) Europ.

Merkur.

С) Gm ~

darm".

de, ieder volgens hunnen rang, op deal

lertederlle wys aflcheyd naamen, en den

Spaanfchen Koning allen voorfpoed op zy

ne reys, en alle heyl llaande zyn aanliaan

de ryksgebied toewenlchllen. By dit toe

val zag men де majelleyt met de teder

heyd, de vreugde met droefheyd, de traa

nen met de toejuyginge op de Vorfllyke

aanzigten gepaard, en ieder bedroefd om

’t vertrek van eenen Prins, wiens verhoo

ging daar van de oorzaak was , welke men

niet als met vreugde befchouwde. In dee

zen l`taat geleydde де Franlche Koning zy

nen Kleynzoon, gevolgd door alle Prinien

van den bloede, uyt dit vertrek, en ver

volgens wederom in de groote hofzaal zyn

degekomen ,omhelsden zich eeu- en ander

maal de op reys llaande Koning en zyne (3)

twee Broeders, welke hem tot op de gren

zen moeften geleyden. Dit laatlie vaarwel

zeggen was niet minder zielroerend, dan

het voorgaande, zulks de traanen, die in

groote meenigte uyt de oogen der omliaan

ders biggelden, hen genoegzaam verhin

derden van te konnen achtgeeven op den

llaat, waarin de gevoeligheyd der herten

van den Koninglyken Grootvader en Kleyn

zoon hen in gefleld hadde. De eerlle zag

gevolglyk zyne Spaanfche Majelleyt in

de Karros treeden, hebbende den Hertog

van Bourgondie aan haare llinker zyde,

die van Berry en Noailles over zich, en

de Markgraaven van Seignelay en Razilly,

als Bellierders der kinderen van Vrankryk ,

op de zybanken. Dus begaf zich de nieu

we Koning op reys om, volgens getuyge

nis van deezen penning, die door de Ka

ftelnye van Kortryk gemaakt is, de aange

ërfde landen in bezit neemende, de ontfan

gen gaaven te gaan befchermen.

V v v a. Spanje

ryoo,

__1

(3)Eur .
Merkur?p

I. пик,

1701. Я o87. PI
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1700.

Spanje in de gcdaantc ccner lcniclcndc vrouwe, bicdt de Spaanfche kroon , gelegen op een kuf-

0)Virg. fen, den Hertog van Anjou aan, welke ze aanneemt, zulks de maar daarvan door de bovenvlie-

Vfi'zt' gendc Faam wordt uytgeblaazen. Het randfehrift is deezc (1) fpreuk:

IMPERIUM SINE FINE DEDI.

IK HEB HEM EENE HEERSCHAPPY GEGEEFEN, DIE

NIET ETNDIGEN ZAL.

Te weeten den zestienden van Slagtmaand,als hy door zynen Grootvader totKoning van Span»

je verklaard was: waarom op den voorgrond ftaat:jc verklaard '

i6 NOVEMBris 1700.

DEN 16 VAN SLAGTMAAND 1700.

Bovcn bet wapenfehild der Kaftelnye van Kortryk , ziet men op de andere zyde den jongen

Spaanfchen Koning met den bevelftaf van 4 nieuwe opgedraage ryksbeftier tepaard zitten, en des

reysvaardig om, volgensde getuygenis van 4 randfehrift, de ontfangene ryksgaaven te gaan be-

fchcrmen:

PHILippus V, Dei Gratia HISPaniarum ET INDiarum REX

CatholicuSjDONA TUEBOR.

IK PHILIPS DE Г, DOOR GODS GENADE KONING FAN SPANJE

EN DE INDIEN ZAL DE GIFT BESCHERMEN

(1) Europ.

Merk.

I.ltuk,

1701. pag.

88.

(3) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1701. pag.

90.

Aldus van Seaux vertrokken kwam de

Koning van Spanje 'savonds ten vyfuuren

te (г) Chartres , vernachtte aldaar, en

hebbende den volgenden dag de Mis in de

hoofdkerk gehoord, wierdt de reys over

Eftampes en Toury op Orleans voortgezet,

alwaarmen den zevenden aanlandde, den

achrften uytruftte.en den volgenden dag de

nachcruft te Sint Lauwrents des Eaux ging

neemen. Sedert de fteden Blois, Amboiie

en Haye in (3) Touraine zynde doorge-

trokken,bereyktcn hy eyndelykdennegen-

entvvintigften dicr zelve maand de ftad

Blaye; Alwaar een overheerlyk praaljagt ,

door die van Bourdeaux toegefteld, op

hunne komft wachtre, want het Voerde in

'emiddeueen Koninglyk gehemelte, ruften»

de op vier verheevene ftylen, welke met

de veelvuldige wapenfchilden der aange.

erfde ftaaten behangen waaren. De afhan

gende gordynen,die van Fluweel en kofte-

lyke zyde en mctgoudeLelicn alombezaaid

waaren , befloegen de voor-en achterfteven

van 't febip , 't gene met eene overpragtige

leuning voorzien , alom bynaar verguld en

zoo konítig en fierlyk was toegefteld , dat

het gezicht(4) daardoor als vcrrukt wierdt.

Den voorlaatften dier maand tradtde Spaan

fche Koning door toorfen bygelicht omtrent

ten vier uuren 's morgens in dat vaartuyg,

't gene , geleyd door veele anderen , met

Zang- en Speellieden gevuld , door vier

groóte booten , in ieder van welke vieren-

t wintig roeijers zaten > onder een geftadig

gc-

(4) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1701. pag,

i$8.
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I.ftuk,

1701. pag

ISP-

it) Europ. gedonder van het (1) grof- en handgcfchut

der kuften naar Bourdeaux Wierde voortge-

ileepr, wiens Gczwoorenen den Spaanfchen

Koningmec eeneongemeene pracht ontfon-

gen, en hem in her AarrsbiiTchopiyk hof

huysveftren. De inhaaling, welke, naa

her verrrek des Konings van Bourdeaux

door den Magiftraat van Bayonnc aan den

zelven gedaan wierdr, was nietmin prach

tig , maar het gevoeligfte was de fcheyding

der Printen , welke den tweeëntwintigftcn

dag des nieuwen jaars op het Fezanteney-

(*);/. Dul land, 'с gene (*) hiervoor beíchreeven is,

/#/.413. gefchiedde. De Koninglyke karros op dit

eyland längs eene daartoe vervaardigde

brug zynde gekomen, traden de Koning en

Prinièn daar uyt, cn omhclsden, niet zon-

der het ft orten van traanen, elkanderen,

hec gene federt met gecne mindere ontroe-

renis hcrvat wierdt,eer zyne Majefteyt in

't jagt tradt, 'tgene hem op den Spaan

fchen bodem moeft brengen. Dc Hertog van

Harcourt had de ecr van den Koning met

de hand daar in te leyden, ja de Prinfcn

weygerden re verrrekken voor hetvaartuyg

hun gezigt onttrokken , en de Hertog van

Noailles te rug gekomen was. Op deeze

wys den Spaanfchen Koning tot op de uy-

terite grenzen van 't ryk hebbende uytge-

leyd , kwam de Hertog van Bourgon-

dië (г) den twintigften van Grasmaand

en zyn jongfte Broeder vier dagen laa-

ter te Verfailles te rug , en vindt men

de gedachtenis deezer uytleydinge óp

deeze twee penningtjes bewaard , wier

eerfte door de ftad Avignon, en de (3)

rweede door 't GraafTchap VenahTm ge-

maakt is.

170Í»

(г) F.urop.

Merkur.

I. ßuk,

1 701. pag.

z6x.

(3) Nam:

Hiftor.

MDCCI.

fol. IOU»

I. Beyden dc borftbeelden van des Spaanfchen Konings Broeders ftaan op de voorzyde van den

eerftenj binnen dit randfehrift:

LUDovicus ET CARolus DELPHini Filii Et Ludovio

Magni Nepotes, MDCC.

LODEWYK EN KAREL, ZOONEN VAN DEN DAUPHIN,

EN KLETNZGONEN VAN LODEWYK DEN

GROOTEN, 17C0.

Aan een opgerechte zuyl hangt de ftad Avignon, zynde als eene vrouw verbceld , een belof*

tefehildj waarop ftaat:

Senatus PopulusQoe Avenionensis.

DE RAAD EN T VOLK VAN AVIGNON.

Deeze fchilden wierden aldus genaamd, om dat een zoodaanig fchild den Goden geheyligd

wierdt, om by 4 onderneemen van eene gevaarlyke reys of iet anders, (4) voor iemands welftand jjj^ï

geloften te doen. Even als de ftad Avignon wegens de behoude aankomft der Prinfen aldaar , gc- Moog.

lyk het randfehrift bevcltigd: pag. 53;,

ADVENTui AUGüstorvm FELICISSlMo AVENione.

AAN DE ALLERGELUKKIGSTE AANKOMSÏ DER DOOR-

LUCHTIGEN TE AVIGNON.

II. Dc voorzyde van den tweeden heeftboven het jaar MDCCI dc zelfdc borftbeelden, doch

in den rand die verlchillend omichrift :

1211 Ъее1. Xxx LU-
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LUDOvlco BURGtiNDtIE Duct, CAROLOQUE BlTunlcENsxuM

Duct, LUDOvlcr MAGNr EX SERENrsero

DELPHrNO NEPOTans.

AAN LODEIVTK HERTOG VAN BOURGONDIE, EN KAREL HER

TOG VAN BERRT, UTT DEN DOORLUCHTIGEN DAUPHTN,

KLETNZOONEN VAN LODEWTK DEN GROOTEN.

Het geweft Venaifiin is op de andere zyde als eene Jagtgodin verbeeld , mids de jagt aldaar

overvloedig en zyn naam daarvan ontleend is.

gaande:

Het om- en opfchrift is het vervolg van ’t voor

E COMITATU FRA'rnrs SU1 HISPANrARUM REGNUM PETEN'rrs

l FEchrrnn REDEUN'rtnus PRO'Vrtha

VENAISSINA.

UTT HET GELETDE VAN HUNNEN BROEDER,

ALS DIE NAAR ’T RTK VAN SPAij'E RETSDE,

GELUKKIGLTK TE RUGKEERENDE

DOOR HET LANDSCHAP VAN VENAISSIN TOEGEWTD.

De Spaanfche Koning op deeze wys van

’zyne Broeders affcheyd genomen heb

bende, kwam des naamiddags (1) te Iron,

eerfte plaats van Spanje, alwaar hy Ouder

het gebalder van het kanon zich naar de

hoofdkerk begaf, aan wier denre hem de

Aartsbiffchop van Pampelona ,aan ’t hoofd

der Geeftlyken ontfong, welke op eene

plegtige wys, wegens zyne behoude aan

komft , den _ Ambroziaanfcheu (*) lofzang

zongen. Naa hy den volgenden dag aan

den Hertog van Harcourt als buytenge~

woonen Afgezant van Vrankryk gehoor

verleend had, deed hy een keer naar Font

arabië , bezigtigde de veftingwerken, en

keerde tegen (2) деп avond weder te Iron;

vanwaar hy den vierentwintigften van

Louwmaand over Viötoria en veele andere

fteden zyne reys indiervoege naar Madrit

voortzettede, dat hy den achttienden van

Sprokkelmaand omtrent die ftad aanland

de, en, hebbende by ’t beeld van Onze

lievevrouw van Aroche zyne gebeden ver- ‘

richt, langs den tuyn van het gebronfte

paard, alwaar de Markgraaf van Leganes

als Slotvoogd hem de fleutels aanboodt ,

zich op ’t Koninglyk lufthof Buen-retiro

vervoegde. Benede aan de trap wierdt hy

door den Kardinaal Portocarrero, die zich

voor hem op de kniëu wierp ,begroet, en

ontfong, naa hy de voornaamfte vertrek

ken van ’t hof bezigtigd had,de Hoofdedel

lieden des Spaanfchen ryks, en vervolgens

ook in eene andere zaal hunne Zoonen en j

Broeders ter handkus. By welk voorval

de drang des volks om hunnen nieuwen

Koning te zien, uyt Madrit derwaart zoo

groot was, dat ’er over de zeventig men

ichen (3) of verpletterd of verftikt wier

-den gevonden, aan wier weduwen zyne

Majefteyt duyzend (lukken van achtten,

even gelyk nog duyzend andere, om ’er

zielmiffen voor te doen, liet uytdeelen.

Terwyl de nieuwe Konin over de zaa

ken van ’t ryk alhier dagelyks raadflaagde

wierdt alles, met ongemeene koften, te

Madrit t’ zyner intreede vervaardigd, wel

ke deu veertienden van Grasmaand met

veel luyfters gefchiedde. D_es naamiddags

ten drie uuren (4) fteeg zyne Majefteyr,

verzeld van het Koninglyke huys , te

paard, naa dat hem Don Françifco Ron

quillo cn de verdere Magiftraatsperfoonen

van Madrit, die ftad verbeeldende, waa

ren komen opwachten, eu men haar en de

paarden van den Koninglyken ftalen de kar

roffen van Staat ten dienfle had aangeboo

den. Voor het Pardo ontmoette de Vorft

lyke fleep een overprachtigc eerpoort,welke

in drie boogen verdeeld honderddertien

voeten hoog, veertig lang, en haare zoo

eene als andere zyde met eenen zoo groo

ten rroou verfierd was, dat zy de gaufche

breedte der ftraat Delpardo befloeg.De Ko

ning (5) орде hoogte van Onzelievevrouw

van Almudena gekomen , fteeg van’t paard,

deed in die kerk zyn gebed , en reedt ver

volgens, door de Ryksbeftierders verzeld,

tuffchen

(3) Ечгора

Merkur.

I. ftuk ,

1701- P28-T

21 1.

(4) Euro `
Merk. P.

I. ftuk ,

1701. pag;

268,

(5) Europ.

Merkur.

I. пик ‚

пот. pag.'

1.682
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tuíTchen den toevloed van eene ontelbaare bezct hadden, onder cene algemeene toe- 170г.

menigte, die van alle omgelegene oorden juygiog naar 't Vorftlyk hof. De gedach-

vvaarcn te zaamengevloeid, cn markten, tenis deczcr intrccdc wordt op decze pen-

ílraaten , huyzen en daken tot berftens toe ningen bewaard.

I. Het borftbeeld van den Spaanfchen Koning ftaat tuíTchen de twee pilaaren van Herkules op

eenen verheven Vierkanten voetftal , welke, behangen met het Spaanfche wapenfehild, deeze

fpreuk van Keyzer Karel voert:

PLUS ULTRA.

NOG FERDER.

Naaft deepen voetftal zk het Spaanfche ryк , in de gedaantc cener gekroonde vrouwe, die,

hebbende aan haare flinkere zyde den hoorn van overvloed , in de rechter hand eenen íchepter en

in de flinker eenen werreldkloot houdr, op welke, in de plaats van cen kruys een onruft gefteld

is } onder deeze fpreuk :

HOC REGE QUIETA REVIVAM.

ONDER DEEZEN KONING ZAL IK IN RUST

HERLEEVEN.

Dewyl door zyne komfte tot den Spaanfchen troon, de opgevatte onruft, wegens de onzeker-

heyd der Spaanfche erfvolginge, nu was opgehouden. Op den voorgrond leeft men voorts:

PHILIPPO V, CODiciLLo CARoLi II HISPaniarum INDiarum

ÉTC: REGI CATholico, A LUDovico XIV.

APPROBato.

Xxx 2 AAN



NEDER LANDSCHE

-1 . AAN PHILIPS DEN Г,

ALGEMEENGELOOVIGEN K0N1NG VAN SPANJE,

DE INDIEN, ENZ.

FOLGENS DEN U2TERSTEN WIL VAN KAREL DEN //,

DOOR LODEfVYK DEN XIV ZYNDE GOEDGEKEURD.

(i)Europ. Op de kufl van GIBRALTAR, ziet men het Guldenvlies, van welke ridderordre de

wi^if' Spaanfche Koning zieh den vyfdenvan(i) Bloeimaand tot hoofd liet aanftellen, aan eenen gra*

J'70IU ' naatboom,onderdeczefpreuk,opgehangen:

p*g.zp4.

DIVISUM NON DISSECTUM.

IVEL VERDEELD DOCH NIET VERSCHEURD.

Te weeten dat het Spaanfche ryk door de twee aangegaane verbonden wel in de gedachten

dier bondgenooten verdeeld , doch door de roeping van aen Hertog van Anjou tot dien troon

daarvoor behoed was. Voorts leeft men op den voorgrond :

.FELICIBUS AUSPICIIS, CONGRATULANTE IBERO,

PHILIPPUS V,

HISPaniarum Rex Catholicüs MADRITUM INGREDITUR

XIV CALendas MARTH AnnO MDCCI.

PHILIPS DE V9

ALGEMEENGELOOVIG KONING VAN SPANJE,

KOMT DEN ZEStlENDEN VAN SPROKKELMAAND,

IN >Г J AAR 1701,

ÖNDER GOEDE VOORTEKENEN EN DE TOEJUTGING

... VAN DEN SPANJAARD IN MADRIT.

II. Het geharnafte borftbeeld van den nieuwen Spaanfchen Koning, 't gene althans met den

ridderlyken halsband van het Guldenvlies verfierd is , ftaat op de voorzyde van den tweeden , ver-

zeld door dit randfehrift :

PHILIPPUS V, Dei Gratia HISPANIARUM ET

INDIARUM REX.

PHILIPS DE V, DOOR GODS GENADE KONING VAN

SPANJE ENDE INDIEN.

-

Op de tegenzyde wordt de zelfde Koning, die heel in Romeynfche kleeding verbeeld ftaat,

door het Spanfchcryk, in de gedaante ecner gekroonde vrouwe, met opene armen ontfangen.

Het randfehrift luydt aldus :

HISPANIA FELIX. * '

G ELUККIG SPANJE.

Waardoor nu dit geluk veroorzaakt is,geeft dit opfchrifc van den voorgrond te kennen:

ADVENTUS REGIS OPTATISSIMUS MDCCI.

ALLERGEWENS СHTE AANKOMSf DES KONINGS 1701;

III. Op

■



III. Op de eene zyde van den lauften , ziet men het Spaanfche ryk de kroon en den ryksftaf

aan eenen Franfchen Prins aanbieden> gelyk dit bovengeftelde randfehrife beveftigt:

GALLIS HISPANIA REGNUM, 1700.

tot

SPANJE GEEFT DEN FRANCOIZEN НЕТ RIKt 1700.

Dan op de tegenzyde geeft het gekroonde Vrankryk aan de Spanjaards den Hertog van Anjou

t Koning i waarom 00k daar boven ftaat :

HISPANIS GALLIA REGEM, 1701.

VRANKRTK GEEFT DEN SPANJAARDEN EENEN

KONING, 1701.

(r; Refol.

der Staat.

Gener.

8 Dec.

1700. fol.

618.

Eerde Spaanfche Koning tot het bezitnèe-

raen zyner ryken van Parys naar Spanje

vertrokken was hadden de Vereenigde Staa

ten op den twintigften van Wintermaand

des voorgaanden jaars nietallecn door den

Heer Schoonenberghunnen buytengewoo-

nen Afgezant aan 't hof te Madrit , by de

Koninginne Weduwe het rouwbeklag (1)

wegens het affterven van haaren Gemaal

laaten afleggen, maar door cenen brief de

fmerten doen verftaau , welke zy, wegens

het affterven van zoo trouwenBondgcnoot,

hadden opgevat : niet twyfelende of haare

Majefteyt en de aangeftelde Ryksbeftier-

ders zouden, volgens hunne groóte wys-

heyd en godvrugtigheyd , zieh aan de

onveranderlyke beiluyten der Godlyke

voorzienigheyd met eene volkome overgif

te onderwerpen. Doch wat den inhoud

van des overleeden Konings uyterften wil

en den bygevoegden brief aanging, zoo

hadden zy, volgens de gronden hunnerre-

geeringe , zieh genoodzaakt gevonden

van die beyden aan de Staaten der byzon-

dere geweften,waaruyt hunne ftaat te zaa-

men gefteld was, af te zenden, om der

zelvergevoelen te innen , eer zy zieh des*

wege konden verklaaren. Aldus draalden

zy in den nieuwen Koning te erkennen, op

hoope van alvoore zoodaanige voorwaar-

den te bedingen, waardoorde veyligheyd

van hunnen ftaat in 't byzonder, cn die

van den vreede van Europa in 't algemeen,

konde verzekerd weezen. Ondertuflchen

zieh in ftaat Hellende om niet te worden

overvallen , inden zy het gevoelen van den

Koning van Engeland ; doch dat draalend

gedrag gaf zoo groot achterdenken aan den

Franfchen Koning, dat hybefloot zieh van

de Spaanfche Nederlanden, in wier fteden

de Staatfche benden in bezetting lagen, op

't onverwachts te verzekeren. Tot dac

eynde de noodige maatregelsmetdenKeur-

vorft van Beijere hebbende ontworpen,

floegen de Franfche benden met Hille

frommen , des nachts tuíTchenden vyfden

en zesden van (г) Sprokkelmaand , op weg

en maakten zieh in den vroegen morgen-

ftond meefter van alle de fteden , waarin

eenige Staatfche benden lagen , zulks zy

diegenoegzaam gevangen en volkomen on-

der hun bedwang hadden. Ongelooflyk

was de verflaagenheyd , als de tyding hier

van in de Vereenigde Geweften kwam , de

Spaanfche Afgezant gaf 'er zelf kennis van ,

en betuygde dit alleen gefchied te zyn,

mids men niet redelyk oordeelde lan

ger de benden in de fteden (3) van ee

nen Koning te laaten , dien zy als zoo-

daanig niet erkenden. Deeze onverwach-

te uytftryking der Vereenigde Geweften

meen ik dat aanleyding tot het munten

van deezen penning zal hebbeu gegee-

ven.

(г) Europ:

Merkur.

I.fluk,

1701. pag.

177«

(3)Europ.

Merkur.

II. ltuk,

1 701. pag.

.181.

HU Deel. Yyy
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170t.

Tuflchen de twee pylaaren van Herkules en boven de bekende zinfpreuk van Keyzer Karel

den V, NOG PERDER (PLUS ULTRA) is op dc eene zyde het Spaanfche wapcn

nevens dac ryk zelfs gefteld ,'c gene in degedaante eener vrouwe den Hertog van Anjou, als aan-

geílelden erfgenaam,de kroon der verkrecgc Staaten, onder dit randfchrift, op het hoofd zet:

ANDEGAVensium Dux PHILippus V, HISPaniarum ET

INDiARüM REX, MDCCI.

DE HERTOG VAN ANJOU, PHILIPS DE V, KON1NG VAN

SPANJE EN DE INDIEN, 1701.

Het Guide vlies, 't gene op de andere zyde in eenen nu digtgeflooten tuyn aan eenen granaat-

boom is opgehangen, wordt door eenen vreeflyken draak, onder dit randfchrift ; bewaakt:

VIGILANS ELUDIT HIANTEM.

WAAKENDE STRTKT HT DEN DAAROP 10ELEG-

GENDEN иГГ.

(i)Rcfol.

derSraaten

Gêner.

Ii Febr.

1701.

(г) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1701. pag.

19г.

(3) Europ.

Merk.

I. ltuk ,

1701. pag.

178.

Wat 00k van de toepafling van deezen

penning zy , het is zeker dat de Verecnig-

de Geweiten (1) eerlang daarop den Her

tog van Anjou voor Koning van Spanjeer-

kenden , en gevolglyk hunne in beilag ge-

noomene benden, ten getale van tweeën-

twintig Bataillons , uyt de fteden der Spaan

fche Nederlanden te rug (2) bekwaamen,

met betuyging nogtháns van met den Fran-

fchen en Spaanfchen Koning in nadere on-

derhandeling te willen komen, om over de

middelen , die tot de behoudenis van den

vreede en de algemeene ruft, midsgaders

tot vaftfiellinge van hunne byzonderc ze-

kerheyd konden dienen, met nadruk te

handelen. Maar wel ver van daar aan de

hand te leenen , zag men in tegendeel alle

fteden in de Spaanfche Nederlanden veríler

ken , veelvuldige voorraadhuyzen zoo van

leevensmiddelen als oorlogtuyg oprechten,

de Fraufche benden dagelyks in getal toe-

neemen, en eenerrongemeenen fterken (3)

landwal van de Scheide voorby Antwer

pen op Lier, en van daar tot aan de Maas

by Namen, tot dekkiug van Brabant op-

werpen. Voorts befloot men de oude

krygsbenden, door 't werven van (4) vyf

tienduyzend nieuwe te verfterken: en ont-

boodt men alle onderdaanen uyt den dienft

Van de vreemde Moogenheden te rug, met

bedrygingvan anders als weerfpannigen ge-

ftraft te zullen worden. Ja de Keurvorft van

Beijere ley de Landvoogdy der Spaanfche

Nederlanden af,ftelde die in handen van den

Markgraaf van Betmar, en vertrok den

tweeëntwintigften van Lentemaand , op

het uytdrukkelyk aanfchryven van (5) den

Franfchen Koning, over Bon naar zyne er-

velyke ftaaten: werwaart hy den zesden

dervolgende maand door zyne(6)Gemaa-

lin zclve gevolgd wicrdt. Gcenc mindere

veranderingen vielen 'er ondertuíTchen in

Spanje zelf voor, alwaar de Koning dage

lyks tot de beftiering zyns ryks twee uuren

voor-en twee uuren naadenmiddag te koft-

leyde. Dus wierden de edelliedcn van

'sKonings kamer van tweeënveertigop zes

verminderd , de kamer der Indien ver-

nietigden in denRaad dier Geweiten inge-

lyfd : die der Geldmiddelen leedt 00k

groóte hervorming, hebbende de Koning

nict (7) meer dan zeven Heeren daarin ge-

laatcn.

(4) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1701. pagj

117.

(S)l

Met

5) Europ.

erkur.

I.ftuk,

1701. pag.

г 18.

(6) Europ.

Merk.

I. ftuk,

1701.

pag. 278.

(7) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1701. pag.

au.
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/baten. Des niet tegenftaande wierden'er

gecne opfchuddingen nog in Nederland

nog in Spanje gevoeld , maar de Koning

op cene ftaatlyke wyze de handveften des

ryks in de Hieronimuskerk te Madrit heb-

bende bezwooren (i) en dien van onder-

werping van alle de Geeftlyken , den Adel

IIV.' pas' en ее Gemagtigden der ftemmende fteden

( i) Europ.

Merk.

I. ftuk ,

ontfaugen, als wettig Koning, zoo aldaar 1701.

als in de nieuvve werreld, erkend en ge-

hoorzaamd-, als onder anderen uyt deezen

penning blykt, welke te Mexico, 't gene

door Ferdinand Kortes in 't jaar vyftien-

honderdnegentien voor den Spanjaard ge- £Lfj™d"

wonnen (г) was, nog in dit jaar gemunt Fcrd Kor-

is> tcspag.31.

Het geharnaft borftbeeld des nieuwen Konings ziet men op de voorzyde, omzoomd door dee

zen tytel:

PHILIPPUS V, Dei Gratia HISPANIARUM REX,

ANno 1701.

PHILIPS DE Г, DOOR GODS GENADE KONING FAN

SPANJE, IN »7* JAAR 1701.

Het wapen van MEXICO flaat op de andere zydc, en in den rand die vervolg van't voor-

gaande omfehrife :

IMPERATOR INDIARUM.

OPPERHEERSCHER DER INDIEN.

(3) Europ.

Merk,

l.ftuk,

1701. pag.

6г.

(4) Mem.

& Negot.

Secr. de

di verres

Cours

d'Europe

torn. II.

pag.170.

Met zulk een geluk Vrankryk zieh van

de Roomlche Nedcrlanden hebbende mee-

fter gemaakt , zoo was nu de grootíle be-

kommering voor de Spaanfche Landen in

Italie, wàarop de Keyzer niet allcen vol-

genszyn eyge erfrecht, maar als manly-

ke leenen van 't ryk nog byzonderlyk

zyn cyfichen veftigde. Te Milaan Voer

de de Prins van Vaudemont als Landvoogd

het gebied , wiens Zoon Karel van Lot

teringe in den dienft des Keyzers was,

zulksdie den Graafvan Kailelbarco.zynen

Kamerling , als baytengewoonen Átge-

zant aan den Vader zondt, op dat die zieh

voor het Huys van Ooftenryk wilde ver-

klaaren. Dees Afgezanc gaf tot dat eynde.

den tvvaalfden van Wintermaand in 'C voor-

gaande jaar een naadruklyk geichrife over,

in 't welk .hy den Prins verzogt (3) van

tot nader bevelen niemand anders dan den

Keyzer voor wettigen Heer te erkennen, en

hoewel die verzoek door eenen zeer fede

ren brief van 's Landsvoogds eygen Zoon

(4) federt onderfteund wierdt, zoo betuyg-

de die de beweeze weldaaden des Keyzers

zeer hoog te achten , en zieh die door

niets meer te können waardig maaken ,

dan met den Heer , in wiens dienft hy

was,getrouw!yk te dienen , met de aan hem

vertrouwde landen voor eenen erfgenaam ,

dien hy benoemd had , re bewaaren.

Ingevolge van dit antwoord gaf hy zeer

naadruklyk bevel, om alom op zyn hoe-

den te zyn , en van 's Keyzers verzoek

aan den Frânichen Koning kennis, die hem

door 't gebied van Genua eeríl omtrent

achtdnyzend man , en federt nog eenen

tweeden onderftand, te Vado onticheept,

toezond,welke met de (5) rnytery,die längs (s) Euro?.

Piémont verwacht wierdt, over de zeíticn- ™"ик,

dnyzend man ftondeu uyt te maaken. Dus 1701- Pas«

was Milaan verzekerd , te Ñapéis, had 69-enis4-

de Hertogvan Medinacaíli, ingevolge van

des overleeden Konings uyterftcn wil, den

Hertog van Anjou ook tot wettigen op-

volger der Spaanfche ryken erkend, dien

onder den naam van (6) Philips den V (6) Europ.

laaten uytroepen, en, mids 'er veele ge- H.ftük,

heyme aanhangeren van het Huys van 1701. pag.

Ooílenryk alom in 'cKoningryk gevonden lí7'

Yyy г wier-
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1701.

____-_

(1) Num:

Итог.

MDCCI.

fol. ro7.

(3) Huhn.

geílachtk.

tafel. 5 t.

en 31.6.

(4)]efai.

XLÛ. x.

(5)lîurop.

Merkur.

Liluk,

nor. a .
65. Pg

wierden , op alles zeer naauw achtgee

ven. Even zoo hadden de Spaanlche

{leden op de Toskaanfche kult zich me

de voor den benoemden erfgenaam ver

klaard, en was dit voorbeeld door het

bygelegen Koningryk van Sicilië ge

volgd, waarvan de gedachtenis op dee

zen gedenkpenning bewaard wordt, wel

ken die van Leontini, de oudfie Pfad van

dat (x) eyland en niet wyd van Ka- на

lt)anea gelegen , in dit jaar gemaakt heb

en.

 

Het bovenlyf van den nieuwen Koning in Spaanl'che kleedinge en met het Gulden vlies geíicrd,

ílaat op de voorzyde,en in haaren rand dit omfchrift:

PHILIPPUS V, Dar GnArrA REX SICILIIE.

PHILIPS DE V, DOOR GODS GENADE KO‘NING nm

SICILIË.

Uyt eenen leeuw , het wapenl'child ’(z) der hiervoorgemcldc ílad , reyfl: op de andere zyde eene

leliûcng. En dewyl (3) decs nieuwe Koning langs den oudílen Zoon van Lodewyk den VIII

afíìamde, wiens jongltc Robbert Graaf van Anjou Koning van Sicilië gcwceů is, leeft men in

den rand dccze (4) gewyde fpreuk:

FLOS DE RADICE EIUS ASCENDIT.

LEONTIN! OBTULERE 170x.

EEN SCHEUT UIT ZTNE WORTELEN ZAL VRUGT

VOORTBRENGEN.

DOOR DE LEONTINERS OPGEDRAAGEN 1701.

Geene mindere beweegingen, hoewel

met geen betere uytkomften maakten de

Keyzerlyke Afgezanten aan alle de overi

ge hoven van Italië, zulks men toen eerfi

te recht bevroedde,hoe groote fchaade men

door het niet toezenden van den Aartsher

tog, in geleyde van de geëyfchte tienduy

zend man naar Spanje , voor het fluyten

van den Ryswykfchen vreedc zynen Huy

ze had toegebragt. Maar die flag was ge

geeven, en des de wyze om een naadeel

te herlìellen, ’t gene door zoo ongehoor

de traagheyd veroorzaakt was, het eenige

voorwerp van de dagelykfche raadllaagin

gen ten hove. Tot nogtoe nogthans had

de Keyzer zich (5) over de erveniíTe der

Spaanlche ryken niet genyt,en fcheen men

op de bekoming van ’t Hertogdom van

Milaan vooral toc te leggen , mids men

dat , door ’r Kinderloos afflerven van den

Spaanfchen Koning , als een manlyk leen

des ryks aan ’t zelve vervallen beweerde,

en zich des met eene wiffe hulp der overi

ge Ryksvorfien vleyde. Hoe ’t zy, men

gaf laíl: tot het vermeerderen der oude,

en overneemen van nieuwe benden , liet

de reeds aan de hand hebbende volken

naar Italië afzakken, benoemde Eugeen

Prins van Savoije tot Hoogbevelhebber in

dat (6) geweft , en fcheen het zelve ge

volglyk de Нос! des oorlog te zullen wor.

den. Hooglyk was de nieuwe Paus daar

voor bekommerd, want naa Innocent de

XII in ’t voorgaande jaar overleeden was,

had men den Kardinaal Albani onder den

naam van Klemens den XI. tot die hooge

waardigheyd verheven. Welke nog Kardi

naal zynde ‚ even gelyk de overleeden aan

den Spaanfchen Koning, zoo ook weder

den voorgaanden Pausde verheffing van den

Hertog van Anjou op den troon van Spanje,

zyn gevoelen geind wordende,had aangeâaa

en.

(r) Num.

i or.

MDCCI.

fol. xoó.

(6) Europ;

Merkur.

I. fiuk,

1701. pag;

2.60.
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den. Des bevreesd voor hec daardoor op-

gevat miSDoegen des Keyzers, poogde hy

eencn kryg te voorkomen , wiens gevolgen

hem niet dan met zecr quaade uytwerkzels

fcheenen te dreygen. Des had hy naauw-

lyks bezit zyner bedieninge genomen en

de hey lige poort geflooten, of hy zondt

den achrentwintigften (1) dag deezes jaars

verfcheydene renbooden naar Weenen ,

Parys en Madrit, om zyne bemiddeling ,

tot het byleggen der ontftaane onluften,

die hoven aan te bieden, met betuyging

van bereyd te zyn om, tot bereyking van

zoo heylzaam oogmerk , zyne buytenge-

woonc Argezanten aan de bclanghebbende

Vorften af te zenden. En verftaande fe

dert dat men te Weenen beilooten had ue-

gentienduyzend man te voet, en tien-

duyzend ruyters (г) naar Italie* te zen

den, fchrecf hy den zevenden van Lente-

maand eenen zeer naadruklyken brief,

waarin by denKeyzerbadt niet toe te laatcn*

dat zyne loldaaten de gevreesde oorlogs-

verwoeflingcn aldaar aanrechtten : maar

dat zyne onderhoorige volken , dat de

heylige Stocl , ja dat de Heylige Kerke

zelve zoo veel by zyne Keyzerlyke Ma-

jeftey t mogten verwerven , dat zy , vol-

gens de heldhaftige aanporringen van den

Godsdienft , die zy van haare beroemde

voorouders overgeërfd , en door eygc

kloekmoedig gedrag aityd betoond had,

het gemeen welzyn voor alle andere in*

zigten (3) wilde flellen. Met een woord

alle poogingen des nieuwen Paus ítrek-

ten om , als algemeene Vader , den pas

bekomen vreede , volgens de getoy-

genis van deeze penningen , ondcr de

Koomfche Vörden te doen beftandig Ыу-

ven.

170t.

(3) Eürop;

Merkur.

I.ftuk,

170t. pag*

198,

I. De voorzyde van den cerften voert het borübeeld van den Roomfchen Kerkvoogd, welke*

tc Urbin gebooren , te voore Johan François Albani genaamd en in 4 jaar zeftienhondenl-

cenennegentig tot het purper door Paus Alexander den VIII gevorderd was. De land is voorts om-

zoomd door deezen tytel:

CLEMENS XI, PONTiFEx MAXimus ANNO I.

PAUS KLEMENS DE XI, IN 'T E ERSTE JAAR.

De kerk in de gedaante eencr knielende vrouwe, heefc op de tegenzyde haare oogen naar den

Hemel gekeerd, in welken 's Heeren naam in *t Hebreeuwfch geiteld is,en leunende met de flin

kere hand op den Pauflyken muts , verzugt zy met deeze woorden, ontleend van (4) denKoning- (áS^

lyken Harpzangdichtcr, om de beftandigheyd des vreedes : v.5.

FIAT PAX SUPER ISRAEL. 170г.

DA? DE VREEDE OVER ISRAEL ZY. 1701.

II. Het zelfde randfehrife en borftbeeld, hoewel anders gekleed,ftaat op de voorzyde van den

tweeden. Op de tegenzyde befehynt eene vliegende duyf, zynde het zinnebeeld van den Heyligen

Gcelt , ceu bergachtig land, onder deeze (f) fpreuk : XLIII

f.* *

INFUNDE LUMEN.

STÖRT VW LICHT.

Te weeten, in de harten der Roomfche Vörden, op dat deontflaane oneffenheden ,volgens het

(6) opfchrift, 4 gene op den voorgrond ftaat, mogten vereffend worden:

1

UT SINT ASPERA IN VIAS PLANAS.

OP DAT DE HOBBELIGE PADEN GEËFFEND WORDEN.

UllVeel. Zzz En

(tfjefai

XL.*.#■4.
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(r) Europ.

Merk.

I. ltnk ,

17er. pag.

196.

(2) Europ.

Merkur.

I. [tuk ,

1701. pag.

280.

(4) Virg.

fßndlb.

ll. )5248.

(<`_r\`um.

Hilltrr.

MDCCI.

lol. 111.

En hoewel de Paus op de lchriftlyke

bekendmaaking van Koning Philips hem

wegens zyne komfte op den troon van

Spanje met zeer veele tedere uytdrukkin

gingen gelukwenfchte , zoo befloot hy

echter ,ziende dat zyne aangeboode bemid

deling zoo by den eenen als anderen wey

nigen ingang vondt, zich tquchen dein

gelchil geraakte Vorften Onzydig te hou

den. Iuvoege als de Hertog van Uzeda

Afgezant van Spanje, en de Kardinaal van

Fourbin, die federt de dood van den Prins

van Monaco de zaaken van Vrankryk te

Rome waarnam, uyt den naam hunner

meefteren om het verley der Koningryken

van Napels en Sicilië feer ernftig (1) aan

drongen,hy hen telkens antwoordde, dat

het zelve verzoek door den Keyzer gedaan

was, hy zich dierhalven over zoo tedere

zaak rypelyk шеей Ьегаадеп, en als alge

rneene Vader de voldoening der twee par

tyen wenfchte. Noch het aanbieden van

ongemeene voordeelen ,noch de bedrygin

gen van Italië dan door het oorlogsvuur ver

woeft te zullen zien, konden hem dit be

fluyt federt doen veranderen, nogthans om

van deeze dagelykfche aanzoeken eenigs.

zins Ontheft te weezen , rechtte hy eene

vergadering van (2) veertien Kardinaaleu

en zes andere Kerkvoogden Op,om die te

dere zaak naauwkeurig te onderzoeken ,

maar die namen telkens uytftel op uyt

ftel, en kwamen dus tot geen befluyt om

 

den Paus aldus buytcn allen opfpraak te

houden.

dertuffchen geene gelegenheden voorby

flippen , in welke hy het leenreeht zyns

meefters koude d_oen gelden. En dewyl

volgens eene oude gewoonte de Koningen

van Napels op den dag van Sint Peter en

Pauwel aan den Paus,als Leenheervan dat

ryk, de gewoonlyke heergewaade laaten

aanbieden, kogt (3) де Spaanfche Afge

zant een wit Napels rypaard en liet dat

nevens eene beurs met zevenduyzend gou

de kroonen Op dien dag in ’t Vatikaan den

Paus aanbieden, maar dewyl de Keyzerly

ke Gezant door eenen openbaaren ge

heymfchryver daartegen zyne fchriftlyke

aantuyginginleverde, en de Paus om zy

ne onzydigheyd te toonen dat weygerde

te aanvaarden , ja geboodt , mids het de

Spaanfche Afgezant Op de voorplaats ftaan

liet, van daarop de ftraat te jaagen, rende

het aangeboode paard ftraatop ftraatneer

zonder leydsman door de ftad, fmeedt

zyn dekkleed, waarop ’s Pauzen wapen

fchild geborduurd was, van zyn lyf, en,

verftrekkende een voorwerp van ieders be

fpotting binnen Rome , keerde eyndelyk

weer tot zynen ouden eygenaar, en de

wyl dit eene gouftige voorfpelling voor

den Keyzer gaf, zoo vindt men ook de

gedachtenis van dit op hol raaken van het

aangeboode rypaard op deezen penning

vereeuwigd. ‘

i, ` I; ‘

А \ “ `
`‚ TBOMAÚVICÍ

\ Allßcfl

De beeldenis van den Roomfchen Kerkvoogd, hebbende het hoofd met den Pauslyken muts

gedekt, ftaat, binnen dit randfchrift, op de voorzyde:

CLEMENS XI PONTIFEx MAXrMUs.

` PAUS KLEMENS DE XI.

Het hollend Napels rypaard is op de andere zyde verbeeld, fmytende het Pauslyke dekkleed

van zynen rug, en vertrappende een papier waaropftaat 7000 SC UDI. Het randfchrift is deeze

fpteuk (4) van den Mantuaanfehe Heldendichter:

EQUO NE CREDITE TEUCRI.

TROyAANEN BETROUWT DAT PAARD NIET.

v En dcwvl de l2 oomfche Pauzen bv ’t ontfangen van dat gefchenk gewoon zyn te zeggen, be?

н genoeg voor (y) deeze keer: zoo leeft men op den voorgrond nog deeze fpreuk 5 daarop zinlpee

lende:

AUFUGIAT PRO НАС VICE. Mnccr.

DAT HET VOOR DEEZE KEER ONTVLUGTE. 1701.

De Spaanlche Afgezant liet on-'

(3) Num.

Hillen!

MDCCI. V

fol. 1011. .

Dit
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<4) Europ.
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204.

Dit Pauslyk beílayt in hct handhaavcn

deezer onzydigheyd fproot uyt de kennis

die hy had, hoe alle poogingen der Jefui-

tcn Mcnegati (1) en Muller biechtvaders

en van den Keyzer en van de Keyzerin te

Weenen het aanneemen van 's Pauzen be-

middeling niet hadden können te weeg

brengen , maar dat men aldaar te hoof be-

flooten had het erfrecht van den Huyze

van Ooftenryk , gewapener hand , in Ita

lie" te handhaavcn. En dewyl 'cr ten hoog-

fte aan gelegen was, wat zyde de Hertog

van Savoije ftondt te kiezen , wendde dc

Koning van Vrankryk immiddels zyne uy-

terftc poogingen aan om hem in zyne be

langen te vvikkelen : hy zondt dan den

Maarfchalk van Katinat naar Turin, wel

ke den Vierden van (г) Grasmaand aan dat

hof aanlandde, en wierden de zaaken al

daar in dien ftaat gebragt, dat de Hertog

zieh eyndelyk voor Vrankryk verklaaren-

de, by een plegtig verbond beloofde het

Franfche leger in Milaan , met achtduy-

zend voetgaften en vyfentwintighonderd

ruyters te zullen verfterken , waar tegen

hy als Opperbevelhebber, op een onder-

itand van honderdvyftigduyzend (3) gul

dens 's maands, zoude het gebied voeren,

midsgaders zyne Dochter Maria , Lowife

Gabriele , welke maar omtrent dertien

jaaren oud was, met Koning Philips trou-

wen. Den derden van Blocimaand (4) gaf

de Spaaníche Koning daar van kennis aan I ning ia 't licht gegeeven.

zynen Raad, liet haar afbeeldfel, in Buen

Retiro ren roon hangen , en zondt den

Markgraaf van Kaílelrodrigo voor buyren-

gewoonen Afgezant naar Turin , om die

Priníes op cene plegrige wys ten huuwe-

lyk te verzoeken , en de noodige voor-

waarden met haaren Vader te íluyten. De

Spaanfche Afgezant deu dertiendeu van

Hooimaand aan 'r Savoyfche hof zynde

(f) gekomen , wierdt nog dien dag met de

opftelling eenen aanvang gemaakt, en die

met zoo veel fpoeds federt voortgezet, dat

deHuuwelyklche voorwaarde tuflchen zy

nen Meefter en aanftaande Koningin bin

nen tien dagen was voltooid, en nog

den drieëntwintigften dier zelve maand we-

derzydfeh wierdt ondertekend. Gevolg-

Jyk deed de Spaanfche Afgezant met onge-

meene ftaatfi zyne openbaare intreede den

achtften van Oogftmaand te Turin, om de

plegtigheden der aanftaande ondertrouwe

uyt den naam zyns Konings by te woonen.

Deeze geichieddc (6) den elfden dier maand,

werdende de huuwelyks zeege door den

Abt van Sintthomas gegeeven , de per-

foon des Spaanfchen Konings door den

Prins van Karignan by die gelegenheyd

verbeeld, en zoo aldaar als in alle de Lan

den des ondertrouwden Vorfts wegens het

íluyten van dat huuvvelyk veelc vreugde«

tekenen bedreeven en onder anderen daar-

op door de Kaftelnye van Kortryk dees pen*

170t.

(0 Europ.

Merk,

ll.fluk,

1701. pag,

41.

(6) Europa

Merkur.

II. Пик,

1701. pag;

»8.

De becldeniflên van beyde hunne ondertrouwde Majefîeyten fiaan op de voorzyde cn daar-

rondom in den buytcnften rand deeze tytelen :

PHILIPPUS V, Dei Gratia HISPaniarum Rex Catholicus,

MARia LUDovica GABriel REGina.

PHILIPS, DOOR GODS GENADE ALGEMEENGELOOVIG

KONING VAN SPANJE:

MARIA L0W1SE GABRIELE KONINGIN.

Dfcze Vorilin eenc Dochrervan Anna Maria Dochter van Philips Hertog van Orkans was

den zeventienden van Herfftmaand des jaars zeitienhonderdachtenrachti'g gebooren en , volgens dit

jaarfchrirr., ende ontfange huuwelyks zeege aan den Spaanfchen Koning verbonden :

Zzz i aMI-
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\

AMICO FOEDERE ывСток.

IK WORD ’ER DOOR EEN VRIENDLIYK VERBOND

./IÄN VERKNO'GT.

Op den top -eens hoogen booms ziet men twee trekkcbekkende vogels, door de Franfche Zon

in het reken van de Maagd hcfcheenen, op den voorgrond het wapenfchild der Kaftelnye van

DESUPER OMNE -FE-RET.

¿ILLES ZdL VÁN ВОР'ЕН VOORTKOMEN.

x7or.

Kortryk , en in den rand dccze byfpreuk:

Ondertuii'chen waaren de Keyzerlyke

krygsbenden ten getale van twintigduyzend

man tot by Roveredo, ’t gene men tot

eene wapenplaats gemaakt had , omtrent

het (1) midden van Bloeimaand afgezakt,

luuk; en (leide zich aldaar Eugeen, Pri-ns van

'701- Р‘В. Savoije aan ’t hoofd van de zelven, deed

xo' den zevenentwintigílen langs drie ver

fcheydcne wegen , welken de Françoizen

onbruykbaar oordeelden , zyne man

ichap opbreeken , en trekkende dus over

het ongebaand gebergte, íloeg te (2) Bro

ni de eerůe legcrplaats in Italië neder, ven

aflafl om de n tloo en in het gebied van
1701. pag. g y Р _ ‚

л. деп Hertog van Mantua, die zich voor

Vrankryk verklaard had , Ate beginnen.

Het gewigtigfle werk nu was om over dc

Adiçe te geraaken. En hoewel de Fran~

fche en Savoyíche benden , die langs den

overgelegen oever op alle toegangen zeer

dicht veri'chanû lagen, alle icheepen aan

hunne zyde gebragt hadden en op de min

ße beweegingen der Keyzerfchen zeer

naauw achtgaven, zoo beflooten die ech»

ter dien flroom te Kaûel-Baldo by ’t еу

land Villa Buona, te Kaůel-Guglielmo en

de vaart Bianco over te trekken Hiertoe

ailes van langer hand doch op eene wyze

hebbende doen vervaardigen, dat de vyand

(3)Ецгор. meende hen het komen (3) over de Po in

(zìEurop.

Merkur.

Il. Пик ,

Merm- ’t oog te hebben , brak het Keyzerlyke

11. пак. .
под, раз. leger des nachts van den achtůen van Hooi

33- maand uyt zyne Randplaats in de uyterůe

{Юге ор. {loeg in allen fpoed en begun

fligd door de duyßerheyd des nachts twee

bruggen over dien flroom, en begofien

de daarlangs over gekomene Keyzerfehen

de verfchanfelingen den volgenden mor

gen om'trentvyf uuren 'te Kaliegnano aan

te fallen. En hoewel de ligtgewapende

ruyters van hunne paarden Reegen, om

hun voetvolk te onderfleunen, zoo moe.

(leu de -Françoizen echter, welken van de

Kerk tot aan den (lroom zeer ûerkverfchanit

lagen , die ftandplaats eerlang verlaaten, en

allen, die of op den toorn of in de Kerk ge»

wecken waaren , zich tot krygsgevangen

overgeeven. Vervolgens rukten de aan
vallers tot aan dien oord, alwaar de vaart:I

Bianco zich in de Adiçe ontlaů, en maak

ten den noodigen toeiiel om de Françoizen

en op den dyk en in de laagtc te gelyk aan

te raflen. Maar die wachtten den aanval

aldaar niet af, maar wecken naar hunne

hoofdbefchaniing te Karpi, wiens omge

legen land door veelvuldige Ilooten en

moeren doorfneeden en door zoo veel

krenpelboñ'chen bezet was , dat men

naauwlyks vyftig treeden ver konde van

zich zien. Dit was oorzaak dat het re

gement van Nienburg by ’t doen van den

aanval alhier zeer vinnig (4) wierdt ge» (4)Eump.f

troffen , tot dat zommige kleyne aange- îfcát'k

voerde benden zoo te voet als te paard 17.01.1135;

van het regement van Vaudemont het zel- 34’

ve onderfteunden ,en nevens de andere aan

gevallene benden dus eyndelyk het geluk

l hadden, van, naa eenen moedigen weder

fland ontmoet te hebben , de Franfche vol

ken ook uyt deeze üandplaats, met ach

х terlaatinge van veele pakkaadje, te verdry.

ven, en dus all-e hunne overige opgewor

pene verfchanzingen langs de Adiçe t’on

nut gemaakt 'zynde,te doen (5) verlaaten, и “uk

waarvan ik де gedachtenis op deezen pen~ п'оц. pig.'

ning bewaard vinde. 39~

(5) Europ.

Merkur.

Het
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Het geharnafte borftbeeld van den Keyzerlyken hoordbevelhebber in Italie' ftaat boven dit op*

fchrift op dc voorzydc:

EUGENIUS, SABaudiä PRINCeps, SUPRemus EXERCITus

CíESareí IN ITALia DUX.

EUGEEN, PRINS VAN SAVOIJE , HOOFDBEVELHEBBER

VAN НЕТ KEYZERLYKE LEGER IN ITALIE,

Dees Prins , welke afdaalt van Thomas François , Prins van Karignan , jongften Zoon van

Karel Emanuel geweezen (*) Landvoogd der Nederlanden, die zyn Overgrootvader geweeft is,

heeft Eugeen Maurits van Soiffons tot Vader en (i) Olympia Mançini tor Moeder gehad, zyn-

de cen Zufters Dochter van den Kardinaal van Mazaryn.

Rondom het gemelde borftbeeld lccit men deeze fpreuk (z) van den Gctifchen Koning Alerik

cot randfchrift;

FREGI ALPES, GALEISQUE PADUM VICTRICIBUS HAUSI.

ÎK HEB DE ALPEN DOORBROKEN, EN НЕТ WATER DER

PO UTT DE ZEEGHAFTIGE HELMEN

GEDRONKEN.

Zinfpeelende op 4 gebruyk der oude foldaaten, welke uyt glazen, hebbende (3) de gedaante (j)Ö. Cur

van helmen, dronken. tius lib.V.

Op de tegenzyde is de Adiçe, het naaftgelegen land , beyde de Legers, en de ondernome (*)Pi>ctron.

overtogt van her. Keyzerlyke leger, over dien ftroom , verbceld, onder deeze (4) woordcn: ipccim.

bell, civil,

VICTORES ITE, FURENTES

ITE MEI COMITES, ET CAUSAM DICITE FERRO.

(*) /. Bttl

fol. i y.

*» 33-

(i)Hubn.

geflachtk.

tafel. 194*

(1) Clau-

dian. de

bello Ge.

tico,

vf. и».

LOOPT OVERfVINNAARS, LOOPTAL WOEDENDE MINE

SPITSBROEDERS EN BEPLEYT НЕТ GESCHIL

DOOR *T STAAL.

Met welke woorden de Prins Eugeen de zynen tot den optogt en het daaropgevölgde gevechs

opwekt , door 'с welke was :

DE KRAGT DER FRANCOIZEN AAN DE ADICE DEN 9 DAG

VAN HOOIMAAND 1701 VERBROKEN.

IMPETUS GALLORUM FRACTUS AD ATHESIN,

Die 9 JUL11 MDCCI.

Voorts is de diktc des pennings nog met deeze fpreuk (f) beftempeld:

NEC SIMILIS LATIAS PATEFEC1T GLORIA PORTAS.

DIERGELYKE KRTGSGLORI HEEFT NOOIT DÉ

ITALIAANSCHE VESTINGEN OPENGESTELD.

IUI Deel. Aaa a

(5) Clatid;

in landein

Stilic. lib.

III.tf.34,

On-
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к

Onderwyl de Keyzerfchen alles aan

wendden om dieper in het land te drin

gen, en de Françoizen, Spanjaarden, en

Savoijaards dat poogden te verhinderen,

ondernamen de aanhangeren des Keyzers

te Napels eenen geweldigen opíland,op

hoope van dus dat ryk onder den Huyze

van Oollenryk> te brengen. Tufl'chen (l)

поп.

Y

(i) Europ.

Merkur.

Il. шк,

1701. 'P2" 158 maand vervoegden zich dan vier karroífen,
a. l

gevuld met eenige gewapenden rer plaatfe,

daar zy meenden dat de Onderkoniugom

trent twee uuren ílondt te komen,om dien

van ’t lecven te berooven ,het Ilot te over

rompelcn en zich voor den Keyzer tc ver

klaaren : maar die, als zynde gewaar

Íchouwd , daar niet komende, vergaderden

echter omtrent zevenhonderd iamenge

zwoorenen te paard, onder den Baron Saill

net te zaamen, riepen langs de flraaten,

lang lewe de Keyzer , lang leefve de dart:

bertog, en maakten zich eerft van de

kerken van Sint Lauwrents en Klara

meeller, luydden gevolglyk де noodklok,

en, voorziende die genen, welken zich

by hen voegden , met де noodige wapenen

uyt der zwaardveegers huyzen geligt; be

zetteden zy federt nog de voornaamíle

koornhuyzen , de poort van Alba en de

мы“? toorn van Sinte Klara. Dan de Onderko

1I.ñuk, ning liet daarom den moed~ niet zakken,

pg’ maar den Prins van Montelarchio aan (2)

(1) Euro

den twee-en drieëntwintigûen van I-‘lerfft-`

’t hoofd van veele edelluyden en geleyd

door twee benden ruyters en eene te voet

"door de flad ryden, alom uytroepende lang

leer/e Koning ‘Phi/ifs. Waardoor hy zy

nen aanhang zoodaanig in getal zagtoege

noomen, dat hy, hebbende eyndelyk om

trent tweeduyzend man byeen gekreegen,de

muytelíngen van omtrent de Koornhuyzen

liet verdryven, en die zelfs, gelyk ook

hunne andere wyken inneemen. Dus dit

voorneemen t’ hunnen naadeele zynde пуг

. gevallen , wecken deßverige weerlpannelin

gen in de Sint Lauwrents kerk, met voor

ncemen om zich alhier te handhaaven of

vechtende te Пепси. En waarlyk zy dee

den eene wyl lang eenen manlyken tegen

.llaud, maar ziende het grof gefchut aan

voeren en met het fehieten van ’t zelve een

i begin maaken , ontzonkt hen de moed .

veelen floopen dierhalven langs eene ach

terdeur weg,en wierden de overigen ver

ûrooid, geveld of gevangen. Onder wel

ke laatften Don Karel de Sangro en (3)

Don Jozef Capeeo, en anderen waaren ,

welke weynig dagen daarnaa in ’t openbaar

zyn onthoofd , hunne hoofden op de bol

werken en poorten ten toon gelleld, en

dus de ruû,door ’t dempen van deezen op~

lland, te Napels herßeld: alwaar men,

het zy wegens dit geluk, het zy wegens

de komllze van Philips op den troon van dat

ryk,iu ditjaar deezen penning gemaakt vindt.

 

Op de voorzyde leeíl men, rondom het geharnaíle borllbceld van den op den troon gefleegen

Koning , deezen tytel :

PHILIPPus V, Der GRATIA REX HISPANIARUM ET

NEAPOMS. `

PHILIPS DE V, DOOR GODS GEN/IDE KONING VAN

sPaNyE EN NÄPELS.

Eene helderfchvnende middagzon befchynt op de tegenzyde de Italiaanfche werreld, omringd

door dit randfehrrft:

HILARITAS UNIVERSA' |701.

flLGEilIEENE BLETDSCHÄP x7or.

En

(3) Europ.

Merkur.

ll. fluk,

x70l. page

2.6i.,
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(r) Europ.

Merk.

Il. пик ,

not. pag.

250.

(2) Europ.

Merkur.

ll . iluk ,

nor. pag.

2.79.

(i) Europ.

Merk.

1I. link ,

1 10 r. pag.

149`

En hoewel door deeze en andere toe

vallen de Franfche Koning de handen

vry vol werks kreeg, en hem dierhalven

het onderhouden der vriendichap met alle

Moogendheden ten hooglìe noodwendig

was, zoo ontzag hy zich niet in dit jaar

de verontwaardiging des Brirfchen volkso

zich te haalen. De gevlugte Koning Jakob

had zich tot nogtoe te Sintgermain in

Vrankryk opgehouden, was aldaar op eene

Koninglyke Wys van alles tot zyne Hof

houding noodig door Koning Lodewyk

verzorgd, doch in Lentcmaand door eene

zoo (r) zwaare beroerte aangetall dat hy,

wat hulpmiddelen’er ook gebruykt Wierden,

den zestienden van Herfllrnaand deezes

jaars in den ouderdom van ruym zevenen

zestig jaaren overleed , naa hy openlyk ver

klaard had aan zyn Schoonzoon,zyne

Dochter en den Keyzer alleste vergeeven ,

’t gene zy tegens hem mogten misdaan

hebben. En hoewel niemand reden had van

zich te verwonderen, dat de gevlugte Prins

van Walles, door den Panslyken Afgezant

aanllonds hierop voor wettigen Koning van

Grootbrittanje erkend wierdt, en zyne

aanhangeren in Schotland (2) de lloutheyd

hadden,van hem by een aangeplakt gefchrift

te Edenburg als zoodaanigen uyt te roe

pen, zoo moeü men echter over het ge

drag van Koning Lodewyk verüeld ñaan,

mids die, niet tegenilaande hy Koning

Willem by den Ryswykfchen vreede tot

wettigen Voril dier ryken erkend had. vier

dagen naa het overlyden van Koning Jakob

hem ging bezoeken,en den Koninglyken (3)

tytel tot geene klcyne argernis des Engel

ichen volks gaf, mids men in dat ryk nu

werklyk bezig was om de erfvolging tot

velliging van den ingevoerden Godsdienlì

te regelen. Want dewyl Koning \Villem

geene kinderen had, en de Hertog van

Gloçeiler, eenige Zoon van de PrinlesAn

na van Deenemarke, in ’t voorgaande (4)

jaar overleeden was, invoegen naa ’t af

ilerven dier Prinfeile, als zynde buyten

hoop van kinderen te zullen krygen, by

’t overlyden van Koning Willem, de erve

nís der Britfche ryken, zoo men den Prins

vanWalles als onecht uytíloor,op de Gemaa

linne van den Hertog van Savoije als de

naafle moell vervallen, mids zy een Doch

ter was van Philips Hertog van Orleans

en Hendryne Stuard,Dochter (5) van Ka

rel den I, Koning van Engeland. Maar

dewyl daardoor de in Engeland ingevoerde

Godsdienll , mids die PrinfesRoomfchwas,

in geen minder gevaar, dan onder Ko

ning Jakob denlI flond te raaken , bcfloot

men daarin, door ’t maaken van eene na

der r kswet, te voorzien, alle Roomfche

Vor en tot de kroon van Engeland anders

recht hebbende voor eeuwig daarvan ау:

te iluyten en de aanflaande ervenis, naa

’t overlyden van Koning Willem en zyne

Schoonzufler de Prinfes Anna, in ’t huys

van den Keurvorfl van Hanover te veili

gcn. Mids zyne Moeder Sophia, zynde

van de Luyterfche geloofsbelydenis eene

Dochter van Jakob (6) den l Koning van

Groorbrirtanje was. Dierhalven wierdt

zy , en naa haar overlyden haare Erfgenaa

men van den Onroornfchen Godsdieniì

zynde , by die rykswet tot de ervenis der

Briti'che ryken (7) geroepen, dat befluyt

door de Koninglyke toellemtning bekrag

tigd en de gedachtenis daar van op dcczen

_ penning bewaard.

 

OQ de eene zydc ziet men de beeldenis ran Magteld, Dochter van Hendrik den ll Koning

van Engeland, Vrouw van Hendrik en (8) Moeder van YVillem, bygenanmd den Langzwaard

Sramvadcr van den huyze van Lunenburg. Het gene dit randfchrift ook beveiligt:

b

7

MATILDA, FILlA HENchl Il

Rnols ANGLIIE,

Aaa a z “Хор.

1701.

(4) Europ.

bierk.

НАШ}: ,

r7or. pag.

141.

(ç) Huhn.`

Geflachtk.

tar. 55.

(6) Е1иЬп;

geilachtk.

raf. 79.

(7) Larre

i . ‘Ant

giet. rom.

lV.iol.

846.

(8) Huhn.`

geflachlk.

ш. 151.
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UXor Henrici LEONis, Ducis BAVari/e ET SAXonia,

MATER OTTonis IV IMPeratoris,

PRIUS DUCïs AQUITania

Henrici PALatini RHENi Ducis Saxonia,

WILHelmique STATORIS DOMUS BRUN Svicensis.

MAG1ELD, DOCHTER VAN HENDRIK DEN II,

KONING VAN ENGELAND,

VROU VAN HENDRIK, DEN LEEUfV BÏGENAAMD,

HERTOG VAN BEIJERE EN SAXEN,

MOEDER VAN KETZER OTTO DEN IV,

TE VOOR HERTOG VAN AQUITANIE,

MIDSGADERS VAN HENDRIK PALTSGRAAF AAN DEN RYN,

HERTOG VAN SAXEN, EN VAN WILLEM

STAMVADER VAN 'T BRUNSfVTKSCHE HUTS,

!

V

De bceldenis van de in England verklaarde Erfvorftinne, in geval Koning Willem, en de Prm»

fes Anna zonder kinderen naa te laaten overleeden> ftaa^op de tegenzydej binnen dit dubbele

randfchrift:

SOPHIA EX STIRPE ELectorali PALatina*

NEPTis JACobi I REGis Magna BRITannià,

VtDUA ERNesti AUGwsti

ELECToris BRUNSvicensis ET LUNeburgensis,

ANGLIíEqjje PRINCEPS,

AD SUCCESSIOnem NOMINATA MDCCI.

SOPHIE, VIT НЕТ KEURVORSTLTK GESLACHT

VAN DE PALTS,

KLETNDOCHTER VAN JAKOB DEN I,

KONING VAN GROOTBRITTANJE,

WEDUIV VAN ERNEST AUGUST,

KEURVORST VAN BRUNSWIK LUNENBURG, EN PRINSES

VAN ENGELAND,

TOT DE ERFVOLGINGE BENOEMD 1701.

Dan deeze was de eenige bezigheyd niet

van Koning Willem, maar het welzynvan

Europa, in 'c algcmccn cn dat zyner ry-

ken en der Vereenigde Geweften in 't by-

zonder , ftrektc tot voorwerp zyner dage-

lykfche raadhoudingen. Mids de Veree

nigde Geweften, ziende den gevaarlyken

toeftand hunnes lands door de zoo naaby-

gekome gebuurfchap van Vrankryk, den

MerkUrop' ^ ^eer van Gcldermalfen voor buyten-

I.fluk, gewoonen Afgezant naar Engeland hadden

«701. pag. gezonden , en aldaar, voleens de verbindte-

I70 СП • . » • -Iii

I?I< ms in t jaar zestiennonderdzevenenzeven-

tig met die kroone gemaakt, een onder«

ftand van tienduyzend krygsknechten te

land en twintig oorlogfcheepen laaten ver-

zoeken. De Koning van Engeland ziende

de vaardigheyd niet in het tegenwoordig

vergaderd zynde Parlement, als wel de

hachlyke toeftand van Europa in 't neemen

van heylzaame befluyten vereyiehte ,

ontbondt het , beriep een nieuw , en had

toen het vermaak dat het hem bade van zoo-

daanige (г) verbonden met de Vereenigde j^efkurop'

Geweften , den Kcyzer en andere belang- 1. üuk,

hebbeude Moogenheden te fluyten ,als het pag*

welzyn zyner ryken en de vryheyd van

Europa kwam tc vorderen. OndertuiTchen

waaren de voorhecn reeds begönne hande-

lingcn met den Graafd'Avaux , buytenge-

woonen
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{i) Europ.

Merk.

I.ftuk,

170г. pag.

m en

ii8.

(i) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1701. pag.

131.

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

i7oi.pag.

310.

(4) Europ.

Merk.

I.ftuk,

170г. pag.

76.

woonen Afgezant des Franfchen Konings

in's G raavenhaage,tot handhaaving van den

Ryswyklchen vreede tot nogtoe achter-

volgd: wien de Heer Stanhope, Afgezant

van Grootbrittanje den tweeëntwintigften

van Lentemaand (1) cvengelyk de Veree-

nigde Staaten eenen dag laater een ontwerp

ter hand ftelden , volgens 't welk zy

meenden dat hunne veyligheyd bejaagd, en

dus de ruft van Europa behoudeu zoude

vveezen: maar wel ver van dat te beant-

vvoordeu,zoo vertrok hy,zonder zieh daar-

op in te laaten,den dertigften dier zelve(z)

maand weer te rug naar Vrankryk , wiens

krygsvolken ledert niet alleen, onder den

naam van hulpbenden der Bourgondifche

Kreyts,met toeftemmingvan den Keurvorft

in 't Aartsftift Keulen (3 ) trokken , en federt

de ftad Luyk (4) in bezit ñamen , maar

tot zeer digt onder het Zas van Gent eene

veríchanfing te Zelzaten begoßen op te

werpen, zulks de aldaar in bezerting leg-

gende Staatfche benden gcnoodzaakt waa-

ren met het kanon dier ílad, de Fraufche

arbeyders vandaar tc doeu verhuyzen. Ja

men had zelf cc Maaftricht een fnood ver-

raad , om die ftad in handen van den Maar-

fchalk van Bouflcrs (5) tedoen vallen, ont-

dekt, en de fchuldigen, naar verdienftc

geftraft. In Brabant, 't gene twaalfhon-

derdduyzend guldeus tot eenen buyteuge-

woonen onderftand voor het loopendc jaar

zeventienhonderdtvvee had ingewilligd,

wierden 00k geene mindere toeruftingeu

alom ten oorlog , dan tot het doen der hui

do aan hunnen nieuwen Vorft, te BruíTel

gemaakt. Deeze geichiedde den (6) eenen-

twintigften van Sprokkelmaand met dc ge-

woonlyke plegtigheden , de Markgraafvan

Bedmar verbeeldde by die gelegenheyd den

perfoon des Spaanfchen Konings, en wierdt

onder het fteeken der trompetten , eu de

toejuyginge des volks de volgende penning,

zoo van goud als zilver,tegrabbelgegooid.

i fot.

(ç) Europ-.

Merkur. "

I.ftuk,

170г. pag»

94. епг.

С

d

S) ЫоЫ

e Brab.

pag.* 13.

verfall

Met borftbeeld van den ingehuldigden Voril ftaat op dc voorzyde , omringd in den rand met

deezen tytel : v

PHILippus V, Dei Gratia HISPaniarum ET INDiarum REX,

PHILIPS DE V, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Eene opftygende Zon befehynt het op de andere zyde verbeelde geweft,boven dit opfchrift , *t

gene op den voorgrond geflela is :voorgrond geflelc

RERUM HINC NASCITUR ORDO.

VAN DAAR KOMT DE ORDE VAN ALLES.

Het eenige verfchil deezer inhuldinge

met de voorigen was dat de optogt niet te

paarde, maar met karroflen , zoo naar de

Hoofdkerk, als 00k vandaar naar het too-

neel gefchiedde, 't gene naaft de Kauwen-

burgfche Kerk voor hethof was opgerecht,

en eenen overprachtigen troon voerde,

waar op de voorgemelde Markgraaf, tot

het ontfangen van den eed der Gemagtig-

den van 's lands Staaten, was gezecten.

Deezen beftonden uyt de Burgemeefteren

van Antwerpen, BruíTel en Loven, ver-

zeld van ieders Loontrekkenden raadsman.

Die van den Adel waaren de Abt enGraaf

van Gembloers , de Prinfen van Hoorn ,

Bergen, en Rubempré, de Markgraaven

van Aííche, Wefterloo, en Wemmel; de

Graaven van Coppigniés, Grobbendonk,

Erps, Kruykenborg , Conroy lc Chateau,

IUI "Deel.

Haudion , Wynigem , Urfel en Willebroek ,

midsgaders de Baronnen van Kumptich,

Bornival , Bouterfem , Ittere , Karloo , Poe*

derlé, Duffel, Kiefekum, Limalle, Noir-

mont, Wavre, SombreíF en Herent. Wat

de Gceftlykheyd aanbelangt , die beftondt

uyt den AartsbiiTchop van Mechelen , den

BiiTchopvan Antwerpen, cn de Abten van

Vlierbeek, Villers, Sint Bernard,SintMi-

chiel ,Grimberge,Park, HeylilTem, Ever*

bode, Tongerloo, Diligemcn SinteGeer-

truy, hebbende achter zieh den Ridder Ka-

rel Nikiaas van Berkel als eerften Koning

der wapenen op den tytel van Brabant , den

Ridder Jakob François MaurilTen op dien

van Gelderland, den Ridder Johan (7)

Baptift vanGrezop dien van Henegouwe,

en den Edelen Heer Lodewyk van Urfel op

dien van Viaandre, alle vier in hunnewapen-

Bbb b rokken;

(7) NoWi

de Brab.

P«g.*iJ<

verfa 1,
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170г. rokken; welke Gemagtigden der Staaten van

Brabanr.nevensdic van Limburg desavonds

op het hof op eene Koninglyke wys uyc

den naam des ingehuldigden Vorfts wierden

onthaaid, voorts met een baal verluftigd ,

en de plcgtighcdenop den volgendcnavond

door het aanfteeken van een overheerlyk

vuurwerk beflooten. 'tGene als eenezeer

hooge achtkante tooren was toegcfteld,

wiens zinnebeeiden, lofdichten, en ver-

dere byfieraaden , vvaarmede van alle kan

ten verflerd waaren, alleen doelden, zoo

ora de gehoorzaamheyd der onderdaanen

tot hunnen nieuwen Vorft uyt tedrukken,

als om de groóte verwachting, die zy van

zync regeeriuge,mids de eendragt tuífchen

Vrankryk enSpanje, hadden opgevat , aan

alle de werreld te betuygeu. Dus zag meu,

by voorbeeld, op het toppuntvan't vuur-

werk eenen Koninglyken ftandaard opge-

recht,vcrbeeldendede FranfcheZon in het

ecken van den ßrabantfehen Leeuw met die

byfchrift (fortius ardet)/^ zalte fterker

branden. Wat hier van zy en of deeze

voorzeggingdoor de gevolgen wierdt beant-

vvoord zal in 't vervolg gezien worden, en

isonsalhiergenoegaan te tekenendat ieder

der bovengemelde Staatsieden , welke dee

ze plegtigheyd hadden bygewoond, ten

blyke der afgelegde hulde met eenen dus-

daanigen zilveren penning zyn befchon-

ken.

Welke, mids hy flechts grooter dan de voorgaandc, doch anders voor't overige dien in alles

gelyk is , alhier geene byzondere befchryving vercyfcht.

(0 Europ.

Merk,

l.lluk,

1701. pag.

188.

(г) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

170г. pag.

187.

(3) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

170г. pag.

107.

(4) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1701. pag.

De opgevatte verwachting van dat de

Franfche zon in het tcken van den Neder-

landlchen leeuw zynde gekomen te vinni

ger ílondt te branden , fcheen door hetge-

drag des Franfchcn Konings te worden be-

veftigd , want die verklaarde dat de Graaf

van Thouloufe (1) met cene magtige vloot

in dit jaar niet alleen zou zee kiezen,maar

de Hertog van Bourgondic, als Opperge-

zaghebber over zyn leger in Nederland,

het (2) gebied voeren. Om aan de Fran-

çoizen in zee het hoofd te bieden, had

men in de Vereenigde Geweften veele oor-

logichecpen uytgeruft , en in Engeland

voor de oorlogsvloot zeshonderdduyzend

ponden (3) fterlings ingewilligd, midsga-

ders beflooten de laadmagt met drieënder-

tigduyzend man te voet en zevenduyzend

ruyters te vergrooten , om zieh by die der

Bondgenooten te voegen , met verzoek van

geencn vreede met Vrankryk te maaken,

voor dat zyne Majcftcyt en het Engelfche

volk voldoening had gekreegen wegens den

grooten hoon , die hen van den Franfchen

Koning was aangedaan , door het erkennen

en verklaaren van den Prins van Walles^)

voor Koning van Eugeland, Schotland, en

Ierland. Terwyl men aldus in Engeland

met zieh in ftaat te (teilen geweidig yver-

de , en in de Vereenigde Geweften den

Koning van dat Ryk in Bloeimaaud met

veel verlangen aldaar verwachtte , kreeg-

men in tegendeel , tot geene kleyne ver»

íbagenheyd , de onaangenaamc tyding ,

dat Koning Willem den Vierden van Lcn-

tcmaand tc (5) Hamptonkourt op de jagt

zynde door 't ftruykelen van zyn paard,

van 'r zelve was gcvallen, en het rechter

íleutelbeen, omtrent daar dat zieh met het

fchouderblad vereenigde , had gcbroken.

Iedcr was over dit onverwacht toeval,

behalven de Koning zelf , ten hoogfte be-

kommerd, want de breuk gezet zynde,

at hy fmaaklyk , liet zieh naar Kcnilng-

tou brengen, alwaar hy wel fliep, en gee

ne pyn , dan als hy hoeftte , gevoelde.

Zulks hy in zyne nachttabbaard den buy-

tenlandfche Afgezanten gehoor verleende,

en in degalery van dat hof ging wandele^

dan in eene ftoel hebbende zitten ilaapen,

vocldc hy , wakker wordende, eene huyve-

ring, daar eene koorts op volgde die om

trent drie uuren duurde. En hoewcl die

door ingenomene hulpmiddelen eerfl; ge-

ftuyt wierdt , zulks zyne Majefteyt den

volgenden nacht nog wel fliep, zoo ver-

hefte die zieh des anderen daags, verzeld

van eene geftaadige braaking en buykloop,

zoo geweidig dat (6) men den Koning in

doodsgevaar oordcelde en hem daar van

verwittigde. Vervolgens lict hy zieh door

den Aartsbiflchop van Kanterbury het

nacht-

(0 Europ.

Merk.

I.ftuk,

170г. pag.

JI3.

(6) Europ.

Merk.

I. fluk.

170г.

pag.zij.
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nachrmaal toe dienen , naa by de Prinfes

Anna vvel twee uurcn in een geheym ge-

iprek onderhouden , met veele tederheyd

omhelsd,en van haaraffcheydgenomen had.

Alles imoit ondercuflchen in traancn, de

Koning zelf was welgemoed , liet een

vriendlyk gelaat blyken en íprak van tyd

tot tyd met den Hertog van Albemarle ,

den Heer van Ouwerkerk en deezen en

genen zyner huysbedienden. Immiddels

begaven hen van tyd tot tyd zyne krach-

(t) Europ.

Merk.

I.ituk ,

170-.. pag<

210.

ten, en ley hy zieh over half acht uuren 1701.

's morgens van den negentienden van Len-

temaand met het hoofd op de (1) flinker

fchouder ruftende achter over op zyne rug,

en gaf , naa hy çUic of vier ihikken gc-

geeven had, in den ouderdom van ruym

eenenvyftigjaaren, tot geenekleyne droef-

heyd van veelen den geeft , als uyt hec

groötgetal deezer penningen i9 af te mee-

ten , welke zoo hier als in Duytfchland en

Engeland gemaakt zyn.

I. Binnen cenen vyfdubbclen kling der naamen,regecr\vyzcnen ilerftyJen van de vyfentwintig

Bbb b a En-
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170г. Engelfche Koningen , welke federt Egbert Koning der Saxers, tot Koning Steven, die in 4 jaâr

"■ elfhonderdvierenvyftig ftierf , geregeerd hebben , ziet men de gelaurierdc bceldenis van den

laatlloverleeden Vorft, binnen deezen tytel :

GULIELMUS III, Dei Gratia Britannia Rex, ARausionensium

PRinceps, Belgii Gubernator.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN GROOT-

BRITTANJE, PRINS FAN ORANJE, STADHOUDER

VAN NEDERLAND.

Binnen eenen diergelyken vyfdubbelen omkring, bevattende de naamen, regeeringwyzen en 't

affterven der vyrentwintig volgende Koningen, welke federt den voorgemelden Koning bteven tot

den laatlloverleeden Koning geheerfcht hebben , leeft men op de andere zyde , tufichen twee zee-

getakken , onder eene Koninglyke kroon,dit opfchritt:

DEES KLOMMEN TEN TROONE,

MET SCEPTER EN KROONE,

MAER WIE MET MEER GLORT,

OFF GROOTER VICTOR*-,

$OMT ONS HIER TEN ВERDE, "

ALS WILLEM DEN DERDE.

Onder welke dichtregels nog in de Latynfche taal des uytvinders naam geiteld isj naame-

lyk:

Nicolaus CHEVALIER INVENIT CUM PRIVILEGIO, 170г.

NIKLAAS CHEVALIER HEEFT HEM, MET VOORRECHT,

UTTGEVONDEN 170г.

II. Hct gelaurierde borftbecld van den afgeftorven Britfchen Koning flaat op de voorzyde

van den tweeden ; omzoomd door dit randfehrift :

WILHELMUS III, Dbi Gratia MAGnä BRITanniä,

FRANCije, ET HIBerniíE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTBRITTANJE, VRANKRYK

EN 1ERLAND,

Op de tegenzyde ziet men eenen Arend, den Koning der Vogelen, met fnelle vlugt, mids

4 ondergaan der Zonne, naar het aan zee leggende gebergte vliegcn; onder deeze fpreuk :

NON NISI SOLE OCCIDUO REVOLAT.

HY VLIEGT NIET, DAN BT 'T ONDERGAAN DER

ZONNE, TE RUG.

Want
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Want gelvk de arenden niet dan op 't ondergaan der zonne naar hun neft vliegen, 700 was I70i

Koning Willem niet overleeden , dan als de glans der tot nogtoe zoo helder gefchcene Franfche " " '

Zonne, door neêrlaag op neêrlaag ftondtaf te ncemen. Voorts leeft men nogop den voorgrond,

boven des Penningmakers naam :

MORÎTUR ANNO MDCCÎI XIX MARTÍI.

HT STIERF IN'T JAAR 1702 DEN 19 FAN LENTEMAAND.

III. Met zelfde borftbceld ftaat op dc voorzyde van den derden , eh in den rand dit veríchil*

lend omfchrift t

GULIELMus III, TRISTI DOLENDUS IN JEVO.

WILLEM DE III МОЕГ IN DEEZE DROEVE EEUW

BEfVEEND WORDEN.

i

Op de tegenzyde ziet men , naaíl twee opgerechte krygstekenen , in den weer opengeftelden

tempel van den tweehoofdigen Janus, mids het hervatten van den oorlog genoegzaam zcker was4

eenen ontftooken altaar branden, waarop een Koninglyke Arend wegvliegt i boven dit opfchnfti

INVICTA VlRTUTE RESURGET.

HT ZAL MET" ONVERWINBAARE KRACHT

WEER OPSTAAN.

-

Wat de (*) Arene!, en wat de otitfloote terhpel van Janus betekent , is hier voor reèds gemeld, (*) u.

des zal't genoeg zyn hier dit verdere nog op den voorgrond geitelde opfchriit tc laatenvolgen : M*«1

NATus HAGÀE COMITIS Die XlV NOVembris idfo.

DENATos KENSINGTON! Die XIX MARTII 1701.

GEBOOREN IN 'S GRAAFENHAAGE DEN 14 DAG VAN

SLAGTMAAND iöfo.

GESTÖRTEN TE KENZINGTON DEN 19 DAG FAN

LENTEMAAND 170a,

IV. De voorzyde van den Vierden voert , rondom hetgeláurierde kopíluk van Koning Willem,

in den rand deezen tytcl :

GÜLÍELM us III, Dei Gratia MAgnä BRITannive, FRanciä,

ET HIBerniíE REX, Fiöei Defensor Pius, Augustus.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

GR00TBRIT7ANJE, FRANKRYK EN IERLANDt

GODFRUGTIG EN D00 RLUCHTIG BE-

SCHERMER DES GELOOFS.

Naa't voorbeeld dcr(i) oude Romeinen ziet men den oeerlcedeh Koning op den rug eera A* (i)ö

rends naar den Hemel voeren, 't gene ook het bovengcltelde randfehrife beveftigt: daan

Moog

pag.

CONSECRATIO GULIELMI MAXimi.

FERGOODING FAN DEN GROOTSTEN WILLEM.

IUI Deel. • Cccc Vooits
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1 701. Voorts leefl: men op den voorgrond nog deeze fpreuk van den (t) Romeinfchen Lierdichter:

(r) Нот.

Carm. lib.

#gf-‘4' OMNInUs BONIS FLEBILIS OCCIDIT.

XIV KALENDAs APRlLrs 1702.

IS VOOR ALLE WELMEENENDEN BEKLAAGENSWAARDIG

\

OVERLEEDEN, DEN 19 VAN LENTEMAAND 1702.

V. EURO PA is op de eene zyde van den vyfden , in de gedaante eener gckroonde vrouwe,

zittende naait eenen ter aard gefmeeten overvloedshoorn , verbeeld ‚ en houdt in de flinkere

hand een (luk van het verbroke anker der opgevatte hoope, 't gene door haare rechterc wordt vail:

gehouden, onder deeze verzuchting:

ACH MEIN VERLUST lsT GROS!

HELAAS! MIN VERLIES IS GROOT.

Te weeten,gelyk het opfchrift van den voorgrond beveiligt, door het onverwacht afilerven

van: ,

WILLEM DEN` III, KONING VAN скоотвшп‘лмув.

WILHELM DER ш, KÖNIG voN GROS.BR1TANN1ÉN.

De ontruymde ryken van EN GELAN D, SCHOTLAND en IER LAND, zyn

op de andere zyde alom door de zee omvangen , waarin eene ondergaande zon duykt, onder _dce

zefpreuk:

DOCH WAS GOTT HEUTE NIMT, DAS KOMT SCHON

MORGEN WIDER.

DOCH Т GENE GOD HEDEN ONTNEEMT, DAT KOMT

LIGT MORGEN WEDER.

Dat is, het betrouwen , ’t gene men in den overleeden Willem verlooren had , kan hy in zyne
opvolgiter ligt doen weder vinden. Voorts Raat nog op den voorgrond:

STIRBT DEN XIX MART MDCCII, ALT LI JAHR:

IV MONAT.

STIERF DEN 19 VAN LENTEMAAND 1702., OUD fr YAAR,

4 MAANDEN.

VI. De
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170г.

VI. De zesdc, wiens voorzyde met de gelaurierde beeldenis van den overleeden Vorft beftem-

peld is, voert in den rand deczen zonderlingen tytcl:

DIVus GUILielmus III, BRITanniä C/ESar, BATAVorum

GUBer n ator,

DE FERGODE WILLEM DE. III, KETZER DER BRITTEN,

STADHOUDER DER HOLLANDEREN.

Naaft eenen lykftapel, die op de tegenzyde nevens verfcheyde ontftookcne graflampen vcr-

beeld Ц, zitten de Verecnigde Geweften en Grootbrittanje , in de gedaante van twee gehelmde

vrouwen, kennelyk door haare wapenfchilden , wier laatfte met een rouwfakkel de lykftapel aan*

fteekt, wiens drie bovenfte verdiepingen dit opfchrift voeren:

NASSAVIORum PRINCIPI, BATAVORÜM MAXIMO,

ANIMORUM AC ARMORUM MODERATORI

CONSECRatum.

AAN DEN PRINS VAN NASSOU, DEN OP P ERB ESTIER-

DER VAN DE HARTEN EN fVAPENEN DER

BATAVIEREN TOEGEWTD.

Voorts lecft men nog op den voet van dien lykftapel dit opfchiifc :

NATUSXIIII NOVembris MDCL, ORBI DENATus

XVIIII MART11 MDCCII.

GEBOOREN DEN 14 VAN SLAGTMAAND iöfo, EN DEEZER

WERRELD OVERLEEDEN DEN 19 VAN

LENTEMAAND 170z.

En dewyl dat in eenen tyd gefchiedde, als de wachthouding voornaamelyk voor de Vereenig

de Geweften noodzaakelyk was , zoo leeft men in den bovenrand , die met een gedeelte van den

dierenkring, te weecen het teken van den Leeuw, verGerd is, deeze aanmaanende fpreuk:

REDII, JAM VOS VIGILATE.

IK BEN TE RUGGEKEERD, DES IVAAKT GYLIEDEN NU.

Ccc с * VII. De

t
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I7ÖI.

VII. De borftbceldenis van den zelven Koning ftaat in 4 harnas cn omzoorad door deezen ty-

tel op den eene zyde van den zevenden :

WILHelmus III, Dei Gratia Magn£ BRITanniä, FRANciíe

ET HIBernia REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

GROOTBRITÏANJR, VRANKRYK

EN IERLAND.

De andere zyde, die geene verbeelding heefc, voert dit opfchrifc: .

EST PLUSQJJAM PERFECTUM, MDCCII.

НЕТ IS MEER, DAN VOLMAAKT i7oz.

VIII. De laatftc eyndelyk, die de zclfde beeldenis en tytel op de eene zyde voert, is op de

tegenzyde met dit verfchillende opfchrifc beftempeld :

NATUS XIV NOVEMBris ANno MDCL HAGiECOMITUM,

INOPINATA MORTE OBIIT LONDINI XIX

MARTH MDCCII»

GEBOOR'EN DEN 14 VAN SLAGTMAAND IN 'Г JAAR iöfo

IN 'S GRAAVENHAAGE,

IS DOOR EENE ONVERWACHTE DOOD OVERLEEDEN

TE LONDEN DEN 19 VAN LENTEMAAND i7oz.

Naauwlyks was Koning Willem overlee-

den , 'cgene men by 'c balzemen van'tlyk

(OEurop. bevondt, door het gebrek van (1) bloed

î^ftuk" veroorzaakt te zyn , of alle de Heeren van

1701. pag. den gehcymen Raad vervoegden zieh van

Zl6' het Koninglyk hof te Kenzington, alwaar

het Koning Willem had afgelegd , naar

dat vanSint James by AnnaStuard Prinles

van Deenemarke, ecnige Zufter van des

overleeden Konings geweezeGemaalinne,

om en het rouwbeklag wegens het fmartlyк

affterven van haaren behuuwden Broeder,

en, naa hunne vreugde wegens haare ver-

heffing betuygd te hebben , aan haar als

wettige Koningin van Engeland, Vrank-

ryk, Schotland en Icrlandt, dengewoon-

Jyken eed van onderdaanigheyd af te leg-

gen. By die gelegenheyd bctuygdc haare

Majefteyt, dat 'er niets ter werreld was,

V gene haar meer kon aanmoedigen от zoo

zwaaren laß op zieh te neemen , dan het

belang dat zy nam in de behoudenisvan den

Godsdienß, de wetten en vryheydvan haar

Vaderland , en dat zy des geene moeite

zoude (paaren от die te onderfleunen en

handhaaven, doch wel vopral de nu vaß-

geßelde erfvolging in den Huyze van Ha

nover. Om welke eynden te bereyken zy

by't yervolg nog verklaarde, altyd gereed

te zulien zyn от de gevoelens van haaren

(г) geheymen Raad, en van heteen en an- (г) Europa

der buys des Parlements te innen , en voorts Merk.

beflooten te hebben alle de zulken alleen te J'^pag.

begunß'tgen en in haarendienß te gebrtiyken, 117«

welken haar hartiglyk zouden helpen en

zieh met haar vervoegen , от den tegen-

woordigen vaßgeßelden ßaat des ryks te

houden en tebevreedigen, tegensalle vyan

den, en die genen, wie of hoedaanig die

00k zouden moogen zyn , welke zieh daar

tegen zouden willen aankanten. Voorts

hebbende door eene in'c licht gegeeve bc-

kendmaaking alle die genen, welke eenige

ampten van den overleeden Koning had-

den bezecten, daarin tot nadere orde bc-

veftigd, wierdt zy nog dien zelfdendag,

des naamiddags ten drie uuren (3), met de Europ.

gewoonlyke plegtigheden voor 't hof van ^rukkur"

Sint James, re Charingkros, te Temple- ,'70г. pag.

bar en aan de Koninglyke Beurs tot op- *l8»

volgfter des overleeden Konings, totgeene

kleyne vreugde van beyden de Huyzen,

uytgeroepen. Zulks die den volgendcn

dag by hunne ingelevcrde betuygichrifren

nictalleen de nicuvve Koningin , wegens

het beklimmen van den Britfchen troon,

geluk wcnfchten , maar onder andere re

kennen gaven, dat hunne pltgt hen met de

aller-
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allergrootße naadruk en eenigheyd aan-

moedigde , от , oeder haarer Majeßeyts

regeeringe ., eene zoodaanige evenmaatig-

heyd van magt te verwerven , welke be-

quaam zouaezyn от de vryheyd van Eu

ropa weezendlyk te (1) verzekeren. In- 1701.

voege deeze zonderlinge eensgezindheyd 7t) Europ.

tuifcheo de nieuwe Koninginne en haare Mcrk-

onderdaanen ftraks aanleyding tothermaa- îjoj^paj.

ken deezer twee penningen heeftgegeeven. г19>

I. Het gekroonde borftbeeld der nieuwe Koninginne ftaat op de voorzyde van den ecrften,om-

zoomd door dcczen rytel:

ANNA, Dei Gratia MAGnä BRitannüe, FRancia

ET HIBerni* REGINA.

ANNA) DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN 1ERLAND.

Onder eene Koninglyke kroon ziet men een menfchcn hart, tuflchen twee geftrengeldc takken,

op de andere zyde,boven een Vierkanten voetftal, welke beltempeld is met (i) deeze fpreuk van (*) H о rat.

dcnRoomfchcnLicrdichter: * i"d'i

ATAVIS REGIBUS.

HAAR OUDSTE FOOROUDERS IFAAREN KONINGEN.

Inden rand ftaat voor nog dit Engelfch omfchriftj haar hartsgeílekenis te kennen geevende»

te weecen dat het was :

ENTIRELY ENGLISH.

GEHEEL ENGELSCH.

II. De tweede, die de zelfde voorzyde heeft, voert op de tegenzyde onder cene Koninglyke

kroon een ftraalend menfchen hart , omvangen door twaalf andere, waar van ieder op eene roos

legt en die te faameu vereenigd eenen ronden kring uytmaaken. Hier binnen ftaat tot op-

fchrifc:

QUIS SEPARABIT?

WIE ZAL ZE SCHEIDEN}

Dewyl zy i volgers de getuygenis van het daar rondom geftelde randfchrift, zyn :

VEREENIGD, DOOR GOD, IN GELOOF EN BELANGEN.

UNITED, BY GOD, IN LOVE AND INTEREST.

IUI "Deel. Ddd d Dus
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1702.

.___-__

(lllîurop~

Merk.

l. (luk,

1702.. pag.

119°

(z.) Europ

Merkur.

Il. lluk,

1702.. pag

r3r.

Dus door beyden de Huyzen voor wer | huys, de Graaf'van Jeffey als Kamerling,
n р . l Í

tige Koningin zynde erkend , en ook als i en de Graaf vanBlandfort alsSchatmeefler,

zoodaanige nyrgeroepen, verkoos zy den

Graaf van Rocheller, den Hertog van

Leeds, en den (1) Ridder Karel Hedges

tor Raadsheeren van den geheymen Raad,

en liet alles tot de begraavenis van haaren

overleeden Schoonbroeder vervaardigen,

Welke des nachts van den vierentwintig

Исп van Lentemaand omtrent twaalfunren

gelehiedde, wordende het lyk in eene

open lykkarros, van wier rouwkleed zes

Hertogen de ilippen droegen, naar Weil.

munfler in de Kapel (2) van Koning Нед.

drik den Vlll gevoerd, en in eene grafo

kelder, alwaar niemands lyk als die van

Koning Karel den Il en de laatfle Konin

gin Maria fionden , onder ’t lollen van ’t

kanon, bygezer. De lykdienilen wierden

door den Bilïehop van Roehefler,als Deken

van Wellmunfler aldaar verricht , en die

door zyne Koninglyke Hoogheyd, deu

Prins Joris van Deenemarken bygewoond ,

en zy by die gelegenheyd door de Herro

gen van Somerfet en Devonshire onder

fleund , zynde dees door de edelluyden

van de Bedkamer en die weder door ande

ren gevolgd. Aanllonds naa de begraaving

voltrokken was, braken de Hertog van

Devon als Grootmeeller van ’s Konings

midsgaders de Lord Warrhon de witte Ila

ven, welke zy droegen, tot een teken dat

hun bewind nu geëyndigd was, doch in ’t

welk den volgenden dagdoor de Koningin de

drie eerflen weder wierden aangelield (3)

en beveiligd. De Lord Fitzharding, voor

maals Schildknaap van haare Majefleyt ,

verhief zy tot Grootfchatmceiler van de

Koninglyke kamer; even gelyk de Непо—

gin van Ormond , de Graavinnen van Scar

boroug en Abington, de Markgraavin van

Harrington en Mevrouw Hydes tot vrou

wen van eer, en wierdt de Graavin van

Marlboroug; die de eerlle der zelven was,

tot Schatmeellres der kleyne vermaaklyk

heden verhevenDen aehtentwintigflen dier

zelve maand ley де Ridder Eduard Sey

mour den gewoonlyken eed af, en nam ge

volglyk zitting in den geheymen Raad,

aan welken haare Majeíleyt dien zelven

dag verklaarde, dat zy het hoogbevel van

alle (4) haare krygsmagren zoo te land als

te water , met alle de inkomflen en voor

deelen aan dat hooge ampi: gehecht, aan

haaren Gemaal den Prins Joris van Deene~

marke, had opgedraagen, waarvan ik de

gedachtenis op deezen gedenkpenning be

waard vinde.

 

Het Gerlyke borllbeeld der uyrgeroepe Koninginne, Praat binnen dit randl'chrift , op de voor

зуде:

ANNA, DE! Gna'rra MAGNAz BRITANNUE, FRANCIA: ET

HIBERNI/E REGINA.

АННА, DOOR GODS GENADE KONINGIN Í/ÁN

GROOTBRITTÄNÍ'E, VRÁNKRIK

EN IERLÄND.

Fven gclvk dat van haaren Koninglykcn Gemaal op de andere zyde; omzoomd door dcczen

nieuwcn tytcl:

GEORGIUS, БАШНЕ, PRINCEPS, MAGNUS ADMIRALIS ET

DUX SUPREMus ANGLIÃE.

уса/з, PRINS VAN DEENEMÄRKE, GROOTADMI

R/ML EN oPPERK/erGSBEl/ELHEBBER

[MN ENGEL/mD.

Als

(3) Europ.

Merkur.

ll. lluk ,

1702. pag.

x31.. ‹

043 Num.`

Hiller.

MDCCll.

fol. 167.
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(i) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

170г. pag.

I3$-

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

170г. pag.

136.

Als nu immiddcls de dag tot het doen

der krooninge, te weeten den drieëntwin-

tigilen van Lentemaand , naar de oude

tydsrekening, verfcheenen was (want men

had by 't cyndigen der laatfte eeuwe in Eu-

geland den nieuwe ílyl geenszins aan-

genomen} begaf zieh de nieuwe Vorftin

naar Weftmunfter, alwaar haar als Konin-

giu de ryksfieraaden , en als Hoofd der

Engelfche Kerke de Bybel (1), Kelk, en

't Broodfchoteltje wierden aangebooden,

en ftraks op haar bevel, aan die genen

weer overhandigd , wier bewind het was

de zelven te draagen. Naauwlyks was dit

verriebt of de optogt wierdt begonnen , en

was de Koningin , boven wier hoofd een

gehemelte door de twaalf Baronnen der

vyf havens wierdt gedraagen , van de Kler-

kenen Meefters der Kanfclarye, haare Ka-

pellaanen, de Bewindsluyden van de ge

recht- en ílaatszaaken, deKanonniken van

Weftmunfter , de Raadsheeren van Staat , de

Baanderheeren , de Burggraavinnen en haa

re Gemaais, de Markgraavinnen en Mark-

graaven, de(i)Hertoginnen en Hertogen

des ry ks met hunne kroonen , ieder van hunnc

Hcraudtcn gevolgd, midegaders de Zegel- 170г.

bewaarders, haaren Koniuglyken Gcmaal - 1 —

cn de Heeren die de ryksfieraaden droegen

voorgegaan : de Koningin zclve reedt op

eene zeegekar ,over een längs de ftraatuyr-

geípreyd blaauw laken in de voorgemelde or*

de naar de Weftmunfterkerk ; Alwaar , naa

't cyndigen der kerkdienften, de Aartsbii-

fchopvan Jork eene predikaatfideed,dcKo-

ningin den eed der krooninge afleyde,en, zit

ternde in den iloel van Koning Eduard voor

het Altaar,op dcgewoonlykewyze wierdt

gezalfd. Sedert de ryksfieraaden hebbende

ontfangen , en met de Koninglyke kroone

verfierdzynde, deed haar Koninglyke Ge-

maal, toen de Aartsbifichoppen en Bif-

íchoppen en voorts de werreldlyke Heeren

door 't aanraaken der kroone de verfchul-

digde hulde aan de nieuwe Koningin, wel

ke aan iederen,deezc krooningamptshalven

bywoonenden,den eerften der vier volgen-

de (3) penningen in goud deed gecven,en (1) Europ.

onder de toejuygendc menigte een groot илак,

getal zilveren van den zelven ftempeldoor 1701. pag.

den Grootfchatmcefter des ryks te grabbel I37'

gooijen.

Î De voorzyde is bcftempcld met haare beeldenis , cn die weder omzoomd met dit rand-

febrift :

ANNA, Dei Gratia MAGnje BRitanni*, FRancia ET

HIBerniaí REGINA.

ANNA, DOOR GODS G RHADE KONINGIN VAN

GROOTBRirTANJE, FRANKRTK

EN IERLAND.

Dild d i Op
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vez.

(И Num.

Hiilor.

MDCCll.

fol. 169.

(a) Нот.

Carm. llb.

I. 0d. х.

ŕ. 8.

(33 Refol.

дег Staat.

GenCr.

1.3 Maart

1702. fol.

168.

Op de tegenzyde is de Koningin als eene andere Pallas verbeeld, welke met eene blixem~

fehicht een wanftallig en dubbelhoofdig gedrocht ter aarde velt, onder deeze fpreuk:

v1CEM GERITl ILLA TONANTts.

ZT BEKLEEDT DE PLAATS VAN DEN DONDERAAR.

Voorts leclì men op den voet dier zelfde zyde dit opfchrift:

INAUGURATA z; APRILts 1702..

GEKROOND DEN I.; VAN LENTEMAAND. |702.

II De tweede, door den Penningmaaker Chrifliaan (l) Wermuth in Duytfchland gemaakt, is

den voorgaanden gelyk , doch heeft op de

fpreuk:

FULMEN GERIT

rugzyde in den bovenrand deeze verfchillende

ILLA TONANTIS.

ZT VOERT DEN BLIXEM VAN DEN DONDERAAR.

III De derde, mede door den zelfden {lempelfnyder gemaakt, heeft de zelfde voorzyde als de

voorgaande en o

ken een GEHE

de achterzyde onder eene koninglyke kroon en tuchhcn twee gekoppelde tak

EL ENGELSCH (Е NTIRELY EN GLISH) mcnfchcn hart;

binnen deeze fpreuk van den Romeynfchen (2) Lierdichter:

ATAVIS REGIBUS.

HAARE OUDSTE VOOROUDERS WAAREN

KONINGEN.

Onder welke verbeelding de dag haarer krooninge, naar de oude tydsrekening, op deeze wys

gelteldis:

INAUGURATA z; APRILrs t7oz.

GEKROOND DEN 2; VEN LENTEMJKND 1702.

IV De laatüe is een legpenning en den eerflen in alles gelyk, uytgezondcrd het randfchtift

van de voorzyde, het welk aldus luydt:

ANNA DEI GRATIA.

ANNA DOOR GODS GENADE.

Zoo dra haare Majefleyt, naa ’t (э) af

ůerven van haaren Schoonbroeder, tot op

volgiler der Britfche kroone door de Hee

ren van den Raad. midsgaders ook door

de leden van beyden de Huyzen erkend '

was, had zy niet alleen door den Graaf

van Marlboroug en andere Lords den Heer

van Vrybergen Afgezant der Vereenigde

Ge\veilen,maar hem zelve mondeling,als

hy haar wegens het beklimmen van den

Brirfchen troon begroette, van haare groo

te genegenheyd tot zyne Meeíters verze

kerd, en derhalven betuygd dat zy, gelyk

ook geheel Engeland, beílooten had. om

altyd met de zelven op het (4.) naanwíl

I onderling verknogt en verbonden te willen

blyven. Sedert ook het overlyden van

Koning Willem met eenen brief aan de

Staaten hebbende bekend gemaakt , welken
haar Afgezant Stanhope aan den Heery

Dyckvclt, als voorzittend lid der vergade

ringe, overleverde, betuygde zy onder an

dere, dewyl het God gelieft had dat zy den

overleeden zonde opvolgen op den troon

‘ zyne:

(4) Reiol.

der Staat.

Gener.

4 Maart

поз. fol.

x7 r.
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(i'; Refol.

der Staat.

Gener.

27 Maart

1701. fol.

181.

(1) Refol.

der Staat.

Gener.

29 Maart

170г. fol.

188.

zyner Koningryken, zy hem ookmcende

op te volgcn in de zelfde genegenhedcn , om

met den Staat ecnc vafte verbindenis van

vriendfchap te onderhouden, alle verbou-

den, welken met den zelven zoo door haa

ren hooggemelden Broedcr als andere haare

Voríllyke voorgangers gemaakt waaren,

heyliglyk naa te komen, en dierhalven

nevens denzelvcn in alle(i) ontwerpeu te

treeden welken noodzaakelyk mogtcn ge-

oordeeld worden, zoo tot handhaavinge

der in gevaar geraakte vryheyd van Euro

pa in 't gemecn, als tot inteugeling van de

te groot gevvorde magt van Vrankryk in

't byzonder. En zekerlyk nog maar wey-

nige dagen waaren 'er federt verloopen of

zy zondt den Graaf van Marlboroug , haa

ren voornaainften gunileling, voor buyten-

gewoonen Afgezant (г) naar Holland, al-

waar hy door de Heeren Ham en van

Lier met zeer veele plegtigheden zynde

ontfangen, den laatflen dag dier maaiid in

de algemccne Staatsvergadering zyn opeu-

baargehoor had, en ,naa'tover!everen zyner

geloofsbrieven , de hoogachting van zyne

MeeftreiTe tot den Staat bekendmaakte,om

nietalleen de voorheen reedsgemaaktever.

bindeoiiTen te onderhouden , maar die (3 ) te

verílerken, ja zelf zoodaanige nieuwe aan

te gaan als tot nut van beyden de volken,

zouden dienftig geoordecld worden , en

dierhalven dat zyne Koningin van nu af

¿7°h

(3) Reíoi .

dei "

(4) Refol.

derStaaten

Gener.

er Staat.

G en er.

31 Maart

1702.

aan ,nevenshunne Hoogmoogendheden en fol- l(U«

haare Bondgcnooten,alle haare magt zoo te

water als te land, ten befle van het gemeen

zoude te koft leggen , zieh in de daartoe

bequaam geoordeeldc maatrcgelen inlaa-

ten, om welke te ontwerpen hy betuygde

(4) wel byzonderlyk gemagtigd te weezen.

Met welk een genoegen deeze bekendmaa-

king wierdt ontfangen is ligtlyk uyt den 2 Apnl

hachiyken ftaat des lands af te meeten,de- fou'07.

wyl hunne grenzen zelf in een tyd van

den nogduurenden vreede , zoo door

't onderwater zetten van 't land, en't maa-

ken van nieuwe grensftcrkten , door

de Françoizen genoegzaam waaren als

belegerd , zulks men deeze Koningin

als een ander toegezonde Pallas beeld,

door 'r aanbieden haarer hulpe , tot de

befcherming van 't nieuwbelegerd Troje,

volgens de getuygenis van deezen wêer-

I gaaloozen gedenkpenning , kwam tc be-

I fchouwen.

Het ongemeen fierlyk opgctooide borilftuk der Britfchc Vorfiinne, hebbende de Koninglyke

krooii op haar hoofd en de Ridderllar op haare, flinker borft , llaat op de voorzyde , omzoomd

tloor dit randfehnft :

ANNA, DEI GRATIA MAGnje BRITANni^e, FRAnciä

ET HIBernle REGINA.

DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBRITTANJ E , VRANKRTK

EN IERLAND.

Het ílandbecld der Godinne Pallas, 't gene in zyne eene hand ecne fpeer en in de andere een

fchild, voerende het flangihoofd van Mcuuza, houdr, is op de tegenzyde, onder deeze fpreuk,

gcilempeld:

NOViE PALLADIUM TROIiE.

DE BESCHERMGODIN VOOR ЧГ NIEVIV TROJE.

Ш1 T)eel. Eec e Zes
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1702..

(r) Reiol.

derStaaten

Gener.

zg Maart

1702.. fol.

173.

Zes digen te Vooren C 1) waaren de

Staaten van Holland, hebbende het оту

dig overlyden van Koning Willem verilaan,

Staatswyie in де hooge vergadering der

Vereenigde Staaten verlcheenen , voordraa

gende het groot verlies, dat alle Geweílen

in ’t gemeen en zy in ’t byzonder, mids

de haehlykheyd des tyds, daarby kwamen

tc lyden ,dewyl zy daar door nu dien band

en dat (leunfel miIIcn , Waar mede de leden

van hun Geweft en de Vereeniging der on

derlinge bondgenooten tot dus lang waaren

aaneengefchakeld gehouden , midsgaders

een Opperhoofd, zoo te water als te land,

ont-beerden ,’t gene zoo menigmaal met ge

vaar van lyf en leeven hen regen hunne

vya'nden had befchermd, en voorts nog van

dat aanfienlyk ontzag en de groote acht

baa-rhcyd veriiooken waaren, orn eu door

welke niet alleen zoo veele Prinfen en Vor

ílen met den Staat waaren in verbond ge

treeden, maar zy zelfs als in een lighaam

tegen hunne vyanden verknocht geworden.

Dat, zy dierhalven aanmerkende de fchaa

delyke gevolgen, die daaruyt te duchren

{Iondeu , bynaar wanhoopten om daar te

gen te konnen voorzien, doch echter be

trouwende op de zelfde hand, die hen dien

flag had toegebragt,betuygden zy die mid

delen, welkeGod hen had ter hand gefield

te willen gebruyken en dienvolgens de Hee

ren Staaten der byzondere Geweßen en

der zelverleden op’tkragtigíl' aanmaanden,

om eene volkome eenigheyd , liefde en

verrouwenheyd onderling aan te queeken,

en den band der vereeniginge dus te vafler

maakende,de reeds opgevatte verliaagen

heyd weg te neemen , midsgaders де gewef

ten onderling en der zelver fiaatsleden el

kander op de allerplegtigûe wyze te ver

zekeren van bellandig en onveranderlyk

het gemeen welzyn van den flaat en van

iederen Bondgenoot in ’t byzonder met

den uyterflen yver , eene ongekreukte

fiandvalligheyd en dapperheyd te (2.) be

harrigen, en, volgens de gemaakte veree

niging, elkander onverbreekclyk by fprin

gende , de verbonden, met de uytheem

iche Koningen , Prinfen en Magten ge

maakt, fliptlyk naa te komen , de maatre

gels, met de zelven beraamd, rer uytvoe

ringe te brengen en liever goed en bloed

op te ofieren, dan den Staat, zyne Vry

heyd (3) en den aldaar ingevoerden Gods

dienft te zien verlooren gaan. Zoo man

moedige betuyging wierdt van allen met

vermaak aanhoord , die van Holland deswe

ge bedankt,en het aanwenden van alles tot

de bewaaring der gemeene rufie,en zoo dier

baare panden evenmoedig beflooten , mids

gaders de tyd en gelegenheyd beraamd,

om den zeege van God almagtig over de

raadflagen (4) van den Staat, {irekkende

tot behoudenis van het land en de kerk,

op ’t vuurigit af te bidden. En dewyl fe

dert door die (5) van Vrieíland, Uytrecht

(6), en de andere byzondere Staaten even

moedige beíluyten ter Algemeene vergade

ring wierden ingebragt om alles , met de oude

dapperheyd en trouwe, tot handhaavinge

van het gemeen welzyn op te zetten, zoo

is ligtlyk af te meeten , wat men , door het

in ’t licht geeven van deezen penning,

beoogd heeft.

 

Binnen eenen digtgcilootcn tuyn houdt de Leeuw der Vereenigde Gewefltn in den eenen

klaiuw een bloot zwaard, en in den anderen eene Греет, аап welke onder den hoed van vry

heyd de bundel van zeven pylen gehecht, even als in den rand deeze fpreuk gelield is:

ANTIQUA VIRTUTE ET FIDE. MDCCII.

VOLGENS DE OUDE DAPPERHETD EN

TROUII’. 17er..

Op de ttgc'nzyde ziet men zeven aarde potten , de zeven Vereenigdc Staaten betekenende, in

|

l ` eene

(z) Refol.

derStaaten

Gener.

zg Maart

x 7oz. fol.

174.

(3)Refol.

der Staat.

Gener.

2.5 Maart

1701..

fol. 17 5.

(4) Reiol.

derStaaten

Gener.

25 Maart

1 7oz. fol.

x 7 7.

(5) Refol.

derStaaten

Gener.

3 April

1702. fol.'

zr 3.

6) Refol.

er Staat.

Gener.

8 APIÍI

x 7oz. fol.

231.
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(t) Refol.

der Staat.

Geller.

31 Maart

1707.. fol.

201. en

103.

cene volle zee> dryven werdende van omhoog door een fchrilrlyk onweer gedreygd; onder dit 1702

ranJichriit:

FRANGIMUR, SI COLLIDIMUR.

l

{fl/T WORDEN VERBROKEN, ZOO [VT ONDER.

LING STOOTEN.

De Franfehe Koning, die niet dan tewel

van de waarheyd deezer fpreuke overtuygd

was, fchepte nu wii'fe hoope, om mids

dit nieuw en ongewoon llaatsbeůier,onder

de byzondcre Landlchappen die gevreesde

verdeeldheden te ontlleeken, welken hy,

by ’t leeven van Koning Willem, niet had

konnen te weeg brengen. Dierhalven ,

verita-ande het overlyden van dien Vorll,

benoemde hy den Heer Borré tot `zynen

Gemagtigden by de Vereenigde Staaten,

welke, zynde Geheyrnichryver geweefi

van den laatíl vertrokken Franfchcn Afge

zant, zich nog in Holland opliielt. Dier

halven hebbende aan den HeerDyckvelt van

zyne aanflellinge kennis gegeeven, lever

de hy den laatllen van Lentemaand(r) een

wyduytgebreyd vertoog,uyt den naam zyns

Konings, de Algemeene Staatsvergadering

over, waar in alle de weldaaden, die de

Staat, federt zyne oprechting van de Fran

iche Kroon had ontfangen, met zeer lee'y

vende verwen waaren afgemaald. Voorts

trachtte hy te doen zien het langmoedig ge

drag dat zyn Meeller in de laatll afgebroke

handeling zoo overtollig reeds had gehou

den en nu nog tegenwoordig hield. En

dcwyl by onderllelde dat de Staaten tot

hunne voorige vryheyd nu zynde gekomen,

het onderhouden van een goed verlland

met zynen Meeûer , als den vallllen íleun

huns lands moeflen aanmerken, zoo ont

iehuldigde hy het voorige daar tegen aan

loopende gedrag ,als alleen een uytwerkzel

der. voorige onbepaalde Stadhouderlyke

regeeringe, dierhalven verzekerde hy dat

de Koning zyn Meefler, mids de vryeflaat

tegenwoordig aan zich zelve wasgelaaten ,

zyne voorige verllandhouding met den

zelven weder wilde vernieuwen, midsga~

ders, mids die nu alleen met zyne eygene

belangen llondt te raaden te gaan,den voori

gen beleedigeuden handel vergeeten,onder

aanbieding van een rullig genot van den

_ vaflgeflelden koophandel, zoo in zyne als

zyns Kleynzoons ryken, de zekerheyd

van hunne grenzen, en de beveiliging der

voorige vreedesverbondcn: of dat de Ver

eenigde Geweflen , mids ’t weygeren van

zoo heufl'che voorilagen, by ’t openen van

den veldtogt , een wis verderf voor hunnen

koophandel, met die aan een gebuntig

Staatsbelang op te offeren, voorzeker te

verwachten hadden. De Keyzerlyke Af~

gezant liet (ъ) niet naa van ditingeleverd

gefchrift (Iraks te beantwoorden; ja de Staa

ten namen ook, naa het gevoelen van den

Heer Ham en der andere Gemagtigden tot

de buytenlandlche zaaken geind te heb’

ben, den achtllen van Grasmaand een be

Паук, waar by zy verklaarden van dedoor

(1.) Refol.

derStaatell

Gener.

3 April

17m.. fol.

zu..

hen gemaakte verbonden nu niet meer te `

konnen afgaan; maar te hebben beflooten

de bydehandgevatte middelen t’hunncr be

fcherminge te willen achtervolgen , om die

onheylen voor tc komen, welke zy voor

heen reeds hadden gevreesd , en met wel

ke zy althans gedreygd wierden. Daar

enboven gaven zy aan den Heer Borré te

veriiaan, nu geene (,) andere ofgrootere

vryheyd, naa de dood van Koning Wil

lem, wiens overlyden by ieder betreurd

wierdt, in het beraadllaagen te hebben

verkreegen , dan zy, ilaande zyn Stad

houderlyk gezag, tot aller genoegen ge

had hadden. Naa dit toegevoegde ant

woord, verklaarde (4) zyn Meefter dat

men niet dan eenen willen oorlog te ver

wachten had, en maakte des ieder zoo van

den eenen als anderen kant daartoe de noo

dige toerulling. De Staatfche volken ver

gaderden onder het beleyd van den Graaf

van (5) Athlone by Roozendaal, tetwyl

die der Duytlche Vorflen ook te zaamen

afzakten , en met de hulpe van eenige

Staatfche benden den zeilienden vanGras~

maand onder het opperbevel van den Prins

van NafTou Sarbruk, als'Opperlegerhoofd

des Kegzers, де overflcrke Stad Keyzers

waart elegerden. Naa twee dagen wier

den de ioopgraaven langs twee kanten

geopend, en gefchiedden de aanvechtin

gen aan den Benedenryn door de Рту—

Iifche en aan den Bovenryn door de

Staatfche volken. Op de tyding van

het (6) ondernomen beleg dier ílad rukte

de Markgraaf van Bouflers met zyne by

cengetrokke Franfche benden by Stevens.

waard over de Maas, om eenige Staatfche

volken, onder den Graaf van Tilly, in

hunne legerplaats te overvallen. Doch die,

daarvan tydig zynde verwittigd, verzendt

Еее е a. den

(3) “СТЫД

erStaaren

Gener.

8 April

1702. fol.

2.18 .

(4) Europ.`

Merk.

I. iluk ,

r 701. pag.

168.

(5) Refol.

der Staat.

Gener.

zó Maart

r'loz.

iol. :79.

(6) Europ.

erk.

I. “Uk y

r7or..

pag. 2.88.
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1702.

(r) Europ.

Merk.

I» Ruk, g

1701. pag.

305.

(a.) Europ.

Merkur.

I. ñuk ,

1.85

|702.. pag.

деп groven naafleep naar Emmerik ‚ en be.

gaf zich naar ßebber een uur van Kleef,

alwaar de Graaf van Athlone zich met het

overige des Sraatfchen legers by hem ver—

voegde,en dus het voorneemen der Fran

çoizen verydelde. Beteren uytflag had

weynige dagen hiernaa de optogt van den

Graafvan Tallard: want met zes-ofzeven

duyzend man zich aan de overzyde van

Keyzerswaart langs den boord des Ryns

hebbende gelegerd, had die het geluk van

dus te fcheep de gemeenfchap met die над

niet alleen (1) open te houden, maar zoo

daanig de bclegeraars door zyn op den

boord des Ryns geplante gefchut in hunne

werken te belemmeren, dat zy genood

zaakt waaren die te verlaaten en elkanderen

naderende, twee nieuwe buyten het beryk

van ’t voorgernelde geíchut te beginnen.

Ondertull’chen was de Hertog van (2)

Bourgondië in ’t vyandlyke leger aangeko~

men, om als Opperlegerhoofd over de

 

Franfche krygsvolken het bevel voerende.

de verdere krygsverrichtingen van den

veldrogt, by te woonen. Tot nogtoe waa

ren alle decze vyandlykheden , zonder

’t verklaaren van den oorlog, gel’chiedt,

doch den vyftienden van Bloeimaand gaf

de Keyzer zyne verklaaring in ’t licht,

waar by hy , behalven het onwettig in be

zit neemen des Spaanfchen ryks, midsga

ders het verbreeken der voorige verbon

den, aan den Hertog van Anjou, Zoons

zoon van den Franfchen Koning daarenbo

ven nog in ’t byzonder te lafl: leide, van

dat hy zich de eertytels , aan ’t Keyzer

lyk Aartshuys alleen eygen, ten onrecht

hadde aangemaatigd, met zich Hertog van

Oofienryk (3), Graavc van Habsburg en

Tirol te noemen , welke eertytelen en wa

penfchilden men ook op deeze twee te

Antwerpen gemunre geldílukken, niette

genl‘laande deeze gedaane verklaaring ‚

zelfs nog in ’t volgende jaar gefield vindt.

I De voorzyde van het eerl‘te is beßcmpeld met het gehamafie borfibeeld van Koning Phi

lips en omzoomd in den rand door deezen tyrel:

PHILIPPUS V, Dux GnA'rlA HISPANIARUM ET

lNDIARUM REX.

PHILIPS DE if, DOOR GODS GEN/IDE KONING nm

stzNyE EN DE INDIÈN.

Het gekroond wapenfchild Raat op de andere zyde , zynde behalven van die ryken , waar

van hy het bezit had, ook te zamengelìeld uyt de l‘childen van Oofienryk ,zynde een wine

dwarsbalk op rood , van Tirol bellaande uyt eenen zilveren arend op eenen rooden grond , midsga

ders met het Gulden vlies van ’t huys van Bourgondië in dat van Ooflenrylt alleen overgegaan,

binnen deezen onwettigen tytel:

AR

( )Euro .
hâerkur.p

Liluk,

1701.. pag.

180.
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(2) Europ.

Merk.

I. Пик ‚

1702. pag.

2.7!.

( Refol.
daelStaattn

Gener.

18 April

r 7oz. fol.

157.

ARCHIDUx AUSTRIA, DUX BURGuNm/E,

BRABANTIAL ETC. 1703.

AARTSHERTOG VJIN OOSTENRTK, HERTOG 74N

BOURGONDI'È, BRÃBÄNT ENZ: im.

De Dukaatons, gelyk deeze twee geldllukken zyn, vinde ik al door Lodewyk (r) den XlI

Koning van Vrankryk in het begin der zelìiende eeuwe gemunt, en dus alleen genaamd om dat

zy een an: zilvcrs weegen. Want als het goud geenszins zoo fchaars was, ilocg men eertyds zilvere МОМ-де

dukaaren, weegende een zesde minder dan een ons, en welke (lukken thans Rykdalers genaamd ‚

doch als nog in de Staatfehe Raadsbefluyten met den naam van zilvere Видит; bekend zyn, dan

als naa ’t ontdekken der Wellindiën, het zilver gemeener en des het goud in opzigte van ’t zil

ver een zesde in waarde geiteygerd was, zoo xyn ook de zilvere Dukaaten een zesde in gewigl:

verzwaard en des van een ons gewigt geflaagen, zulks die (lukken, om ze van de voorige en

ligter zynde Dukaaten te onderfcheyden,in ‘tFranfch Бит: d’onre,en by verkorting in‘t Duytfch

D14/cantons, om dat zy een volle om zwaar weegden, genaamd wierden. `

Il De tweede heeft het zelfde wapen op de rug en tytcl op de voorzyde, doch het borllbeeld

van Koning, Philips op eene andere wys vertoond , als in de verbeelding kan gezien wor

den.

En hoewel door de Staatfehe benden, als

gemeld is, eene aanvechting'voor Keyzers

waart was begonnen en diethans nog wierdt

voortgezet , zoo hadden de Vereenigde

Staaten op dien tyd echter nog geenszins

den oorlog tegen den Koning van Vrankryk

verklaard , maar waaren die vyandelykhe

dcn door hen alleen , als Keyzerlyke hulp

benden, tot nog toe verricht geworden;

zulks als de Staatfche benden eenen Luy

tenant en vier ruyters hadden opgeligt en

de Graafvan Artagnan,die onder den Mark

graafvan Bedmar te Antwerpen het bevel

voerde , hunne loslaating (z) in eenen brief

van den Graaf van Athlone eylehte, mids

dit gefchied was in eenen tyd als ’er noch

geen oorlog verklaard noch verbod van

den koophandel gedaan was ; zoo gaf hy

hem by herfchryvinge te verflaan , dat de

krygsbedryven voorlang .dpor den Keyzer

waaren begonnen. en hy zich dierhalven

niet behoefde te verwonderen, dat zyne

benden, die te Roozendaalgelegerd en nu

in ’sKeyzers dienft waaren, de weerge

eyfchte gevangens gemaakt hadden. Ge

lyke verwondering gaf de Markgraaf van

Torcy aan den Staatichen Geheymfchryver

Vroefen (3) te Parys te kennen,als hy uyt

1111 Швед

eenen brief van den Heer van Alleurs ver

ftaan had, hoe eenige Nieuburgers, op lail:

van den Staatlcheu Veldmaarfehalk den

Prins van Nalfou Sarbruk , eenige Franfche

benden omtrent Bon in twee ontmoetingen

vyandlyk hadden bejegend. Doch eerlang

wierdt deeze ingetoogenheyd afgelegd, en

door de Vereenigde Staaten, volgens het

derde en vierde lid van het met den Key

zer (_4.) gemaakte verbond, mids binnen

twee maanden de ontfange beleedigingen,

waar over geklaagd was, niet herfteld waa

ren, den oorlog op den vyftien (5) van

Bloeimaand tegen Vrankryk en Spanje vcr

klaard. Ten zelven dage gefchiedde dat

ook met de vereyfchte plegtigheden te Lon

den, te meer mids de Franlche Koning, behal

ven andere aangehaalde beweegredenen,

den Prins van Walles, tot geene kleyne

oncer (6) дег Koninginne en haare ryken ,

voor wertigen Koning van Engeland,Schot

land en Ierland, als hiervoor reeds gemeld

is,erkend had: en dewyl door deeze drie

voudige oorlogsverklaaring de voorheen

gemaakte Ryswykfche vreede nu geheel van

een gefcheurd en verbroken was, zoo heeft

dit aanleyding gegeevcn ,datin Duytfchland

dees pennning deswege gemunt is.

Fff f De

ryoe.

g) Le

lane

Franepag.

161.

4) Refol.

erStaaten

Gener.

8 Mey

1701..

fol. to.'

(5) `urop.

Merk.

I. пик,

1702. pag.

305.

(6) Europ.

Merk.

так ‚

|701.. pag.

287 en

2.88.
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1701.

(к) Europ.

Merkur.

I. iluk ,

1701.. pag.

311..

 

п De vreede in de gedaante eener vrouwe, houdt in de eene hand eenen olyftak en in de andere

cene О ор де eene zyde, welke voorts nog met dit byichrift beilempeld is:

AUVVEY! DER FRIED HAD SCHON EIN LOCH. 1700.

HEL/143! DE VREEDE HEEFT EENE BREUK. 1700.

Op de andere zyde wordt nu niet meer de Vreede, maar dit Hoogduytfch opi'chrift ge

zien: l
ŕ

AUwEY, AUWEY, AUWEY, AUWEY,

RYSWICKSCHER FRIED IST GAR ENTZWEY.

1701.

¿CH WEE, ¿cH WEE, «ICH WEE, ¿CH WEE;

DE RTSWTKSCHE VREEDE IS GEHEEL ¿JN TWEE.

1702..

- Op de aankomll van den Hertog van

Bourgondië in ’t Franfche leger, had de

Maarlchalk van Bouilers, mids nu het be

leg van Keyzerswaart op het eynde liep,

tot het maaken eener afwendinge, eenen

aanflag op де fierke {lad Nieumeege ge»

fmeed; welke, zoo die gelukt was, alle

de genoome raadilagen tegen Vrankryk

verydeld,en de Vereenigde Geweflen in de

uyterfie verlegenheyd 'gebragt zoude heb

ben. Tot dat eynde eenige dagen hebben

деп) ilil gelegen,en zyn leger zoo door de

benden onder den Graaf van Tallard, als

anderen immiddels verilerkt, brak hy den

tienden van Zomermaand van Zanten op,

en neemende den weg langs Keverdonk en

wyders tuiTchen Gog en Gennep, dacht hy

tuifchen Mook en Nieumeege voort te ruk

ken, het Staatiche leger,’t gene onder den

Graaf van Athlone te Klaarenbeek lag, op

’t lyF te vallen , enin dieverwarringe Nieu

meege zelf` te overrompelen. Maar de

Staatiche Opperkrygsbevelhebber was van

deezen optogt des Franlehen legers niet

zoodra verwittigd of hy brak 0p,verzondt

het gelehut en de grove pakkaadje, en

fchikte onder den Hertog van Wirtemberg

eenige benden vooruyt om de hoogten en

toegangen by Mook te bezetten. Naauw

lyks waaren deeze vooruytgezondene ben

den ter beilemde plaatfe gekomen, of die

ontdekten de (2) voorhoede van ’t vyand

lyk leger, met dewelke zy aldeynzende

vochten en dus de Françoizen zoo lange

ophielden , tot dat zy door het geheele

Staatfche leger onder den Graaf van Athlo

ne wierden onderfleund. Des onaangezíen

vervolgde ieder den weg naar Nieumeege

onder geduurige lehermutfelingen : drin

ginde zoowel de Franfche als Staatfche ben

den in de afgelegenlie buytenwerken dier

(lad, met voorneemen om ,onder gunfl dier

verwarringe,te gelyk in de zelve te raaken.

Te meer mids geen kanon (3) op de wal~

len , de tuyghnyzen geilooten , de ileutels

daar van t’ zoek en eenigen , die ’er het be

wind van hadden, afweezig waaren. Op

de ontilaane wapenkreet nogthans van buy

ten , raakten de inwooners , niettegenllaan

de het zondag en des de burgery in de kerk

was, in ’t geweer; zy voerden het kanon

naar den wal , ver-braken de iloten en deu

ren

(z) Brief

van den

Graaf van

Athlone

aan den

Staat

1 1 Juny

1701..

(3) Europ.

Merkur.

l. iluk ,

1701. pag.

316.
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ren om den opgeilooten voorraad te beko

men , en begoilen van de bolwerken op

de ingedrongene vyanden dapper vuur te

geeven. Ondertuflchen hieldt men buytcn

de Над tulIchen de afzakkende benden ge

ftadig fchutgevaarte, terwyl де vyand uyt

eenig kanon , ’t gene hy op eene voordee

(I)Bfï°f lige hoogte geplant had, geene kleyne

ёжит fchaade de Staatfche ruyterye (t) toe

Afhlofw bragt; ja door eenige hunner benden het

aan den . .
Staar buytenwerk, Kykindepot innam. Waar

ńlllny uyt hy nogthans eerlangonder de gunû van

17o . ‚

 

acht door deburgers geplante fiukken ,door 1707-

eene afgezonde hoop der Staatlche lyftrau- '

wanten wierdt `verdreeven. Invoege de

Maarfchalk van Bouflers, ziende den aan

ilag door den onverwachten tegenfiand zoo'

van binnen als buyten de Над miflukt, des

naamiddags ten twee uuren zyn leger we

der deed aftrekken. Ter gedachtenis van

deeze miflukte onderneeming der Françoi

zen op Nieumeege en ter onitervelyke eere

van de burgerye dier Над vinde ik deezen

penning gemaakt.

Nieumeege in de gedaante eener vrouwe, heeft aan den eenen arm het _fchild van Pallas, in

den rechteren een boek met drie aihangendc zegelen en vertrapt met den ílrnkeren voet den ge

kronkelden ilang van ’t gefmeede verraad. In den bovenrand fiaat tot opfchrrft:

LIBERTAS NEOMAGI INTUS ET EXTRA.

'f “д .. DE NIEUMEEGSGIIE пинки) zOO 1N ¿Ls

PONEN GEHdNDHdaFD.

Í

Op de tegenzyde ziet men van де wallen van Nieumeege op het zoo digt genaderde leger des

Franfchen Konings dapper vuur geeven, en де rand beiìempeld met deezé fpreuk :

.

à

NUMERUM .VIRTUTE RETUND'IT, MDCCII.

DOOR DE DAPPERHETD'BETEUGELT ZTHET MEERDER

GETAL, tyOI.

Staande dit voorval te Nieumeege, ging

het beleg van Keyzerswaattnaar wenfch

zynen gang. Want federt de gemeenfchap

tuiIchen het legertje onder den Graaf van

Tallard en de belegerde Над gefiremd, en

hy diensvolgens niet zyne onderhoorige

manfchap naar het groot leger van den

Maarfchalk van Bouflers vertrokken was,

waaren de aanvechtingen tegen de beleger

de Над met dien uytflag voortgezet, dat

(t) Europ. men op den eerften van Zomermaand (z)

Merk' van де Pruyfifche zyde met vierentwintig

Liluk . .

17m.. frag. finkken kanon en dertien mortieren, even

306' als van de Staatfche uyt achtentwintig an

deren en even zoo veele bomwcrpers tot

het maaken der noodige walbreuken, be

gon vuur te geeven. Hiermede waaren

naauwlyks negen dagen geileeten of des

avonds tufl`chen acht en negen uuren wierdt

de bedekte weg en de daarachterleggende

halvemaau ter wederzyde onder een lchrik

lyk vuuraangetafi en omtrent middennacht

veroverd. Door het laaten {pringen der

vyandlyke mynen en den moedigen tegen

ftand der verweerders, ûaande den aanval

betoond, waaren van de Staatfche volken

by de duyzend en van de Pruyfifche by de

zeshonderd zoo gedood als gequetli gewor

F ff f a. den.
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|702.. den. lnvoege op den (t) volgenden dag en in die hoedaanigheyd door den Keyzer

een wederzydfche flilůand van wape» erkend was,op voorwaarde van het ryk met

ncn wierdt ingewilligd, en de Redevoogd, eenige dnyzenden zyner landknechten by
(t) Europ.

Merk.

 

Luuk, ziende federt naa vyf dagen de vyandlyke te fpringen ,had niet alleen tot verůerkinge

Р'д' beukeryen in den bedekten weg volkomen van ’s Keyzers leger den beloofden manfchap

° vaardig. eyndelyk te taade wierdt, cen aan den Bovenryn in dit jaar geleverd,

wit vaandel op den vyftienden van Zo- maar behalven deovergelaatene benden aan

mermaamd, om te handelen , op te ftee- de Vereenigde Staaten, welken daarvoor

ken. Het verdrag der overgaave wierdt maandlyks (3) tweeënvyftigduyzendeen

gevolglyk nog dien zelven dag getroffen; endertig guldens, acht ftuyvers en negen Gener. °

щёк. de bezetting met alle tekenen (z) van eer penningen betaalden,ook in Nederland het :731101.

шипе. naar Venlo geleyd, en dus Kcyzerswaart leger der Bondgenooten met een aanzien- Us.'

door de krygsdeugd zoo der Staatlche als lyk aantal zyner benden verůerkt. Zulks

Pruyiifche benden op de Françoizen vero- het geeven van deezen dubbelen onderfland _ _

verd. Voorwaar de Keurvorů van Bran- ook aanleyding tot het maaken van deezen

denbnrg,die zich in ’t voorgaande jaar tot zeer fierlyken penning (4) gegeeven leCCIL'

Koning van Prnyfe had laaten inhulden heeft. o'ns'

(фиат. Het gelaurierde kopiluk van den te Koningsberge (f) gekroonden Koning van Pruyil'e Пап

äâfë'èr. op de voorzyde, wier rand omzoomd is door deezen nieuwen tytel:

fot-1;. '

FRIDERICUS, REX BORUSSIIE, ELEc'ron

BRANDENBUnGtcus.

FREDERIK, KONING VAN PRUTSEN, KEURVORST

VAN BRANDENBURG.

Op de tegenzyde houdt hy in de gedaante van den hulpbrengenden krygsgod Mars twee Re»

meynfche legertekencn 5 onder deeze fpreuk:

MARS OPIFER.

MARS DE HULPBRENGER.

‘ Werwatrt en tegen wien deeze hulp gegeeven zy, is uyt dit opfchrift van den voorgrond dier

zelfde zyde af te meeten:

BELLO GALLieo PROFLIGANDO DUO EXEchm

DEDUCTI, MDCctr.

TWEE LEGERS, TOT DEMPING VAN DEN

FRANSCHEN KRTG, Аки/СЕ

VOERD, |702.,

Zoo
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Si) Refol.

erStaatcn

Gener.

l t April

x7oz.fol.

237.

Si.) Refol.

erStaatcn

Gener.

zo Mey

x 7oz. fol.

375

(') Fidei

nmmir.

Zoo dra de Koning van Pruyfe de wifi'e

tyding van het onverwacht overlyden van

Koning Willem ontfangen had , was hy uyt

Berlyn verrysd, en had zich, ftaande het

beleg van Keyzerswaart, te Wezel(r) op

gehouden. En dewyl Íedcrt de achterge

laate uyterfle wil van den overleeden

Koning van Engeland was geopend, waar~

by hy den jongen Prins van Naffou,

Ermadhouder van Vrieíland tot zy

nen eenigen en algemeenen (2) erfge

naam, midsgadcrs de Algemeene Staaten

tot uytvoerders van dien benoemd had,

vervoegde zich de Koning van Pruyfe,naa

het beleg van Kcyzerswaartgelukkiglyk ten

eynde gebragt was, in ’sGraavenhaage om

perfoonlyk aan de Algemeene Staaten, als

uytvoerders van des overleeden Konings

uyterflen wille, met naadruk zyn erfrecht

voor te draagen , het welke hy vermeende

op de erfgoederen van zynen Grootvader

Frederik Hendrik te hebben, zoo volgens

des zelven uyterßen wille, en de daarin

eeuwigduurende vaßgeůelde erflaatinge (*)

over de hand in den Huyze Naffou Oran

je,l als het eerftegeboorterecht zyner moe

der, ter guníle van ’t vrouwlyk ooir,by ge

brek van het manlyke , vaßgeileld. Hy

had voor zyne aankomfl in Holland aan

de hem te gemoet gezondcne Gemagtigden

verklaard. dat hy zich derwaart begaf om

uyt te ruilen, en dierhalven beflooten had

den laû der gewoonlyke Hoŕlykheden te

ontgaan. Zulks men zich van luydruch

tige pligtpleegingen onthielt en hem op zy

ne aankomû Ilechts door eenige Gemagtig»

den (3).zoo der Algemeene Staaten als der

byzondere van Holland verwelkomde. Te

vooren had men reeds over des zelven in

geleverde rechteyflchingen (4) geraad

pleegd en beflooten zyner overleede Ma

jeûeyts Raaden den boedel in naame der

Algemeene Staaten te doen aanvaarden,

den Raat van dien op te neemen, en dat

wel , volgens die Raaken en erfvolgingen

zoo en indiervoege,als de achtergelaatene

oederen op den overleeden Koning waa

ren afgedaald; op dat ieder in zyn geheel

blyvende, het zy by onderling minlyk ver

drag of by wegen van rechten tot het

zyne zoude konnen geraaken. lmmid

dels dat men hierop beraadflaagde, nam

zyne Majeíleyt het vermaak van het

aanmerkenswaardigfle in en rondom ’s

Graavenhaage te bezigtigen ‚ en alom

Raande deeze fpeelrys , die in zes

weeken was afgelegd , zoodaaníge bly.

ken van haare milddaadigheyd achter гс

laaten , dat men de gedachtenis daarvan

op deezc twee penningen bewaard vindt.

 

l De voorzyde van den cerûen voert het kopfiuk van den zelfden Koning; doch binnen dit

verlchillend randfchrift:

FREDERICUS I, REX BORUSSIE.

FREDERIK DE I, KONING VAN PRUTSE.

Op de tegenzyde ziet men den Prnyíifchen Arend met den eenen klaauw aan de Godinne Pallas,

die ter aarde zir, eenen gedenkpenning toereykcn, en met den anderen uyt eenen overvloedshoorn

vericheydcne andere penningen over de onderßaande menigte uytiìorten: чти op dit randfchrift

zinfpcelt:

штат, (или LUSTRAT.

HI VERRTKT, D/ífIR HT DOORTREKT.

En dewvl dees penning door den te threcht woonenden penningmaaker Niklaas Chevalier

ontworpen is , zoo ilaat voorts nog op den voorgrond:

Illl Шее]. Gees NL

l

) Refol.

er Staat.

Gener.

и. Juny

1701.. fol.

5er .

(4) Refol.

dcr Staat.

Gener.

3o May

|702.. fol.

4er.. en

4o3.
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1702.

NICoLaus CHEVALIER INVENIT.

пишем снимите HEEFI HEM Ura'GEI/ONDEN.

Il De tweede ,die de zelfde voorzyde heeft, voert op detegenzydefbîńnen eenen krans dit op

fchrift:

FREDEchus I, BORUSSIIE REX, URBr-:s BATAVAS PERLU`

STRANS LlBERALIT/i'rrs AC MAGNIFICENTUE UBI

QUE MONUMENTA RELIQUIT,

M D C C I I. `

шедших DE I, KONING VHN PRUrsE DE 'HOLLIINDSCHE

STEDEN DOORREIZENDE HEEFT ¿LOM GEDENKTE

KENEN VHN MILDHETD EN GROOTDIMDIG

HEID 40HrERGELjHIEN, 1702.

Staande deeze reys des Konings hadden

deszelven hulpbenden van voor Keyzers

waart, gelykI ook de overgekomene Engel

fchen onder den Graaf van Marlborougzich

(1) Europ. by het (t) groot leger te Nieumeege ver.

Ёж): voegd. t Gene, naa verfcheydene bewee

1701.13.13. gingen gedaan te hebben, door eenige af

’46' gefcheydene benden tuffchen den negenen

twintigflen en dertigfien van Oogllmaand

de Над Venlo en haar flot berende. Zes

dagen, naa ’t openen der loopgtaaven, ge

fchiedde de Ilorm met dat geluk op het flor,

dat de aanvallers niet alleen den bedekten

weg vermeeflerden , maar zelfs iu de fchans

drongen,’t gene den dtieëntwiutiglien van

(3153310? НегЩшааад (a.) van de overgaave der (lad

1L „ЦК; zelve gevolgd wierdt. Sedert wierden

1101- Р‘Б- Stevenswaart en Roermonde berend en

11°' door’t ingeworpe vuur diermaate benaauwd,

dat het eerlie binnen twee dagen, naa’er

een aanvang met fchieten gemaakt was, en

a) Europ. het tweede eenen dag laater (3), onder ver

П‘ЁЩ drag zyne poorten opende en hier door de

„oemig geheele Maasflroom tot Maaflrithttoe,van

168- alle vyandlyke bezettingen ontledigd was.

Het Franfch leger trok liraks hierop achter

zyne opgeworpene veldwallen en dat der

Bondgenooren den veertienden van W n

maand naar Luyk. \Vaaruyt de Fran che

bezetting op de twee welgeiierkte burgten

week , zulks de Gemagtigden van het Ka

pittel en den Magiflraat met den Graaf van

Marlboroug en de Gemagtigden der Al.

gemeene Staaten wegens het Prinsdom van

тат” Luyk nog op den veertienden dier zelve

UI'

п. nuk, maand het verdrag (4.) flooten. Onder

17oz.. pag.

а'97
wyl lieten de Bondgenooten alles vervaar

digen om de twee' gemelde Ilerkten, die

over de ilad heerichten,te bevechten. Naa

’er binnen drie dagen door ’t vinnig fchie~

ten eene genoegzaame walbreuk gemaakt

was, gefchieddeden drieëntwintigiien(5)

des n-aamiddags den {lorm op een voorge

lege halvemaan , welke niet alleen door de

aanvallers wierdt ingenoomen, maar die

mids de flappe tegenßaud der verweerders,

zich over de lIormpaaleu werpende, be

klommen het flot langs de gemaakte wal

breuk, en hadden , daarop hunne vaandels

geplant hebbende, het geluk van dat zelf,

onder het maaken van een yflyk bloedbad,

Prormenderhand te veroveren. Dus vielen

in de dertig fiukken gefchuts, twintigdny

zend guldens aan geld, en voorts nog een

zeer ryke buyt den overwinnaar in hande.

Welke gevolglyk de tweede Ilerkte, gele

ge over de Maas, en де Katuyzerfehans

genaamd, op eene gelyke wys belegerde.

Den negenentwintigllen begon men dan

met het (6) uyterfle geweld van devervaar

digde beukeryen vuur te geeven, waarop

de bezettelingen , afgefchrikt door ’t flor

menderhand overgaan der eerlie fterkte,

naa ’t kanon drie uuren geipeeld had , ver

feheydenewitte vaanen om te handelen op

fiaken. Het verdrag wierdt nog dien zelven

dag getroffen , de (Ierkte des anderen daags

ingeruymd ,en dus te gelyk de eerße veld

togt geëyndigd ,wiens behaalde voordeelen

de hoop der gezamentlyke bondgenooten

niet weynig hebben opgebeurd, en waarvan

de gedachtenis, door het munten van deezen

gedenkpenningtot lof der Engelfche Konin

ginne , den naakomelingen is achtergelaaten.

De

(ç) Europ.

Merkur.

II. (tuk ,

1701.. раз;

301!

(6) Europ.

Merkur.

ll. iluk,

1701.. pag.

3oz..
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170г.

• , ' ' . , ———.-- ~ ^ . . ■ . , .

■

De voorzyde vocrt haar gekroond borftbceld , en in den rand deezen ty tel :

ANNA, DEI GRAtia MAGn£ BRitannije, FRAncije ET

HIBerniíE REGINA.

i

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN GROOT-

BRITTANJE, FRANKRYK EN

IERLAND.

Op de tegenzyde wordt het flot van Luyk, onder dit bovengeftelJe randfchrifi, befchoo-

ten:

VIRES ANIMUMQUE MINISTRAT.

Zr FERSCHAFT DE MAG? EN DEN MOED.

Tcweoten: door *p ovcrzenden haarcr Koninglyke hulpbenden. Voorts ftaat op den voorgrond

nog aaopfchrift;':'. . ./„;; , ¡ ; ,r ,

• ;т 1юг t. . ■ ' jitiihtñ *hVa. '.Im f *:j . . ".<■'/>:.••.•. / •. .

' CAPTÏS COLONIA TRAJANA, VENLOA, RURE-

1 : '; MUNDA, STÉPHANOVERDA, LEO- • "v

DIO, MDCCII.

KEÏZERSWAART, FENLO, RO.ZRMOND, SIEFENS-

IFAART EN. LUYK GEWONNEN, 170г.

ri I

Dusdaanig waaren dekrygsvcrriehtingcn

te land, (bande welken geene min aanmer-

kenswaardige zaaken te water voorvielen.

Want by de EngeUcbe, fchçep.smagt bad-;

dendcVereenigde Gcweften vroegrydsook

een oritzäglyk gétâl oôrlogfcheepèn ge-

voegd, daarop, behalven hct bootsvolk ,

vy f regemeriten te v'oet ràgeicheepr, en tot

het ondcrhouden de verdcre ortkoften dier

krygsbenden achthondcrdvyfebzeitigduy-

zend (t) guldens ingewilligd , metoogmerk

derStaaten om met de zelve eenen aanflag Vân gcwigt

i8CM*art m Spanje te onderneemen. , Hoeontzag-

170г. * lyk nu 00k tieeze vereende zeemâgt was ,

foi. 186. 200 kon ¿je echter de kaaperyen der Fran-

Iche rooffcheepen niet beteugelen, maar

die maakten dagelyks grooten buyt en

ileepten uyc aile zecu een groot getal Neer-

landlche koopvaardylchecpen in hunne ha

vens ; zulks men zelf niet weynig voor de

t' huyskomen.de Ooftindifche koopvaardy-

vloot bekommerd was. Tot dat den twee*

ëntwintigften van Hooimaand aan de Hee

ren Bewindhebbereu by. afgevaardigde ren-

boden bericht kwam , dat de zelve, ne-

genticn fcheepen fterk, (г) behouden in

Texel was aangekomen. Deeze ontzag-

lykc Maatfchappy , welke federt haare op-

rechtinge zoo onnoemelyke (chatten van

de uyterfte eynden der wcrreld in de Vcr-

eenigde Geweiten gebragt had, vierdcrhans

het honderdftc jaar , dat zy door tnflchen-

komfte van den Heer van Oldenbarneveld

den (*) twintigften van Lentemaand eer-

tyds tot een lighaam was ineengeimolrcn ,

aldus opgerecht geworden , en volgens de

tocnmaals verlecnde en federt meermaal

verlengde (3) voorrechrsbrieven den

Ooüindifchen handel,met uytiluytingevan

alle andere ingezcetenen der Vereenigde

G g g g г Ge-

i : j

(1) Euгор.

Merkur.

II. Пик,

i70i. pag,

S9<

(*) I. Veil

.1 :

(3) Aitze-

nia zaakeu

van Staat

en Oorlóg

V deel,

fol Ц09,

^
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170г.

(i)RefoI.

van de Hr.

Comm.

op de

Haiagfche

befoigncs,

23 Maart

170г.

(i)RefoI.

bydeHr.

17C11. den

Ii Juny

1701.

Geweften gehad had. Dierhalven (1) be-

flooten de Geraagtigdcn dier Maatfchappye

op de Haagfche zaamenkomft de gedachte-

nis van dit écrite eeuwfeeft door 't maaken

van eenen gedenkpenning re vereeuwigen ,

en wicrden de Heeren Peter de Graaf, Vry-

heer van Zuydpolsbroek , Purmerland,

Ulpendam, en Oudfchepen te Amüerdam ;

Johan Geelvink, Heer (г) van Kaftrikum,

Oudfchepen en Raaddier zelve (lad; Da

vid Huybert Schepen te Middelburg, we*

gens Zeeland ; Niklaas Bogaart van Blois

(3") Europ.

Merkur.

II. ftuk,

170г. pag.

iji.

(4^ Europ.

Merkur.

П. Пик,

170г. pag.

*Ï3-

wegens Delft ; en Kornelis Velius Raad en

Oudburgermeefter van Hoorn wegens die

ftad tot het laaten maaken van den noodi-

gen ftempel gemagtigd , waarmede een

dusdaanige goude penning ter waarde van

tweehondervyftig guldens in goud , en de

zilvere naar geraade voor iederen Bewind-

hebber, midsgaders iederen Voorfpraak(*), £]fJvt'

en beëedigden Hoofddeelgenoot (f) der (t)W¿-

Maatíchappye, t'hunnen eygen kofte, al- tartteit*B*'

leen is geraunt en voorts de ftempel verbro-

ken.

De Ooflindifche Maatfchappy in de gedaante eener zittende vrouwe, welke het hoofd met

eene ftevenkroon gedckt heer't, leunt met haaren flinkeren arm op eenen Vierkanten voetftal,be-

ílempeld met de letter С, de verloope eeuw betekenendc , en hebbende haaren rechteren voct op

eene fcbilpadde geileld, houdt zy in de cène hand den verlengden voorrechtsbrief en in de andere

eenen krans op net punt van eenen degen -, 4 gene het wapenfehild van Batavia is. Het randfehrife

luydt aldus:

IN ALTERA SECULA PERGO, MDCCII.

IK STREEF NAAR ANDERE EEUWEN% 170z.

Op de tegenzyde is de zelfde Maatfchappy als cen zeylend fchip nogmaals zinnebeeidig ver-

bccld, 4 gene door alle de byzondere kamers, bekend door haare wapenfchilden , voorby depaa-

len van Herkules naar de uyterfte eynden der werreld met cendragt wordt voortgeroeid, waar

van de twee geílrengelJe en op de achteríteven geftelde banden het zinnebceld zyn. Voorts ftaac

boven des penningmaakers naam tot om- en opfchrift :

INVIA NULLA VIA, FAVENTE DEO.

ONDER GODS HULP, IS 'ER GEEN WEG ONGEBAAND.

OndcrtufTchen was de hiervoorgemelde

oorlogsvloot op de kuften van Spanje ge-

komen met een voorneemen om Kadix te

belegeren, mids de Stedevoogd dier ilad

weygerde zieh (3) voor het Huys van

Ooftenryk te verklaaren. Des gefchiedde

den zesentwintigften van Oogftmaand de

landing in de Bulsbay en wierdt, naamen

zieh van Rota en Port Sintmary had ver-

zekerd ,ftraks de fterkte (4) Sintkatryn be-

fchooten en gevolgelyk veroverd. Metdit

geluk begunftigd , befloot de gelande man-

lchap voort te trekkcn,cn de fterkte Mat-

tagorda, gelege op den oofthoek aan de

mond der baye van Kadix, aan te tañen

om met de gehecle oorlogsvloot, naa'c

Winnen dier fterkte, in die bay komende

Kadix zelf re belegeren. Dan , tegen alle

verwachting , mids de moeraiïîge grond ,

geenen kans ziende om die fterkte te kön

nen veroveren , Hep 00k het voorgenomen

beleg van Kadix totniet , zulks de gelande

manfehap weder te fcheep (s) en de vloot ФЕиГ0Р'

t'zeewaart keerdc. Alwaarzy, naa cenige ц. ft^f"

dagenzeylensberichtkreegdat de Heer van 40г.

Chateaurcnaud met de verwacht wordende pís- 155,1

Spaan-
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(r) Europ.

Merkur.

Il. Пик.

1701.. pag.

3 t 1.

Spaanfche zilvervloot onder geleyde van

eenige Franfche oorlogfcheepen in de ha

ven van Vigos was ingevallen. Dierhalven

fpoeide zich de Engel che en Staatlchc zee

magt derwaart om de Franlche oorlogfchee

pen , op hoope van den by hen hebbenden

buyt, te bevechten. Den tweeëntwintig

Цен van Wynmaand bereykte zy den mond

der haven , in wier kom onder de befcher

ming van het naaftgelegen flot en eenige

opgerechte katten de zilvervloot halve

maanwyze gefchaard lag ,zynde daarenbo

ven de ingang door een dwers over de ha

ven gelegd vlot , _’t gene uyt eenige za

mcngekoppelde mailen was toegelleld ,vol

komen gellooten. Desonaangezien be

ílooten de Engelfche en Staatfche bevel

hebbers de vyandlyke vloot in haar voor

deel aan te taûen. Tweeduyzend man

wierdt dan onder den Hertog van Ormond

aan land gezet, welke naa cene ligte fchcr

mutfeling de ilerkte Redondella veroverde ,

( t) die aan de zuydzyde het mafivlot dekte:

zu ks llraks daaropde liglle fcheepen,onaan

gezien het {lerk lchieten van ’t vyandlyk ka

non het derwaart Wendden, en ’t zelve,

zoo door ’t ûerk tegenaanzeylen ,en ande

{к спим алыми акын;

нюнхорзз мышки

` - птцгнгг.

Y /

 

lre by de handgevatte hulpmiddelen eerlang

aan (lukken braken. Invoege de vyand,

naa zyne fchecpen of hoo op ’t land of in

ligten brand gezet te he ben, zelf naar

’t gebergte week, en dus den aanvallcren

gelegenheyd gafom ’t toeneemeud vuur te

bluffen. En zekerlyk ditgelukte eeniger

maate.: want van aehtendertig zoo Franlche

als Spaanfche fcheepen wierden door de

Engelfchcn vyf van oorlog en vier galjoe

nen en door de Staatfchen een oorlogfchip

en vyfgaljoenen bemagtigd, zynde zeven

oorlogfcheepen, een Brander, en drie ad

vysjagten, (1.) nevens zes galjoenen ver

rand, en twee andere galjoenen en twee

oorlogfcheepen gcftrand of geberllen.

Deeze overwinning was des te heerly

ker, dewyl de aanvallers by die ont

moeting geen een fchip verlooren ,

maar behalven het vernielen van een

zoo groot getal Franfche oorloglchee

pen , nog eenen zeer overgrooten fchat

zoo van zilver als andere dierbaa

re koopmanfchappen veroverden ; van

welk bekome voordeel de gedachte

nis op de volgende penningen bewaard

wordt.

I Op de eene zyde van den eerllcn, die door den penningmaaker Smeltzing te Leyde gemaakt

1111 Юга. Hhh h W1

1701..

(leurop.

Merkur.

ll. Íluk .

1701.. pag.

311..
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170г is, ziet men in de bay van FIGOS onder het gefchut van REDUNDELLE en CAN-

- NAS de Franfchc en Spaanfche fcheepcn in *t verichiet verovercn cn in vollen brand, midsga-

ders voorwaart aan een opgercchte ftevenzuyl twee gevangen wederzyds van haaren voctflal ge-

boeid , welke dit opfchrift voert :

ANNO LIBERTATIS TRIUMPHALI MDCCII.

IN 'T ZEEGEJAAR DER FRYHETD 170z.

Zoo ter wederzyde van de ftevenzuyl, als de in den brand gezette feheepen leeft men deeze

fpreuk :

TROPiEO НЖС, CAETERA FLAMMIS.

DIT TOT ZEEGETEKEN *T OVERIGE IS VOOR 'T FUUR.

(i)Virg. Voorts bevat dc flinkere helft der buytenftc omkring deeze woorden van den Romeynfchen(i)

An. lib. Heldendichter:

XI. -p. î4.

HI NOSTRI REDITUS EXSPECTATIQUE TRIUMPHI.

DUSDAANIG IS ONZE WEERKOMST EN FERWACHTTE

ZEEGEPRAAL.

De flinkere wcderhelft van den zclven rand is nog met dit omfchrift beftempeld:

MEMoriä INCensi САХАРЫ AMERicano- H ISP ANici ET

. CLASbis GALLicje AD V1GOS.

TER GEDACHTENISSE FAN НЕТ IN DEN BRAND STEEKEN

DER SPAANSCHE WESTINDISCHE, M1DSGADERS

DER FRANSCHE TERUGGEKOME VLOOT

TE FIGOS.

Op de tegenzyde houden de Keyzcrlykc Arend, de Engclfche Eenhoorn, en de Nederland-

fchc Leeuw ecne ftevenkroon , in welke het fchild van Meduza boven een muurkroon aan een

blixem gehecht, en ter wederzyde met verfcheydene gewonnene Franfche en Spaanfche vaandcls

verfierd is¡ binnen deeze twee Latyníche dicbtregelen:

TELA, ROSA ET MAGNI JOVIS ALES, SIC TIBI GALLE

GORGONA DEMONSTRANT, SIC ET IBERE TIBI.

DE PTLBONDEL, ROOS EN AREND FAN DEN GROOTEN

JUPITER DOEN U, O FRANSMAN EN SPANJAARDl

MEDUZA BESCHOUWEN.

II De Overwinning en Neptuun, verzeld vandrie zeegodinnen, die de wapenfehilden van den

Keyzer, Engeland en dc Vereenigde Gcweften voeren, houden op de eene zyde van den twee-

den cenen baanderol , waar op de naamen van de genome en verbrande feheepen gcflempeld

ítaan. In den bovenrand leeft men deeze fpreuk.

»

HIS MILITAT AETHER.

MET HEN FECHTDE HEMEL.

Evea
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Even als op den voorgrond de rede, waarom de penning gemaakt is: I 702"

OB CLASSEM HOSTIUM DELETAM, GAZASQUE INDICAS

EREPTAS IN PORTU AD VIGOS, Din az

OCToBats CIO IO CCII.

WEGENS HETVERDELGEN DER VTANDLTKE VLOOTE, EN

’T ONTIVELDIGEN DER INDISCHE SCHAITEN IN DE

HAVEN VAN VIGOS, DEN zz. DAG VAN

WTNAIAAND пед.

De tegenzyde verbeeldt de bay van Vigos, de daarin leggende fcheepen, де bygelegene fierk- (I) Chud

ren, het maíivlot in den mond der haven, en de aannaderende vloot der Bondgenooten; binnen Ёж

deeze (r) fpreuk: Нем/‚93.

ET CONJURATI VENIUNT AD CLASSICA VENTI.

EN DE SAIVENGESPANNENE ¿VINDEN KOAIEN, OP

НЕТ STEEKEN DER TROMPETTEN,

TEN STRID.

III De eene zyde van den derden vertoont eene gevleugelde Overwinning, welke boven eenen

{Iapel bevochte wapenen aan den drietand van Neptuun eene Iievenkroon ophangt; binnen dit

randfchrift.

SPES ET VIRES HOSTIUM FRACTAE.

DE HOOPE EN ’T VERMOGEN DER VTANDEN

VERBROKEN.

Waar door nu dit gefchied is, gecit het opfchrift van den voorgrond te kennen:

INCENSA GALLORUM CLASSE, HISPANoRuM OPES

AMERICAN/E INTERCEPTIE.

DE FRANSCHE VLOOTVERBRAND, EN DE AMERIKAAN

SCHE SCHATTEN DER SPANj'AARDEN

ONT/VELDIGD.

Op де tegenzyde is de haven van VIGOS, de {Ieden REDONDELLA en KAN"

NAS, midsgaders de in den brand geiiokene fcheepen , tuiI`chen dit om- en opfchrift; vcr

beeld:

ANGLORUM ET BATAVORUM VIRTUTE AD VIGOS

PORTUM GALLICIAE 1701..

DOOR DE DEPPERHEID DER ENGELSGHEN EN HOL.

¿ANDEREN IE псов, BEI VEN

GELLIIIE'.

De dikte des pennings is voorts nog rondom beiiempeld met deeze fpreuk van (t) Ovi. @De me

dius: м. nl, ‘f

11.50. t..

DECIDIT IN CASSES PRÍEDA PETITA MECS:

DE PROT, DIE IK ZOGT, IS IN MTN NET GEVALLEN.

Hhh h z IV Met
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lV. Met het borilbceld der Engelfche Koninginne is de voorzyde van den vierden beilempeld,

wier rand deezen tytcl tot omfchrift voert:

ANNA, Der GRA'rra MAGNIE BRITANNIR, FRANCIA; ET

HIBERNIIE REG-INA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT~

BRITTANj'E, VRANKRTK EN

IERLAND.

Het neemen en verbranden der Franfchc en Spaanfche fcheepen in de bay vanVigos, is op de

andere zyde verbeeld 5 onder dit randfchrift:

GALLORUM HISPANoRuMQUß CLASSE EXPUGNATA,

COMBusTA, CAPTAQUE.

DE FRANSCHE EN SPAANSCHE VLOOTOVERÍVONNEN,

VERBRAND EN GENOMEN.

Door
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Door wie dit nu verricht is geeft dit ondergeflelde opfchrift van den voorgrond te kcn- 1702.

BRITANNORUM BATAVoRUMQUE ЕХРвштхо AD

VIGOS MDCCII.

DER ENGELS CHEN EN HOLEÃNDEREN KRerrOGr

ТЕ псоз'поъ.

V De vyfde, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde den knots voerenden

Herkules, welke eenen vuurfpuwenden draak met den rechteren voet vertreedendc eenen Fran

çchenkkrygsknecht het door hem gefchaakte gulden vlies weer ontneemt; binnen deeze rand

preu :

NON DOLO NEC ARTE, SED APERTO MAR

R TE, MDCCII.

NOCH DOOR Llsr' NOCH BEHENDJGHETD, MARR I/OOR

DE VUIST VERKREEGEN, 1702.

VI Het gekroonde boritbeeld der Engeli'che Koninginne , is omzoomd met den zelfden tytel ‚

op de voorzyde, even als op de tegenzyde het verbranden en neemen der vyandlyke fcheepen te

Vigos afgebeeld 5 binnen dit om- en opfchrift:

САРТА ЕТ INCENSA GALLORUM ET HISPANORUM

CLASSE AD VIGUM XII. ОСТо—

BRIS MDCCII. А

DE FRANSCHE EN SPJANSCHE VLOOT TE VIGOS GENO

MEN EN I/ERBRJND DEN и. РАН

WTNM/IAND 1702.

VII De voorzyde is beůempeld met den zelfden tytel en ’t borflbeeld der Koninginne ,doch on

geltroond ,even als de rugzyde met het vernielen der vyandlyke feheepen te Vigos ,nevens dit by

geitcldc om- en opi'chrift:

ANGLORUM ET BATAVonuM VIRTUTE INCENSA

CLASSE, OPES AMERICANA'. INTER

CEPT/E 1702.

DOOR DE DdPPERHETD DER ENGELSCHEN EN HOLL/{N

DEREN DE VLOOT VERBR/IND, EN DE

AMERIKÄJNSCHE SCHATTEN

ONTWELDIGD l7oz.

Deeze overwinning was des te heerlyker vander Goes, Onderadmiraal der Maaze ,

naar maate het weynig bloed dat ze den niet boven de vier of vyf man gefncuveld

Nederlanderen gekofi: had , mids op hun- en {lechts een zeer gering getal gequetûge

ne oorlogsvloot niet meer dan dertien doo- worden; hoewel hy nevens den Britfchen

den en in de dertig gequetften geteld wier- Onderadtniraal Hobfon de eeríle door het

den: zynde op het fchip van den Heer zamengekoppelde mañvlot was gebroken,

Illl Фее]. Iii i het

\
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(i) Europ.

Merkur.
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(i)Refol.

derStaaten

Gcner.

24 Nov.

1701. fol.

1034.

her ichip (1) van dien Engclsman, door

eencn brandcr aangcklampr, hadgered,en

her Franfch oorloglchip, de Bourbon ge-

naamd , naa een fcharp gevecht veroverd.

De Schourbynachr, de Baron van Waflc-

naar had een Spaanich galjoen , even als de

Hopman vander Рос nog vier anderen ver

overd , welke met deezen bekomen buyt

den twintigften van Slagtmaand in de ha

vens der Maaze , en de overigen twee of

drie dagen laater in Texel invielen. Zulks

de A Igeracene Staaten van deeze gelukkige

onderneeminge en t'huyskomfte (2) der

vlootenietalleen door den Agent Roozen-

boom aan alle buytenlandfche en in sGraa-

venhaage zyade Afgezanten lieten kenuis

geeven , maar in de plaats van pektonnen

aan de zelven tervieringe uyttedeelen,te-

gen den dertienden van Wintermaaod on-

der het beleyd van de Heeren de Haze en

van Odyk nevens eenige Gemagtigden uyt

den Raad van (3) Staate een zeer heerlyk ^)RefoL

vuurwerk lieten vervaardigen , om op dien Gene "1*

uyrgefchrceven dank-en bedendag voor de M Nov.

vertrekken van hunne Hoogmoogenhedeu fóu^.

aangeftooken tc worden. Dit voorbeeld

Wierde door de Staaten van Holland ten

zelven dage naagevolgd en de leden dier

vergaderinge , even als die der Algemeene

Staaten , op een prachtig banket des avonds

onthaald. In Engelaud, alwaar de oor-

logfcheepen der Koninginnc mede geluk-

kig met den behaaiden bnyttertigkwamen,

wierdt op den laft dier Vorftinne een ge-

lyke dankdag in alle haare onderhoorige

Staaten uyrgefchrceven , en zyn in'c vol-

gende jaar , om de gedachtenis van het te

Vigos behaalde voordeel te vereeuwigen,

van het aldaar bekomen zilver de voJgende

vierderhande geldftukkcn gemunt.

Her eerfte is een Engelfche kroon, het tweede een fchelling,het derde daarvan de helft en het

vierde eenc halve kroon en voeren allen boven het woord F1GO de beeldenis der Koninginnc op

de voorzyden , midsgadcrs op de regenzyden rondom de Engelfche ftarre de gekroonde wapen«

fchilden van Engeland , Vnmkryk, Schotland en Ieriandj binnen deete randfehriften:

ANNA, DEI GRATIA MAGnje BRITannííe, FRAnciä ET

HIBerniä REGina 170$.

ANNA) DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN GROOT-

BR1TTANJE, FRANKRTK EN

1ERLAND 170-3.

Voorts ,
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Voorts, op dat het geld niet zou befnoeid worden, zoo ílaat, tot mcerder fieraad op de dikte 1701

der twee grootfte geldüukken, nog deeze fpreuk : ■- . I

DECÜS ET TUTAMEN ANNO REGNI SECUNDO.

ТОГ SIERAAD EN BESCHUTSEL IN НЕТ TfVEEDE JAAR

HAARS R2KS.

(0 Europ.

Merk.

Il.fluk,

1701. pag.

279.

0

d<

» Refol.

1er Staat.

Gener.

19ОЛ.

1701. fol.

899.

(3) Refol.

derStaaten

Gener.

i Dec.

1701. fol.

1065.

Aldus zagen de Vereenigde Geweiten

niec min hanne onderneemingen te water

dan te laud, mids het goed beleyd hunncr

krygsbevelhebberen , door de verkrecgene

voordeclen bekroond. Te veld had het

hooggebted aan den Prins van NaiTouSaar-

bruk geftaau, dan welke den (1) zeven-

tienden van Wynmaand te Roermonde aan

eene zickte overleedt : Invoege zyn Veld-

maarfchalksampt aan den Graaf van Athlo-

nc doox de Vcreenigde Geweften den ne-

gentienden van Wynmaand is (г) opge-

draagen, en hy , naa de veldtogt geëyn-

digd was , in die hoedaanigheyd met

gedekten hoofde in de Algcmeene verga-

dering van het voorgevallene , ftaande den

veldtogt , niet alleen (3) verflag deed,

maar ledert nog veele krygsraaden , om

de vereyiehte zaaken tegen den aan-

ftaanden te regelen , bywoondç. Dan eer

die wierdt geopend * Toeldc ny zieh den

negenden van Sprokkelmaand door cene

zeer vinnige beroerteaangetaft, welke hem,

niet tegenllaande alle bedenklyke hulpmid-

delen wierden aangewend , ten tweeden

dage omtrent negen uuren 's morgens, tot

geene kleyne droefheyd van het gemecn

uyt het leeven rukte ; mids nu de veldtogt

weer voor handen , en zyne bequaamheyd

zoo door de bevochte (*) overwinningen «\ Ц1,в»1

in lerJand als zyne vordere krygsverrich- /"»'-sss«

tingen aan al de werreld genoeg gebleeken

was. Het lyk van deezen Hoogbevclheb-

ber, Wiens yver verzeld van eene onge-

meenc ervaarenheyd bequaam was geweeft

om zieh ylings uyt de kommerlykile on-

gelegenheden tc redden , wierdt naarAme-

ronge gevoerd, om in de grafilede zyner

voorouderen bygezet te worden. En hoe-

wel zynebetoonde heldendaaden des zelfs

naam reeds onftcrvelyk gemaakt hadden,

zoo vindt men echter zyne gedachtenis

op deezen gedenkpenning achtergelaa-

teri.

Het gcharnaile borftbceld van den overleeden Veldmaarfchalk der Verecnigde Geweften ftaat

op de voorzyde, omringd met deezen tytel:

GODARDUS, ATHLONije COMes, EXERCitupm FOEDerati

BELG11 IMPERATOR

GODARDj GRAAF VAN ATHLONE, OPPERKRTGSBEVELHEB-

BER VAN DE LEGERS DER VEREENIGDE

GEWESIEN.

De regenzyde verbeeldt eene zeegezuyl behangen zoo ter wederzyde met verfcheydene vnan-

delsen ltandaarden, als van voore met verfcheydene zamengekoppelde fchilden, waarin gefleld

Zyn de naam van dc veroverde fteden:

Iii 1 2
KEI-
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1701'.

KEISERSWAART, VENLOO, STEVENSWAART, ROERMONDT,

LUYCK, STOKKUM, GREVENBROEK, HAMOND.

Voorts Iced men nog op den voorgrond van den Vierkanten voetftal , waaraan vier gcbocide

overwonnelingcn gekluyfterd zyn, die Latynfch opfchrift:

SIC BATAVIS CONTINGIT AB HERCULE THESEUS.

M D С С I I.

ALS DUS GELUKTE НЕТ DEN HOLLANDEREN NAA

HERKULES EENEN THESEUS ТЕ

KRTGEN. 170г.

Dat is, naa 4 afílerven van den Prins van Naflou Saarbruk , die om zyne heldendaaden als een

andere Herkules vermaardwas geweeft,den Graaf van Athlone totVcldmaarfchalk derVereenigdc

Geweilen te bekomen, en in die boedaanigbeyd even als Thezcus zeer veele overWinningen te Ье-

baalen.

BESCHRY.
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HISTORIPENNINGEN:

DES VIERDEN DEELS

VIERDE BOEK.

(т) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1701. pag.

130.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

170t. pag.

231.

(,3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1701. pag.

234.

(4^ Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1701. pag.

240.

Edert de Keyzerfchen , op de

(*) verhaalde wyze , in't voor-

gaande jaar onder hec beleyd

van den Prins van Savoije

over de Adiçegeraakt waaren,

week hec Franfche leger op de aannadering

der zelven (1) over de Minçio en liée hec

achtergelaateland, zoo veel docnlykwas,

verwoeften , om dus den Keyzerfchen al

len onderhoud te bencemen. Doch ditbe-

lettede niet dat die 'tland dieper indrongen ,

en federt (г} by Salianzo over dien ftroom

geraakt en zieh meefter van Kaftiglionege-

maakt hebbende de Françoizen noodzaak-

ten achter de Oglia te (3) wyken. In

Oogftmaand echter , mids zy federt eenige

vertterking hadden ontfangen , keerden zy

te rug over dien ftroom , , naderden het

Keyzerlyke leger, 't gene by Chiari Jag ,

en begaven zieh den eerften van Herfft-

maaud in optogt om eenige zyncr ftand-

plaaticn door verícheydene afgevaardigde

benden , welken door het geheel leger

ftonden onderfteund te worden, te doen

aantailen. Dit gefchiedde des naamiddags,

en hadden de Franfche aanvallers wei het

geluk van eenige bezette huyzen (4) gele

gen aan de Keyzerlyke flinker vleugel te

vermeefteren , doch echter niet lang in tc

houden, mids zy.ten kofte van viervaan-

dels van 't regement van Normandie ecrlang

daar weder wierden uytgeilaagen. En de

wy1 de aanval, die de Françoizen op de

Battaillons van Nigrelli, Hcrbcrücyn en

Krichbaum hadden laaten doen, geenen

beteren uytflag had, weck hun leger, zon-

der het gevecht verder voort te zetten,

eerílomtrentecn halfuur rerug,cniloeg in

't vervolg zyne flinker vleugel nog een uur

achterwaart,en de rechter nog wat wyder

van de Keyzerfchen neder. Aldus door

deezc ontmoeting niets zynde beilecht ,

poogde de een den anderen ledert te ver-

kloeken , en het eerft het veld te doen ruy-

men. Tot dat eynde voorzagen zieh de

wcderzydfche légers van hutten, Jieten

den noodigen voorraad, tot onderhoud van

menfehen en paarden aan-, en dengroven

naafleep, die het leger, mids het vogtig

weder , flondt te belemmeren , bytyds weg-

voeren. De Franfchennogthans, mids het

geweidig fneeuwen en toeneemen der koude,

waaren de eerften, welken den veertienden

van Slagtmaand des voorgaanden jaars van

Kalzo(y)cn Pomencngo opbraken ,gcvol-

gelyk hun leger fcheydden , en dus aan Eu-

geen, Prins vari Savoijë , gelegenheyd ver-

fehafeen om in Louwmaand deezes jaars de'

Keyzerlyke benden längs de (6) Oglio, (6) Europ,

Adda, Po, en Minçio haare winterlegering um,

in 'svyands land te doen betrekken , 't gene 170г. pag.

men op dit gedenkpenningtje gemeld vindr. îo*

(S) Europ.

Merk.

I. ftuk,

170г. pag.
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Rondom het geharnafte borftbecld van den Keyzerlyken Hoogbevelhcbber lecft men, in den

rand der voorzyde , deezen tytel :

IUI Юeel. Kkk к EU.
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1702.

(к) Europ.

Merk.

Liluk,

1701.. pag.

sl.

(2) Europ.

Merk.

Liluk ,

1701.. pag.

117.

EUGENIUS FRANCiscus, SABauDirz PRiNcnas SUPREMUS

EXERCi'rUs lCIESAizitt ITALicr

DUX, 166; Nar-Us.

EUGEEN титры, PRINS VEN sar/01311, opPERKRïGsEEVEL

HEBBER VEN ’z KETZERLTKE LEGER 1N HELIE',

ч.
‚в ..

г

GEEooREN 166;.

l De tegenzyde voert geene verbeelding, maar alleen dit Latynfch opl'clirift:

CLAUDIT RIVOS OGLIO ET ADDA, MENSE

JANUARit MDCCII.

Hz SLUIT DE srRooMEN oe'LIo EN ¿DD/1, 1N

_LOUWM/IÄND 1702..

De Keyzerlyke benden aldus het Fran

(che leger hebbende verduurd en zyndege

volgelyk langs de Oglio (1),Minçio cn Po in

de ltaliaanfche (leden in bezetting getrok

ken , had Engeen , Prins van Savoije , zien

de hoe men te Kremonain volle ruil endes

weynig op zyne hoede was , ter oor~`

zaake de Maarfchalk van Villeroy daarin nu

zyn verblyf hield, eenen aanflag tegen die

ilad , om ze te overtompelcn, ontworpen.

Tot dat eynde des morgens ten drie uuren

met de daartoe verordende manlchap op

‘den eerilen van Sprokkelmaand tot een

vierde deel (2) van een uur die {lad zynde

genaderd , zondt hy onder den Majoor van

’t regement van Gefchwind omtrent drie

honderd granaatwerpers, verzeld van de

noodige fmids en timmerlieden. vooruyt

naar de Над, waarin zy, hebbende een

bruggetje over de Kanetta geworpen ,langs

eene vervalle waterleyding geraakten, ор

gevolgd van alle het medegebragte voetvolk,

van ’t welke eenigen zich van de Sint Mar

griete4, en Allerheyligenpoorten, anderen

weder van het iladhuys,de groote kerk en

ronde kapel meeller maakten,en vervolgens

de Keyzerlyke ruyters inlieten, die met

uytgetoogen zwaarden door de Ilraaten

reedcn. De Prius van Savoije zynde im

middels mede in de ílad gekomen en ver

flaande dat men de Popoort, waarlangs de

Prins ’van Vaudemont met zyne onderhoo

rige benden moell worden ingelaaten, nog

niet vermeeflerd had, zondt den Baron van

Merçy met tweehonderdvyftig ruyters der

waart; maar die vondt eenige Ieren aldaar

in de wapenen , welken bezig zynde om

zich te verfchanien, hem den flagboom

ilooten en federt _te vergeefich ‚ om zich

‘over te geeven (3), zynde opgeëyfcht

door eenen tweeden en magtiger’ hoop

Keyzerfchen onder den Baron van Freiber

gen wierden aangetall ; welke wel het ge

luk had van de eeríle geleden te doorbree

ken, doch willende nog verder indringen,

wierd: hy dood gefchooten en zyn volk

gevolglyk genoodzaakt te rug te wyken.

Dit ongeval en dat de Prins van Vaude

mont by gebrek van vaartuygen niet over

de Po en dus ten onderíland der Keyzer

fchen, insgelyks _in de flad kende geraa

ken, was oorzaak dat die, hebbende te

vergeeffeh de {lormklok geluyd (4) от де

burgery t’hunnen onderíland in de wape

penen te doen komen ,eyndelyk tegen den

avond beflooten wederom in goede orde

цуг де flad- te trekken: te meer mids zy

door’t veelvuldig vuurgeeven reeds gebrek

aan kruyd begoilen te krygen , en de vyand

in ilaat was van binnen tweemaal vieren

twintig uuren uyt de omgelegene fleden

eenen onderlland van eenige duyzend man

te bekomen. By ’t doen van den uyt

togt reedt 'de rnytery aan’t hoofd van het

voetvolk,’t gene onder den Hoofdbevelheb

ber(5)Starremberg volgde,omden aanval

lenden vyand het hoofd tebiedenOnderwy

len wierden de bekomene gevangen,waar

onder men den Maarfchalk van Villeroy,de

Heeren van Mongon, Grigni en anderen

van aanzien telde, naar buyten gevoerd,

en dus een uur van de [lad eene wyl ilalge

houden, om elkanderen inte wachten en

gezamentlyk te rug te trekken. Van zoo

zonderlingen aanílag , hoewel mislukt, vindt

men echter tot lof` der Keyzerfchen de ge

dachtenis op deeze drie penningen vereeu

wigd. ' ‘

( Euro .
Ilîflierknr.p

I.fluk,

1701.. pag.

11.0..

(4 Iîuro 2
M)erk. P'

I. Iluk ,

1701.. pag;

nr.

(5) Europ.

Merkur.

Liluk ,

1701.. pag. .

115.

I. De
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I D_e loiblaazendc Faain .houdt op de eene zyde van den eerfien het geharnalle boríibeeld van

den Prins van Savoye, omringd zoo door twee zeegetakken, als dit bylchrift:

EUGENIUS, PRINcePs SABAuDrIE, CfESAiter EXERCITUs

GENERALis COMMENDA-ron.

EUGEEN, PRINS шт SEI/OlyE, .aLGEMEEN DEI/EL

VOERDER [мы 'I KEIZERLIKE

` LEGER.

. f

Op ’t gezigt van deezen Held, en door den aanval van den Keyzerlyken arend ziet men voorts

nog op е zelfde zyde verfcheydene Franfche hennen zich van een verßrooijen en den Haan

dei` zelven wegvoeren , en dat, gelyk het opfchrift van den voorgrond getuygt, dewyl:

VILLAREGIO, SUPREMO GALLoRUM DUCE, INTRA/MOENIA

' CREMONIE CAPTO 1702.

VILLEROY, OPPE'RKRTGSBEVELHEBBER DER FRANCOI

s

ZEN, BINNEN DE VESTEN VAN KREMONA WAS

GEVANGEN GENOMEN 1702.

Dees Was’s daags te vooren van Milaan te (i) Kremona gekomen, en verlIaande dat de

Keyzerfchen in de [lad geraakt waaren, verzeld van eenen leijonker te paard gefìeegen; dan ko

mende 4op den hoek van eene iIraat,om naar ’t wachthuys op de markt te rydcn, wierdt hy door

eenen lerfchen Hopman aan ’t hoofd van eenige Keyzerlyke ruyters gevangen genomen en naar

Karpi gevoerd. Voorts leeli: men in den rand nog deeze fpreuk van den Romeynfchen (а) Lier

dichter:

PATIENS VOCARI CIESARIS ULTOR.

STAA TOE, DAT GT DE WRAAKNEEMER DES KETZERS

GENAAJWD WORDT.

Op de tegenzyde zit де DAPPERHETD DER D UTTSCHE RS (VIRTUS GERMA

NORUM) als ’t opfchrift van den voorgrond beveiligt , en houdt op de (linker hand een over

winning beeldtje naait eenige lelyflengen, welken door eenen geweldigen zuyden wind befìookt

worden. Het randfchrift is deeze (3) fpreuk:

FLANTIBUS AUSTRIS.

ONDER DE AANBLAAZINGE DER ZUTDWINDEN.

.' ' Kkk k a» Zin.

1701..

(l) Europ.

Merk.

Liluk , >

i7oi.. pa .‘
п8. g

(z) Ноги.

Carm. lib.

l. od. z.
im ik 44-

(3) Virg.'

Aïn. lib.

lll 9.3с4д
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t7ez.

(к) virg.

Eclog.

X. )IJ-5.

Zinfpeelende op den naam van Ooilenrylt. Eyndclyk is de dikte des pennings nog beilempeld

met deezen dichtregel van den zelfden (t) Dichter:

FLORENTES FERULAS ЕТ GRANDIA LILIA

« QUAssANs.

Hr VERKNEUSI HET ELOEIEND RIS, EN DE

GROOIE LELIE'N.
l

Н De tweede heeft de zelfde beeldenis , doch is omvangcn door dit verfchillend rand

fchrift.'

EUGENIUS FRANCtscns, SABAUDIE. PancnPs, SUPREMus

EXERCtTUs CjESAnnr ITA~

LIIB Dux.

EUGEEN PRIINEOIS, PRINS VEN SEVonE, oPPEREEVEL

HEEEER VEN ’I KEIZERLIKE LEGER

IN IMLIE’.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, is befiempeld met dit om' en opfchrift:

VILLAREGIO CAPTO MARESCHALLO CUM SOCIIS, CAUS

SATA CREMONA TREMOREM DIE II

FEBRUARI! MDCCII.

DE MAARSCHALK VAN VILLEROY NEVENS ZTNE SPITSBROE;

DERS GEVANGEN ZTNDE, HEEFT ZICH DE STAD KRE:

MONA WEGENS HAARE VREES VERSCHOONT

DEN z DAG VAN SPROKKEL

IUAAND 1702.

III De voorzyde van den laatßen voert de beeldenis van den gevangen Franfchen Hogfdbwd

he bber; omzoomd door deezen tytel:

FRANCtchs VILLAREGIUs, DUX ET MARESCHALLU:

*GALLIa FORTlsstus.

FRANQOIS VAN VILLEROY, HERTOG, `EN DAPPERSTE

MAARSCHALK VAN VRANKRTK.

De [lad Kremona ( als haar boven eitelde naam te keine f ' ~ .
binnen dit rnndfchrift: g l n gcc t) ß OP dc “Зету“ verbeeld’

HANNIBAL AD PORTAS.

HANNIBAL 1S VOOR DE POORTEN.

By welken veldheer dc Prins van Savoiie thans wordt vergeleeken,

om z nen a .
дсгпотеп y шпаг on

DEN 2 DAG VAN SPROKKELMAAND MDCCII.

Die II FEBRUARII MDCCII.

, Niet
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Niet weynig was de verbaasdheyd aan

’t Hof te Verlailles, als wanneerb men den

älïfmp' (t) negenden van Sprokkelmaand van de

Leuk , Keyzerlyke onderneeminge opKremona en

P‘5' het evangen neemen van den Maarfchalk

van Villeroy aldaar bericht kreeg, dewyl

ieder zoo aanzienlyke Над доог de talryk

heyd haarer bezettinge en de tegenwoor

digheyd van dien Hoofdbevelhebber tegen

alle aanflagen verzekerd achtte. En hoe

wel daarom eenigen zich niet ontzagen den

zelven van wanggedrag te befchuldigen,

zoo vondt de Koning goed den gevangen

Maariclialk dooreenen eygenhandigen brief

te vertrooßen, en zyne Gemaalin, by den

Franfchen Vorft gehoorhebbende met de

voorige hoogachtinge te ontfangen, iain

’t openbaar te verklaaren van wege zyn

gehouden gedrag voldaan te weezen. Voorts

hebbende den Hertog van Vendome be

noemd om ’t hoog bevel in Italië te voe

ren , zulks die, naa ’t ontfangen van vier
z Euro . 

шиш." duyzfind (22 Plftolefren tot reyfgeld, nog

I. nur: , den tienden snaannddags derwaart vertrok,

17;’"Pa5' zoo veranderde de eerůe opgevatte ver

5 ° ilaagenheyd, naarmaate het ontkome ge

vaar groot geweeít was, ook in des te

__. ___.‚-`__

grootere blydfchap te hoof; en befloot de

Koning die genen, welken zich het befl: in

Kremona gequeeten hadden volgens zyne

gewoone milddaadigheyd te vergelden. De

Graaf van Revel wierdt dan Ridder gemaakt

en met de Stedevoogdyfchap van Kondé be

ichonken. De Veldmaarfchalk PleiTis Pra

lin tot Luytenant Generaal, even als de

Heer van Ariene weer tot Veldmaarfchalk

verheven. Voorts wierden de Lnytenant

kornels tot Kornels,de Maìoors tot Luyte

nantkornels en de mindere bevelhebbers

naar geraade verhoogd,ja zelfs de geringite

foldaaten niet vergeeten. Want zyne Ma

jefteyt liet aan iederen der twaalf oudfìe

ligtgewapende ruyters van Fimarçon zes

honderd ponden uytkeeren, de twee rege

menten leren , die zich aan de Popoort

zoo wel gequeeten hadden, op de buyten

landfche befoldiging Hellen en eene maand

foldy, tot eene vrywillige gift, aan alle

de overige bezettelingen van Kremona uyt

deelen. Voorts gaf het behouden dier Had

onder andere ook aanleyding dat tot lof

des milddaadigen Konings, door de Hoo

gefchool der opfchriften, dees penning ge

 

maakt is.

in¿Entropia значки .

l FEHRUÀRÍI

HDCCIÍ'

\——о

\

Rondom in den rand der voorzyde, die met ’s Konings kopßuk beflempeld is, leefì nien dee

zen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ÄLLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

De tegenzyde verbeeldt den Franfchen Mars,
die, in ’t gezigt van ’t verbaasde, en in ’t ver

fehiet zittende Kremona, eencn Keyzerlyken krygsknecht vertrccdt en hem met zyne pick, on

der dit randfchrìft, dreygt:

VIRTUS DOLI VICTRIX.

DE DÄPPERHETD í/ERWINNÃ/IRES DER

SCHÄLKHETD.

1111 Фее]. L l l l \Vaar

17m..
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17m..

(r) Europ.

Merk.

I. (luk ,

r7ot.

Pag. 7.33.

(z) Europ.

Merkur.

I. tink,

1702. pag.

$7

(3) Europ.

crk.

I. link ,

1702.. pag.

164.

Waarin nu dit bellaan heeft legt dit opfchrift van den voorgrond uyt:

CREMONA 'SERVATA t FEBRUARI! MDCCII.

KREzWONA BEI-ZOUDEN DEN t VAN SPROKKEL

MAAND

Geen minder gevaar fcheen Mantua,

’,t gene niet ver van Kremona legt, thans

over het hoofd te hangen , midsdien des

zelfs Hertog,niet tegenltaaude alle de aan~

gewende poogingen van den Keyzerlyken

Afgezant de Graaf van Kallelbarco, zich

in ’t voorgaande jaar voor Vrankryk ver

klaard en des van dien Koning bezetting

(I) ontfangeu had. Heel euvel wierdt

dan deeze zytred by den Keyzer opgeno

men, en des de Hertog van Mantua als

Leenman des Ryks en de Graaven van Bo

reta en Piani zyne Staatsdienaars door den

zelven voor den Ryksraad (2.) gedag~

vaard, werdende van toen afaan zyne on

daanen en vazalen van den ccd van ge

trouwheyd ontheft, dien zy hem eertyds

gedaan hadden. Het doordringen der Key

zerfchen tot op de grenzen van Mantua

deed ledert in die hoofdllad de bekomme

ring toeneemen, mìds de Prins van Sa

voije die [lad zelve dagelyks meer en meer

infloot en alle huysluyden het voeren van

allerhande eetwaaren derwaart op leevens

flraf liet verbieden. Invoegen eerlang vyf

boeren , die wyn derwaart meenden te voe

ren, ingevolgen van dit verbod met de(5)

galg gellraft, en federt de toegangen naar

die ůad nog vry naauwer bezet wierden.

Hier door liet zich vooreerlt het gebrek

1702.

noodzaaklykhedcn , te meer in Mantua

voelen, dewyl de inwooners zelfs meer

dan zeventigduyzend in getal, daarenbo

ven nog door eene bezetting .van omtrent

vyfduyzend man bezwaard waaren, welke

hen in veele gelegenheden, vry bars hau~

delde; waardoor men,zoonu zoodan over

hoop geraakt,dus etlyken in eenen oploop

van weerzyden (4) had zien fneuvelen.

En hoewel de Adelen vermoogendfle in

gezeetenen , niet zonder rede voor »eene

bombardeering en by gevolg voor het ver

lies hunner goederen beducht, ronduyt vcr

klaard hadden, die niet te zullen afwachten,

zoo zag zich echter de Hertog door de in

genoonre bezetting overheerd, enonaan

gezien de hevige woorden , die hy met den

Heer van TelTé Bevelhebber der Franlche

krygsvolken gehad had , thans genood

zaakt niet alleen het kanon op de wallen te

laaten voeren, maar geheele drie wecken,

ау: vreeze voor de Duytfchers, alle de

poorten, uytgezonderd die, welke naar

Verona lirekt, geflooten (5) te gehouden.

En dewyl deeze Ilad aldus niet min het

gewigt des oorlogs beproefde, dan toen de

benden van Kafïius, Brutus en Antonius,naa

’t vermoorden van Салат, te Kremona in

bezetting lagen ,zoo heeft men niet zonder

rede dit volgende penningtje wegens haaren

aan brandhout , oly, zout, en diergelyke 1 gevaarlyken llaat thans in ’t ligt gegcevcn.

 

De voorzyde voert

ber, dit randl'chrif't:

, rondom het geharnallc borilbeeld van den Keyzerlykcn hoofdbevelhcb

EUGENIus FRANCrchs, SABAUDUE PRrNcEPs, SUPRE

Mus EXERCr'rus CESARE! ITA

Llcl Dvx.

EUGEEN радиста, PRINS VAN sto 175, oPPERKRrGS

BEI/ELHEBBER VAN ’r KEMER/.IKE LEGER

1N ITALIE.

(4) Europ.

Merkur.

I. ñllk 1 I

r7or.. pag.

61..

(5) Europ.

Merk.

I. (luk,

1702. раз;

62..
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(r.) Europ

Merkur.

I. link, `

x7or.. pag.

.15 5 ~

Europ.

gierkur.

l. ВПК 9

1701. pag.

88.

(4) Europ.

Merkur.

I. lluk ,

r7or..pag.

89.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert, om den elendigen {luat van Mantua uyt te

drukken, deezen (t) dichtregel:

MANTUA VAE MISERAE NIMIUM VICINA CREMONIE.

IVEE U MANTUA, TE NAA ВТ’Т ELENDIGE

' KREMONA.

/

Door dien het thans met geene mindere ondernecming gedreygd wierdt, dan welke reeds was

op Кгетопа ondernomen:

DEN TWEEDEN DAG VAN SPROKKELIWAAND 1702.

`\ D11; 2. FEBRUAnrr 1702..

Dewyl de Spaanfche zaaken in Italië op

deeze wyze meer tegen- dan voorwaart lie

pen , beiloot Koning Philips zich aan

’t hoofd zyner benden aldaar te ílellen , en

gaf den tweeden van Sprokkelmaand van

:dit beíluyt in gelehrift zoo aan den Raad

van Staate te Madrit, als aan dien van

(a.) Nederland te Bruffel , en voorts aan alle

de overige landvoogden uyt Barcelona ken

nis, alwaar de Koning, rnet zyne Gemaa

lin, voor ’t eynde des jaars was aangeko

men. Want eer hy zich uyt Spanje te

lcheep naar Napels begaf, verílondt hy

van Urlin gezeete, en kwam, zonder zich

bekend te maaken en flechts als eenen Fran

l`chen Edelman gedraagende haare Majeileyt

aan de deur der Karroffe fpreeken. Ver

volgens gafde Koning zyn paard de {poo

ren , reed naar ’t Paleys van Figueras , veran

derde aldaar van kleederen, en verilaande

de aankomil der Koninginne ging haar en

’t ganlche gezelfchap ontfangen. ßy ’t uyt

treeden der karroffe wilde zich haare Ma

jefleyt op de knicn werpen om ’s Konings

hand te kuffen ,maar die belette zulks min

lyk,en leydde zyne Gemaalin langs de groo

1доог eenen buytengewoonen renbode hoe д te trap naar de Koninglyke kamer daar zy

zyne ondertrouwde Gemaalin naa veele l elkanderen tederlyk onibelsden. Sedert in

onflnymigheden (3) op de zee te hebben ; ’t Spaanfch zynde gekleed reedt zy naarde

uytgellaan , dierhalvcn te Marfeille de ’ Buurtkerk,en begaf zich,door den Koning

vloot verlaaten had en van daar den twee

ëntwintigflen van Wynmaand te land was

voortgereysd. Zulks hy befloot zyne op

weg zynde Gemaalin tot tweeëntwintig

nuten van Barcelona te gemoet te trekken.

Dierhalven verflaande dat die te Perpignan

aangekomen was, alwaar zy en haar ge

volg op koflen van den Franfchen Koning

overprachtig onthaald, en van karroffen,

draaezetels en de noodige leevensmidde

len verzorgd wierdt, zondt hy den Mark

graaf van Mont Alegre aan haar af,omze

uytzynen naam in de naabuurfchap zyner

ryken te begroeten. Zy belallte dan de

dagryzen te verdubbelen, dewyl Koning

Philips reeds van Barcelona naar Sanfaloni

en vandaar naar Girona gereysd was,wiens

inwooneren geene geringe vreugde by die

gelegenheyd over de aankomil van hunnen

Vorfl lieten blyken. En dewyl die alhier

(4) доог eenen afgezonden renbode van den

Markgraaf van Kaflelrodrigo verllondt dat

de aannaderende Vorllin een halfuur van

Figueras zich een wyl llondt op te houden,

reedt de Koning met de Heeren zyns ge

volgs derwaart , ontmoette ze niet ver van

die plaats in eene Karros met de Prinfes

by ’t uyttreeden van de karros andermaal

zynde ontfangen,naar’t hooge Koor, daar

hen de Patriarch (5) van de Indiën het kruys

liet kuilen ,en naa’t leezen der voorheen ge

flootene huuwelyksvoorwaarden het door

luchtig paar in den echtband beveiligde.

Straks hier op lieten zich de zangers in de

kerk, en ’t kanon van de wallen hooren,

des avonds was alles te hoof in volle vreug

de wegens ’sVorilen huuwelyk en wierdt

het zelve des nachts door onderlinge hedge

meenfchappye voltrokken. Sedert,te wee

ren den achtflen van Grasmaand, vertrok de

Spaanfche Koning te fcheep naar Italië, en

zyne Gemaalin in ’t vervolg naar Madrit,

(6) om flaande haars Gemaals afweezen,

met hulp der toegevoegde Raadcn het hoo

ge ryksbeilier, volgens de aan haar gegeeve

volmagt, by de hand te vatten. En dewyl

boven al het goeddunken des Franfchen

Konings by ’t neemen van alle raadilagen ,

mids het verafweezen van haaren Gemaal

geenen kleynen invloed had,zoo heeft dee

ze driedubbele eendragt,tuffchen den Groot

vader, Kleynzoon, en zyne Gemaalinne op

het fluk der regeering, aanleyding tot het

munten van deezen legpenninggegeeven.

L ll l z Beyder
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Beyder koninglyke borftbeclden ftaan op dc voorzyde omzoomd door dit randfchritt:

PHILippus V ET MARIA, HISPaniarum ET INDiarum

REX ET REGINA.

PHILIPS DE V, EN M4RIJ, KONING EN KONINGIN VAN

SPANJE EN DE INDIEN.

Op de tegenzyde zict men twee geftrengelde rechtere banden door de Franfche zon , boven

dit jaarfchritt, befcheenen:

IMperat ConCorDIa.

DE EENDRJCHT HEERSCHt.

(т) Europ.

Merkur,

l.ftuk,

170г. pag.

110.

(î^Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

170г. pag.

161.

(3-) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

170г. pag,

9-

Omdeeze reys naar Napels te ondernce-

meu had de Hertogvan Efcalona, dien de

Spaanfche Koning (1) tot opvolger van

den Hertog van Medina Celi aldaar be-

noemd had, de galeijen van dat Koning-

ryk, onder het beleyd van den Hertog van

Turfis , nevens zynen voorganger naar Bar

celona (2) gezonden. Op deezen fcheepte

zieh zyne Majefteyt ten gemeiden dage in,

bygeleyd door vyftien Franfche oorlog-

fcheepen , over welken de Graaf van Etrëes

het bevel, en met welken zyne Majefteyt

het geluk had van op den achtften dag de

haven van Baija tc bereyken. Diensvol-

gens trad Koning Philips den zeveutienden

van Grasmaaud aldaar te land, en deed den

twintigftcn längs de Kapuafche poort , ver-

zeld van de vier groóte amptenaaren (3) des

ryks, twee of drie hoofdedellieden van

Spanje, dertig kerkvoogden en omtrent

tweehonderd zoo Napelíche Baronnen als

Ridders, onder 't geklank der trompetten

te paard, tuflehen de in de wapenen geruk-

te bezettelingen , zyne ftaatlyke intreedete

Napels. Alwaar hy in de (lad körnende

(Iraks den Ambrofiaaalchen lofzang in de

groóte kerk hoorde, in de Vikary het

handhaaven van der (lad voorrechten be-

zwoer, en, zynde hem in 't voorbyryden

van 't Nieuwe flot des zelfs fleutels (4)

door den Spaanfchen Slotvoogd aangeboo-

den , vervolgens naa 't Koninglyk hof

reedt , werdende de plegtigheyd door het

aanfteeken van veelvuldige vreugdevuuren,

zoo op dien avondalsde twee volgenden,

beflooten. De Koning had 00k de goed-

heyd by 't doen deezer intreede , zeventig

perfoonen , welken om hunne gemaakte

fchulden gevangen zaten, in vryheyd te

(teilen , midsgaders de ftraf des doods in

die der (5) galeije ter gunfte van elf ver-

oordeelde midsdaadigers re verzagten.

Zulks , niet tegenftaande 'er des nachts

eene zeer fcherpe aantuyging tegeu alle

dit verrichte in de ftad alom was aange-

plakt(6), men echter door 'sKoningsaan-

komft de voorheen geiloorde ruft volgens

deezen penriing thans verzekerd waande,

mids aan den nieuwen Vorft den behoor-

lyken eed van onderdaanigheyd door alle

des ryks amptenaaren den vicrentwintig-

ften federt in dchoofdkerkwierdtafgelegd.

(4) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

17 01. pag.
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i'chrift :

De borilbeeldenis van den Napelfchen Vorit ilaat op de voorzyde, omringd door dit rand

PHILIPPUS V, HISPANIARUM REX.

PHILIPS DE V, KONING V/IN SPJNÍE.

De _Zeegod Neptuun verfchynt op de tegenzyde in eene zeefchulp op de kuilen van het in ’t

verfehiet verbeeld: Napels en Sicilië, waarop de vreugdezon doorbreekt, en de itorrnwind

gel:

der voorige beroerten eldersheen blaait. Voorts is de rand beitetnpeld met deezen (t) dichtre

SIC CUNCTUS PELAGI CECIDIT FRAGOR.

.4L DUS IS ELDA!" GEDRUTS DER ZEE BED/IARD.'

ç..

Dus de ruit te Napels verzekerd waa

nende vertrok Koning Philips den tweeden

ßìâml” van Zomermaand te fcheep van daar (2)

1mdk, en , zeylende voorby Civita Vecchia, Li

;70'" W8' vorno en Savona, kwam den elfden te Final,

' vanwaar hy den volgenden dag zyne rey

ze te land overMilaan naar Kremona voort

zettede, om zich vervolgens in ’t leger

van den Hertog van Vendome te vervoe

gen. Naauwlyks was dit verricht of die

had het geluk van met het zelve opbreeken

de drie Keyzerlyke regementen, welken

onder den Hoofdbevelhebber Vifconti te

Sint шасть gelegerd waaren , onvoorziens

den zesentwintigilen van Hooimaand in

hunne legerplaats op ’t lyf te vallen, ge

heel te verilaan, en behalven duyzeud ge

vangenen tien ilandaarden, en drie paar

815215??- (3) keteltrommen, midsgaders nog eene

„дик; groote menigte van mond-en oorlogsvoor

17°1P18~ raad te bekomen. Met dit geluk zyne

"7' eerfle onderneeming ziende gekroond,en

de Keyzerfcheniedert genoodzaakt hebben

de de iniluyting van Mantua (4.)op te bree

ken, liet de Spaanfche Koning door zyn

leger, ’t gene omtrent vyfendertigduy

zend man ilerk was, Luzara aantaften, en

een onderitand van twaalf Battaillons en

twintig Efqnadrons van den Prins van Vau

demont verzoeken om, naa ’t winnen dier

IIII ‘.Deel.

(4) Europ.

Merkur.

Il.iiuk ,

1701.. pag.

157.

ftad, den Prins van Savoije zelfte bevech

ten. Maar dees hier van verwittigd, be

iloot op den Spaanfchen Koning, eer hy

verilerkt was , zelf aan te vallen , en deed

tot dat eynde den vyftienden van Oogil

maand zyn leger in volle ilagorde opbree

ken. Ondertuil'chen des vyands itandplaats

van naaby hebbende gaan bezigtigen, was

hy genoodzaakt de genoome ilagorde te

veranderen, ’t gene oorzaak was dat het

gevecht niet voor ’snaamiddags (5) ten

vyf uuren wierdt begonnen, en de vyand

gelegenheyd had van ,ilaande die tuiichen

tyd , zyn leger tnet vier-of vyfduyzend man

te veriterken. De Prins van Kommercy

ilortte dan met het voetvolk van de Key

zerlyke rechter vleugel op de ilinkere van

den vyand, maar zynde de grond zoodaa

nig dat die in het aannaderen haare zy»

de aan ’t regement van Piemont moeil bloot

geeven ,zoo wierden drie ofvier Keyzerlyke

Bataillons en even zoo veele Efquadrons

door ’t groot vuur der vyanden in verwarring

gebragt,de Prins van Kommercy zelfdood

geichooten, (6) en de Kcyzerichen alom

ruuwlyk afgeweezen. Desniet tegenilaande

wierdt de aanval door de regementen van

Herberiieyn en Bagny hervat, als zynde

door een Deenfch bataillon , midsgaders

twee van Gutteileyn en twee van Serini

Mmm m
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170г. onderftcund, en hadden deezeu het geluk

van den vyand van de eene beichanfíng

naar de andere, hoewel niet zonder eenen

wakkeren wederftand,wel duyzend ichrce-

den wyd achterwaart te jaagen, en, niet

tegenftaandc hy zieh viermaal herilelde,

eyndclyk te doen wyken. OndertuiTchen

was het gevecht tuflchen de twee andere

vleugels begonnen, de vyanden beftonden

zelf totaan de Keyzerlyke hulpbenden door

tedringen, dan wierden niet alleen aldaar

tydig geftuyt, maar te rug in hunnc be-

fchanfing gedreeven. In 't midden van zoo

bloedig gevecht (1) viel de duyfternis, die ^ДиГ0р-

het verder bloedvergieten ftremde en den ii.ftuk,

Keyzerfchen gelegenheyd gaf om zieh op j^ P'S*

't gewonnnen flagveld zoodaanig te ver-

fchanzen , dat de vyand niet in ftaat was

van hen ftaandc het overige van den

vcldtogt vandaar te jaagen. Zulks tot

lofder Keyzerfchen dees penning gemaakt

is.

Het kopftuk van zyne Keyzerlyke Majeftcyt ftaat op de voorzyde, en is omvangen door dit

randfehrift :

LEOPoLDus I, Dei Gratia ROManorum IMPerator,

GALLORUM DOMITOR.

LEOPOLD DE I, DOOR GODS GENADE ROOMSCH KEYZERt

TEMMER DER FRANCOIZEN.

De tegenzvde verbeeldt in 't verfchiet het Keyzerlyke leger met het Franiche in gevecht,

waar over DE HERTOGEN VAN ANJOU, MANTUA EN VENDOME

het bevel gevoerd hadden , en voorwaart den Prins van Savoije met eenen blooten degen in de

hand te paarde, onder dit randfehrift:

FUGAT, EJICIT, INSTAT.

HY DRYFT ZE OP VLUGT> JAAGT ZE 'ER

UTT EN NAА. \

Voorts leed men nog onder die verbeelding op den voorgrond dit opfchrift :

ILLustrissimus EUGenius, SABAUDia PRINCEps, GAL-

Lorum UBIQUE ET AD LUZA-

Ram VICTOR.

DE DOORLUCHTIGSTE EUGEEN, PRINS VAN SAVOIJE,

OVERWINNAAR DER FRANCOIZEN TE LU-

ZARA EN ALOM.

Hoewel de oude Prins van Vaudemont

zyne ftandplaats, die hy 's daags naa 't ge

vecht had ingenomen, door de Keyzer

fchen binnen vierentwintig uuren federt

weder genoodzaakt wierdt in ftilte te ver

baten, zoo beweerden de Franíchen en

Spaanfchen echter by 't laatfte gevecht de

zeege bevochten te hebben. Hunne be

richten bragten mede dat de Keyzerlyke

rechtervleugei wel tot driewerf was aange-

vaN
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(i) Europ.

Merk.

ILIIuk ‚
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(a.) Europ.

Merk.

II. пик .
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vallen, maar ook tot driewerf met zeer zara en het krygsgevangen maaken der be

groote bloediIorting weder afgeweezen, {zettinge dier Iiad ooggetuygen te weezen.

doch in den vierden aanval echter het ge- De tyding van dit gevecht wierdt den drie

luk had van de Ierfche regementen van

Perche en Sault eenigen grond te doen ver

liezen , maar de Graaf van Befons met de

regementen van Montperoux en Bourbon

{Iuytte den inbreuk, en ontfong de inge

drongenen zoo wel, dat zy eene wapen

fchorzing verzogten om het lighaam van

eenen aanzienlyken perfoon van’t (t) flag

veld te vervoeren , ’t gene hen wierdt toege

flaan. Aan de andere vleugel was het ge

vecht ondertuffchen even hartnekkig, doch

den Keyzerfchen geenszins zoo voordee

lig, wyl die geene eene duymbreet lands

wonnen, maar zynde de flryd tot een uur

in de duyûernis achtervolgd, eyndelyk ge

noodzaakt wierden tot op den oever van de

Zero te wyken en fIaande de opvolgen

de nacht, om andermaal niet in een ge

vecht tc komen, zich aldaar ontoegang

lyk te befchanfen , midsgaders ’s daags naa

den {lryd van het overgaan (ъ) van Lu

 

éntwintigften van Oogûmaand door den

Zoon van den gevangen Maarfchalk van

Villeroy aan den Koning (3) te Marly ge

ibragt, die daar van niet alleen aan den Her

tog van Bourgonje kennis, maar ook aan

den Kardinaal van Noailles, om deswege

den Ambroziaanfchen lofzang in de_ groote

kerk van Parys te doen zingen, lait gaf;

dewyl zyne benden, aangemoedigd door

de tegenwoordigheyd van den Spaan

fchen Koning , de vyandlyke aanvallen

met eene weergalooze kloekmoedigheyd

hadden verduurd , ja die (4.) eyndelyk

gedwongen het Ílagveld , met verlies van

zes- of zevenduyzend van hunne beffe

manfchap, te verlaaten. Naar ’t voor

beeld van deeze Koninglyke verklaaring

heeft ook de Hooge ichool der op

{chriften deezen gedenkpenning wegens

’t behaalen der Luzaraiche zeege ge

maakt.

тшытатамиmit 'îtîíxerîuquf
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Rondom des Franfchen Konings kopliuk, waarmede de voorzyde beilempcld is , lceit men in

den rand dit omfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWIK DE GROOTE, ALLERGHRISTE

LTKSTE

Eene vliegende Overwinning houdt op de rugzyde eenen zeegetak in де {Iinkere hand , en met

de rechtereeenen Lauwerkrans boven het hoofd van den Spaanfchen Koning, welke voerende

'KONING

eenen bci'elilaf in Romeynfche kleeding te paardc zit, onder dit randfchrift:

VIRTUS AVITA.

NVOOROUDERLTKE DAPPERHETD.

Mmmm: NVaar.
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170г. Waarin nu die dapperheyd beftaat, gecft dit opfcbrift van den voorgrond te kennen;

PHILIPPUS V, HISPANIARUM REX, LUDOVICI MAGNI

NEPOS, DE GERMANIS AD LUCERIAM

MANTUVE, XI AUGUSTI.

MDCCII.

PHILIPS DE V, KONING VAN SPANJE, KLEYNZOON VAN

LODEWrK DEN GROOTEN, OVERfVINNAAR DER

DUTTSCHERS TE LUZARA, DEN 11 VAN

OOGSTMAAND 170г.

(i)Europ.

Merk.

Il.ftuk,

170г. pag,

up.

crkur.

Il.ftuk,

170X. pag.

130.

Gelyk de Keyzerfche , zoo hadden 00k

de Kraniche en Spaaníchc benden, naa

'c eyndigen van den veldflag, zieh zeer

digt by de eerílen begraaven , zulks de een

des anders legerplaatsdagelyks uythet grof

gefehut ( i ) bele hoor, op hoope van zynewe-

derparty de ingenome ílandplaats te doen

vcrlaateu. En dewyl de Hertog van Ven

dóme ondertuflchen wel bemerkte, dat de

Prins van Savoije daar toe voor eerft niet

zoudc te brengen zyo , bieldt hy in de tc-

genwoordigheyd des Spaaníchcn Konings

eenen grooten krygsraad , en aan de verga-

derde leden voor van Borgofortc te belege-

renom dus de (г) Кеуzerfc hen , die ftad ge

wonnen hebbende, nog meer in te fluyten

en hen de gemecnfchap met de Po te be-

neemen. Maar dewyl, oro dit oogmerk

te bereyken, men de Keyzerlyke brug

over dien ílroom vooraf zoude moeten ver-

nietigeu, 't gene men te vergeefích voor

en naa den flag beproefd had, zoo was het

mcede gevoelen van geenszins die fiad aan

tetaiten, dewyl de Prins van Savoije, zoo

lang die brug in weezeu was, altyd zoo

veelen onderiland in Borgoforte konde

zenden, als hem goeddacht, 'tgenege-

volgelyk de belegering langduurig ja ligt

vrugteloos zoude maaken ; en dierhalven

dat het raadzaamer was Guaûalla te belege-

rcn, wiens verovering niet min noodzaa-

kelyk en geenszins zoo gcvaarlyk was.

Dit gevoelen drccf boven, men maaktedan

alles gereed tot het beleg dier (lad, en liec

des nachts tuíTchen den (3 ) negenentwintig-

den en dertigften van Oogilmaand daar le

gen de loopgraaven openen. En hoewel zy

van geene buytenwerken, flormpaalen of

watergragtenvoorzien was, zoo verdeedig-

de de Graaf Solari , die daar binnen over

(4) zeventien honderd man het bevel Voer

de , zieh nog elf dagen,met die kloekmoe-

digheyd, dat de Spaanfche Koning hem

het verleenen van eerlyke verdragpunten

niet konde wygeren.Ingevolge van'tzel-

ve wierdt dan de poort, waartegen de aan-

vechtingen geichied waaren, den tienden

vanHerfllmaand denbeleggeren ingeruymd,

en de Keyzerlyke bezetting binnen twee-

maal vierentwintig uuren daarnaa met alle

tekenenvan eer uyt die iladzynde getrok-

ken , over de Keyzerlyke Pobrug , Marcaría ,

Borgoforte en Villa Franca recht tuíTchen

de Adiçe en het meer de Garde naar Tren

te geleyd , onder belofte van geene wa-

penen tegen den Spaanlchen Koning en

zyne bondgenooten voor den eerílen van

Grasmaand (5) des volgcnden jaars te

zullen voeren. Welk Winnen van Gua-

ftalla en de verdere behaalde voordee-

len deezes jaars aanleyding gegeeven heb-

ben dat , hoewel eerft in 't volgende

jaar, te Antwerpen dees legpenning gc-

munt is.

(3)Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

170г. pag.
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(4) Europ.

Merkur.
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De voorzyde bevat in 4 midden het borilbeeld des Spaanfchen Konings, en in den rand deezen

tytel:

PHI-
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PHILIPPUS v, REX

PHILIPS DE If,

cATHOchUs. i703.

JLGEMEENGELOOVIG

KONING. 170;.

De tegenzyde heeft geene verbeelding , maar voert dit opfehrift:

SERVATA CREMONA, MANTUA LIBERATA,

HOSTIUM EXERchU, GUASTAL

LA CAPTA.

KREMONJ BEHOUDEN, MdNTU/l VERLOST, НЕТ VIT/{ND

LTKE LEGER VERSTROOID, GUASTÄLL/I

INGENOMEN.

Het winnen deezer Над begunñigde eeh

ter de Franlche aanflagen niet zoodaanig

als zy wel verwacht hadden , in tegen

deel die zagen zich, wat moeite men had

aangewend , thans eyndelyk genoodzaakt

het eerPt tuÍTchen den vierden en vyfden

van (t) Slagtmaand ’s nachts te moeten op

breeken, hunne benden tc fcheyden, en

in bezetting te zenden. Omtrent een

maand te vooren had de Spaanfche Koning

het leger verlaaten en was, bygeleyd door

vyftienhonderd voetgaßen en even zoo

veele ruyters, den zesden van \Vynmaand

te (ъ) Milaan gekomen. En hoewel hy

aldaar door den Markgraaf de La Pierre,

Ridder van de Annonciade en Luytenant

Generaal van den Hertog van Savoije nyt

des zelfs naam wegens zyne behoude aan

komit begroet was, zoo hadden de {taar

kundígße hovelingen federt eenigen tyd

geene kleyne verkoeling van vriendfehap

tuffchen dien Hertog en de Koningen van

Vrankryk en Spanje ontdekt, zulks zyne

benden, hoewel hy in ’t voorgaande jaar het

opperbevel over de legers in Italië gevoerd

had, thans weynig of niets herûeld waaren,

en de Hertog zelf op een voorgeeven dat

men hem (3) де hoogerhand en eenen leun
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ßoel weygerde,zynen fchoonzoon den Ko

ning van Spanje niet hadwillen fpreeken.

Maar waarlyk dit waaren flechts opgeraapte

fchynredencn; hy zag zyne verwachting ,

door zoo voordeelige gevolgen , als hy wel

uyt de aangegaane verbindtenis met Vrank

ryk gehoopt had.geenszins beantwoord,hy

wierdt van die kroon eer als een onderwor

peling dan een onafgehangelyk Vorû gehan

deld, men mistrouwde hem in alles, en dorft

dierhalven , om hem alle magt te bcneemen

van aan de Franfche grenzen eenig naa

deel te konnen toebrengen, eene verwiffe

ling (4) zyner ervelyke Staaten , tegen

eenige anderen, aan gene zyde van ’t ge

bergte tegen den Staat van Milaan, aanbie

den. En gelyk ’t weygeren van deeze

te aanvaarden , het wantrouwen deed toe

neemen , en de eerfte vriendfchap meer en

meer onderling verkoelen, zoo meenden

eenige verreziende Staatkundigen van nu

af aan te konnen afmeeten, dat, niet tegen

ñaande des Hertogen Dochter met den

Spaanfchen Koning getrouwd was,des zelfs

aangegaane verbindtenis met Vrankryk en

Spanje, volgens de getuygenis van dit ge

denkpenningtje, van geencn langen duur

{londt te weezen.

 

 

De voorzyde.bevat het geharnaûe borúbceld van den mifnoegden Hertog, binnen deczen ty

tel :

VICTOR AMADEUs II, Der GRA-rra DUX SABAUDUE.

VICTOR мирное DE II, DOOR GODS GENÁDE HERrOG

[от .MI/0172.

1111 fDeel. Nun n De
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1702“ De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar een opl'chrii't zinfpeelende op het nachtgezigt

van den Koning Nabukadnezar, welke een overgroot (t) ilandbeeld in zyne {laap had gezien,

“339“ wiens hoofd van louter Goud, de borfl en armen van zilver , de buyk en dyen van metaal,

äfgääm. de beenen van yzer en de voeten censdeels van {leyk andersdeels van yzer waaren, die door ee

nen afrollenden Ireen verbryzeld wierden en, volgens de uytlcgging van en Profeet Daniël, den

val van ’t Babelfche ryk bediedde. Het opfchrift diensvolgens luydt aldus:

CREDO IN STATUA DANIELIS FERRUM ET LUTUM

NON BENE DIU COHAERERE.

M D C C I I.

IK GELOOF DAT, IN ’T STANDBEELD VAN DANIEL, НЕТ

`TZER EN SLETK NIET LANG SAMEN ZULLEN

‘ VERKNOCHT ZIN 1701.

Behalven het Keyzerlyke leger in Italië,

’t gene naa ’t opbreeken der Franfche en

Spaanfche benden aldaar insgelyks in de lle

den (2.) in bezetting trok, had zyne Keyzer

lyke Majelleyt vroegtyds bezorgd geweefi

om op de grenzen des Ryks een ontzag

lyk leger tegen Vrankryk in ’t veld te bren

gen. Het zelve {lond by de veertigduy

zend man Herk te weezen, behalven acht

duyzend Poolen,welken, volgens zeker ge~

ílooten verbond en waarvan men te Wee

nen in Grasmaand van Warfchou de beveili

ging ontñng, in den Keyzerlyken dienfi

waaren getreeden en aan den Opperryn met

den aanvang van Bloeimaand (3) moellen

weezen. En gelyk de Keurpaltfche ben

den reeds in Sprokkelmaand de lieden

’Iraarbach , Bernkallel , Treben , Veldents

. en verfcheydene andere oorden van den

Hondsrug, gelegen aan de Moezel, had

den in bezit genomen , zoo had men ookte

Manheym , Heydelberg, Nieuwftad en

Ladenburg, veel voorraads (4.) by een ge

bragt en den uytvoer van allerhande paar

devoeder,graanen en eetwaaren ten leherp\

fte verbooden. Om den veldtogt te ope

nen wierdt omtrent het begin van Gras

rnaand uyt het Keyzerlyke leger, ’t gene

te Langenkandel lag en dagelyks door het

bykomen van nieuwe krygsvolken verlierkt

wierdt, eenige benden tot het in bezit nee

' men van Kroonweiflenburg gezonden; op

wier aannadering de Franfche bezetting,

zeshonderd ruyters fierk hals over kop

daaruyt naar Hagenau week , zulks de uyt

gezondene Keyzerfchen zonder eenig ver

lies in die í`tad kwamen, te gelyk Lauter

berg, Billichem, Belheym,en Herfcheym ,

in bezit namen , midsgaders alle de dor

pen van de Palts, en het Bisdom van Spier

rondom Landon afgraasden , om te beletten

dat de Franfche bezettelingen der laatflge

melde Ilad van ’t platte land den minûen

voorraad (5) bekwamen. Gevolglyk wierdt

Landou, volgens het beiluyt, ’t gene men

te Weenen in den geheymen Raad geno

men had, in ’t ronde bezet, en binnen

weynige dagen zoo uaauw ingeflooten dat

alle toevoer van buyten geliremd en de nyt

gezette Keyzerlyk brandwachten met die

van binnen konden fpreeken. Dit gefchied

de onder het beleyd van den Prins van Ba

den, aan wien de Keyzer het opperkrygs

bevel aan den Ryn had opgedraagen; en

dewyl hy de zelfde was, welke in den

voorgaanden Turkfchen oorlog zoo on

gemeene overwinningen op de ongeloo

vigen in Hungaarye behaald had, vat

[еде men thans van hem geene min

dere hoope op, en gaf dierhalven deeze

aan hem opgedraage waardigheyd aan

leyding, dat door den Duytfchen pen

ningmaaket loris Hautfch de volgende gc

maakt is.

 

De voorzyde is bellcmpeld met des Hoogenbevclhebbers geh arnaflborflb'eeld, omzoomd door

deezen tytel:

LU
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1702.

LUDovrcus WILHELMUS, Mancnro BADENsrs, EXaRcr'rth *__*

CIESAnnt GENr-:rtanrs LOCU M

TENENS.

е LODEWTK WILLEM, MARKGRAAF VAN BADEN, GENE

RAAL LUTT'ENANT' VAN ’T KET

LTKE LEGER.

Naafl eenige Franfche wapenen is op де andere zyde de grootmoedige ilandvafligheyd verbeeld,

aan wier rechterzyde een kind een fchild houdt met eenen leeuw beltempcld, hebbende tot by

fpreuk:

SEMPER ID ЕМ.

ALT'I'D `DE ZELFDE.

Te weeten in ’t bevechten zoo der Turken als der Françoizen. Voorts Ilaat zoo in den boven

rand als op den voorgrond:

VIRTUS CONSTANS DUCIS FORTISSIMI.

M D C C I I.

BESTANDIGE DAPPERHETD VAN DEN STERKSTEN

BEVELHEBBER. 1702.

Eyndeiyk leeil vtiren op dedikte des pennings deezen dichtregel van den Romeynfchen(r)Min (n Ovid;

nedichter: _' ` ‘ Fart. lib.

_ V-9»s7'9\

NEC SATIS EST MERUISSESEMEL COGNOMINA MARTIS.

HET' IS NIET GENOEG EENMAAL DEN BTNAAM

VAN MARS VERDIEND2 TE

HEBBEN.

Deeze llad door den ervaaren krygsver- te Langenkandel op , {loeg zich met zyn

nufteling Vauban op lall des Franfchcn Ko- onderhoorig leger tenbeleg voor Landou,en

nings in ’t jaar zestienhonderdeenentachtig liet door zevenduyzend man den doortogt

(„Ешь (2)ореепе ongemeene wyze verflerkt,had te Lauterburg, en door eenige Efquadrons

Merk. niet tegenflaande de bezetting maar drie- ruyters dienteKroonweiiIenburg bezetten,

2233338. duyzend man onder het bevel van den Ste- als zynde die de eenige toegangen, waar

,8„ devoogd van Melak как was, van den langs de Maarfchalk van Кишат, die over

beginne deezer influytingen Ilraks (3) l het Franfch leger aan den Ryn het bevel
(3) Europ» - l

Merk. lchaarsheyd aan eetwaaren, zulks veelenl voerde, de belegerde flad zoude konnen

11.7iìgkêag ¿amm ilaande hielden dat zoo overilerke te hulp komen. Den negentienden(;) van (swamp.

2.82. ' flad door ’t uythongeren, met deeze in- Zomermaand wierden dan de loopgraaven Merk“

. и. n кiluyting {lechts te achtervolgen, zonder » vyfhonderd treden van den bedekten weg „едим;

’tvergietenvan veelmenlchenbloed,tot het geopend, twee dagen laater twee beuke- $S~

openen haarer poorten zoude konnen ge- ryen voltooid, en federt alles vervaardigd

bragt worden. Maar de Prins Lodewyk om op de aankomll van den Roomfchen

(4)Ецгор. van Baden uyt Bamberg, Wurtsbnrg , (4) Koning zoo aanzienlyke [lad met naadruk

тет:- Neurenberg en Frankfoort het noodige ge'- aan te tailen. Want zyne Keyzerlyke

„0:58, fchut en den verderen oorlogstoeflel ont- Majeileytwel voorziende hoehct Ryksle

54- fangen hebbende, brak den zellienden van ger aan den Ryn vry flerker dan dat der

Zomermaand.uytzynebetrokkelegerplaats Franfchen, en dierhalvcn in Ilaat Ilond te

Nunn a. wee»
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170г.

(t)Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1701. pag.

162.

(1) Hubn.

geflachtk.

tat. 3 r-

weezen ora iet van gcwigt te ondernee-

men, had het beleyd van deezen Veld-

rogt aan den Ryn in 't begin van Gras-

maand aan zynen oudften Zoon den Room-

fchen Koning opgedraagen. Dierhalven

tot deezen reystogt de (1) noodige toe-

rufting federt zynde vervaardigd, vertrok hy

met een groot gevolg en verzcld van zyne

Gemaalin, Wilhelmyne Amalia, Dochter

van Johan Frederik Hertogvan Hanover,

met welke hy den vierentwintigften (2) van

Sprokkelmaand des jaars zeftienhonderd-

negenennegentig getrouwd was, ten zel-

ven dage als 't Keyzerlyke leger ten beleg

van Landou trok, uyt de hoofdftad Wec-

uen, en kwam den zevenentwintigftcn van

Hooimaand , door meeft alle de Keyzer

lyke Hoofdbevelhebbers een groot uur te

moet gereeden, ondcr 't doen van twee-

honderdtwintig (3) kanon- en tweehon- йегы-?1''

derdzevenendertig morticrichooten voor n.ftuk,

de aangevochte ftad , in 't Keyzerly- *7°г-Ра$

ke leger , geevende de reystogt van

den Roomfchen Koning aanleyding toe

het munten van deezen gedenkpen-

ning.

Met zyn geharnafte borftbeeld , omzoomd door deezen tytel , is de voorzyde beflem-

peld:

JOSEPHUS I, Dei Gratia ROMANORÜM ET HUN

GARY REX.

yOZEF DE I, DOOR GODS GENADE KONING VAN DE

ROMETNEN EN HUNGAARTË.

U) Hubn. Welke eerfte waardigheyd hem den vierentwintigften van Louwmaand zeftienhonderdnegen-

geflachtk. ' tig, even als (4) de tweede den negenden van Wintcrmaand drie jaaren vrocger was opgedraagen.

taf. 31. Op de tegenzyde ziet men hem naar de wys der oude Romcynfchc Keyzcren (f) tuflchen drie ge-

(y)Ou- wapende krygsknechten, met een werpfchigt in dc hand, en des als reysvaardie tc paarde zitten.

Jjoog Hetom-cnoplchriftluydtaldus:

pag. 403«

VOTA PRO EXPEDITIONE GALLICA SÜSCEPTA

M D С С I I.

HETLfTENSCH WEGENS DEN ONDERNOMEN

KRIGSTOGT TEGEN DE FRAN

SCHEN 170г.

Vooits is de dikte des pennings nog beftempeld met deeze gewoonlyke fpreuk van den te veld

getrokken Koning :

AMORE ET TIMORE.

DOOR LIEFDE EN FREEZE.

De Stedevoogd van Landou , uyt dit

geweidig fchieten en de ongemeene bewee

ging van 't Keyzerlyke leger aftneetende,

dat de verwagtwordendeRoomfch-Koning

daarin was aangekomen , lier den zelven

uyt zynen naam door eenen uyt de ftad go

zonden trompetter begroeten en te gelyk

verneemen waar zyne Majefteyt haar ver-

blyf ftond te houden,omte belecten dat het

door 't kanon der ftad niet belchaadigd

wierdt. Maar die hem voor deeze aanbie-

ding bedankt hebbende»betuygde haar ver-

blyf
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blyf alom te zullen houden en des te kon

жжёт?— пеп fchieten werwaart (1) het hem goed

Itualr, dacht. Gevolglyk nog dien zelfden dag

‘701' Р‘Р де loopgraaven hebbende bezigtigd, deed

59' zy den volgenden het leger in ilagorde

fchaaren, reedt te paarde rondom ’t zelve

en alle zyne rycn heen , en gaf lait dat de

aanvechtingen tegen de itad en haar ilot

met de uyterite naadruk zouden worden

voortgezet. Dit gefchiedde; en hebbende

de belegeraars tuilchen den veertienden en

vyftienden van Oogitmaand twee mynen

der belegerden ontdekt en het buskruyt

daaruyt gehaald, wierdt de voorfchuynte

van den bedekten weg der itad beitormd,

ten koiten van vyftig zoo dooden als ge

quetiten veroverd , en op lait van den Graaf

van Thungen aldaar twee beukeryen opge

recht. Den tweeden nacht daarnaa (2)

maakten de belegeraars,naa een hartnekkig

gevecht van drie uuren , waar in onder an

(1.) Europ.

Merkur.

Il. ituk ,

l 7 oz в

1770

 

dere de Graafvan Soiiions ,oudite Broeder

van den Prins van Savoije doodlyk gequetit

wierdt, in den derden aanval zich insge

lyks van den bedekten weg van ’t ilotmee

iter. De belegerden ondertuiïchen verweet

den zich by alle voorvallen even moedig,

niet tegenitaande men wilt, dat de Graaf

van Melak gebrek aan geld had. Want als

die Над nog maar ingeilooten wierdt gehou

den , onderichepte de Graaf van Leyningen

eenen Franichen Brigadier, desgelyks ee

nen Kornel , en vericheydene mindere be

velhebbers nevens hunne bedienden, wel

ken eene goede fomme gelds in goud (3)

by zich hadden , om die in de itad te

brengen. Invoegen de Stedevoogd om

zyne onderhoorige bezetting de behoorly

ke leening te bezorgen , federt zyne zilve

re vaten liet aan itukken fnyden, en daar

van itaande het beleg dusdaanige (4) nood

itukken maaken.

1701..

(3) Europ.

Merkur.

I. iluk ,

1701.. pag;

1.81..

I4) Num;

Hiilor.

MDCCII.

fol. 199.

(41.1 vim 4 s

(LANDAV 1701

 

Ien ll.Behalven verfcheydene leliën , waarmede de hoeken en randen beilempeld zyn , voeren zy

allen in ’t midden het wapenichild van den Graaf van Melak, zynde drie roode dwarsbalken o
р (5) Num.

eenen zilveren grond, eneen zwarte leeuwenpoot op een goud veld (5),daarnevens den naam der ниш.

itad, het jaar der belegeringe, en hunne onderfcheydc waarde, waarvoor zy gangbaar geweeit MDCCI.

hebben. Als by voorbeeld het grootite: fol. zoo.

4 LIVRES, 4 Sous LANDAU 1702.

VIER GULDENS, VIER STUoTVERS ТЕ LJNDOU 1702.

III en IV. Zoo heeft ook het derde voor twee guldens twee ituyvers , cn het kleynfte voor

eene gulden eene ituyver gangbaar geweeit.

1111 Teel. Oooo l En
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1701..

(1)Europ.

Merkur.

ll . (luk ,

1_701.. pag.

179.

/

l

En hoewel hierdoor de moed der be

zettelingen wierdt opgebeurd, zoo kon ’t

echter geenszins den belegeraars het voort

zetten det aanvechtingen beletten, want

deezen alles om het hoornwerk te bellot

men , hebbende vervaardigd , zoo ge

fchiedde де aanval des nachts tuiTehen een

en twee nuten van den negenden van Herfil

maand , met zoo goed beleyd en weergaa

looze dapperheyd, dat het in een vieren

deel uurs was veroverd, en, niet tegen

ílaande de vyand, zoo als hy in de ilad

week, verfcheydene mynen aanilak , zeer

weynigen der aanvalleren het leeven daar

by infchooten. lnvoege de Stedevoogd,

bevreefd (1)dat men met dit geluk,den zoo

wel nytgevallen {lorm ook tegen de Над

zelve mogt voortzetten, onder ’t roeren

van de trom een wit vaandel om te hande

len liet opfleekeu. Naa ’t uytwiiTelen der

wederzydfche gyzelaars, wierden de voor

waarden opgelleld, en den tienden weder

zyds ondertekend. Uyt krachte van wel

I Des Ronmfchcn Konings geharnalle borilbeeld, gefierd met het Guldenvlies, en hebbende

 

/`

ken de Graaf van Melak den volgenden

morgen eene poort den Keyzerfchtn in

ruymde,nog dien zelfden dag nevens zyne

bezetting omtrent tweeëntwintighonderd

man ílerk, medevoerende vier {lnkken ge

fchut, met alle tekenen van eer nyt die

(lad, onder geleyde van eenige (1.) Key

zerlyke vol en, naar Straatsburg trok.

Niet zoodraa was Landon aldus ingeruymd

of de Roomfch Koning, verzeld van zyne

Vorillyke Gemaalin, ging bet bezigti en

en gaf het gebied by voorraad aan gen

Graaf van Frife , Veldmaarfchalk der Key

zerlyke benden. Waar op haare Maìei'tey

ten zich naar Heydelberg be aven.De Prins

van Baden herzamelde ook et Keyzerly

ke leger omtrent Kroonweiflenburg byeen,

en liet aldaar onder het drievoudi losbran

den van alle het grof- en handge chut den

Ambrofiaanfchen (3) lofzang wegens het

veroveren van Landon zingen, van welk

behaald voordeel de gedachtenis op de vol

gende penningen bewaard wordt.

het

(1.) Europ.

Merk.

Il. iluk ,

1701.. pag.

18o.

l 3 Europ.

erk.

Il. (luk,

1702. а a
181.. p s
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het hoofd met laurier bekranllz, is op de voorzyde van den eerfien omzoomd door deezen jaarduy- I 70,“

denden tytel:

INVICer GERMANIA?. REX, IossPIIVs, I, LANDAVII

EXPVGNATOII.

702m? DE I, oNVERWINNEL-IKE KONING VEN

DUITSGHLIIND, OVERWINNAKR

` ют ЬААШОСА

Duytl'chland , als eene gekroonde vrouw, leunt'op de tegenzyde op eene kolom,die de gedaante van

де letter I heeft en op de eerlIe letter van des Roomlchen Konings voornaam zinfpeelt. Aan

zyne flinkere zyde houdtde Keyzerlyke arend de afbeelding van L A N DO U, en de in de wol

kendveïbeelddeoorlogsroem den daar door bekomen zeegenkrans boven zynhoofd. Het randfchrift
uytndus: ` . -r »,-`

- .n

GERMANIIE GLORIA.

DEAGLORI VAN DUTISCHLAND.

Eyndelyk leefl: men op de dikte van deezen penning, die door den fiempelfnyder Seidlitz ge

maakt is, nog deeze twee Latynfche dichtregels: l

PANDITE, CUR REGI PORTAS O'CCLUDITIS HOSTES,

MAGNI VI DICIT 'NOMINIS INGREDIAR.

DOET OPEN, WAAROM SLUTT GT VTANDEN DE POORTEN

VOOR DEN KONING, HTZEIDT, DOOR DE KRACHT

VAN ZTNEN GROOTEN NAAM, IK ZAL

BINNEN KOMEN.

II De tweede, door den Penningmaaker P: C: Bakker gemaakt, heeft op de voorzyde, rondom

het geharnalie borilbecld van den zelfden Voríi,dit randfchrift: ' '

JOSEPHUS I, Der GRA-rra ROMANORUM, GERMANIA-z,

HUNGARIA: REX, ARCI-linux

AUSTRIAE.

_'ïOZEF DE I, DOOR GODS GENADE KONING VAN DE RO

AIETNEN, DUTSCHLAND EN HUNGARTE, AARTS

HERTOG VAN OOSTENRTK.

'Het geluk {laande met zynen rechteren voet op een rad, ’t gene op verfcheydene wapenen

rull, wyit met de eene hand naar de gewonne Ibid, en houdt met de andere het Oolienrykfche

wapenfchild, terwyl cene uyt de lucht komende hand .het zelve by het haair vat; onder deeze

fpreuk:

FORTITER ET FORTUNATE.

DAPPER-EN GELUKKIGLTK.

III Met het kopiìuk van den Romeynfchen Koning is wederom de voorzyde van den derden,

onder deeze fpreuk , beliempeld :

VICTORIA FELIX AUSPICIIS EFFECTA TUIS.

ONDER UWE BESTIERING IS DE GELUKKIGE OVERWIN.

.NING TE WEGE GEBRAGT; '

Ooo o z Onder
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170г. Onder welke afbedding voorts nog op den voorgrond ftaat:

JOSEPHO Romanoruh ET Huncahia REGI, PRIMA

AD RHENUM EXPEDITIONE

CONFECTA.

AAN JOZEF KONING FAN DE ROMETNEN EN HUNGARÏÈ',

DE EERSTE KRYGSfOGT AAN DEN RTN

ZTNDE VOLÎROKKEN.

De (lad Landou , als de bovengeftelde naam te kennen geefc, is met alle haare buytenwerken

onder dit jaarfchrift op dc tegenzyde verbeeld :

CessIt LbofoLDo Magno et Iosepho.

ZT ZWICHT FOOR DEN GROOTEN LEOPOLD

EN JOZEF,

i

Om van deeze fpreuk de geheyme zinfpeeling te verftaan moet men weeten hoe boven eene der

»p poortcn (1) van Landou een jaarfchrift gefteld was, dat die ftad voor niemand zou zwigten, cn

Merk!'01* dewyl nu het integendcel gefchied was, zoo is door den Biegtvader van den Roomfchen Koning

ll.ftuk, het bovenftaande jaarfchrift tot antwoord van 't zelve, even als dit van den voorgrond gemaakt

170г. pig. geworden:

I Si*

PosthaG CeDet neMInI.

NAA DEEZE MAAL ZAL НЕТ VOOR NIEMAND

ZWIGTEN.

IV Het borftbecld van KONING JOZEF (JOSEPHUS REX) is op de eene zvdf,

tuflchcn
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tuflchen de Franfche zon, de Turkfche halve maan en elf ftarren van mindere Vorften gcfteld, en xyox

die geheele vcrbeelding gevolglyk zinfpcelende op den bekenden droom van den Aartsvader Jozef.

Waarom ook in den rand deeze gewyde (i ) fprcuk ftaat: (0 } B°ek
a J 4 * Mofiskap.

XXXVII.

SOL ET LUNA ET STELLAE ADORABUNT EUM. * ?-

GENesis, 37.

DE ZON EN MAAN EN STARREN ZULLEN HEM

AANBIDDEN. '

НЕТ BOEK DER SCHEPP INGE НЕТ 37. HOOFDSTUK.

Even gelyk aan den zoon van Jakob in Egypte naamaals gebeurd is. Voorts is nogdevoorgrond (г) Bock

beftcmpeld met (г) deeze fpreuk van Jozua, V^Si4P"

PRINCEPS EXERCITUS DOMINI. JOSuje Capite V.

DE FORST FAN 'Г HETR DES HEERE.

f HOOFDSTUK FAN JOZUE.

Boven het gewönne Landou houdt op de andere zyde de vliegende Keyzerlyke arend eenen

wimpel, bcilempeld mec den naam dier ftadj op den voorgrond naat de tyd haarer veroveringe

en in den rand dees een en andere jaarduydende dichtregel:

Caesareo aVspICIo, regIs VIrtVte, baDensIs

feLICI DVCtV, gaLLo est eX VngVe retraCta.

ONDER НЕТ KEYZERLYK BESTIER, DOOR DE DAPPERHEYD

DES KONINGS EN ONDER DE GELUKKIGE AANLEY.

DING VAN BADEN IS НЕТ UTT DE HAANE-

KLAAUW GERUKT.

Eyndelyk leeft men nog deeze (3) fpreuk op de dikte des pennings : (3) Boek

Jofue кар.

Í. V.o.

TECUM EST DOMINUS DEUS TUUS IN OMNIBUS, AD

QUjECUNQJJE PERREXERIS.

JOSüiB Capite I.

DE HEERE UWE GOD IS MET U ALOM, DAAR GT

HEEN GAAT.

I HOOFDSTUK FAN JOZUE.

i

V De bceldenis van den Roomfchen Koning , met eenc groóte paruyk verfierd, flaat binnen

deezen tytel op de voorzyde van den vyfden :

JOSEPHUS, Dei Gratia ROManorum ET HUN-

Garia Rex.

yOZEF, DOOR GODS GENADE KONING FAN DE ROMETNEN

EN HUNGARTE.

Het gebombardeerd wordende cn in den vlamftaandc Landou is op de andere zyde onder die

om- en opfchrift verbeeld :

ARMORUM PRIMITIVE, LANDAVIA RECEPTA Die 10

, SEPtembris 1702.

Uli "Deel. Ppp p DE
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DE EERSTELINGEN DER WAPENEN LANDOU INGE-

NOMEN DEN to DAG VAN HERFST-

MAAND. 1701.

(i)Ovid. Voorts is de diktc van den rand nog bcftcmpcld met deeze twee (1) Latynfche dichtre-

Trift.lib. gek;

LEOPOLDE!

NUNC TE PROLE TUA JUVENEM GERMANIA SENTIT,

BELLAQUE PRO MAGNO CASARE C^SAR AGIT.

LEOPOLD,

NU ERKENT DUTTSCHLAND IN UfVEN ZOON,

DE DAPPERÜEYD UfVER JONKHETD,

ALS DE TOEKOMEND E KETZER

DEN OORLOG VOOR DEN KETZER VOERT.

VI De laatfte cyndelyk verbeeldt op de eene zyde boven de meergemelde ftad denKeyzerlyk-

ken arend, die onder de gunftige aanblaazing van den zuyden wind de Franfche zon ftaroogendc

beziet: waarop die binnenfte randfehrire zinfpeek:

VENIENTIS SIBILUS AUSTRL

НЕТ GEBLAAS FAN DEN AANKOMENDEN ZUTDENfVIND.

De wederhelfc van dat binnenfte randfehrife luydt nog aldus :

ASPIRAT PRIMO FORTUNA LABORI.

DE KANS BEGÜNSTIGT DEN EERSTEN AANTOGT.

ID Eclog. Waar rondom meer buytenwaart nog dit tweede randfehrift, zyndeeen dichtregel van (1) Vir«

lV.vf.49. gilius , gefteld is.

CHARA DEUM SOBOLES, MAGNUM JOVIS IN-

CREMENTUM.

BEMINNELTK KIND DER GODEN, GROOTE AANWAS

VAN JUPITERS STAM.

i

Op den voet dier zyde leeft men nog dit opfchrift :

TALE DABIT SPECIMEN.

ZULK EEN PROEFSTUK ZAL HY GEEVEN.

Op de tegenzyde leeft men, onder eene lofblaazende Faam en binnen twee zeegetakken, dit

langwylig opfchrift:

CiESARI JOSEPHO,

PATRIA GERMANO, DIGNITATE ROMANO,

VICTORIA GALLICO,

F Е-
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FELICl TRIUMPHATORI, OB LANDAVIAM,

MÜNITISSIMUM GALLIGE PROP UGNACUL U M,

EXPÜGNATAM

Sacrum. Anno MDCCII.

1701.

AAN DEN {TOEKOMENDEN) KETZER JOZEF,

DOOR DE GEBOORTE EENEN DUTTSCHER,

DOOR DE HOOGHEXD EENEN ROMETN,

DOOR DE OVERWINNING DEN FRANSCHEN GEETNAAMD,

EN GELUKK1GEN ZEEGEPRAALER,

WEGENS НЕТ INNEEMEN VAN LANDOU

DE STERKSTE GRENSFESTING FAN FRANКRTК

T0EGEWE7D IN *T J AAR 1701.

Rondom welk opfchrift, en zeegetakken cyndelyk nog in den rand dees dichtregel van den м v¡r*.

Sbelfden Heldendichter (i) gclcezen wordt : Eclcg

IV.^.48,

AGGREDERE, O MAGNOS (ADERIT JAM TEMPUS)

HONORES.

AANVAAR DOCH, WANT DE TTD ZAL NU NADEREN, DE

GROOTE STAATEN.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1701. pag.

18*.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1701. pag.

61.

De Prias Lodewyk van Baden, naa

'c Winnen van Landou , by KroonweüTem-

burg op de geraelde wys over ditverkreege

voordeel hebbende gevierd , liet (Iraks ee-

ne fchipbrug over den Ryn Haan en ver-

ícheydene benden (1) daar over trekken,

om aan de onderneemingen van den Keur

voril van Beijere her. hoofdtebieden. Dees

had, federt hy uyt Brabant naar zyne Staa

ten vertrokken.was, zoo ongetneene krygs-

bereydfelen gemaakt, dat heel Europa de

oogen daarop geveitigd had , te rriecr de

wy1 hy zyn waar voornemen bedekkendc,

niets dan het heyl des Ryks en her hand-

haaven van den vreede bctuygde in 't 00g

te hebben. Te vergeeflch nogthans had de

Keyzer hem tot het treeden in 't groot ver

bünd tegens Vrankryk verzogt, te ver-

geeffch had hem 00k de Keurvoril van

Ments zyne (3) bemiddeling om eeuegoc-

de veritaudhouding met den Keyzer te on-

derhouden aangebooden , in tegerrdeel

iloot hy met de Frankifche en Zwabifche

Kreitfen een onderling verbond om het ont-

flooken oorlogsvuur, zoo het al tot in

't Ryk doordrong , van hunne grenzen te

verwyderen. Dus was men aldaar tot in

't begin van Herfllmaand in volle ruft , als

wanneer de Keurvoril, op een voorgeeven

dat die van de Zwabifche Kreits de met hem

gemaakte verbindteriis verbraken , den acht •

ften dier maand by krygsliil zieh van

Ulm hoofdilad van dat geweft (4) opdee-

ze wys meefter maakte. Des morgens om

irent vyf uuren naderden twee-of drieduy-

zend Beijerfchen ,onder de gunft van eenen

dikken nevel , de Ganzepoorr, en zynde

door zes hunncr uyt de ftadgekomeneced-

verwanten verwittigd dat men aldaar niet

euvels vermoedde, keerden die in boere

kleeden te rug, ñamen den fchildwagt in

beilag, vermeeiterden met hulp der anderen

het wagthuys , en hebbende twee of di ie

andere foldaaten dood gefchooten , renden

alle de Beijcrfche (5) volken ter (lad in,

wier markt en tuyghuys zy ftraks in bezit

nameu. Immiddels raakten de burgers te

vvapen cn de Magiftraat op 't Raadhuys

byecn, wien men eenen brief van den

Keurvoril overhandigde, met verzock van

aan zyne benden , mids raen voorgaf dat

de Zwabifche Kreyts de aan hem beloof-

de onzydigheyd verbroken had, twee

poorten in te ruymen , en voorts nog van

hem bezetting ontfangen,omdus zyneerf-

landen in zekerhcyd te ftellcn. Dit wierdC

ingewilligd, en aldus de hoofdilad van

Zwabenland onder 't bedwang van den

Keurvoril van Beijere gebragt, tot wiens

eere , wegens deeze wel uyrgevoerde on*

dernceming, de twee volgende penningen

gemunt zyn.

(4) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1701. pag.

183.

($) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1701. pag«

184.

Ppp p X I Tul*'
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I Tuflchcn den Donau, waar aan de verrafte (lad legt, en cene knielendc vrou, die hemdcrzel-

ve flcutel aanbiedt, ftaat de Keurvorft in Romeynfche kleeding boven het wapenfchild dier ftad

tuiTchen verfcheydenc legertekens op eenen Vierkanten voetftal , houdende in de rechter hand ce

nen met kurier omvlogten degen, en in de flinkere, mids hy Ulm op eenen dag veroverde alsde

de Roomfchc kerk de gedachtenis van de geboorte van 's Heylands Moedcr viert, een fchild be-

ftempeld binnen eenige zonneftraalen met de eerfle letteren van haaren naam , en voons nog in

den rand met deeze fpreuk :

IN HOC SIGNO VINCO.

. IN DIT TEKEN OVERWIN IK.

Op den Vierkanten voetftal leeft men zoo onder als boven de wapenfchildcn van Ulm , en

Augsburg dit opfchrift :

ARTE ET MARTE IN UTROQUE MAGNUS.

DOOR НЕТ BELEYD EN DE WAPENEN IN ВЕГ-

DEN GROOT.

Een Zwabifche huysman rukt op de tegenzyde de opgehange kaart der overrompeldc ftàd ter

neder onder dit randlchrift :

SIC ERAT UTILE CAPI.

DUS WAS НЕТ VOORDEELIQ INGENOMEN

ТЕ WORDEN.

Eyndelyk leeft men op den voorgrond den dag, de maand en 't jaar, wanncer dit gefchied

ULMA STRATAGEMATE CAPTA 8 SEPTembris

Anno 1702.

ULM DOOR KRTGSLISr INGENOMEN DEN 8 VAN H&RFST-

MAAND IN 'Г JAAR 1702.

II Detweede, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde de gemeide Moeder-

tnaagd zittende op de wölken, aan wie een knielende Engel de kaart van Beyere aanbiedt} onder

deeze fpreuk:

НАС PRESIDE TUTA.

FETLIG ONDER DEEZE BESCHERMSTER.

Want
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(1) Europ.

Merk.

Il. пик ‚

1702.

Pag- l9?»

Want het is door geheel Beijere dat zy als Befchermheylige des geweits wordt aangeroepen,

't gene ook het ondergeitelde opfchrift bevcitigt:

l

BEATA VIRGO PATRONA BAVARIAE.

DE ZÄLIGE Mazen BESCHERMHETLIGE

VAN BEIyERE.

Onbefchryvelyk was de verbaasdheyd,

als men op den ry ksdag te Regensburg van

het overrompelen van Ulm bericht kreeg:

invoege de Beijerfche afgezant eensdeels

om de ontruitte gemoederen tot ’t bedaaren

te brengen , andersdeels om het gehouden

gedrag zyns Meeiters te verfchoonen den

twaalfden van Herfitmaand aan die door

luchtige vergadering bekendmaakte de in

bezitneeming dier itad alleen, om de Beijer

iche grenzen te verzekeren, gelchied te

weczen. Dierhalven dat hy nyt den naam

ovan den Keurvorit zynen mceitergelait was

te verklaaren,hoe de zelve by haare vrydom

men en voorrechten zoude gelaaten worden,

en des geene de minite verandering op het

ituk van den Godsdienit itondt te onder

gaan: even gelyk hy in een naader bericht

ichrift aan die doorluchtige vergadering

eerlang wydloopiger hoopte _mede te dee

len. Dan die zaak, des onaangezien, den

volgenden dag by de drie (1) vergaderin

gen zynde in overweeging gebragt, ver

klaarde men eendragtig yk het overrom

pelen van Ulm eene ongehoorde inbreuk

tegen den vreede des Ryks te weczen , en

dicrhalven den Keyzer op ’t onderdaanigit

te bidden van zyne rechtvaardige gram

ichap tegen den vreedcbreekenden Keur

vcrit te laaten uytberitcn, midsgaders hem

deitad Ulm in haaren voorigen itaat te doen

herilellen , of dat men zoude genoodzaakt

zyn tot die uyteritcn te komen , welken in

de rykswetten vervat waaren. Dit beiluyt

wierdt nog dien zelven dag aan dc Ke zer

lyke gemagtigden overhandigd, met een

naadruklyk verzoek aan den Keyzer zelf„

van dat ten ipoedigite een buytengewoone

renbode aan den Roorni'chen Koning in

’t ryksleger mogt worden afgevaardigd, ten

eynde die zoodaanige kraehtdaadige mid

delen, welken de tegenwoordige tyd en ge

legenheyd toelieten, wilde by de hand vat

ten,waardoor dc ilad Ulm ten fpoedigite uyt

haare verdrukking koude verloit worden.

Ingevolgen van dit ernitig verzoek fchreef

(2) де Keyzer den tweeëntwintigilen van

Herfitmaaud eenen eygenhandigen brief

aan den Keurvorit van Beijere, in welken

hy zich op het naadruklykit wegens des

zelfs gehouden wangedrag beklaagde, het

ontruymen van Ulm beval, ofhem dreygde

de fchaade, zoo voorbedachtelyk, en zon

der eenige fchynbaare,veel min rechtvaar

dige oorzaake , aan ’t Ryk toegebragt, vol

gens de gemaakte rykswetten op hem te

zullen verhaalen. Voorts hem hebbende

voor oogen geiteld wat laiter hy zich daar

door by de naakomelingfchap had op den

hals gehaald, gaf hy hem in bedenken of

de kroon van Vrankryk aan hemde gedaa

ne beloften, door welke zy hem tot die

zytred gebragt had, met meer oprechtheyd

thans zoude naakomen dan wel voorheen

aan zoo veele andere Moogendheden,

welken tot haar naadeel de bedrieglyk

heyd ( 3) haarer voorilagen zoonu zoo
danv niet dan te veel reeds waaren ge

waar geworden. Hoe 't zy , dit man

moedig beiluyt der Ryksvoriten om den

Keurvorit van Beijere in zynen pligt te

houden, en de aanmaaning des Keyzers

om zich door de itreelende beloften

van Vrankryk niet te laaten misleyden,_

meen ik dat aanleyding tot het maaken

van deezen penning hebben gegeeven.

 

Op de eene zyde ziet men boven eene zoetfchuyfclende Krokodil., den naam van LODE

W2’K D EN XIV ( L О U l S r4) itaan, welke eenen in ’t verfehiet verbeeldden reyzigcr zoekt

te miileyden. Het randfchrift luydt aldus:

1111 fDeel. СЫЧ ч \ МА

1701..

(1.) Europ.

Merkur.

ll. iluk,

1701.. pag.

194.

(3) Europ.

Merkur.

Il. iluk ,

1702.

195.

Р‘В

ь/
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(') II. Deel

fol. 13 t.

(1)Europ,

Merkur.

ll . (luk ,

1701.. pag.

191..

(2) Europ

Merkur.

Il. пик,

1701.. pag.

199.

MALUs, Uni su BONUM FINGIT, EST PEserUs.

EEN ‚аи/влив, А'ЬЬ‘ HT ZICH GOED УВЫ/п, Is

DE ,QUE/msm.

En daarom , gelyk het opl'chrift van den voorgrond beveiligt, met recht

TE MISTROUIVEN.
L

DIFFIDENDUM. ’

Boven het GRAF Vle DEN GROOTSTEN PVILLEM KONING VJN

GROOTBRITTANÍÍE (MONUMENTUM GUILIELMI MAXiMI RE

G I S B R ITA N N I IE) ziet men Op de tegenzyde door acht handen, verilaa van den Keyzer

en de zeven getrouwgebleeve Keurvorilen, een (child, beflempeld met den Keyzerlyken ryksap

pel, vailhouden; onder dit randfchrift:

COEANT IN FOEDERA DEXTRIE.

DÄT DE RECHTERE HÄNDEN IN ’T VERBOND о

TREEDEN.

Welk boven gemelde fchild het Keurvoriliyke huys van Beijere in hoedaanigheyd van Aarts

fpvsdiil'cher des Roomfchen ryks voert,naa die waardigheyd, gelyk wy (4*) hier voorgemeld heb

ben, voorheen aan Frederik den V. Keurvoril van de Paltz,01n zynen ondernomen Opfland tegen

den Keyzer,was ontnomen. Voorts is dat [child zelf nog beilempeld met deeze fpreuk:

VIS UNITA FORTIOR.

DE VEREENDE KRACHT IS DES TE STEKKER.

Immiddels had de Keurvoril van Beijere

in de overrompelde ílad Ulm eene bezet

ting van drieol` vierduyzend man gelegd,

en was zelf eerlang in perfoon daarbinnen

gekomen, om te beter de noodige orden tot

de verzekering zyner nieuwe veroveringe

te geeven. Sedert maakte hy zich ook

meefler van Kirkbergen, gelegen( 1)aan den

ller, welke te Ulm in den Donau vloeit,

midsgaders ook van Biberach eene Keyzer

lyke vryilad in Zwaben, en zoudt onder

den Graal" van Arko tienduyzend man naar

den Bovenryn ‚ от, waar het moogelyk ,

langs de Woudileden zich by de Franfche l

benden, Onder den Markgraaf van Villars

te voegen. Met dit oogmerk was de

Beijerlche Bevelhebber reeds tot by

Walshoudt, eene der vier woudfleden door

gedrongen, maar de Zwitzers vatteden

uyt de nabyheyd dier benden , zoodaanige

bekommering op, dat die van Bern zes

duyzend man ilraks naar de grenzen (2)

zouden, die van anig zich ook aanilonds

in beweeging gaven , ja men ontboodt den

derden man in de wapenen, werdende in,

de befchreeve vergadering te Baden den

elfden van wynmaand gehouden, de ge

dreygde woudileden onder de befcherming

van ’t Zwitzerlche Eedgenootfchap geno

men, en,voorts beilooten,zoo ’t de nood

vereyfchte, de reeds derwaart gezonde

manfchap tot (3) twintigduyzend man te

vermeerderen. Immiddels liepen de Beijer

fche krygsvolken onverhinderd het groot

Ile gedeelte van de Opperzwabifche kreyts

af, teerden op de weerlooze huyslnyden

en vorderden het platte land, boven het

geëyfchte paardevoeder , ongemeene (4)

geldfommen tot brandfchattingen af. и “uk

Voorts zich meer en meer uytbreydende, 17.02. pig.

vertoonden zy zich eyndelyk voor Memin- 145°

gen , zynde de derde ryksilad van de Zwa

bifche kreyts, endwongen het,door de be

dreyging van het anders door het in te

werpen vuur te zullen verwoeflen, onder

verdrag voor den Keurvorft >den tweeden

van Wynmaand zyne poorten te openen,

tot wiens lof, wegens het dwingen dier

[lad , insgelyks te Augsburg dees penning

gemaakt is.

(3) Europ.

Merkur.

II. пик ,

1702. pag.

1.37.

(4) Europ.

Merkur.

I

I' De
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De voorzyde is evenccns als die van de twee voorgaande. Op de tegenzyde ziet men de ge-

dwonge ftad in de gedaante eencr vrouwc met eene muurkroon op haar hoofd zieh voor den

Keurvorft van Beycrc, die in \ harnas malt eenen itapel wapenen in den rechteren hoek ftaat,

vernederen, en hem de fleutels haarer poorten aanbiedenj onder dit randfehrift:

OFFERO, UT PARCAT.

(0 Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1701. pag.

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1701. pag.

140.

IK BIED-ZE AAN, OM GESPAARD ТЕ WORDEN.

Onder welke verbeelding men eyndelyk op den voorgrond dier zyde nog dit opfchrift leeil :

MEMMINGA CAPTA, г OCTobris Anno 170г.

MEMMINGE INGENOMEN, DEN 1 VAN WINMAAND

IN 'T J AAR 1702.

Om de zaamevoeging der Beijerfchenen

Franfchen te verhinderen wasdePrius van

Baden ledert met het grootíte gedeelte van

't Keyzerlyke leger over den Ryn getoo-

gen, om de laatften het komen over dien

ftroom te beletten , onaapgezien de Mark-

graaf van Villars daartoe eene ichipbrug

omtrent Hünningen reeds gemaakt had.

Tot dat eynde liet hy dan eerft die brug

befchieten , en federe zes zwaargelade

fcheepen (1) regen de zclve afdryven,

maar 't eene nog andere deed geenszins de

verhoopte uytwerking ; iu tegendeel de

Franfchen omtrent twee of drieduyzend

man fterk hadden het geluk van onder het

beleyd van den Heer Van Laubadic tuifchen

den twaalfden en dertienden van Wyn-

maand te feheep niet alleen over den Ryn

te raaken , maar in den derden aanval het

fteedje Neuenbürg te veroveren. Op dee-

ze tyding befloot de Prins van Baden, ai-

leen zeven- of achtduyzend man te Fried-

lingc laatende, met het overige gedeelte

(г) zyns légers tot, het dekken van het

Brisgauwfchc op te breeken. Maar de

Markgraaf van Villars uyt zync gemaakte

beweegingen dit voorneemen afmeetende,

rukte ylings met het gehcele Franfche le

ger over den Ryn , fchaarde het zelve den

veertienden van Wynmaandin de rceds ver

bäte beichanfingen der Keyzerfchen in flag-

orde, en liet zyn leger in allen fpoed tegen

de zelven optrekken. Wier rechter vleu-

gel op eenen berg gefchaard , even als de

flinker door de fchaos van Friedlinge gedekt

zynde,ftraks de ruytery , die tuflehenbey.

den in de vlakte ftondr,op die der Franfchen

deed aanvallen, maar deezen het eerftevuur

hebbende uyrgeftaan, vielen met den degen

in de vuyft en zouder eens hun fchietger

vveer te loflen op de aanvallers op hunue

beurt met zulk eeu naadruk aan, dar die ge-

heel in wanorde geraakten , welke in

't doortrekken eener engte nogmeer ièderc

toenam, en dus niet weynig de nederlaag

vergrootte. Immiddels hadden de Fran-

çoizen den berg beklommen en, ookal-

daar het Keyzerlyke voetvolk, 't gene He

vens zyn kanon in een digtbewafle bofeh

zeer voordeelig gefchaard ftondt, met ger

lyke dapperheyd aangegreepen , eerlang

overhoop gefmeeten en zyn kanon vero-

verd. Maar te onvoorzigtig den berg af-

daalendc om den vyand nog zwaarderc

neep in de laagte toe te brengen, wierden

zy aldaar niet alleen geftuyt , maar zelfs een

eynde (3) wegs re rug gedreeven, en gaf

dit den Keyzerlchen gelegenheyd om eene

geregelde aftogt te doen , wat poogingen de

Françoizen federt aanwendden , om dat te

beletten. Behalventienftukken kanon, vie-

I len den overwinnaar nog drie paar ketel-

! trommen , en zeveneudertig zoo vaandels

! als ftandaarden in handen, enhaddiedaar-

enboven weynige moeite om den vol-

genden dag de lchans te Friedlinge tot de

overgaaf te dwingen. De gedachtenis (4)

van deeze zeege, op de Duytfchers bc-

haald , vind ik op den volgenden pen

ning vereeuwigd.

Qjqq q г Rond-

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

170г. pig.

»43.

(4) Med.

fur les

рп'пс.

evenem.

de Louis

le Grand

fol. 100'
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Rondom des Franfchen Konings kopftuk , waar medc de voorzyde beftempeld is , leeíl men in

den rand deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, ALLERG HR1STE-

LYKS1E KONING.

Op de tegenzyde befchouwt de verbaafde Ryn eenen zeegeilandaard , welke op zyn boord is

opgeregt. Het om- en opfchrifc luydt aldus :

TRAJECTO RHENO, DE GERMANIS AD FRE-

DELINGAM, XIV OCTOBRIS

M D С С I I.

DE DUYtSCHERS, NAA *T OVERTREKKEN VAN DEN RTN>

BT FRIEDLINGE GESLAAGEN DEN 14 FAN

WYNMAAND 170г.

(i) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1701. pag.

244.

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1701. pag.

29г.

Niet tegenftaande deeze overwinning

trok de Markgraaf van Villars, mids de

Prins van Baden zyne verftrooide benden

tc SraufTen ledert niet alleen bycen verga-

derd,maar door nieuwe veriterkt had,weder

over den (1) Ryn te rug, en laatende met

ongemcenen naadruk her ítecdje Neuen

burg, tot dekking der gemaakte ícheeps-

bruggen, door twee of dricduyzend man

verfterken, zondt hy zyn leger in bezet-

ting. Invoegen de Keurvörft van Beijere,

die zieh thans te Ehingen, drieuurenvan

Ulm, ophielt, hier uyt afmeetende dat

'er gcene zaamevoeging met de Franfchen

ilaande dit jaar re hoopen was, aan zyne

naar den Ryn gezondene benden bevel

zondt (2) van weder te rug naar zyne Staa

ten te keeren, en zieh meer en mecr in

't Ryk uyt te breyden. Hevigc klagten

ondertufTchen wierden van alle kanten we-

gens dit onverwagt gcdrag van Beijere op-

nieuws aan de Ryksvergadering te Regens

burg gebragt , zulks de Afgezanten der

Vorften met eenpaarighcyd van ftemraeu

beflooten den Keyzer en Roomlchcn Ko-

ning andermaal te bidden van hun kracht-

daadig gezag en die middelen tulTchen bey-

den te (teilen , welken zy het bequaamft

oordeelden , om van nu af tc voorzien in

een quaad, 't gene dagelyks nog (3)ftondt h) Europ.

toe te neemen. Ingcvolgen van dit verzoek ц*^,

zag men eerdaags een Keyzerlyk vermaan-

fchrift in 't licht komeu , waarin , naa 't op-

haalen der geweldenaaryen in 't overrom-

peleu van Ulm, en veroveren van Mem-

minge en andere flcden door den Keurvoril

gcpleegd, die als een verbreeker der Ryks-

wetten, verbindrenilTen, en van dcnWeil-

faalibhen vrecde wierdt uytgekreeten, en

vervolgens dat hy , houdende nog een ge-

iladig vcrftand met de openbaare vyanden

des Ryks, ookals een vyand van 't zelve

moeft

1 7 02. pag.

245.
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(i) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1701. pag.

148.

(г) Europ.

Merk.

Il.fluk,

170г. pag.

24$.

vórft van Keulen op *t ontfangen vandier-

gelyke vermaanbrieven betuygd had , dat

men het Keyzerryk thans tegens Vrankryk

verkeerdelyk trachtte op te maaken door em

voorgeeven als ofdat Ryk toeleyde от eene

algemeene heerfcbappy over de Chrißenheyd

te willen oprecbten,daar men nogthansinte-

genâeel het Keyzerlyke bof ondertujfchen

zelfs de Keurvorften yVorften en Standen

des Ryks van hunne voornaamfle rechten en

gerechtigbeden zag berooven, от ze aan den

moeft worden aangezien, mec bevel aan

alie ryksonderdaanen in des zelfs dienft

zynde, dien te verbaten, op verbeurce van

anders voor mineedig , verraaders van hun

vaderland (i)eu wederfpannig aan het Ryk

verklaard te worden. De Keurvorft inte-

gendcel, als hem door den Kardinaal van

Lemberg eerftcn Gemagtigden des Kcyzers

op de Ryksvergadering te Regeusburg,

door cenen trompetter gevraagd was, of die

vergadering aldaarinzekerheyd zoudevvee-

zen , betuygde dat ydewylby de wapenen niet

had opgenomen dan от den vreede , de rech

ten en vryheden van de ftanden (г) des ryks

te bandhaaven , de Ryksvergadering by

alle voorvallen niets te vreezen bad, zoo

lang als zy de inbreuken, welkefedert eeni-

gentyd daar tegengepleegd waarentnietbe-

gunßigde. En gelyk zyn Broeder de Kcur-

170г.

Keyzer of {i) het Huys van Oofienryk toe ($ef^xT

te eygenen, zoo wilde 00k de Keurvorft van i.ftuk,

Beijere , niet tcgenftaandc hy het Ryk pag*

thans op zoo wrecdewys vaneen fcheurde,

voor eenen Handhaaver der Duytfche vry-

heyd, volgcns de getuygenis van dit pen-

ningtje, 'c gene op laft zyus Brocders te

Antwerpen gemaakt is, gehouden worden.

1703.

In den rand der voorzyde , die met het kopftuk van den Keurvorft van Beijere beilempeld is ,

lee it men deezen tytel;

MAXiMiLiANUs EMANUEL, UTRiusque BAVariai

DUX, Sacri Romani Imperii

ELECTOR.

MAXIMILIAAN EMANUEL, HERTOG FAN BEIDEN DE

BEIJEREN, KEURFORST FAN T HEILIG

ROOMSCH RTK.

Binnen twee zeegepalmen, die in de gedaante van cenen krans zyn te zaamen geftrikt , Iceft

men op dc tegenzyde deeze jaarduydende fprcuk :

LiESÄ LIbertatIs gerManIC/E Defensor.

BESC HERMER FAN DE GESCHONDE FR7HETD

FAN DU2TSCHLAND.

(4)Refol.

derSraaten

Gener.

19 Sept.

1703. fol.

1006.

De Koningin van Engeland ende Verec-

nigde Geweften , wier krygsmagten in den

voorleeden veldtogt zoo ongemeene over-

winningen behaald hadden, konden deeze

onderneemingen van Beijere niet dan met

ongemeen hartzeer aanzien , en , hebben-

de des beflooten tc krachtiger poogingen

in Nedcrland aan te wenden , hadden ftaan-

de de winter hunne bendcu met (4) twin-

tigduyzend man vermeerderd , en alles doen

vervaardigen ora vroegtyds den veldtogt te

IUI <Deel.

openen. Te mecr dewyl de Keurvorft van

Brandenburg federt eene lange influyting

van ruym drie maanden de ftad Rynberk,

naa ze gebombardeerd was , den zevenden

van Sprokkelmaand (?) had veroverd eu de

Staatiche en Heflenkaflelfchebendeu.onder

het beleyd van den Hoofdbevelhebber

Goor en den Erfprins van HeiTenkaflel de

fteden (6) Traarbag en Trier tot de over-

gaaf hadden gedwongen. Om den veld

togt te openen, tot wiens legerlaften(7) de

Rrr r Vcr-

fj ) Europ.

Merk.

I.ltuk,

1703. pag.

гг8.

(6) Europ.

Merkur.

I. iiuk,

1701. pag.

1*7-

(7) Refol.

der Staat.

Gencr.

13 Jan.

1703.

iol. 696.
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Vereenigde Geweften negenentwintighon

derdduyzend guldens hadden ingewilligd,

was de Hertog van Marlboroug , die door de

Koningin van Engeland met veele weldaa

den was opgehoopt , in aanmerkinge van het

beleyd ûaande de laatlte veldtogt betoond,

in Lentemaand uyt dat ryk naar Holland,en

van daar, naa verfcheydene raadsvergade

ringen in ’sGraavenhaage te hebben byge

woond ,naar ’t verbonde leger vertrokken ,

’t gene zich den vierentwintigflen van Gras

maand ten beleg voor Bon vertoonde ,mids

de Keurvorll van Keulen deeze zyne ver

blyfplaats den Françoizen had inge

tuymd, welken door veelvuldige uytloo

pen,plonderingen en brandlchattiugen de

Bergfche, Gulikfche, Kculfehe en Kleef

Íche landen Onophoudelyk (r)uytmergel

den. TuIIchen den derden en vierden van

Bloeimaand de loopgraaven zoo tegen de

Над als haare Overrynfche ,fchans zynde

geopend, wierdt federt aan ’t oprechten der

beukeryen geärbeyd , en gevolglyk met

die uytkomii van de zelven vuurgegeeven en

de aanvechtingen voortgezet , dat de bezet

ting der fchanie den achtûen haare hutten

in den brand ůak , de voorraadhnyzen liet

lpringen, en onder de gunfl: van den op~

gaanden rook. daar uyt in de Над (a.) week.

Gevolglyk wierdt al het geweld tegen de

plaats zelve gekeerd, en die met zoo weer

( dekten weg

 

galoos vuur aangetaíl , dat men den twaalf.

den eene walbreuk gemaakt had,waarlangs

een geheel regement te gelyk koude in

trekken. En dewyl de belegeraars den be

beflormende, zich aan de -

flormpaalen gehandhaafd, en ook iedert

alles gereed hadden om den algemeenen

aanval te doen, liet de Heer van Alegre

aan den kant der Prnyiïifche (3) aanvech

tinge eene witte vlag om te handelen op

f'teeken. Het verdrag der overgaave wierdt

dan den veertienden ’s avonds ten elf nuten 2

in ’t openveld getroffen ‚щуп kraehte van

’twelke de bezetting den vierden dag daarnaa

met alle tekenen van eer langs degemaakte

walbreuk, medeneemende alleen zes fluk

ken kanon , шеейnyttrekken , en langs den

kortllen weg naar Luxemburg geleyd wor

den. De Duytfche Bevelhebberen en Sol

daaten nogthans van het regement van

Wolfskerk nevens eenige andere keurben

den van dien landaardt moefien niet uyt-l

trekken, maar of onder de ßondgcnooten

dienft neemen, of by verleende vrygeley

brieven naar huys (4) trekken. Ditwierdt

naargekomcn en ter gedachtenis van ’t win

nen van Bon, zoo tot lof der Engelfche

Koninginne alsA van den Baron Koehoorn,

Opperkrygsvernufteling der Vereenigde

Geweilen, dees een en andere penning ge

maakt.

., A l es Al. is

1m» Mlm
ж Mut-ern I.;

__ _, _ „w

I П r

'_GNDÀI

\’. A'. .

Митей“ 

\.\'

I De voorzvde van den ccriien is befiempeld met de beeldenis der Engelfehe Koninginne, enV

de mnd omzoomd met dcezen tyttl:

ANNA, Der GRATIA MAGNA; BRITANNr/rt, FRANCIA; ET

HlBERNrAz REGINA.

ANNA, DOOR GODS GEN/IDE KONINGIN FAN GROOT

EerTANyE, l/RANKRIK EN IERLAND.
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Op de tcgenzyde ziet men de ftad Bon me: een gewcldig vuur door het daar voorgeilaage leger 1701

aantaften j ondcr dit om- en opfchrift: ° I ,

BONA A MALIS EREPTA SOCIALIBUS . ARMIS, IDIBus

МАИ MDCCIII.

BON DEN BOOZEN ONTfVELD IG D DOOR DE VERBONDENE

fVAPENEN, DEN VEERTIENDEN VAN

BLO EIMAAND 1703.

II Het geharnafte borftbeeld van den befaamden Hoofdkrygsvernuheling Kochoorn ftaat op de

voorzyde van den tweedeo ; binnen dit randfchritt :

MENNO BARO DE COEHOORN, SUMMUS APUD BATAVOS

ARMORUM PRiEFECTUS, ETC.

MENNO BARON VAN KOEHOORN, OPPERKRTGS-

VERNUFTELING DER HOLLAN

DERS, ENZ.

De keerzydc verbeeldt de gewönne ftad onder dit jaarduydend randfchrift :

sIC Igné DoMata ferо CI.

ALDUS DOOR T fVOEDEND VUUR BEDIVONGEN.

Dewyl hy volgens zynen gewoonlyken ftelregel het volk fpaarende en 't vuur verdubbelende,

die ftad allecn van zynen kant met achtenveertig (1) ftukken kanon, en, behalven de kleynehand Enrop

morticrtjens, nog uyt twintig grooten befchooten had -, invoegc daar door met geenc mindere ge- Merkur,

zwindheyd haare werken, dan de veften van Jericho eertyds op 't geluyd der trompen, geveld l.ftuk,

waaren. Op welke oude gefchiedenis het opfchrift van den voorgrond ook zinfpeeh: ^^77'

UT TONUS EVERTIT TUBARUM MOENIA QUONDAM,

SICQue TONANS COEHORN MOENIA BONNA TUA.

GELYK НЕТ GELUYD DER TROMPEN DE (FALLEN EER-

TTDS, ZOO HEEFT, О BONI DE UWEN DE

DONDERENDE KOEHOORN

GEVELD.

Ondcr welke dichtregels de letters G. F. N. des penningmakers naam (z) Joris Frederik Neu- . N ,

renbere betekenen. Die de dikte des pennings nog beíkmpeld heeft met deezen Latyn- нШог""*

fchen dichtregcl , zinfpeelende op den naam van Bon , welke in de Franfche taal goed bete* mdcciii.

kent: fol.x<$9.

EN MALA BONNA DIU SIC BONA FACTA BREVI.

Rrr г X
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1703.

о) Linie».

(r) Europ.

Merk.

Il. lluk,

1703. pag.

68.

(') Lini'e'n.

(e) Europ.

Merkur.

Il. link ,

1703. pag.

lol.

ZIE, DUS 1S HET LÃNG ,QU/111D GEWEEST ZTN

DE BON IN ’T KORT GOED

GEWORDEN.

Niet zoodra was de gewonne flad in ze

kerheyd geûeld , of de meelle benden , die

Bon gewonnen hadden , zakten af naar Bra

bant om zich by ’t groot leger te voegen,

’t gene onder den Veldmaarfchalk van Ou

werkerk te Maallricht was vergaderd, en

ílaande het laatl`te beleg aan ’t vyandlyke

leger onder de yMaarfchalken van Bouflers

en Villeroy het hoofd had gebonden. Se

dert deeze zamenvoeging trok het verbon

de leger naar de Vyandlyke (") veldwal

len, welke de Franlehen tot dekking van

Brabant van de Schelde beneden Antwer

pen, tOt aan de Maas by Namen hadden

opgeworpen. De Hoofdkrygsveruufteling

Koehoorn (1) was ook met een ander ge

deelte van voor Bon te leheep naar Vlaandre

afgezakt en had,gelyk ook de Baron Spar ,

het geluk van de vyandlyke (*) Veldwallen

aldaar met den degen in de vuyll te vermee

{lerenen het belle gedeelte van datgewell

Onder brandfchatting te llellen. Het zelve

meende het groot leger tegen de vyandlyke

befchanlingen, welken Brabant dekten, te

onderneemen, om by ’t Welgelukken Ant

werpen te belegeren , en was de Baron van

Obdam met dertien bataillons en zesen

twintig el`quadrons te Ekeren niet ver van

die (lad gelegerd, om den beraamdenpau

flag van ’tgroot leger te begnnlligen , tge

ne tuchhen Koerfel en Beringe (a.) zich

voor de vyandelyke verfchanlingen had

neêrgellaagcn. De Maarfchalk van ßoullers

de groote tuchhenwydte der tweeStaatfche

legers hebbende Overwoogen en van den

zwakken toeûand van dat onder den Baron

van Obdam een naauwkeurig bericht ge

kreegen, belloot het zelve met het puyk

zyner benden te Omfingelen, gevolglyk

op ’t lyf te vallen en ofte verílaan of ge

vangen te neemen. Tot dat eynde trok

hy Onder den Markgraaf van Bedmar uyt

de naalle Reden en plaatfen drieënvyftig

bataillons en zeventig benden graanaatwer

pers, midsgaders tweeënvyftig esquadrons

byeen ,voorts des nachts voor den dertig

ßen van Zomermaand uyt zyne befehan

Iingen,en liet regelyk door deeze benden

alle de toegangen bezetten, waarlangs het

Staatfche leger genoodzaakt was zyne af

togt te doen. Dit wierdt met zoo groot

geheym en ongemeene vaardigheyd uyrge

voerd, dat, hoewel de benden van den Ba
ron vany Obdam van de `beweegingen des

vyands verwittigd waaren, die niet anders

konden doen dan den groven naalleep in

dien zelven nacht naar Bergen Op Zoom te

verzenden, om gevolgyk zelfs` af te trek

ken. Maar eer de aftogt gefchiedde liet

zich de vyand zoo wel van (3) achteren , als

van Vooren, en ter zyde te gelyk zien ,

tallte de Staatfche benden me! eene weer

galooze dapperheyd aan, eu deed eenigen

hunne (landplaatlen, welke zy om eene

opening te maaken , hadden ingenoomen ,

weder verlaaten: by welk toeval de Ba

ron van Obdam zelfin eene afgelege wyk

zullende Orde geeven , van de zyne wierdt

afgefneeden en hy te raade om naar Breda

te wyken. Het gevecht, aldus omtrent

drie uurcn begonnen, groeide onderin(

fchen baud over de band aan, dewyl де

РгапГсЬеп vom hunne overmagt zich eene

wille zeege toefchreeven, en de Staatfchen

door de wanhoop eenen dubbelen moed

zynde bygezet, totin den donkeren avond

nog even omringd, des ook even fiandvaf

tig in ’t gevecht volhardden. Dierhalven,

niet tegenílaande het voetvolk toen gebrek

aan ’t buskruyt en koegels (4) begon te

krygen, zoo wierdt de vyandlyke {land

plaats te Otteren met het kort geweer Op de

fnaphaanen gelield zynde geweldiger hand

van alle kanten aangetaíl en eyndelykover

weldigd , en dus hebbende Ilaandc het

gevecht een fiuk kanon, twee ketcltrom

men, zeven vaandels en twee {landaarden

veroverd, de weg naar Lillo gebaand,

werwaart ’sdaags daaraan , naa ’t Staatlche

leger in de ingenome ílan'dplaats dien nacht

vertoefd had , de aftocht in bequaame orde

-gefchieddo De Franfchen in tegendeel,

welken des avonds tuchhen tien en elfnu-Í

ren naar hunne verfehanlingen keerden,

beweerden , als hebbende vyfhonderd man

gevangen, midsgaders zes Ilukken kanon,

vierenveertig zoo groote als kleyne hand

mortieren, veele kryg. en pakwagens, en

verfcheydeue vaandels en ketcltrommen

bekomen , ook de zeege met Omkorning

van vierduyzend (5) vyanden bevochten,

en het Overlchot langs de dyken naar de

Schelde gedreeven te hebben, alwaar het

in de (6) ГсЬеереп en booten, die by ge

val aldaar waarcn , zich zoude hebben gc

borgen. Hoe’t zy men zong niet alleen we»

gens deezen behaalden zeege te Antwerpen

enParys den Ambroliaanfchen lszang,maar

men zag ook in ieder dier ílcden eenen dcr

twee volgende penningen in het licht geeven.

(3) Europ.

Merkur.

Il. iluk ,

170. a.83.3 PS

(4) Euro .
Merkur.p

.fluk ,

l703. pag.

87.

(3) Europ.

Merkur.

Il. шк.

1703. pag.

4r3 .

(6) Europ.

Merkur.

Il. fiuk ,

1703. pag.

104.

I. De



I De eeríle , door de Hoogc fchool der opfchriften te Parys gemaakt , voert , rondom het kop-

ûuk des Franfchen Konings, in den rand der voorzyde deezen tytel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEW1K DE GROOTE, ALLERCHRISTE-

LTKSTE KON1NG.

*

De Overwinning houdt in de rechter hand een Franfch en Spaanfch vaandel , en in de flinker

cenen lauwerkrans , tuflehen dit om- en opfchrifc :

JUNCTIS AÜSPICIIS GALLI ET HISPANI DE BATA-

VIS AD EKERAM, XXX JUNII

M D С С I I I.

DE FRANCOIZEN EN SPANJAARDEN MEt FEREENDE

MAG* OFERWINNAARS DER BATAVIEREN

TE EKEREN, DEN 30 FAN ZOMER-

MAAND 170J.

II De voorzyde van den tweeden , die te Antwerpen door des Konings ftempelfnyder Phi

lips Roettiers gemaakt is, bevat het gelaurierde kopftuk desSpaanfchen Konings» omzoomd door

deezen tytel:

PHILIPPUS, REX CATHOLICUS.

PHILIPS, ALGEMEENGELOOV1GE KONING.

De tegenzyde verbeeldt in 't verfchiet de ftad Antwerpen, wat voorwaart cenen opgerechten

flandaard vanbevochte wapenen, en daar nevens den Spaanfchcn Koning, in Romeynfche wa-

1Ш Ъее1. Sss s pen
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1703. penrufting, wien de gevleugeldc Overwinning eenen zeegetak aanbiedrj onder dit om- en op-

" Ichrift:

HOSTE COESO, ANTVERPIA SERVATA,

30 JUNII 1703.

DE VYAND VERSLAAGEN^ ANTWERPEN BEHOUDEN, DEN

30 VAN ZOMERMAAND 1703.

Hoe overvloedig bloed zoo van de eene

als andere zyde in 'c laatfte gevecht ver-

gooten was, zoo had dat echter het léger

der Bondgenooten daardoor niet buyten

ilaat gefteld van nog iet van gewigt in Ne-

derland te können onderneemen. Want

volgenshet beíluyt in eenen grooten krygs- i

raad genomen aile de hier en daar gelcger- /

de benden tot eeu lighaam zynde zaamen-

getrokken, befloot men Huy te belegeren,

dcwyl de vyand het hem federt aangeboo-

den gevecht achter zyne wyduytgcftrekte

(*) Liniin. Jandvvallen (*) was ontweeken, welken zelfs

aan te taften men te gevaarlyk oordeelde.

Op 't aannaderen van het verbonde Jeger

voor Huy week de vyandlyke bezetting

daar uyt op 't flot. Invoege die ftad zynde

in bezit genoomen, op den zcvcuticndcn

van Oogftmaand de loopgraayen fonder her.

beleyd van den Baron van Trogne voor de

fterkte Sintjozef; eni 'sdaags/daamaa,- 00k

voor die van Pikard geopend wierden. De

wakkere vly t , met welke -deeze begönne

aanvechtingen federt wierden voortgezet ,

en het geweldig vuur, waarmede men de

belegenden benaauwde en de veftingwerken

overhoop fmeet, waaren oorzaak dat die

van binnen nog den zevenentwintigften

dier zelve maand beyden die fterkten by

verdrag inn*ymdcn«,,uys krachte van't wel-

мсЛиг°Р' kc гУ tcBcn ecn §е'У^ geta' der (1) bele-

Ii.ftuki geraars, by Угапкгук gevangen, naa'tne-

1703. pag. derleggen der wapciien »wierden uytgewis-

feld. De Graaf van Siufendorf nam ge-

volglyk bezit in den naamdes Keyzersvan

de gewönne ílad , en maakte het verbonde

leger ílraks weder nieuwen toeitel om een

nieuw beleg by de hand te vatten. Tot

dat eynde wierden den achtften van Herfït-

maand onder 't beleyd van den Hannover-

fchen Luytenant Generaal Bulau vieren-

twintig Efcjuadrons van (2) 't groot leger

afgefcheyden , welken den volgenden dag

de ftad Limburg, hoofdftad des geweils van

deu zelfden naam , berenden. De voor die

ftad verfcheenene benden federt nog mer-

kelyk zynde verfterkt,bezetteden aanftonds

een gedeelre der voor-, en veroverden den

eenentwintigften voorts nog de benedeftad

zelve , waar door zy in ftaat geraakten om

het overige door vyf bataillons alleen be-

rend houdende te können ( 3 ) uythongeren.

Маас die wys van tc langen naallccp wor

dende geoordecld , wierden tweeënveertig

ítukken kanon op. Vier vérvaardigdc beuke-

ryen gevoerd en voorts nog twintig zoo

morrieren als haubitícn geplant om met een

fchrikkelyk geweld de belegerde plaats

te befchieten. Dit nam den zesentwintig-

ften eenen aanvang, en wierdt den vol

genden met dien uytflag. hervat (4) dat

de Stcdevoogd, reeds ecn gcdeelte des

wals geveld ziende , nog dien voorden-

middag omte handelen den trom deed roc-

ren, en zieh en zyne bezetting, het haare

echter behoudende, tot (5") krygsgevangen

overgaf. Aan't welke onder anderen dees

penning ook zyne geboorte verfchuld is.

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1703. pag.

*33-

(З) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1703. pag.

234.

(4) Europ.'

Merk.

Il.ftuk,

1703. pag;

(î)Rcfol.

derStaaten

Gener.

Z9 Sepr.

1703. foL

1057.

De voorzvde is met hu borílbeeld der Engelfche Koninginne, even als der zelver rand met

deezen tytel beftefnpeld :

ANNA, Dei Gratia MAGn£ BRitannia, FRAnciíE ET

HIBerniíE REGINA.

AN-
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Merkur.
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Merkur.
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170 . а .
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ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN`

GROOTBRITTANj'E, VRANKRIK

EN IERLAND.

Aan den Hertog van Marlboroug, die op de tegenzyde in Romeynfeh gewaad te paardc zit

tende verbeeld is, biedt de gewonne (lad , in de gedaante eener knielende vrouwe ,in eene fchotel

de lleutelen haarer poorten; опдег dit randfchrift:

SINE CLADE VICTOR.

OVERWINNAAR ZONDER BLOEDSTORTING.

Dewyl de vyand ftaande het belegercn van drie ficden hem het minile naadeel niet had toege

bragt. NVelke nu deeze lieden zyn, geeft het opl'chrift van den voorgrond te kennen :

Capris BONNE, HUO, LIMBURGO, 170;.

BON, HUT EN LIMBURG INGENOIIIEN, 1703.

Sedert wierdt-’er weynig van'belang door

’t groot leger, ' ílaau'dc het overige van den

veldtogt,verri‘cht, want het vernoegde zich

met den vyand alleen gade te Ilaàn, om

de Brandenburgers te dekken , welken zich

voor Gelder bevonden. Deezefiad door;

haaren moerafiigen en des ongenaakbaaren

grond was over есть, en nu iedertde ver;

overing van Rynberk door де krygsben

den van den Koning van (1) Pruine zeer

naauw ingellooten gehouden , om haar den

toevoer belettende,door het uythongeren

tot het openen haarer poorten te brengen.

` Maar de Stedevoogd door ’t lpaarzíam gc

bruyk der eetwaaren den geheelen zomer

де iniluyting hebbende verdunrdpphoopc

van naa het icheyden van ’t verbondeleger

by den wintertyd nog te zullen ontzetwor

den, zoo befloot de Koning van Pruyfle

eyndelyk die (lad te laaten bombardeereu ,

orn ze des te eerder tot де overgaaf te bren

gen. De Graafvan Lottum dan, want dees

had tot nogtoe het bevel over de influy

ting gevoerd, hier toe alles hebbende (2)

laaten vervaardigen, liet alvoore den Stc
dcvologd tot de overgaafaanmaancn, maar

diebetuygcnde zich tot den laatllen man te

willen verweeren , zoo nam het vuurwer

ред деп zevenden vanY Wynmaand uyt

eenenvyftig flukkcn ` grof kanon, twin

 ч tig (langen, en even zoo veele mortieren

eenen aanvang, en ~wierdt daar mede tot

den dertienden achtervolgd. Waar door

de (lad bynaar geheel was verwoeft, de

groote kerk, het Karmcliter-Klooßer, het

iIadhuys, de bro'uweryy en voornaamfie

huyzen en gebouwen vdrteetd, en de`s де

Stedevoogd, die zich ineen ondera'ardfch

gewelfophieldt, genoodzaakt, uyt vree

ze van eenen opliand, eenige Ilukken ka

non onder eene (3) wacht van vyftig iol

l_daiatçzn voordatverblyf te planten, dewyl

hy van zins was alles van buyten af te

wachten. Op ’t eynde van Slagtmaland

echter , ziende het gebrek en de elenden der

inwoondcrs dagelyks toeneemen,` en in re

gendeel geene hulp _van buyten _te gemoet,

zondt hy `~eenige'gemagrigden‘naar Wezel

om met den Graaf van Lottum wegens de

overgaave der plaats te handelen. ln ’t be

gin verzogt hy де zelfde voorwaarden (4)

als aan die van Rynberk vergund waaren ,

doch men kwam eyndelyk met den ande

ren overeen, dat de bezetting met alle te

1703, I

—_—

(3) Europ.

Merkur.

II. iluk ,

1703- Pag'

283.

(4) Europ.

Merkur.

Il.fluk,

I7o3. pag.

315

kenen van eer zoude uyttrekken en in ver- .

wifl'eling der zelve een gelyk getal Pruys

lifchc foldaaten, die in Duytlchland waa

ren gevangenl genomen . door Vrankryk
op vrye voeten >gefield worden. Ditv vcr

drag wierdt den_zeventienden van'Win.

Atermaand getekend en trokken de bezette

lingen vyf dagenflaater '(5) uyt Gelder,

’t gene, gevolgelyk de krygsvolken van den

Koningpvan Pruyffe’in bezit namen , tot

wiens lof` door den flempelfnyder Bos

kam de volgende fierlyke penning ,wegens

-het winnen van eene tot nogtoe onwin

baar geachte flad, te Amflcrdam gemaakt is.

Sss s 2 Het

(5) Europ.

Merkur.

Il. iiuk ,

1703~ P35'

gré.
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Hct gehurierdc ЪогЛЬсеИ van den Koning van Pruyfle ftaat op de voorzyde j omzoomd door

die raodichiift:

FRIDERicus PRIMUS, Dei Gratia REX BORUSSIA.

FREDERIK DE EERSTE, DOOR GODS GENADE KONING

VAN PRUTSSE.

In 't verfchiet der tegenzyde ziet men de ílad Gelder door 4 ingeworpen vuur in vollen brand,

cn voorwaart den Koning van Pruyfle in Romeynfch gewaad op cenen verbeven zetel zitten , door

eene achterftaandc Ovei winning gckroond , en hem door die gewönne (lad, welke als ecne knie

lende vrou verbeeld is, de flcutelen haarer poorten aanbieden. In den bovenrand leeft men deeze

fprcuk : '

VINCIT INVICTAM.

НГ OVERfTINT DE ONGEWONNÊ.

Welke nu deeze tot nogtoe ongewonne ílad is, geeft bet opfchrift, 'С gene op den voorgrond

geftcld is, te kennen:

GELDRIA PRIMÜM EXPUGNATA, CIO 1Э CC III.

GELDER VQOR DE EERSTE MAAL GEWON

NEN> 1703.

(0 Europ.

Merk.

II. Пик,

1703. pag.

104.

Tot nogtoe was de oorlog tot handhaa»

vingvan hct recht des Huyzen van Ooftcn-

ryk op de Spaanlchc ervenis in't algemeen

gevoerd, en de Key2er als hoofd van 't zel-

ve daartoe de naafte gerechtigd. Maar

gelykde zamenfmelting dier uytgebreyde

moogendheyd in des zelfs perfoon by

't leeven van den overlecden Koning als te

gevaarlyk voor geheel Europa gcacht was,

en men daarorn den Aartshertog , tweeden

Zoon des Keyzers,toeurnaals al dien troon

poogde te doen beklimmen, zoo hadden fe

dert de verbondene magten by den zclven

op het naadruklykft (1) aangehouden, ten

eynde zyne Keyzerlyke Majefteyt van het

aan haar vervalle erfrecht afftaande , haa

ren tweeden Zoon tot Koning van Spanje

wilde verklaarcn , om hem met huîp der ge- .

zamentlyke Bondgenooten , zoo veel doen-

lyk was, in't bezit dier Staatente (tei

len, te meer mids de Koning van Portugaal

thans mede in 't groot verbond getreeden,

en het daarvan gcflooten verdrag door den

Geheymfchryver van den Graaf van Wal-

lenfteyu.Afgezant des Keyzers te LifTebon,

den zeventienden (2) van Zomermaand te (г) Europ.

Weenen gebragt was. Om zieh dander- jjjftuk,

waart te begeevenwierdt federt alles tot des 1703- pag.

Aartshertogen reyze naar dat ryk (3) ver- ("j Europ.

vaardigd, en by den Keyzer eyndelykeen Merk,

befluyt genomen om aan 't herhaald ver- )-7'Д. «*,

zock der gezamentlyke Bondgenooten , in »4.

opzigte der Spaaniche erfvolginge,tc vol-

doen. Tot dat eynde, zynde den twaalf-

den
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(i) Refol.

derStaaten

Gener.

z4Sept.

1703.

fol. 102.7.

(r.) Europ.

Merk.

Il. tink,

поз. pag.

194. к

den van (t)Herfflmaand, wierden de Ge

heymeraaden, beílaande uyt vyfcndertig

perfoonen, midsgaders alle de bnytenland

fche Gezanten in de groote raadzaal tegen

elf nuten des middags door den Graaf van

Harrach genoodigd, alwaar de Keyzer,

naa de Mis in zyne Hofkapel gehoord te

hebben, verzeld van den Roomfchen Ko

ning en den Aartshertog (a.) verfcheen,

де rede deezer doorluchtige zaamenkomû

ontvonwde, hen des naa eene lange aan

fpraak betuygde,naar ’t voorbeeld van Key

zer Karel den V , zyn volle erfrecht en ty

tel tot de Spaanfche naalaatenfchap aan den

Roomfchen Koning zynen oudiIen Zoon

op te draagen ,en vervolgens den zelven als

rechtmaatigen Koning van Spanje te erken

nen. Dankelyk wierdt dit door den zel

ven aangenomen, maar ook aanftonds we

der de nieuwe bekome waardigheyd aan

den Aartshertog afgeflaan , die deswege

beyde hunne Majeůeyten op het allerna

 

drukkelyft van zyne gehoud'enis verzeker

de, met belofte van zich zoodaanig indie

Koninglyke waardigheyd te zullen quyten,

dat zy beyden in ’t byzonder en ganfch

Europa in ’t gemeen rede zouden hebben

van over zyn gedrag voldaan te weezen.

Waarop (з) де getuygfehriften deezer af

ftanden aan den Kardinaal Kolonits wierden

overhandigd. en aan eene tafel, Waarop

een zilver Kruys en vier kandelaars met

brandende kaarfen flonden, zoo door den

Keyzer als beyde hunne Majeileyten op

’t Evangeliboek bezwooren.

omhelsde de Keyzer en Roomfch Koning

zyne Spaanfche Majeßeyt; welke gevolg

lyk ook als zoodaanig door het geheele

Vorfllyk Huys wierdt erkend, en in die

hoedaanigheyd door ’t verdere Hofgezin

geluk gewenfcht en (4) begroet, geevende

het afûaan dier nieuwe waardigheyd aan

den zelven aanleyding tot het maaken van

deezen gedenkpenning.

Op de voorzyde is het borßbeeld des nieuwen Konings in Spaanl'ch gewaad en omzoomd door

deezen tytel verbeeld:

CAROLUS III, HISPANIARUM REX.

KAREL DE 111, KONING VAN SPANj'E.

En dewyl men verhoopte dat het thans gedrcygde Europa door deezen afßand als vol ens het

recht gedaan, eyndelyk de elloorde ruil: weder flondt te bekomen, zoo ziet men op е tegen

zyde de Gerechtigheyd en

Koninglyken Harpzangdichter:

reede elkandere omarmen en kuffen 5 onder deeze (y) fpreuk van den

JUSTITIA ET PAX OSCULANTUR SE.

DE GERECHTIGHETD EN VREEDE KUSSEN,

ELKANDERE.

Naa ’t voorbeeld van het geheele Vorfl

lyk hnys wierdt de nieuwe Koning door

de Gezanten van Engeland, der Vereenig

de Staaten, Pruyife, Ments, Hannover en

Modena, welken die plegtigheyd hadden

bygewoond, uyt de naamen hunner Mee

üeren met deeze nieuwe waardigheyd

-1111 Фее].

begroet, welke dan ook in erkentenis dier

nieuwe bekome hoogheyd dien (6) rnid

dag den Keyzer zynen Vader, den Room

fchen Koning en de Koningin, midsgaders

zyne drie Zufiers de Aartshertoginnen op

eenÁJrachtig gaflmaalonthaalde. Het zel

ve eed de Roomfeh Koning dien zelven

T tt t avond,

r703.

(a) Europ.

Merk.

Il. пик .

1703.pag.

x9S».

Vervolgens, `

(4) Europ,

Merkur.

ll. (так.

1703- P19'

191..

(5) Pfalm

LXXXV.

(6) Europ.

Merkur.

ll. пик ,

1703. рев:

х91.
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(i)Europ,

Merk.

Il.ftuk,

1703.

fig, 193.

avond , by welke gelegenheyd hy zynen j

jongeren Brocder de hooger hand gaf, en

was niet allcen hct hof, maar de geheele

ftad in 'c bedryven veeler vrooilykheden

uytgelaaten. De Napelfche Heeren, die

te Weenen waaren , lieten veelvuldige

vreugdevuuren aanfteeken , en bielden

openrafel onder hec geklank van tromper-

ten en keteltrommcn. Twee dagen daar-

naa ging de Spaanfche Koning zyne gebe-

den ilorten te Mariënzel, alwaar zeker

Mariebeeld , als wonderwerkende geëerd

wordr, en hy cen geichenk deed van een

zilver Kruys bezet met edel gefteente. Den

volgeiiden zynde wedergekeerd kwamen

mccít alle de Buytenlandlchen Qezanten

by hem afTcheyd neemen, mids de grove

naafleep reeds dien dag vcrtrok, zynde de

wagena en paarden met Spaanfche ( 1 ) dek-

kleedcn voorzien » welken eensdeels het

wapen van dat ryk andersdeels dat van

Ooftenryk voerden. De twee volgende

dagen zynde geileeten in de laatfte toe-

bereydielen tot de teys te maaken, nam de

Keyzcr , en Keyzerin , midsgaders de

Roomfch Koning, en zyne Gemaalin,ge-

lyk 00k de drie Aartshertoginnen en het ..

verdere Hofgezin , onder het Horten van

veelvuldige traanen, des naamiddags van

den negentienden van Herfftmaand van den

opreys (banden Koning hun affcheyd , wel

ke omtrent zesuuren met eene renzetel(*), QJHf*-

waar in 00k de Prins van Lichtenfteyn , en '

de Graaf van Baar waaren gezeeten, uyt

Weenen , gevolgd van achtenveertig ande

re rytuygen of vragtwagens, naar Hollo

brum vcrtrok , om aldaar zyne eerfte

nachtruft te neemen , van welk vertrek ik de

gedachtenis op deeze twee gedeukpenniu-

gen bewaard vinde.

I Het geharnafte borftbeeld van den nieuwen verklaarden Koning flaat met den flinkeren wang

naar buyten gekeerd,op de voorzyde van den eerfteri} binnen die randichrift:

CAROLUS III, REX HISPANIArum, ARCHidox

AUSTriä.

КAREL DE III, KONING VAN SPANJE, AARTSHERTOG

VAN OOSTENRTK.

üp de tegenzyde ziet men hem als cenen Romeynfchen held , verzeld van de Sterkte en Ge-

( . v-r rechtigheyd , uyc een tchip cot hulp van 4 overheerde Spanje, 4 gene ais cene zittende vrou is

JEn.llh! verbceld en zyne handen , om hulp tegen dc in 4 verlchiet vcrbcelde Franfchc krygsknechtcn,

vi. V. 6.5. uytiteekt. Het randfehrife is deeze (z) fpreuk van den Romeynfchen Heldendichter:

&67.

NON INDEBITA POSCÖ

REGNA MEIS FAITS.

IK ETSCH GEENE RYKEN^ BOVEN MINE LOTSGE-

STELD HE 2D.

Op den voorgrond lecft men voorts nog ortder de befchreevc verbîclding dit opfchrift:

A PATRe ET FRATre Aucustis CESSIONe FACTA

XII SEPTembris, HISPaniam

PETIT 1705.

DE
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DE AFSTAND DOOR ZYNEN DOO R LU С ИТIG E N FADER EN

BROEDER DEN 11 FAN HERFSTMAAND GEDAAN

ZTNDE, FERTREKT HT NAAR

SPANJE 170}.

Eyndelyk is de diktc van den rand nog beítempeld met deeze twee dichtregels (1) van den Ro- fÜil lib.t.

meynfthen MinneJichter: ii. 61 5 &

61 6.

AUSPICIBUSQUE DUS TANTI COGNOMIN1S HEERES

OMINE SUSCIPIAT, QUO PATER, ORBIS ONUS.

DAT DE ERFGENAAM VAN ZOO GRQOTEN STAM , ONDER

'S HEMELS BESTIER, MET DE ZELFDE VOORSP EL

LINGEN, ALS ZTN FADER, DEN LAST DER

WERRELD AANFAARDE.

II De tweedé is aan den voorgaanden in alles gelyk , uytgezonderd dat van den Aartshertog

het volle aanzigt alhier op de vooayde gezien wordt, en vcreyfcht dierhalven geene nadere Ье-

fchryving.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1703. pag.

193.

(*) Grandt

van Spanje.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

»7»3- P»fr

3u.

De Spaanfche Koning , aan wien de

ftandcu van Nederooftemyk voor zyn ver-

trek tot het doen deezer reyze cen ge-

ichenk van (2) vyftigduyzcnd dukaatenge-

daan hadden , en die door den Graaf van

Mansveld,den Prins Kaierta cndenMark-

graaf del Vafto tot Hollobrum was uytgc-

leyd , verhefte op zyne aankomft aldaar

den eerften nevens den VotA: van Ligten-

ileyn tot Hoofdedelluydcn (*) van Spau-

je, zulks die zieh nog dien avond,uyt

krachte dier waardigheyd , in de tegen-

woordigheyd des Konings dekten. Welke

längs verfcheydene fteden en plaatfenzyne

reys federt hebbende voorrgezet, den

tweeëntwintigftcn van Herfftmaand tnl-

íchen zes en zeven uuren 's avonds onder

't luyden der klokken en losbranden van

het gefchut te Praag, hoofdftad van het

Koningryk Boheeme , längs de Rospoort

aanlandde. Wiens ftraaten zoo in de oude

als nieuwe flad ter wedcrzyde met de iu-

de wapenen gerukte burgery beboord waa-

ren. Zyne Majefteyt zynde voor de Munt

by de ringmuur door den (3) Magiftraat

vcrwelkomd , wierdt aan de deur der hoofd-

kerke door den AartsbiiTchop en zyne

Gecftlyken ontmoet, hoorde aldaar den

Ambroziaanfchen lofzang zingen, en nam

vervolgens haar verblyf op het Koninglyk

îlot. Alhier eenen weynigeu tyd om zieh van

deverraoeidheyd der afgclegdc reyze tc her-

ftellcn,hebbende uytgeruft, wierdt die, voor-

gereeden door dertig renbooden op hunne

hoorensblaazende,cn omringdvan de me-

dengenome lyfwacht , federt naar Leypzig

voorrgezet,alwaar zyne Majefteyt des mor

gens van den Vierden van Wynmaand tuf

fchen de in de wapenen gefchaarde bezet-

telingen en burgers onder het vrooilyк gebal-

dervan het hand-engrofgeichut eneeneon-

gemeene tocvloed des volks,aankwam,mids

het toen juyft aldaar de Herfftlyke jaar-

markt, en men 00k niet gewoon was in

dien oord eenen Koning van Spanje te be-

fchouwen. De Prins Joris van Saxen-

weiifenfclds , als de eerite van 't Keur-

vorftlykcblocd, kwam den Spaaufchen Ko

ning verwelkomen , welke gevolglyk de

Gcmagtigden van de Hooge fchool, en

den Magiftraat, die hem 00k kwam be-

groetCD , ter handkus toeliet. Des mid-

Ttt t 2 dags
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(1) Europ.

Merkur.

Il. lluk ,

1703. pag.

3r3.

(a) Ou

daan R.

Moog.

pag. 381.

e) сыт

dags (к) at hy alleen, wierdt door den

Prins van Ligtenlleyn als zynen Hofmee

ller, den Graaf van Baar en twee Kamer

heeren geduurende de maaltyd gediend,

en had de goedheyd van zich aan ’t ge

meen, ’t gene uyt nieuwsgierigheyd in

groot getal naar de plaats zyns verblyfs

was toegevloeid , te laaren zien. Den

volgenden middag, naa alles tot het voort

zetten der overige reyze vervaardigd was,

vertrok hy onder eene drievoudige be

groeting van ’t grof gefchut, ten elf` uuren

uyt Leypzig, alwaar men wegens ’s Konings

doorreyze deezen penning gemaakt heeft.

 

De beeldenis des nieuwen Konings, in Spaanfche kleeding en met den Ridderlyken halsband

van ’t Gulden vlies verlierd, is op devoorzyde omringd door dit randfchrift:

CAROLUS III, Der GRATIA HISPANMRUM ET

INDIARUM REX.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

sP/rNyE EN DE INDIEN.

De tegenzyde verbeeldt hem, naar de wys der Romeynen (z.) te paarde, tufl'chen dit rand-en

opfchrift:

LIPSIAM PLAUDENTEM TRANSIENS, AUTUMNALIB US

NUNDINIS MDCCIII.

DOOR HET TOEYUTGENDE LEIPZIG RETZENDE

STAANDE DE HERFSTMARKT 170;.

Sedert zyn vertrek van Leypzig, wierdt

hy op eene Koninglyke wyze te Weifien

felds door des zelfs Prins onthaald, en,

zynde nog dien avond over Merzeburg te

Oudhal gekomen, aldaar weder door de

Afgezanren zyner Koninglyke Majelleyt

van Pruyffe ontfangen , even gelyk te

Hamelen door den Keurvorll van Hannover

zelf, welke aldaar met zyn geheel hofreeds

eenige dagen op zyner Majelleyts aankom

fle gewagt had. Naa de pligtpleegingen,

bezoeken en regenbezoekeu wederzydlch

waaren afgelegd, vertrok zy nog den ne

genden van daar, hielt haare nachtrufl: te

Nieuhuys den Biflchop van Patcrborn toe

behoorende, en, zynde federt over Unna

en EfTen voortgereysd, kwam zy eyndelyk

den zefiienden ’s avonds te vyf uuren te

Duil'eldorp. De Keurvorfl ontfing zyne

Majefleyt by het uyttteeden van de (*) ren

zetel en de Keurvorllin aan de bovenfle

trap van ’t hof, alwaar de Hertog van

Marlboroug, nyt het verbonde legernaar

Duifeldorp gereysd, en nog dien avond,

door den Prins van Ligtenfteyn zynde in

geleyd, in de Koninglyke ílaapkamer een

byzonder gehoor had , en uyt den naam

der Engelfche Koninginne den aangelanden

Koning begroette. Naa ’er tien dagen,

Want dus lang bleef Koning Karel aan

’t Hof te DulTeldorp, in ’t houden van

Baalen, tooneelfpelen , jagten, en dier

gelyke Vorll'lyke vermaaklykheden gellee

ten waaren, voer die den zevenentwintig

ßen ’snaamiddags met het Keurvoríllyke

jagt den ftroom at', ’s daags daarnaa, onder

’t losbranden van ’t kanon, voorby We

zel, desgelyks Emmerik,en den dertigilen

Schenkenfchans bereykt hebbende , wierdt

het anker een quartier uurs benede die

flerkte uyt gefmeeten , en zyne Majelleyt,

Afgezaut in ’s Graavenhaage beraamd , door

де Heeren van Gent, Dix, Wellant en

du

volgens den voet met (1) den Keyzerlyken G

3) псы;

erStaaten

CDCI’.

zz Oél.

1703. fol;

l
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(nadat. du Tour (1), als Gemagtigden der Alge

"Smm" meene Staaten, uyt den naam hunner

 

onder de wapenen in de Boomtjcs langs den

boord der Maaze gefchaard , die hem op

zyneaankomit door ’t loiTen van al haar

handithut begroettede, ’t gene zoo door

het op ’t hoofd geplante kanon als dat der

fcheepen wierdt beantwoord. De Magi

ilraat dier itad nog dien dag den Koning

. op itroom leggende wegens zyne behoude

aankoinit hebbende begroet, zoo vervoeg

de die zich den volgenden, als nu alle de

jagten in de itad gekomen waaren, onbe

kend aan land, bezag ’s Lands timmerwerf

en oorlogfcheepen en had de goedheyd van

1703.

(3) Europ.

er
(3) den Werfvoogd Jakob van Leeuwen м k

met deezen gouden gedenkpenning te be

ichenken, welke, ter gedachtenis dat aan

hem het erfrecht der Spaanfche ryken was

afgeitaan, gemunt is. _

 

De voorzyde was met des zelfs borítbeeld beitempeld en dat weder door dit randfchrift om

CAROLUS III, Der GRATIA HISPANIARUM REX.

KRREL DE 111, DOOR GODS сям/1131: KONING

IMN вряд/719.

Ор де tegenzyde ziet men eenen grooten Arend, met opgei'parde oogen, tegen de Franfche Zon

PATRUM VIRTUTE.

VOLGENS ZTNER VOOROUDEREN DÃPPERHETD.

311. Hoogmogendheden begroet. De jagten

ага-Щ bleeven des nachts voor Nieumeege, en

' ° zeylden den volgenden dag lvoorby Loe

veileyn en Gorkum naar Sleydrecht, al

waar de Heeren van den Boetfelaar, Slinge

land , — Kaitrikurn, cn Oudeiteyn den

Spaanfchen Koning nyt den naam der Staa

ten van Holland verwelkomden. Het Al.

lerheyligen fecit zynde binnen boord ge~

ЁЖ)?“ vierd, zoo zakte het (2) jagt af tot voor

н. aux', Dordrecht, alwaar het des nachts vertoef.

‘703' Wg' de, en den tweeden van Slagtmaand orn

ш' trent vier uuren des middags voor Rotter.

darn kwam. Hier waaren alle de (chee

pen op ftroom gehaald, met oneyndige

wimpels en vlaggeus veriierd en de burgery

zoomd:

opvliegen 3 onder deeze fpreuk:

Van Rotterdam den derden van Slagt

maaud met het groot binnenjagt'van den

Staat langs Delft naar ’s Graavenhaage nog

den zelfden dag zynde vertrokken,landde

hy aldaar omtrent acht uuren’s avonds aan,

tradt by ’t Zieken in eene karros, en

reedt naar ’t Oudehof, ’t gene tot zyn ver

blyf was vervaardigd, alwaar hy, naa de

@RCM Graaf van Goeiien van zyne behoude aan

Èerstßaf- komit aldaar aan den Heer (4.) van Wel

5 land,voortzittend lid der vergaderinge ken

;Zggifol. nis gegeeven had, nogmaals door de Hee

1111_Deel ’

ren van Lintelo, Lier, Heyniius, Odyk

Welland ,. Haren, Sloet, Nyeveen en den

riflier Fagel nyt den naam der Vereenig

de Geweiten begroet wierdt. En hoewel

zyne Majeileyt van een openbaar onthaal,

om de veelvuldige moeilykheden, zich (5)

verfehoond had, zoo waaren echter de

Heeren van Eifen en Heemskerk gelait

dagelyks in de hofkeuke, op den naam van

ververiing, (6) ten koite des lands zoo

11.11..'1,

[703. Pag.

ats

(5) Refol.

derStaaten

Gener.

1.1. 08.

1703.

fol. 1 142.'

(6) Relol.

der Staat.

Gener.

veele leevensmiddelen te leveren als zy om- , Nov,

trent tot de hofhouding noodig oordeel- :71313101

Vvvv ›



NEDERLANDSCHE

1703.

(л) Refol.

À er Staat.

Gener.

3 Nov.

i ■] 03. fol.

1185.

(г) Refol.

derStaaten

Gener.

19 Sept.

1703. fol.

1006.

Staat.

Gener.

го Sept.

1703.

fol. 1014.

(4) Reiol.

derStaaten

Gener.

18 Sept.

1703.

fol. 999.

j) Refol.

JerStaaten

Gener.

г8 Sept.

1703. fol.

(б) Refol.

der Staat.

Gener.

id Not.

1703 .toi.

ILIO.

den, waartoe voor eerft de penuingen ge-

komen van de Heerlykheyd van Elfloo,

en de verleeude voorrechtbrieven , om by

uyterften wilvande vafte goederen,in Viaan

dre gelegen, te moogen befprekdoen, (1)

gebezigd wierden. Immiddels wierdt alles

vervaardigd om zoo aan 't ingegaane ver-

bond mec Porcugaal te voldoen, als de

vloot, waar raedeKoning Karel derwaart

vertrekken moeft, klaar te maaken. Tot

hec eerfte hadden de Staaten achttienhon-

derdzevenenvyftigduyzenddriehouderden-

drie (г) guldens ingewilligd , behalven

dat 'er nogzestonnenlchats zoo tot deuyt-

rufting der vragtfeheepen , 't inkoopen van

geweer,(3) en andere noodzaaklykheden,

midsgaders dertienhonderdtienduyzenden-

vierhonderd guldens tot het in zeebrengen

van achttien oorlogfcheepen vereyfcht en

(4) ingewilligd wierden. Over de inge-

feheepte krygsvolken , aan wier gemeenen ,

tot het inkoopen van hangrnatten, ieder tien

guldens wierden toegelegd, ftondt deLuy-

tenant Generaal Fagel het bevel te voe-

even als over de vloot de Luytenantren

Admiraal (5) Katlenburg, by welke zieh

de Admiraal Rooke met de fcheepen der

Engelfche Koninginnc (6) in Slagtmaand

voegde. En hoewel wegens de traageop-

breuging dier ingewilligde gclden de Raad

van Staate een-en audermaal zync klach-

ten deed, en aan de vervaardigde icheepen

door eenen ongehoorden flormgeene kleyne

fchaade wierdt toegebragt, zoo was alles

echter voor 'tuytgaan van't jaarvaardig, de

Spaanfche Koning ftapteopden Vierden dag

van het nieuwe te ícheep, en bereykte,

naa twee dagen zeylens ( 7 ) , de Engelfche

kuften. Alwaar de tegenwind , die de ge«

zamentiyke vlooten een wyl ophieldt,

hem gelegenhcyd verichafte om de Engel

fche Koningin te begroeten. Dan federt ,

by 't opfteeken van gunftigere winden , en

die Vorftin en haare kuften verlaatende,

vcrvolgde hy de reys naar Portugaal , daar

hy den zevenden van ( 8 ) Lentcmaand

aankwam, door den Koning van datryk

met uytmuntende eerbewyzen wierdt ver-

welkomd, en twee dagen laater in dehoofd-

ílad ontfangen. OndcrtuiTchen , gelyk de

geheele werreld op den uytflag deezer on-

dernome reyze de oogen geveftigd had,zoo

heeft men om uyt te drukken de begeerte

van die 'wel en gelukkiglyk volvoerd te

zien, de drie volgcnde penningen in 4 licht

gegeeven.

C7) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

!7o4- pag.

(8) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1704. paj.

191.

I De voorzjde van Jen grootikn, die geene vcibcclding heeft, voert dit langwyh'g op-

fchiiit :

FELICl ADVENTUI CAROLI Iii,

HISPANIARUM REGIS,

. QUI M
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QUUM PROFECTIONEM MARITIMAM E BATAVbE ORIS, I7°?'-

DEO AUSPICE ET VENT1S SECUNDIS,

SUSCIPERET IN LUSITANIAM, .

UT DEBITUM SIBI SOLIUM HISPANICE,

FOEDERATORUM ARMIS AC CONS1LIIS ADJUTUS,

VIRTUTE DUCE AC VICTRICE JUSTITIAj

SIBI VINDICARET,

ATQUE PROFLIGATO HOSTE BONIS

AVIBUS CONSCENDERET.

OP DE GELUKK1GE AANKOMSt VAN KAREL DEN III,

KONING FAN SPANJE,

ALS HY VAN DE BATAVISCHE KÜSTEN,

ONDER GODS BESTIERING EN DE V00RSP0ED1GE 1VINDEN

DE ZEETOGT NAAR PORTUGAAL ONDERNAM,

OM DEN HEM TOEKOMENDEN SPAANSCHEN TROON,

ONDERSTEUND DOOR DE WAPENEN EN DEN RAAD DER

BONDGENOOTEN,

OP DE AANLETDING VAN DE DAPPE RHEID

EN OVERFVINNENDE RECHTVAARDIG HEID ,

IN BEZIT TE NEEMEN,

EN MET GOEDE VOORTEKENEN, DEN VYAND VER.

SLAAGEN Z1NDE,

ZOUDÉ BEKLIMMEN.

De tegejwyde verbeeldt verfcheydenc fchccpen in dé zee, en omhpog eenen Keyzerlyken

Arendjdie, hebbende eenen vreedetak in de bek, met den rechter' klaauw eenen overvloedshoorn

over dat gedeclte van cene ondergeftelde werreldkloot uytftort, 4 gene Spanje en Portugaal ver- d\virg:

beeldt; ondcr deeze fpreuk (i) van den. Romeynfchcn Heldcndihtcr: . V Лт\ üb.*

Vi. tf.8sa;

PARCERE SUBJECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS.

С1Э 10 CC III. . . .

SPAAREN DIE ZIGH ONDERfVERPEN, EN ONDER-

BRENGEN DIE TROTSLTK ГЕ-

.. . QENSTAAN: •

II Het voorftuk van den tweeden is met 's Konings gelaurierd kopftuk, en de rand met dcc-

zcn tytel beftempeld: .

CAROLUS III, HISPANIARlm INDIARumque REX

CATHOLicus.

KAREL DE III, ALGEMEENGELOOVIG KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Boven eene vloot fchcepen, die op het rugftuk in ecne volle zee verbecld is, vliegt de Key.

zerlyke Arend mé$ eenen olyftak in de bek, en blixem in zynen klaauw ondcr dit rand-

fchrift :

V vv V г LI-
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LIBERATOR ET ULTOR.

DE FERLOSSER EN WREEKER.

Wie nu door deczcn vogcl betekend wordt , geeft het opfchrift van den voorgrond te ken

nen:

CAROLus III, HISPANiARUM REX, BRITANnorum BATA-

VOrumqub CLASse, LUSITaniam PROFICIS-

Cens MDCCII.

KAREL DE III, KONING FAN SPANJE, FERTREKKENDEt MET

DE BRirSCHE EN HOLLAND SCHE FLOOT, NAAR

PORTUGAAL i7oj.

III De voorzydc van den laatften , die mede gecne verbeelding heeft , vocrt dit op

fchrift i

CAROLUS TERTIUS AUSTRIACUS,

IN REGEM HISPANICE

XII SEPTembris MDCCIII PROCLAMATUS,

AVITA REGNA FELIC1SSIME INGREDIATUR,

OCCUPET, TENEAT.

DAT KAREL DE DERDE FAN OOSTENRTK,

DEN it FAN HERFSTMAAND 1705

TOT KONING FAN SPANJE UTTGEROEPEN,

GELUKKIGLTK IN ZTNE FOOROUDERLTKE RTKEN

AANLANDE,

DIE IN BEZIT NEEME EN HOUDE.

■

En dewyl men cenen penning , een fchip (*) verbecldende , over drie jaaren gemaakt

W-Dttl heeft, 4 gene volgens bet recht en den loop des Hemels zeekoos, zoo wordt dar als eene voorfpel-

ling deezer overzeefche ryze alhier aangemerkt: want de tegenzyde voert boven een diergelyk

fchip deeze fpreuk :

FELIX EXITUS. .

GELüKKIGE U2TSLAG.

In 'c midden dier ongemeene bezighe-

den, welken door het in zee brengen dee

zer vloote onvermydelyk veroorzaakt

waaren , hadden de Vereenigde Staaten nog

andere huyslyken , wel n hen de ont-

ítaane verdeeldheden zoo in Gelderland

als Zeeland verfchaften. Met, ja zelf

voor den aanvang der Stadhouderlyke rc-

Oiii.dmI geeringe waaren (*) in 't jaar zestienhon-

f°l-Ti- derdtweeënzeventig niet alleen vecle Ma-

giftraatsperfoonen, welken de voorige Staat-

iche regeeringuyt alhun vermoogen hadden

• gehandhaafd, door demisnoegde en opgc-

ilaane inwooners onwaardiglyk uyt hunne

Staatsampten gefchopt, maar de Prinsvan

Oranje, tot de Stadhouderlyke vvaardig-

heyd zyndegevordcrd,had federt mccftalle

deVroedfchappen derfteden veranderd,alle

ftaatsgezinden daar uytgezetenaan geenea

federt eenige arapten toegelegd, dan die

de Stadhouderlyke regeering, ten minfte

uyterlyk , begunftigden en al hun vermoo-

gen inipanden om die te handhaaven. Zoo

lang dees leefde zagen zieh denieuwaange-

ftcldcn door hetruggefteunfel en'tvermoo-

gen van den Stadhouder gefterkt, en nie

mand (tout genoeg om hen het vreedig bc-

zit der opgedraagene í&atsamptcn te be-

twiften. Doch naauwelyks had de Koning

met het leeven tegelyk het Stadhouderlyk

ver»
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vermoogen afgelegd ofmen zag in veele fle

den der Vereenigde Gewellen eenen zeer ge

vaarlyken twill, over het bezit der ampren

Oprleen: dewyl veelen zich in de afgeno

mene bedieningen , als daarvan voorheen

ten onrecht ontzet , toen poogden te her

llellen: en anderen integendeel zich in

’t bezit der ampten , welken zy ftaande het

voorige {laatsbeflier bekomen hadden, by

’t tegenwoordige te handhaaven. Dit

bragt, naar maate het voordeel, ’t gene

’er by beoogd wierdt, groot was,ook groo

tere afgunlligheden, veelvuldige voor- en

tegenfchtiften, midsgaders zeer gevaarlyke

kuyperyen, ja eyndelyk veele daadlykhc

den, voornaamelyk te Middelburg in Zee

land ; Amersfoort, Rhene enWageninge in’t

flieht Uytrecht; midsgaders te Arnhem,

Nieumeege en andere fleden van Gelderland

te wege , en in welke magiftraats .beweegin

gen,die in de laatllgemelde flad voorvielen ,

de Burgemeeller Frans Romswinkel onder

anderen ook geen kleyn deel gehad heeft.

Dees Heer, welke den vyftienden van

Herfllmaand des jaars zestienhonderddrie

envyftig gebooren was, wierdt federt in

den jaare zestienhonderdvyfenzeventig

Raadsvriend , dat is zoo veel als Vroed

ichap, te Nieu'fneege; tweejaaren laater

Waltgraaf of Baljuuw van het Nederryks

Walt en in het jaar zestienhonderdtweeën

tachtig, naa hy die twee voorige bedienin

gen had afgellaan, om zyne ongemeene

equaamheden zelf Raadsheer in het hoo

ge Gerechtshof van Gelderland. Doch op

den negenentwintigflen van Zomermaand

des voorgaanden jaars door de Gemeensluy

den en gilden van Nieumeege wederom

Raadsvriendaldaar zynde verkoozen, is

hy door den nienwen Raad , welke ’s daags

daarnaa wierdt aangelleld zelf tot Burge

meeller verheven, en den achtflen van de

daaraanvolgende Hooimaand daarenboven`

nog in die hoedaanigheyd benoemd om als

gewoonlyke Gemagtigde des quartiers van

Nieumeege in de Hooge Staatsvergadering

van Gelderland te verlchynen. Niet lang

nogthans bezat hy deeze aan hem opge

draage waardigheden, mids den vierden

van Ooglìmaand des zelven jaars door het

hooge Gerechtshof des Gewefls dees nien

we Raad zynde af- en de oude weder aan

gelleld, hy bygevolge zich ook van die

voorheen opgedraagene bedieningen , even

gelyk ook veele andere nieuwe aangellelde

leden van verfcheydene andere ampten

en waardigheden heeft beroofd en ontzet

II!I fDeel.

gezien, midsgaders zeer zwaare rechtsge

dingen voor het gemelde Hof van Gelder

land tegen hem niet alleen aanvangen,maar

zelf eyndelykden vyfden van Wintermaand

des zelvenjaars op eenen Landdag te Zut

fen in der Gemagtigden kamer, zoo door

den Raad van Gelderland zelf als eenigen

hem toegevoegde leden des G ewells,daaren

boven nog een naadruklyk vonnis zoo te

gen hem als nog zes andere burgers en in

woonders der Над Nieumeege vellen. Ge

lyk deeze beurtelingfche af- en aanllellin

gen van den Heer Romswinkel en ver

leheydene andere magillraatsperloonen

zoo te Nieumeege als in andere Gelder

lche lieden zoonn zoodan gedaan niet

lbuyten reede zeer gevaarlyke beweegingen

(tewege bragten, waardoor niet alleen dat

Gewell in ’t byzonder, maar den Vereenig

den Vryenllaat in ’t algemeen ,temeer mids

die op de naallgelege grenzen thans in ee

nen zeer zwaarcn oorlog gewikkeld was,

zich met zeer verre uytziende gevolgen ge

dreygd zag, zoo vonden eyndelyk hunne

Hoogmoogendheden goed de Heeren Wil

lem Baron (t) van Lier, Godert Willem

Thuyl van Seroskerke en Borehart Jooll:

van Welvelde als haare Gemagtigden tot

het ~byleggen der dagelyks nog al toenee

mende magillraatsge chillen naar Gelder

land te zenden._ En zekerlyk deeze der

waart gezondene Heeren bragten door hun

ne wyze bemiddeling onder andere zaaken,

ook die van den voorgenoemden Burgemee

l`ter Romswinkel zoo ver, dat men den

drieëntwintigllcn van Lentemaand desjaars

zevenhonderddrie te Nieumeege een pla

kaat van de Luive hoorde afkondigen,

waarby het bovengemelde vonnis van’t Hof

van Gelderland, tegen dien Heer en nog

zes anderen ecrtyds geveld, in ’t geheel

wierdt vernietigd, en dus de Heer Roms

winkel in zyne voorige bedieningen bevel;

tigd,van welken hy den negenden dag des

zelven jaars, mids de nieuwe Raad immid

dels ook weer op het kulle geraakt was ,

reeds bezit genomen had. Welke veran

deringen ledert nog zyn voorgevallen is ons

oogmerk niet te melden. als my vernoegd

houdende van alhier llechts aan te tekenen

dat de gemelde Burgemeeller die herkreege

waardigheyd tot zyne dood roe heeft bly

ven behouden , mids die nog den vyfdcn

van Wintermaand des zelven jaars voor

viel, als uyt deezen gedenkpenning is af

te meeren , welke op zyn afllerven ge

maakt is. .

Х х x x Rond

1703.

(t) Europ.

Merkur.

Liluk ,

1703. pag.’

2.58,



358 NEDERLANDSCHE

1703.

■ 1 ' 1*1*«-.

•• • Sí' '

-

Rondom zyo gehelmd wapcnfchild, waarmede de voorzyde beítempeld is, leeft men in

rand dit omfchrift :

dea

OMNIA VERTUNTUR, MEA SORS NEOMAGÍ.

ALLES FERKEERT, EVEN GELYK OOK MYN LOÏ

TE NIEUMEEGE,

Ed dewyl hy zieh vleyde deeze wiíTelvalligheyd niet dan om de handhaaving van degerechtig-

heyd en vryhcyd ondergaan ce hebben, zoo leeft men in den rand der tegenzyde:

PRO JUSTITIA ET LIBERTATE^ "

aspï/ Щ lew ova: -j_3fco « i ni-üVu.f »л

J'OOÄ DE GERECHTIGHEYD EN VRYHEYD. .

*' 5i.ífcD. teca íi'jí'idáb^rísíiiiliünra dbito«ri '. v.;'. .чЪЬ'/Л з- i.' i- 'f vtmíliXl '. >'¡: tv#\u *f

Binnen welk randfehife voorts nog de zelfde zyde met deeze Ncderduytfchebefchryvingbcilem'

peld

I: fO.'il

FRANS ROMSWINKEL,
.• ( ; . ' >

GEBooren if SEPTember AnnO I6fj,

RAADSVriend TOT NYMEGEN,

WALTGRaaf, DOMHeeR TOT UTRECHT,

ORDinaar RAADSHeeR IN 'T HOF VAN GELDERLand,

WIERDt EERSTE BORGEMeesteR DER STAD,

EN ORDinaar GEDEPuteerde DES QUARTIERS

VAN NYMEGEN AnnO 1702,

STERFT AnnO 1703, f DECEMBer.

(i)Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1703.

pag. uy.

Decze huyslyke verdeeldheden gaven

den Fraufchen Koning geene kleyne hoo-

pe , dat die de Verenigde Geweiten onder-

ling zouden vaneen ícheuren , gelyk hy

dat door de wapenen en met de hui-

pe van den Keurvorft van Beijere in het

Keyzerryk thans poogde uyt te voeren.

Tot dat eynde had zieh de Maarichalkvan

Villars vroegtyds in den Elzas vervoegd,

de Franfche benden , zesenveertig Batail

lons en drieënzcventig (1) Efquadrons

fterk, omtrent Hunnige byeen gerukt, en

zynde met de zelven zoö aldaar als längs

de brag van Nieuburg den twaalfden en

dertienden van Sprokkelmaand over den

Ryn getrokken , den volgendcn dag zyn

onderhoorig leger in het Weylerdal neer-

geflaagen. De Prins Lodewyk van Baden,

welke omtrent twaalf Keyzerlyke Batail

lons en dnyzend ruyters in dien oord on-

der zyn bevel had , en des in geenen ftaac

was от aan zoo magtigen vyand het hoofd

te bieden, ímect (Iraks eeneverfterkingzoo

in de Keylerfchans als Nordlingc, en zag

zieh gevolglyk genoodzaakt de wyduyrge-

ílrekte veldvvallen, en in de vyftig reduy-

ten en (1) fterkten, die men ftaande de ^^"rop'

winter längs den Ryn en de Kinfch tot i.ftuk[*

ftnyting van den vyand gemaakt had , eens- no3.pag.

flags te moeteu verlaaten , midsgaders aan "

het ingedronge Franfche leger eenenvryen

doorgang tot Yoor de Keylerichans te gee-

ven,
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( 1) Europ.

Merk.

I. iluk ‚

1703.

pag. 182..

(2) Europ.

Merk.

I. íluk ,

1703. ag.181. p

ven ,welke op een half eyland recht tegen

over Straatsburg aan den oever des. Ryns

gebouwd is, alwaar (1) де Kinfch en Schut

zich in dien [lroom ontlaflen. Alle de

Keyzerlyke verfchaniingen in dien oord

aldus zonder eenige bloedllort-ing zynde

onnut gemaakt, beiloot de Franiche Be

velhebber zich van de Keylerfchans, mids

zy hem eenen veyligen overtogt van Straats

burg over den Ryn, voortaan ilondt te

verfchaffen, dierhalvcn meeller te maaken.

Met dit oogmerk hebbende zyne geflaage

Rynsbrug van Altenheym , een kleyn uur

boven Straatsburg, doen naar beneden, en

dertig zwaare Ilukken gefchuts uyt die

flad in ’t leger brengen, wierden desavonds

(2) ten acht uuren van den vyfentwintig

ßen van Sprokkelmaand de loopgraaven,

onder ’t beleyd van den Heer van Lau

bannië, omtrent het dorp Keyl geopend

en tot omtrent driehonderd voeten van de

voorfchuynte des bedekteìwegs, die voor

 

Rondom het kopfiuk des Frani'chen Konings , want met het zelve is de voorzyde beûempeld,

leeil: men deezen tytel tot randfchift:

het hoornwerk der {lerkte lag,voortgezet.

Vier dagen laater beilonden de belegeraars

het rechter Bolwerk van’t hoornwerk ,met

die hevigheyd te befchieten, dat de verdee

digers hetden derden van Lentemaand ver

lieten , ’t gene den tweeden nacht daarnaa ,

van het verliezen des bedekten wegs, mids

de Franfchen dien "be'flormden , gevolgd

wierdt. Zulks de bezettelingen, ziende

federt het hoornwerk zelfdoor de Franfchen

veroverd . eenewalbreuk gemaakt,en alles

`tot den florm vaardig, op de gedaane op

eyfching van den Maatfchalk van (3) Vil

lars, hem den negentien der zelve maand,

de aangevochte ilerkte onder billyke ver

dragspunten, inruymden. En gelyk men

deswege te Parys den Ambrofiaanfchetr

‚ lofzang op lait des (4) Konings zong, zoo

heeft de Hoogefchool der oplchriften al»

daar tot des zelfs lof ook konnen goed.

vinden deezen gedenkpenning te maa

ken.
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LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

долги/ш DE GRoorE, ¿LLERCHRISTL

шиши KONING.

Op de tegenzyde ziet men den met riet bekranllen Ryn op zyne waterkruyk rullende, de in

’t verfchiet verbeelde Keylerfchans met verbaafdheyd befchouwen.

dus:

ITER AD BAVAROS FOEDERATOS.

DE WEG NAAR DE BEIïERSCHE BONDGENOOTEN

GEOPEND. -

Waar door dit nu tewcge gebragt is , geeft dit opfchrift van den voorgrond te ken

ПСП .'

KELLA RECEPTA, X MARTII MDCCIII.

DE KEYLERSCHANS VEROVERD, DEN to VANLEN

' TEMAAND 1703.

Xxxxz

Het randfchrift luydt al

Sc.

1703.

(3) Europ.

Merk.

l. Íluk ,

1703. pag.

181.. ‚

(4 Euro `M)erk. Pq

Lliuk,

1703. pag;

187'.
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. 1703. Sedert het winnen deezer ветки: zyne j gonnen de Keurbeijerfche volken den der

onderhoorige benden, naa de wallen van tienden van Zomermaand naar Tyrol (5)

(т)Епгор. het Ileedtjc Kintzinge gellecht (к) waa- 5 te trekken, en hadden het geluk van Kuf

î'ïâflïl'- ren,tot in Grasmaand ter verver ingeheb- fteyn, Rottenburg, en veelvuldige ande

‚1,03, ing, bende weder in bezetting gezonden, trok re plaatfen veroverende,tor omtrent Brixen,

‘83- де Maarfchalk van Villars tuffchen den naar den kant van Trente gelegen, door

achtilen en negenden dier maand eyndelyk te dringen. Doch wiens Biflchop de brug

over den Ryn om de landwallen, welken gen over de Au liet afbreeken, zyneland

de Duytfchers immiddels te Stolhoven weer  zaaten in de wapenen rnkken,en bygefpron

hadden opgeworpen, en alwaar де Prins gen door de gebunrige huysluyden de in

van Baden het bevel voerde,re vermeefleren. gedronge vyanden niet alleen veele lieden

“Штор. Maar die te vergeeffch op den vyfentwin- weder Ontweldigde, maar hen zoo groot

Merkur. tigiien dier maand Omtrent (2) Fintbogtot naadeel van tyd tot tyd toebragt, dat die

{дин Vyfwerf hebbende doen aantailen, voerde te rug trekkende, van de zamevoeging

,45.34, g' hy het kanon weder af , en zoudt den met het Franfche leger in Italië moellenaf

Markgraaf van Blainville met twintig Ba- zien. Те meer mids de Hertog van Ven

taillons en dertig Efquadrons naar het dome met de Franfche benden, Omtrent

Kintzigerdal om, waar ’t moogelyk, de vyftienduyzend(6)man fterk tot by Tren

Keyzerlyke befchanůngen aldaar te vero- te doorgedrongen, ook geene kans zag om

y veren. Dit gelukte, invoegen de zaame- de Keyzerlyke ’befchanlingen te overwel

(„натр voeging van het Franfche en Beijerfche le» digen, en zich des vernoegde met die fiad

Merkur. ger in ’t begin van (3) Bloeimaand omtrent te bombardeeren. In Italië zelt` hadden де

gïkgag Riedlinge, tot groot genoegen des Keur- wederzydfche legers niets hoofdzaaklyks

274.' vorils gefchiedde, welke zich den achtfien uytgevoerd, zulks de Prins van Savoije

(4) Europ. van Grasmaand van Regensburg (4) reeds dit voorziende vroegtyds naar ’t Weener

will? hebbende meefler gemaakt, thans beiloot (7) Hof verreysd was, en de Hertog van

{rr-3.513. langs Tyrol ook de gemeenfchap met het Vendome llaande het overige van den veld

‘33' Franfche leger in Italië te bekomen , ter- togt {lechts de Над Berfello, naa zy eenen

wyl hy de zorg om de beweegingen der hartnekkigen tegenfland gedaan had ,

Keyzerlyke Bevelhebberen immiddels ga- ten voordeele van den Hertog van Man

den te ílaan, aan den Maaríchalk van Vil- tua veroverde, tot wiens lof ik in dit jaar

lars Overliet. Met dit oogmerk dan be deezen penning gemaakt vinde. `

(s) Huhn“ Op de voorzyde Praat het borílbeeld van den gemelden Hertog, welke den eenendertigflen van

taf. 307.

 

Септик, Oogllmaand des jaars zeltienhonderdtweeënvyftig gebooren (8) ‚ Karel den I ll Hertog van Man

tua tot Vader en lzabella Klara, Dochter van den Aartshertog Leopold tot Moeder gehad heeft,

en de zyde van Vrankryk kiezende, daarom naamaals van zyne Ilaaten beroofd is. Het randfchrift

Iuydt aldus:  ‘

FERDINANnus CAROLUS, Der Опыты DUK MANTUL,

MONTrsrnnnA'rr, CAzoLr, Romer,

GUASTALLAL.

`FERDINAND KAREL, DOOR GODS GENADE HERTOG VAN

MANTUA, MONTFERRAT, KAZOLI, RODIGO

EN GUASTALLA.

Rondom veelvuldige krygsgereedfchappen leeft men in den rand der andere zyde dit om

fchrift:

CON

(5) Europ.

Merkur.

ll. lluk ,

1703. pag.

l'.

(6) Europ.

Merkur.

ll. пи]: ‚

1703. pag.

По.

(7) Europ.

Merk.

I . {так ,

170. а о

a?"
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(3) Europ.

Merkur.
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1703. pag.

1 1.8.

CON VENIEN ты CUIQUE. 170;.

.fi/IN IEDER PJSSENDE. 17052

Op de dikte of den ronden rand des pennings leeit men voorts nog dit omi'chrifr:

PRIESIDIA MAJESTATIS.

BESCHERMING DER MJYESTETYI

Staande het afzyn van den Keurvorit

van Beijere in Tirol, poogde de Prins

van Baden, die met het groot Keyzerlyke

leger tuilchen Hondsheym en Witislinge

gelegerd was, den Maarichalk van Villars

in een algemeen gevecht te wikkelen,

maar die (1) begroef zich meer en meer

omtrent Lauwinge, en leydde al zyn ver

nuft te koit om dat te ontgaan, niet tegen

Itaande de Keyzerlyke benden geitaadige

uytloopen in Beijere deeden; by welke ge

legenheyd de Hoofdbevelhebber Palii zich

van ’t iteedtje Weyndinge, even als de

Hoofdbevelhebber Auŕfats van Averbach

en Chain meeiter maakte. Dierhalven be

iloot men het Franfche leger, door ’t be

kommeren van den toevoer,te benaauwen,

en wierden tot dat eynde drie regementen

ruyters aan den Graaf (1.) van La Tour ge

zonden om zich by Eifchinge, omtrent vyf

uuren van Ulm, neder te ilaan. De Maar

fchalk van Villars hier van verwittigd,

zondt aanitonds insgelyks tweeduyzend

ruyters, door een gelyk getal voetgaiten

onderiteund,derwaart om de aldaar geleger

de Keyzerfchen te overvallen: doch wel

ken hen in goede orde gefchaard met eene

weergalooze ilandvaitigheyd Ontfongen.

Dan itaande het gevecht door hen zynde

gemerkt, dat het Franfche voetvolk in itil

te langs den Donau toog om eeneondiepte

inneemende, hen den aftogt af te fnyden ,

deynsde de Keyzerlyke Hoofdbevel

hebber derwaart en trok met de rechter

vleugel over dien ittoom , het Welk de

Prins Chriitiaan van Hanover te zelven tyd

ook met de ilinker poogde te doen , doch

als hy tot dat eynde zelf in den itroom

reedt , welken zyn volk doorwaadde,

wierdt hy door eene musket koegelgetrof

fen, itortte van ’t paard in den Donau, en

kwam dus (3) aldaar ongelukkig, tot geene

kleynedroefheydvan het geheel Keurvorit

III] fDeel.

lyk Huys , te fuenvelen. Hier tegen ,

maakten zich de Françoizen eyndelyk weer

meeiter van Rotemberg, het gene de Key

zerlyke benden op deeze wys te voore

hadden veroverd.~ De Graaf van Stirum

had het reeds in Grasmaand gebombar

deerd en dus, toenmaals te vergeefich ,ge

tracht tot het openen zyner (4) poorten

te brengen, welke iniluyting de bovenge

melde benden in Bloeimaand (5) hervatte

den. En hoewel де Beijerfche Hoofdbe

velhebber Maile de belegerde vesting om

haare aangelegenhcyd willende te hulp ko

men de zelve met zyne benden tot by

Krotenzee was genaderd, zoo viel hem де

Frankifche Krygsbevelhebber Jhanus, Ro

temberg ilechts bezet laatende, opv’t onvoor

zienit op ’t lyf, iloeg zyne volken uyt het

veld, en wierdt des de iniluyting federt

in eene (6) volilaage belegering verwiiIeld.

De dapperheyd nogthans van den Heer Sint

bonifacius, die daarin het bevel voerde,

rekte ondertuifchen het beleg zoolang,dat

hy daar door aan den Keurvorit vanBeijere

gelegenheyd verfchafte om eenige duy

zeud man tot zynen onderitand over den

Donau te zenden, invoege zich de Fran

kifche benden, mids de overmagt der aan

naderaars, genoodzaakt zaagen tuffchen

den vierden en vyfden van Zomermaand

het beleg (7) ten tweedemaal op te bree

ken.

tingen by ’t afweezen des Keurvorils in Т1

rol,voor de derdemaale federt zynde hervat,

en die van binnen nu ook geene hoop heb

bende van te zullen ontzet worden, {tel

den zy,mids het groot gebrek aan eetwaa

ren, eyndelyk den zeventienden (8) van

Herfitmaand onder billyke verdragpunten

de aanbetrouwde vesting in handen derbe

legeraars , waar van men de gedachtenis

den naakomeling op deezen gedenkpen

ning vindt achter gelaaten.

Yyy y

Maar deeze aldus geitaakte aanveg- М

Bo

(4) Europ.

Merkur.

1|. аж,

1703- РаБд

1.33.

(5) Europe

Merkur,

I. iluk ,

1703. pa .`
1.88. в

(6) Europ.

Merkur.

II. iiuk ,

V103- Png-`

1.1.

(7) Europ.

erk

trani.,

1703.pag.

Il.

(8) Num;

Hiilor.

lanceur.

fol. 285.
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17e3.

'__-_

(r) Europ.

Merk.

Il. iluk,

1703. pag.

1.4.

(1.) Europ

Merkur.

II. Iluk,

1703. pag.

131.

 

Boven eenen (lapel wapenen is de Keyzerlyke arend binnen eenen krans verbeeld , waar aan де

wapenfchilden van de vier gewoonlyke Gemagtigden van de Frankifche kreyts ,te weeten van den

BiiI'chop van Bamberg, van Brandenburg als ßurggi'aaf van Neuremberg, van den Graef van

Hohenlo, en van de vrye ryksilad Neuremberg zelve gehecht zyn. Het randfchrift luydt al

dus:

\

CEDUNT CIESAREIS CONFOEDERATIS 170;.

ZT ZWIGTEN VOOR DE KETZERLTKE BONDGE

NOOTEN 170;.

Op het ruggeiluk ziet tuen Rotemberg bombardeeren, en daar boven in den rand deezefpreuk

gelleld:

RUBEI EXPUGNATA CACUMINA MONTIS.

DE SPITSEN VAN ROTEMBERG VEROVERD.

Over de benden, welke de Maarfchalk van het (3) gebergte van ’t Zwarte- @Bmg

van Villars naar Beijere trekkende in den woud den veertienden van Oogllmaand tot gmk-k

. u ,
Elzas had achtergelaaten, was het Opper

gcbied flaande де veldtog door den Fran

fcheu Koning aan zynen Zoonszoon den

Hertog van Bourgondië Opgedraagen, en

kwam die (1) gevolglyk den vyfden van

Zomermaand, onder ’t losbrauden van het

kanon, te Straatsburg, mede _brengende

eenige benden ter verilerking, die zich den

volgenden dag by ’t leger van den Maar

Ichalk van Tallard voegden, ’t gene reeds

over den Ryn getoogen , te Herth, twee

nuten van Hagenau, was gelegerd. Op de

eerile aannadering des Franfchen legers was

de verbaasdheyd ongemeen groot by de

Dguytfehers, zulks zy hunne Opgeworpene

Veldwallen van Lauterburg en Kroonweys

femburg ylings verlieten,welken gevolglyk

door de Franfche (1.) benden geflecht wier

den. Ditìverricht zynde trok de Hertog

van Bourgondië weder te rug met het Fran~

fche leger langs de brug tuiIchen Straats

burg en de Keylerfchaus over den Ryn , en

hebbende zich tuiIchen Wildilad en Offen

burg, in den fehynof by de verfchaniingen

der Duytl'chers aldaar wilde aantaflen , den

negentienden van Hooimaand nedergeilaa

gen, zakte hy langs het benedeuile deel

by Reigel af, ’t gene vier unten van Oud

brizak en even zoo wyd van Fryburg is

geleegen, voor welke laatlle ilad zich de

Graaf van Marcin Ílraks met eenige Fran

fche benden vertoonde,even of hy van zins

waar die plaats te berennen. Zulks de Ste

devoogd de voorileden en een bygelegen

dorp liet afbranden, midsgaders van den be

velvoerder in Brizak,eeneu goeden onder

iland verzoeken. Doch naanwlyks waa

ren де verzogte volken naar Fryburg ver

trokken , of Oudbrizak zelf vondt zich

den v ftiendeu met het krieken van den dag

door achtien Efquadtons, (4) drieduyzend

voetgailen en twintig benden granaativer

pers onder de Heeren van Immecourt,

Givri, en Hantefort buyten verwagtinge

berend. Door twaalfduyzend opontboo

dene huysluyden de omfchaniingen federt

zynde voltrokken, wierden des nachts tul`

ichen den twee-en drieëntwintigflen „de

loopgraaven, volgens het beilek van den

vermaarden Krygsvernufteling Vauban ,

die daarom vyf dagen te vooren in ’t leger

was aangekoomen, langs twee kanten geo

pend. der ftad werken federt nyt honderd

twintig flukken kanon en vyfenveertig

поз- т;

207'

(4) Europ.

Merkur.

ILIIuk ,

I703 Pila

1.08.

nior



HISTORIPENNINGEN: IÍIIBoeL. 3 63

(1) Europ.

Merk.

II. Rule ,

1702. pag.

209.

(2) Europ.

Merkur.

1I. 11111: ,

1703. pag.

211.

mortieren zeer verwoedlyk befchooten, en

onder де gunfl van dat gruuwzaam vuur де

aanvechtingen in diervoegen federt voort

gezet , dat de Graaf van Arco , in

’t begin van Herfûmaand de trom om

te handelen deed (t) roeren , het ver

 

drag der overgaave den zevenden floot,

en den volgenden dag zyne aanbetrouw

de flad den Franfche benden inruym

de, ’t gene aanleyding tot het maaken

van deezen gedenkpenning `heeft gegee

ven.

\ (дм? посееш

—-\ ,/— И

De voorzyde is beñempeld met des Franl'chen Konings kopůuk , omzoomd in den rand door

deezen rytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISIE.“

LTKSTE KONING.

Op de tegenzyde, in wier verfchiet de gewonne Над gezien wordt, zit de Hertog van Bour

gondië, houdende den bevelûaf van het hem opgedraagen krygsgcbied in de rechter hand, te

paard 5 опдсг dit randfchrift:

EXPEDITIO DUCIS BURGUNDIIE.

KRTGSTOGT VAN DEN HERTOG VAN BOURGONDIE.

Waarin nu dees beflaan heeft geeft dit opfchrifr, ’t gene op den voorgrond gefield is , tc

kennen :

BRISACUM CAPTUM, VII SEPTEMBRIS MDCCIII.

BRIZAK INGENOMEN, DEN7 VAN HERFST

MAAND 170;.

Naauwlyks was deeze (lad gewonnen ,

of de Hertog van (2) Bourgondië verliet

den zeflienden met een groot gevolg het

leger, en kwam den zesden dag daarnaa te

Verlailles, alwaar by door den Koning zy»

nen Grootvadcr met ongemeene tekenen

van vreugde wierdt ontfangen, en door

alle de Prinfen en Prinfeflen van den bloe

де, midsgaders het geheele Hof over het

veroveren van Brizak begroet en geluk ge.

wenfcht. De Maarfchalk van Tallard on

dertuffchen, want dien had de Hertog van

Bourgondië het gebied van ’t leger voor zyn

vertrek weer ter hand gefleld , toog met

het zelve in ’t laatíle van Herfûmaand by'

de Keylerfchans over den Ryn naar den

kant van Hagenau, verzamelde alle de

A graanen uyt het Prinsdom Baden byeen,

viyz ед

1703.
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.

1703, eu zynde federt weer over dien ûroom te en zich van alle haar gefchut, pakkaadje,

——-— rug gekeerd , en tot Barberoth afgezakt, en een overgroot getal van Vaaudels en

zoudt hy den twaalfden van Wynmaaud Standaarden meeûer te maaken. Gevolg

(ПЕШОР— eenige benden naar den Ryn(t), 200 om de lyk wendden het deoverwiunaars ook tegen

Ёж; Duytfchen aldaar gaden te flaau, als om de rechter vleugel, waarover de Prins van

HOB-Pis- zyne-verfchanfingen en reduyten, die hy Helfenkaffel zelf het bevel, en die met veel

730.

beleyd tegen den vyanden voerde, maar

deezen door het reeds behaalde voordeel

aangemoedig vielen van hunnen(3)kant met

zulk een overgroot getal en ongemeenen

naadruk op het Staatlche voetvolk, dat het

tot voorby Gersmersheym had doen op»

werpen te bewaaren, en trok zelf ten beleg

voor Landon. Voor welke llad ,naa de om

íchanûngen voltrokken waaren, langs de

fluys van het Lazerushuys, evengelyk

(3) Europ.

Merkur.

Il. пик ‚

1703. pag.

309.

voor het Ilot zelf de loopgraaven wierden

geopend en den negentienden bcyder wer

ken uyt honderd llukken gefehuts en zestig

mortieren befchooten. Zulks, hoewel ge

ůerkt deeze veftiug was, zy het echter

niet lang ûondt te houden , waarom de

Prins van Helfenkalfel met twaalf Esqua

drous en negenentwintig Bataillons, alle

Staatfche benden uyt Nederland, naar den

Bovenryn trok om de belegerde Пас! te

hulp te komen , te meer, dewyl hy ouder

wege door verfcheydene Duytfehe benden

verßerkt , nu een leger van dertigduyzend

(2) man byeen had, en des in Ilaat was

om den Maatfchalk van Tallard in zyne

verfchanûugen zelfs te befìooken. Doch

die wachtte de ontzetters niet af, maar,

verßaaude dat zy reeds te Spierbag geko

men waareu , brak van voor Landon uyt

zyne verfchanůngen, de ûad ílechts be

zet laatende, op,en had het geluk van der

outzetteren flinker vleugel onverhoeds den

vyftieuden van Slagttnaand op het lyf te

te vallen, eerlaug in wanorde te brengen,

 

eerlang insgelyks overhoop geraakte, waar

uaa de ruytery, wat moeite de Hoofdbe

velhebbers aanwendden om haar te doen

{Ialhouden , het ook op een vlugteu ûelde.

Drie uuren,uaa de ontzetters aldus uyt het

veld gellaagen waaren , eu des de beleger

den alle hoope van gered te zullen worden

verlooren hadden, liet de Graaf van Frilé, '

Stedevoogd van Landou om te handelen

den trom roeren. Iulvoege de Maarfchalk

van Tallard hem zynen Zoon, in’tlaatlle

gevecht gevangen genoomen, toezoudt;

eu de zelfde verdragpunten , die in

’t voorgaande jaar door den Roomfchen

Koning aan de Franfehe 'bezetting waaren

toegellaan ,insgelyks inwilligde; zulks uyt

krachte van dit getroffen verdrag zoo aan

zieulyke ûad nog den aehttienden (4)

van Slagtmaand den Françoizen wierdt in

geruymd. Welkenv ook niet verzuymd

hebben, de gedachtenis zoo van den ge

wonnen veldflag als het veroveren van

Landou, op deezen penning den naakome
lingen achter tel laaten.

'g
LANDAVIA CAFTA Í/ '

xvrr Novmmnlus Á;

миссии; „ -'

Ор het ruggelìuk, want het voorliuk ,eveneens als van den voorgaanden zvnde,vereyfcht geen

befchryving, ziet men Vrankryk 1n de gedaante eener vrouwe op eenen liapel bevochte wapenen

aan den voet van eenen palmboom zitten , wordende eensdeels door de ( )ver-winning gekroond,

andersdeels eene muurkroon doot ’t overwonne Landon aangebooden. Het bovengelìelde rand~

fchrift luydt aldus:

VICTIS AD SPIRAM HOSTIBUS.

DE VTANDEN ETE SPIERS OVERWONNEN.

Waar
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Waarop де overgaave van Landon den zeventienden van Slachtmaand , volgens de gctnygenis van

dit ondergellelde opl'chtil't, gevolgd is: ‘.

LANDAVIA CAPTA, xvii NOVEMBRIS мвссш.

LÀND OU INGENOMEN, DEN 17 VAN плана:

' MAAND .1703.

Aldus nam de veldtogt aan den Boven

ryn een eynde, n_aa dat te ‚тоге aan den

Donau, tull'chen de Keyzerlyke en Beijer

iche krygsvolken ook een zeer ilreng ge

vecht den twintigflen van Herfllmaand om

trent Schwemminge op deeze wyze was

voorgevallen. De Prins van Baden, ziende

den Maarfchalk van Villars zich nog onbe

weegelyk in zyne verfchanñe legerplaats te

Hondtsheym ophouden, deelde zyn leger in

tween , trok met het eene deel naar den kant

van Augsburg en liet het andere onder den

Graafvan Stirnm,’r gene,met voornemen(1)

om lager langs den Donau afzakkende over

dien Ílroom te trekken, zich te Schwem

minge neerlloeg. Niet zoo dra hadden de

Kenrvorll van Beijere en de Maarfchalk van

Villars van deeze beweegingen een omllan

dig bericht bekomen, of zy bellooten den

Graaf van Stirum zelfvan Vooren , en door

den Markgraafvan Ul'lion van achteren te

gelyk te bevechten. Tot dat eynde trok

ken de eerflen in allen fpoed over de brug

van Donauweerd, lollen aldaar drie fluk

ken gelchnts, die aan den anderen kant door

drie kanonfchooten van den Markgraafvan

Ullîon beantwoord wierden. Zulks de

Graaf van Stirum zich ziende omringd den

Hoofdbevelhebber Palñ met drie regemen

ten op den laatften als den zwakften liet

aanvallen , en het geluk had van zes

vyandlyke Efquadrons in eene moeras ge

jaagd hebbende,de overigen naar den kant

van Dillingen te doen deynzen. Immiddels

viel de Keurvorfl van Beijere zelf met vyf

envyftig Efquadrons en dertig Bataillons

zoo verwoed ор де overige benden van den

Graafvan Stirum , dat de rnytery ontfnoerd

zich achter de tweede lini moelt herflel

len ,welke den vyand ondertullchen kloek

lyk het hoofd boodt. Des onaangezien be

lloot de gemelde Graaf,ziende de overmagt

des vyands,zyn kanon nevens de brug eyn

delyk te verlaaten , en het overige gevecht ,

’t gene nu by de negen unren (2) geduurd

had, in het aan de rechter hand gelegen

bofch te ontwyken. Dit gelchiedde. Zulks

de Franfche Koning in zynen laftbrief om

1111 Deel.

\

den Ambroziaanfche lofzang te zingen , be

tnygde dat ’er over de achtduyzend Key

zerlchen op de plaats gel'neuveld of gevan

gen, en de overigen zonder geweer (3)pak

kaadje en gefchut in de boll'chen verllrooid

waaren.Hoe ’t zy,de Keurvorfl maakte zich

federt ten volle meefler van Regensburg ,

en de aannaderende winter noodzaakte hem

vervolgens het gefcheyde leger in be

zetting te zenden. Doch naauwlyks was

dit verricht of hy trok in ’t begin van

Wintermaand weerom te veld , en heb

bende het beleg voor Augsburg geflaa

gen,~ liet hy daar voor den zesden dier

maand de loopgraaven openen , die Над le

dert nyt honderdtwintig llukken gefchuts

en veertig mortieren befchieten, en den

dertienden eenen onderfchepten brief (4.)

aan den Hoofdbevelhebber Bibra, waarb

die Stedevoogd verwittigd wierdt dat hy

geencn onderfland van buyten te verwach

ten hadde . in de (lad zendende hem des tot

de overgaaf aanmaanen , waarin die den

veertienden bewilligde. Sedert het dwin

gen van Augsburg vertoonde zich nog de

Keurvorll met het begin des Nieuwen jaars

voor Pallou , deed de tegenovergelege

veiling Oberhaus , waarin de voornaamlle

llerkte der plaats bellaat, met vierentwin

tig (lukken kanon en even zoo veele mor

tieren aantallen , en den ingezeerenen met

zyne gramfchap dreygen, by aldieu zy,

als hebbende maar duyzend man in bezet

ting , zich nog (5') langer verdeedigden.

invoegen op deeze naadruklyke opeyfching

vier Graaven door den Bifchop der (lad aan

den Kenrvorll: wierden gezonden, die het

aangeboode verdrag ondertekenden. En

dewyl de fleden Kuflleyn, Memminge,Nen

burg , Lauinge , Dillinge, Ehinge, Reutlinge.

Biberak, Munderkinge, Fullen, Kempten

en Hohenfchwange door de Keurbeijerfche

volken reeds waaren of eerlang nog wier

den' veroverd . zoo heeft het winnen van

Regensburg, Palfou , Augsburg, nevens de

andere hierboven gemelde (leden tot het

maaken van deezen penning in de laall

gemelde (lad aanleyding gegeeven.
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De Keurvorfl: van Beijere (laat op de eene zyde tuil'chen den Donauftroom en eene vrou, die

hem den Леше! van haare poorten aanbiedt naail: verfcheydene legertekens: hy houdt voorts in de

rechterhand eenen blooten degen en aan den ilinkeren arm een fchild, waarop rondom de eerflze

letteren van den Naam Maria tot randfehrift Raat:

IN HOC SIGNO VINCO. .

IN DIT TEKEN OVERWIN IK.

Aan den voetßal , waarop de befchreeve Keurvorûlyke beeldenis gefleld is, zyn de wa

pârlrxfghilden der gewonnene Reden Regensburg en Augsburg gehecht, tuffchen dit op

t:

ARTE ET MARTE IN UTROQUE MAGNUS.

GROOí 1N BETDEN ZOO 1N ’T BELEID ALS DE

WAP ENEN.

Binnen de wapenfchilden van de door hem veroverde Iteden Regensburg, Neuburg, Kufiieyn,

Lauinge ‚ Dillinge, Ehinge , Reutlinge , Parou, Memminge, Biberach , Munderkinge , Fuf

fen, Kempten en Hohenfchwange [laat op de tegenzyde eene Overwinning, met eenen zeegetak

in de rechter en eene muurkroon in de Hinkere hand; tuIIcheu dit om- en opfchrift:

MAXIMrLrANo EMMANUELI, U'rnrustLuu BAvARrR: Duct ET

ELECToar, HAS PRIMUS DEDIT ANNUS

M D C C I I I.

НЕТ EERSTE KRTGYAAR1703VERSCHAFTE DEEZE (STEDEN)

AAN DEN KEURVORST MAXIMILIAAN vEMA

NUEL, HERrOG VAN OP- EN NE

DER B E Ij' ЕR E.

‚704. De Koningin van Engeland en de Ver

._ eenigde Staaten, ziende hoe door deeze

wys het geheele Keyzerryk vaneen ge

fcheurd wierdt, hadden door hunne Gezan

ten, wegens de traage krygsrusting der

VoriIen en Standen des Ryks, nietalleen te

(тЭЕигор- Regensburg ter (r) Ryksvergaderinge zeer

Жди. naadruklyk hunne klagten laaten inleve

1703. ren, maar beflooten by ’t openen van den

pag. 1 . ' y
„17.3 veldtogt het anders 1n gevaar zynde Key

zerryk uyt al hun vermoogen te hulp te

komen. Tot dat eynde waaren hunne

benden voor ’t uytgaan van Grasmaand

langs Ade Maas omtrent Venlo en Maas

tricht vergaderd, de Hertog van Marlbo

roug en de Veldmaarfchalk Heer van Ou

werkerk met den aanvang van Bloeimaand

by de zelven aangekomen,en door die Bevel

hebbers,naa eenen gehouden krygsraad, in

tween verdeeld, waar van het eene,gelee

ge by Maaftricht en bequaam om de Frau

fchen in Nederland het hoofd te bieden,

aldaar onder het bevel van den gemelden

Veldmaarfchalk verbleef, terwyl de Her- (2) Europ.

tog van Marlboroug, met het andere (2) wirf."

van Venlo over den Ryn, Main en Nekket grrr» prg.

trek. °
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fche Hoofdbevclhebber Goor, die 'c ge-

bied over de rechter vleugel,beftaandeuyc

Engelfche ,Staatfche en andere hulpbenden

voerde, door den Hertog van Marlboroug

gelaft (4) de befchanfelingen , zoo ras als

immcrs doenlyk was, aan te taften. Dicr-

halven, zonder de aankomft der Keyzer-

fchen af te wagten , begon omtrent zes uu-

ren de aanval. Hct gevecht was vreeslyk

en wederzydich even hartnekkig ; de aan-

vallers wierden cen-en andermaal metgeen

kleyn verlies door de verweerdersafgeílaa*

gen , en echter het gevecht ten dcrdemaale

met gelyke onverfchroktheyd hervat ,'t ge

ne zieh verdubbelde door den aanval van

de immiddels aangekome flinker vleugel ,

welke, beftaande uyt de Kcyzerfche vol-

ken, door den Prïns van Baden wierdtaan-

gevoerd. Naa dit wederzydich bloedver-

gieren aldus ruym een uur geduurd had,

gelukte het de Hertog van Wirtemberg ,

met zeven Esquadrons längs den bedekten

(S) weg vau Donauweerd indeverfchanfing

geraakt zynde,de verweerders in de lenden

aan te tañen. Zulks die eerlang ondercene

yslyke flachting wierden overhoop geimee-

ten, gevolglyk veclen, mids het breeken

van deichipbrug, of gevangen geuomen of

in den Donau gedreeven , tcrwyl het over-

fchot längs het gebergte, en de boíTen hec

doodflaande zwaard des overwinnaars

poogde te ontwyken. Tot lof van den

Keyzerlyken Bevelhebber virid ik deezen

penning door Gerard Hautfeh in Duytfch-

land gemaakt.

trekkende tot hulp van het verfcheurde

Keyzerryk regen Beijcre naar den Donau

optrok. Zulks op dit voorbeeld om dien

Keurvorft te verfterken , ook in de twin-

tigduyzend man den achttienden dier

maand onder den Maarfchalk van Villeroy

uyt de Spaanfche Nederlanden over Luxem

burg (1) naar Duytlchland toogen. Dan

eer dit Franfch onderftand by den gedreyg-

den Keurvorft konde aankomen, had het

leger van den Hertog van Marlboroug zieh

te Lutshaufe by het Keyzerfche onder den

Prins van Baden vervoegd. Waar door

de Keurvorft genoodzaakt was in de over-

ílerke legerplaats vanDillingte(x)wyken,

terwyl achttien zyner regementen te voet

en acht Efcjuadrons te paarde onder 't be

vel van den Graaf van Arko , tot dekking

der Keurvorftlyke erflanden, zieh op den

Schellenberg bezyde Donauweerd bynaar

ontoeganglyk verlchanften. Om den vcld-

togt met vrugt te openen en door 't over-

weldigen van die ftandplaats zieh eenenweg

tot in 't hart van Beijere te baanen ,beiloot

het verbondc leger de befchanfelingen aan

te taften , en trok met dat oogmerk den

tweeden van Hooimaand van Onderingcn

(3) naar Ubermarge een uur van Donau

weerd op. De moeijelyke overtogt der ri-

vier de Wernts was oorzaak dat de voor-

hoede van 't verbondc leger niet dan des

naamiddags voor de Beijerfche verfchan-

iing aanlandde. Echter om den vyand

geenen langerentyd te geeven van zieh nog

meerte können verfterken, wierdt de Staat.

1704.
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De geharnafte beeldenis van den Prins van Baden ftaat op de vooizyJc, wier rand beitempeld

is met deezen ty tel :

LUDovicus WILHelmus, Marchio BADENsis,

EXeRCITUS С Ж S A R El GENERALIS

LOCuMt ENENS.

LODEWXK WILLEM^ MARKGRJAF VAN BADEN,

LUTTENANT GENERAAL VAN >T KE2-

ZERLTKE LEGER.

De tegenzyde verbeéldt achter de Mad Donauweerd in *c verfchict den verfchanften Schellen-

Zzz z z berg j
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1704. berg , en voorwaart den Donau, die leunende met den rechtcren arm Op eene waterkruyk, in de

flinkere hand eene legerkroon houdt; tuii'chen dit om- en opfchrift:

HOSTE CIESO, FUGATO, CASTRIS DIREPTIS; AD

SCHELLENBERGAM DONA

WERDE. 1704.

DE титр гвкздллсвм, УЕКЭ‘ААСВ, EN DE LEGER

PLAATS GEPLONDERD, oP DEN scHELLEN

BERG Er DONRUWEERD. 1704.

Еп dewyl daar door geene kleyne hoope tot'het behaalen van gewigtigere overwinningen wierdt

opgevat, zoo is nog de dikte des Pennings met dit opfchrift beliempeld:

VIRTUTE PRINCIPIS ET SOCIORU M VIA VICTORIIS

INSEQUENT IB US APERTA.

DOOR DE DAPPERHETD VAN DEN PRINS EN DE BOND

GENOOTEN DE WEG'I/'OOR DE VOLGENDE

OVERWINNINGEN GEOPEND.

(t) Europ.
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1704. pag.
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Behalven het weggeworpe geweer , waar

mede het llag- en ’t verdere rondom gelege

veld in meenigte bezaaid was, bekwamen

de overwinnaars zestien metaale [lukken

c(it) kanon, dertien vaandels of ilandaar

en, alle ’svyands tenten en pakkaadje,

en daar onder de zilvere Ichootels, berden

en verdere rafelvaten van den Graaf van Ar.

ko, welke,ziende de poort van Donauweerd

Op zyn bevel niet (1)ras genoeg openen,

des genoodzaakt was in den Donau te fprin

gen en echter Op die wys het geluk had van

den overkant bereykende naar Augsburg

te wyken. De poort federt zynde geopend

wierpen nog veelen der vlugtelingen, wel

ken aan der (lads zyde in de befchaniing

gellaan hadden, zich in Donauweerd en

meenden in ’t begin die plaats tegen

’t zeeghaftig leger nog eene wyl te verdee

digen. Doch dien zelven avond van den

Keurvoril hebbende bevel ontfangen om

die (lad in den brand te (lecken, de brug

gen af te breeken, den Opgelegden voor

raad te vernielen en gevolglyk naar Augs

burg te wyken, hadden zy ter uytvoerin.

ge van dien laft, bereyds veel (Iroo in de

huyzen gelegd, en eenigen derzelven al in

den brand gezet,doch dit voorneemen,uyt

vreeze van anders afgefneeden te worden,

niet geheel konnen volvoeren: dewyl de

overwinnaar reeds in de voorlleden geko

men, en ook werklyk bezig was om de

noodige bruggen te (laan. Zulks, naa de

(3) Beijerfche bezetting den vierden ’s mor

gens zeer vroeg uyt Donauweerd geweeken

was, des zelfs burgers, gelegenheyd kree

gen om den reeds voortllaanden brand te

bluffen, en aldus hunne huyzen te behou

den. De Overwinnaars ook die (lad in Ье

zit neemende bekwamen by die gelegen

heyd nog drie (lukken gefchuts, twaalf

kopere fchouwen ,twintigduyzend ponden

buskruyt, drieduyzend zakken meels ,mids

gaders eene groote meenigte haver en an

andere eetwaaren. Deeze waaren de eerlle

vrugten van een gevecht, waarin van de

aanvallers over de drieduyzend gefneu

veld of gequetíl waaren , onder welk getal

ook eenige nytmuntende Legerhoofden en

Bevelhebbers geteld wierden. Want de

Heer Goor, Opperbevelhebber van де

Staatfche benden in Duytfchland, was in

den eerflen aanval door eene musketkoe

gel in ’t rechter oog zoodaanig getroffen ,

dat hy in де armen van den Heer Mortai

gne, genaderd om hem (4) te onderileu

nen, den geeft gaf; desgelyks waaren де

Generaal Majoor Beinheym, de Overlie 47

Milditz, de Hopluyden Menzingen en

Neuburg, midsgaders nog verfcheydene an

deren gefneuveld. De LuytenandGcne

raal Hoorn was in ’t been, de Generaal

Majoor Pallant in de lies , de Brigadier

Tobias in den buyk, de Prins van Saxen

in den arm, de Prins van Wirtemberg in

zyn been, midsgaders de Markgraaf van

Baden . де Veldmaarfchalk van Thungen,

en de Brigadier Boodmar aan andere leden

gequetil. De Graaf van Stirum had een

fchoot dwers door ’t lyf en echter in ’t be

(4) Europ.

Merkur.
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1704. pag.
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gin nog eenige hoope van hcrfteld te wor

den. Desgclyks was de Hertog van Brons-

wyk Lunenburg van (i) Beveren, die ais

Opperwachtmeefter over de hulpbenden

1704. pag. yan den Hertog van Lunenburg en van

'* verfcheydene Staaten van de Nederfaxi-

fche Kreyts dit gevecht had bygewoond ,

(1) Enrop.

Merk.

Il.ltuk,

ilaande bet zelve,zoozwaar gewond, dat hy

op het flagtveld eer zyn leeven eyndigdedan

de verfchanfing overweldigd zag, hebben-

de deeze doodgeene minder droefheyd aan

het heel Keurvorftlyk Huys , dan aanley.

ding tot het munten van deeze twee pea.

ningen gegeeven.

1704.

I. Op de voorzyde (hat de geharnafte beeldenis van den overleeden , welke, den negentwintigften

van Wintermaand des jaars zeftienhonderdzevenenzeventig gebooren,een Zoon was (1) van Ferdi-

nand Aalbert en Chriftina Dochter van den Landgraaf Frederik van Heflen-Efchwegen. In den fafCi, 19'л

rand leeft men deezen tytel ;

AUGUSTUS FERDINandos, DUX BRunsvicbnsis ET LUNe-

BURGENSIS BEVERaNUJ.

AUGUST FERDINAND, HERTOG FAN BRONSWYK LU

NENBURG FAN BEFEREN

In 't verfehlet der rugzyde ziet men een gevleugeld paard ten Hemel ítygen , welk paard dat

Huys, naar 't voorbeeld van Witckind en Hendrik, bygenaamd den Leeuw, wegens Neder

faxen, dat is Weiltalen, in zyn wapen voert. Waarboven in den rand ftaat:

DANT CASTRA TROPHiEUM, ARMA ROGUM.

DE LEGERPLAATS FERSCHAFT НЕМ EEN ZEEGE-

TEKEN EN ZYNE fFAPENEN

НЕТ GRAF.

Op eene grafftede, die voorwaart nevens eenige wapenen verbeeld en door eenendegen, mids*

gaders cenen bevelftaf en eene VoriUyke muts gedekt is , ftaat dit opfchrift:

ANTONius ULRicus, DUX BRunsvicensis ET Lune-

burgensis, PATRUUS NEPOTI OP-

Time MERiTO.

ANTONI ULRIK, HERTOG FAN BRONSWTK LUNENBURG

FADERLYKE OOM AAN ZYNEN ÍVELFER-

DIENENDEN NEEF.

Uli Deel. Aaa a a En
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1704. En tc recht, want dees Antoni Ulrik Hertog van Wolffenbuttel , was de oudfte Broeder van

• - Hubn des overleedens Vader, en met fclizabet Juliana Dochter van Frederik (1) Hertog van Holfteyn

geûachtk.' Sunderburg getrouwd. Eyndclyk leelt men nog op den voorgrond : ¡

taf. 190. -• , y t

SCHELLENBERGA AD DONAverdam EXPUGNATA, GALLI

< BOJARIQUE FUG ATI, MORS GLORIOSA

MDCCIV zJULH.

DE SCHELLENBERG BT DONAUWEER4 FEROFERD, DE

FRANSCHEN EN BEIJERSCHEN FERJAAGD, EE-

NE GLORIRTKE DOOD BEKOMEN DEN z

VAN HOOIMAAND 1704.

II De tweede is den eerften gelyk , uyrgezonderd dat op het rugftuk in de plaats van het be-

fchreeven graf hier een ftapcl wapenen verbeeld , en daar onder op den voorgrond dit vcrfchillend

opfchrift gefteld is :

ANToNius ULRicus, Dux Brunsvicensis ET Luneb urgensi s,

FRATris FIL10 OPTime MERito EScendenti,

CASTRIS IN SCHELLENBERGA AD DONAWERDAM

EXPUGNATIS, GALLIS BOJARISQJUE FUGATIS,

MORS GLORIOSA z JUL11 MDCCIV.

ANTONI ULRIK, HERTOG FAN BRONSWYK LUNENBURG

AAN ZYNS BROEDERS PFELFERDIENENDEN EN

NAAR BOFENST1GENDEN ZOON, ' •

NAA DE LEGERPLAATS OP DEN SCHELLENBERG

ВГ DONAUfFEERD FEROFERD,

DE FRANC01ZENEN BEIJÈRSCHEN OP DE FLUGT

GEDREEFEN

EN HY ROEMRYK GESTORFEN WAS*

. DEN z FAN HOOIMAAND 1704.

Sedert de vyandlyke verfchanfing op

den Schellenberg aldus overweldigd en de

(lad Donauwecrd door den overwinnaarbe-

zet was, maakte die zieh nog meefterby ver-

drag van Rhain en veroverde geweldiger.

hand hec fteedtje Aicha ; zulks van de be-

zctting vyfhonderd man wierdt nederge-

McrkUr°P' h°uwcn > ^c overigen krygsgevangen (г^ ge-

ii.ftuk, maakt, en dus een vrye weg gebaand om

Beijcre in te trekken. Alwaar de verflaa-

genheyd , federt de ontfange nedcrlaage op

den Schellenberg, zoo groot was, dat de

inwoonners van Lechauze, Srottlingen , en

Friedbergen, op 't gerügt dat het overwin-

nend leger in aantogt was, hals over kop

hunne wooningen verliefen, (3) het op

een vlugten (leiden, ja de Keurvorftin van

Beijcre, zieh in haare hoofdftad München

niet veylig achtende, onaangezien daar in

eene bezetting van achtduyzend man lag,

verzogt aan den AartsbifTchop van Saltsburg

1704. pag,

109.

(3) Europ.

Merkur.

Ii.ftuk,

1704. pag.

56.

om haar (4) in zyne Staaten eene verblyf-

plaatste vergunnen. En niet zonder rede, de

wy1 het verbonde leger federt het veroveren

van Rhain en Aicha van alle kanten eenige

benden in Beijere zondt om het platte

land te verwoeften , zulks meer dan vyf-

tig dorpen wicrden geplonderd , de huy-

zeri en floten aan 't vuur ten befte (j)

gegeeven , en de huysluyden genoodzaakt

met hun uytgefchudde huysgezin en het

weynig overiggehoude vee in de boiîchen

en wouden te vlugten. De Keurvorft van

Beijere welke, mids de nederlaag zyns

volks by Donauweerd, deeze verwoefting

vvel voorzien had.hicldtftraksin'topen veld

met alle zyne Veldoverílen en ervaarenfte

Legerhoofden eenen krygsraad , waarin be-

iloorcn wierdt, het leger zoo veel doenlyk

was , te verílerken , en , om niet van zyne

erflanden (6) afgefneeden te worden , de

ingenoome ilandplaats by Lauwingen , hoe

(4) Europ.

Merk.

II. ftuk,

1704. pag:

110.

(5) Europ.

Merkur.

Ii.ftuk,

1704. pag.

109.

(6) Europ

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

S».

veylig
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(0 Europ.

Merk.

H.ftuk,

1704. pag.

«З.

veylig en welverfchanft die was , ten fpoe-

digfte te verbaten. Das wierden dan uyt

Hochfted, Dillingen, Lauwingen , Neu-

burg, en meer (i_) andere kleyne fteed-

jens de Beijerfche bezettingen getrokken en

daar mede het leger verfterkt, 't gene zieh

onder de veften van Augsburg necrfloeg,

vverwaart men vooraf onder eene goede

hoede eene onnoemelyke fchat, in'tvoor-

gaande jaar door 't brandfehatten en plonde-

ren vergaderd , verzonden had. De Keur-

vorft zelf nam zyn verblyf in 't Ulrigs

kloofter, beval de bargers de handen aan

de fpa te ílaan ora zyn leger te omfehanfen,

werdende het werk dag en nacht voorrge-

zet, gragten van vyftig voeten wyd en

naar geraade diep gegraaven , en in de op-

geworpene wallen poorten (2) endeuren,

als in eene ftad , gemaakt. En dit alles om

het Franfche onderftand, 'tgene onder de

Maarfchalken van Villeroy en Tallard op

weg was , in veyligheyd , onder de wal

len van eene ftad , te verbeyden , waarin hy

als wettig Landvorft nog in dit jaar deeze

goude enzilveregeldftukken had laaten (3)

manten.

1704.

(г) Europ.

Merk.

II. Лик,

1704. pag.

56.

(3) Num.'

Hiftor.

MDCCIV.

fol. 4H.

I Op de voorzyde van het eerfte, 't gene van goud en ten waarde van vyf Großen gangbaar

geweeit is , ziet men onder het geharnaite borftbeeld van den Keurvorft een kleyn fchildje voc-

rende den Augsburgfchcn Pynappel , gewoonlyk der ftad Peer genaamd, en in den rand deezen ty-

tel:

M л X i м i L i an us Emanuel,

Utriusqjub Bavaria ET Palatinatus Superiors Dux,

Comes Palatinvs Rheni,

Sacri Romani Imperii Archidapifer ET Elector,

Land gr a vi us Leuchtenberg je.

MAXIMILIAAN EMANUEL,

HERTOG FAN BETDEN DE BEIJEREN EN OPPERPALTS,

PALTSGRAAF AAN DEN RTN,

AARTSSPrSDISSER EN KEURVORST VAN %tt HETL1G

ROOMSCH RTK,

LANDGRAAF VAN LEUCHTENBERG.

De tegenzyde is , boven het Keurvorftlyke wapenfehild , met de beeldenis van dc Moedermaagd

Maria beftempeld , binnen deeze gewoonlyke Beijerfche muntfpreuk :

CLYPEUS OMNIBus IN TE SPERANTIBus. 1704.

EEN SCHILD VOOR ALLEN, DIE IN U HOOPEN. 1704.

II De voorzyde van het tweede, tynde van zilver, voert wederom het Keurvorftlyke borft

beeld , boven den Augsburgfchen Pynappel , doch in den rand dit vcrfchillende omfchrift :

MAXimillian EManuel, Herzog IN Bayeren,

Churfurst. ETc.

MAXIMILIAAN EMANUEL, HERTOG IN BEIJERE,

KEURFORST. ENZ.

Aaa a a 1 On-
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1704. Ondcr het Keurvorftlyk wapenfchild entuflchenhet jaar 1704. flaat op de tegenzjíde XV,

ten bcdiedfcl (1) dat die gddftui voor vyfticn Kreuzers heefc gangbaar geweeft. Voorts íecft men

ffifi™" in den rand:

MBCCIV.

fol, 413. LANDMINZ.

LANDMUNT.

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1704. pag.

118.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

»704. pag.

117.

(4) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

141.

(j) Europ.

Merkur.

Il.ftuk ,

1704. pag.

1x7.

(6) Europ.

Merkur.

И. ftuk,

1704. peg.

141.

(7) Europ.

Merk.

Il.ftuk.

1 7 04. pag.

ИЗ-

De hoop, die de Keurvorftop het opweg

zynde Franlch ooderftand ftelde, was

geenszins ydel; want de Franíche Bevel-

hebbers beleydden deezen optogt zoo wel ,

dat zy zieh in het begin van Oogftmaaud

met het Beijerfche leger vereenden , waarom

de Prins van Savoije, welke hen ftaande

dien togt had gaaden geflaagen, met zyne

benden zieh 00k by het groot leger der

Bondgenooten voegde: 't gene Ingolftad

door den Prins van (1) Baden deed belegeren.

En dewyl de vyand daardoor uyrgelokt,

zieh te Hochftet ueerfloeg, beflooren de

Bondgenooten van Erlinkhovenopbreeken-

de dien aldaar te bevechten , niet regen-

ftaande zyne rechter vleugel terzyde door

den Donau , de flinker door het bolch van

Lutzingen en zyn geheele leger van vooren

door twee beeken, en ecnen raoeraflïgen

grond gedekt waaren. Ten zes uuren ( 3 )

's morgens van den dertienden van Oogft-

maand vonden zieh dan der Bondgenooten

krygsbenden in 't gezigt van den vyand,

en fchaarden zieh onder 't bereyk van hun

kanon in voile llagorde, 't gene omirent

elf uuren niet zoodraa was voltrokken, of

ftraks wierden (4) vyf bruggen van takke-

boflen en blikke fchouwen over de beek in

't gezigt van 's vyands daar achtcrftaande

leger geflaagen, en omtrent(^) twee uuren

het tcken tot den ilryd gegeeven. De

Wachtmeefter Wilkes, volgens ontfange

bevel begoft dan het gevecht door het aan-

taften van twee watermolens , welke ras

wierden vermeefterd ,. onderwylen het

middenlyf van der Bondgenooten leger het

dorp Onderklouwe 00k in bezit nam , on-

aangezien de Keyzerlyke rechter vleugel ,

door het bosachtig veld verhinderd,wcl een

half uuT Iaater met den vyand was in ge

vecht geraakt. Des niet tegenftaande raak-

te de meefte ruytery van de flinkere vleu

gel, hoewcl met groóte (6) moeite over de

beek, en had aldaar het geluk van den voor

denborftgefchaarden vyand te doen deyn-

zen , des meer en meer zieh uyt te brey-

den,en aanhet voortgerukte voetvolk den

noodigen grond, om hen tedekken, naar

wenfeh te bezorgen. De overige ruytery

had ondertuflchen 00k wel een- en ander-

maal getragt over de meergcmelde beek te

komen , doch die was tweemaal te rug ge-

dreeven. Zulks de Herrog van Marlbo-

roug zclf die ten derdemaal (7)aanvoerde,

en tegelyk met dien naadruk onderfteunde,

dat de vyanden mede aan dien oord begos-

ten te wyken , ja hun middenlyf ont-

fnoerd wierdt, en des de Franíche rechter

vleugel door de aanvallers op den kant van

den Donau gedrongen zieh van de Beijer-

ichen zag afgefneeden. Deezen hadden niet

aileen twee (8) aanvallen van de rechter

vleugel van den Prins Eugeen uytgeftaan,

maar de zelve meer dan honderdvyftig tre-

deu te rug achter haare écrite ftandplaats

gedreeven. Zulks de Hertog vanMarlbo-

roug de handen nu ruymer hebbende (Iraks

cenigen zyner benden beval de vyandlyke

flinker vleugel in de lenden aangrypende den

Prins van Savoije de noodige opening te

maaken. Dan eer dit wierdt uytgevoerd,

was die voor de vierdemaal aangevallen en

had de Kcurvorftlyke flinker vleugel op de

vlugt gebragt. Zulks de benden onder den

Hertog van Marlboroug des te krachtiger op

den aan den Donau beknelden vyand aan-

drongen, en wel dertig(c>) flagordenzoo te

voet als te paarde noodzaakten in den

ftroom te fpringen, alwaarzy meeft allen,

door den fterken vloed weggefleept, het

leeven lieten. Om een diergelyk lot tc

ontgaan was de Franfche Hoofdbevelheb-

ber Tallard genoodzaakt zieh aan den

overwinnaar (10) gevangen tegeeven.welk

voorbeeld federt door zevenentwintig(n)

Bataillons te voet, en twaalf Efquadrons te

paarde , die zieh tot nogtoe in het dorp

Bleynheym kloeklyk verweerd hadden,

eerlang gevolgd wierdt. Dusdaanig was de

uytkomft van 4 ondernomen gevecht (гг ) :

tienduyzend vyanden waaren flaandede

ftryd gefneuveld , by de veertienduyzend

gevangen genomen, waar van 'er elfduy-

zend tuíTchen de twee légers verdeeld wier

den, mids 'er wel drieduyzend vrywillig

onder de benden (13) der Bondgenooten

díeníl namen. Behalven eene ontelbaare

meenigte van tenten, karren, pakkaadje

hadden de Bondgenooten ftaande het

gevecht negentig vaandels en vyfen-

veertig ilandaards (14) veroverd , en

by devyftig ftukken gefchut, die de

vyand niet had können afvoeren , op

het flagveld bekomen.. Invoegen zoo

ongemeene zeege, waar door het inge-

vaar zynde Ryk gered wierdt, ons niet

zonder reede de volgende gedenkpenniu-

gen verfchaft.

(8) Europ:

Merkur.

Il.ftuk,

1704. pag.

«35»

(9) Europ«

Merkur.

Il.ftuk,

1704. pag<

117.

(10)Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1704. pag;

43-

(11) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

i7°4.!pag."

iz8.

(n)Europ.

Merkur.

Il.ftuk.

1704. pag.

199.

(i3)Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1704. pag.

148.

(14) Eu

rop: Merk.

II ftak,

1704. pag:

Mi-

I. De
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i

I De geharnafte borftbeelden van den Keyzerlyken en Engelfchen Hoogbevelhebber flaan op

de voorzyde van den eerlten als uyt dit bovengcftelde randfehrife is af te meeten :

EUGENIUS, Dux SABAUDIiEj JÖHannes, Dux

MARLEBOROW.

EUGEEN, HERTOG FAN SAFOIJE; JOHAN, HERTOG

VAN MARLBOROUG.

Onder welke borftbeelden, wier cerfte met de ridder ordre van het Gulden vlies en het

tweede met die van den Hoosband verfierd is, nog deeze twee dicht regels op den voorgrond gc-

iteldzyn:

HIC POLLUX, HIC CASTOR ADESTj QUOS GLORIA FRATRES

HOOGSTETTEQUE FACIT: NUNC QÜOQJLJE GALLE TUMES?

HIER IS POLLUX, HIER IS KAStORi

WELKEN DE GLORI FAN HOOGSTET BROEDERS MAAKt\

EN ZTT Gr, O FRANSMANl

NU NOG OPGEBLAAZEN?

Het ruggeftuk veibecldt de zelfde beiden , doch beyden te paarde het bevel voerende over het

verbonde leger > »t gene het vyandlyke verflaat , verfcheyde voet- en paardcvolk in -den Dorau

Uli Veef. Bbb bb drinjji,



374 К E D E R L A N D S С H E

1704. dringt, en den Maarfchalk van Tallard noodzaakt zieh gevangen te geeven: welk ongemeen be-

I» vochtc voordeel door cene bovenvliegcndc Faam worde uyigcblaazen j onder dit randlchritt:

P1ACULA TEMERITATIS GALLICiE.

DE STRAF DER FRANSCHE REUKELOOSHEYD.

Eyndelyk lceft men, onder die verbeclding op den voorgrond, deeze twee Latynfche dichtre-

gels:

GAL'LE RETRO PROPERA, VULTUS PERFERRE DECOROS

NON POTES, AUT TUMÜLUM SERVITI UMQUE VIDE

XIII AUGusti MDCCIIII.

O FRANSMAN KEERT TE RUG,

GT KONT GEENSZ/NS ZOO HELDHAFTIG GEZIGT

VERDRAAGEN,

OF ZIE UW GRAF EN SLAAVERNT

DEN i} VAN OOGSTMAAND 1704.

II Op de eene zyde van den tweeden zict men de borftbeelden van EUGEEN HERTOG

FAN SAVOlJE (EUGENius DUX SABAÜDi*) van LODEfVTK WIL

LEM MA RKG RAAF FAN ВADEN (LUDOVicus WILHelmus MAR-

CH10 BADENsis) en van JOHAN HERTOG VAN MARLBOROUG

(JOHANNes DUXMARLEBURGu)op drie onderfoheydene fchilden , welken door

twee gevleugelde Overwinningen worden vaftgehouden boven eenen wimpel beftempcld nevens

den voorgrond met deeze fpreuk:

HIS TUTELARIBUS FRANCONIA SERVATA, SUEVIA

r . LIBERATA 1704. . ■

DOOR DEEZE BESCHERMHEEREN IS FRANKENLAND

BEHOUDENy EN ZfVABEN VER- ' ~

> LOST 1704

Rondom al het welke in den bovenrand nog tot omfehrift ihat :

PROBATA SOCIORUM VIRTUS, FIDESQUE.

• ' ■' *
i • • * ■« ■ . ' * *

DER BONDBENOOTEN KRTGSDEUGD EN TROVW , :

BEPROEFD.

■ • • ' i : .

Op de tegenzyde ziet men, in 'tgezigt van den verbaafifcn Donau, eene zittende OvetWihhing

naaft een opgerecht zeegetcken van krygswapenen, bevochten den 1 } VAN OOGSTMAAND

(XIII AUGusti) zynde de dag van het verkrygen dier overwinninge , op een fchild aante-

kenen} binnen dit om- en opfchrift :

• »•

TALLARDo FRancia MARESCHallo,'

CUM MULTis DUCIBus ET X MILLIBus MILITüm CAPTIS,

GALLIS BAVARISQUE DÊVICTIS.

DE
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1704-

DE FRANSCHE MAARSCHALK TALLARD,

NEFENS VEELE В EFELHEBBEREN EN TIENDUYZEND

KRTGSKNECHTEN GEFANGEN,
i

DE FRANSCHEN EN BEIJERSCHEN OVERWONNEN ZTNDE.

De dikte of rand des pennings is voorts nog beílempeld met die jaarduydend om-

fchrift :

Defensa fortIter Contra gaLLos et boIoarIos

gerManIa.

DUYSCHLAND KRACHTDAADIG TEGEN DE FRANSCHEN EN

• BEIJERSCHEN BESCHERMD.

III Twee krygshelden , te weeten de Prins Eugcen cn de Hertog van Marlboroug, leggen

op de eene zyde van den derden ter aardc geknield en fmeeken (1) den Hemel voor het aangaan jvI1-,efkurop'

van het gevecht, volgens dit randfehrift, om byftand: H.üuk,

1704.

OP DAT GOD, ALS DE DERDE FELDHEER, ZICH paß*U9'

'ER BÏFOEGE.

. . UT SESE TERTIUS ADDAT DUX DEUS.,

De tegenzyde verbeeldt het gevecht, voorgevallen

X ...

IE HOOGSTET DEN 15 FÁN OOGSTMAAND 1704.

AD HOCHSTET 15 AUGusti 1704. ; *л

Waarboven deeze fpreuk (г) van den Mantuaanfchen Heldendichter tot randfehrift geleezen (i)Virg.

WOrdt : V 48 '

SOCIUM COMITANTIBUS ARMIS &4S>. '

TEUTONIA TANTÍS SE TOLLIT GLORIA REBUS.

DE GLORI VERHEFT ZÏCH DOOR ZOO GROOTE DAADEN, ALS

DE WAP ENEN FAN DUÏTSCHLAND ZÏNEN SPITS-

BROEDER FERZELLEN.
• ■ • ,.r-,.»,..,,t«. • ■ / 1 ( 1 4 .....

( . ч . ... ■ i V . V » » V . , '

i . ' ■ . '. 1 *. Л * " '■#'» '* ■ . ( \ ' ' » '

Eyndelyk leeft men op de dikte des pennings dit omfchriü,, wiens eene helft zinfpeelt op de ^£ар,1!

bekende fpreuk van (j) den Evangelift Johannes: * '

EUGENII VIRTUS, COELO MISSIQUE JOHANNIS.

DE DAPPERHEYD FAN EUGEEN, EN VAN DEN

U1T DEN HEMEL GEZONDEN

JOHANNES.

Bbb bb z IV Rond* ■
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1704.
 

IV Rondom de beeldenis der Engelfche Koninginne, want het is met de zelve dat de voorzy

de van den vierden beßempeld is, let-Il men dit randfchrift:

ANNA, Dar Опыты MAGNA; BRr-raNNnu, FRaNcrz ET

HIBERNlAr: REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTAN?E, VRANKRTK EN

IERLAND.

Op de tegenzyde ziet inen den Hertog van Marlboroug te paard zitten en met eencn blooten

degen zyne benden ten ůryd tegen de Franfchen aanvoeren 5 onder dit randfchrift:

DE GALLIS ET BAVAnrs ITERUM AD DANUBIUM, MAR

LEBuncro DUCE.

OVERWINNING OP DE FRANSCHEN EN BEIÈ'ERSCHEN,

DOOR DEN KRTGSBEVELHEBBER MARLBOROUG,

ANDERMAAL AAN DEN DONAU

, BEVOCHTE.

Mids de eerlIe aan den Schellenberg by Donauweerdl behaald was. Voorts Raat nog op den

voorgrond:

DELETO HOSTIUM INGENTE EXERCITU MDCCIIII.

HET GROOT VTANDLTK LEGER VERDELGD 1704.

Met
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V Met der Koninginne beeldenis is ook de voorzyde van den vyfden, omzoomd door dit i'and- 1704'

fchrift, beitempeld:

ANNA, DI-:I GRATIA MAGNA’. BRITANNIIE, FRANCHE ET

HIBI-:nNI/E REGINA.

ANNA, DOOR GODS G_ENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTANfïE, VRANKRTK EN

IERLAND.

Het Britfche ryk, in de gedaante eener vrouwe, zit op de tegenzydc naait zyn (child op eenen

werreldkloot, en houdende in de eene hand eene Греет en in de andere een Overwinningbeeldtje

heeft voor zyne voeten den Oorlogsgod Mars op eenen te zamen geitapelden hoop wapenen ge

boeid , even als boven zyn hoofd in den rand dit omfchrift:

DE GALLIS ET BAVARIs ADBLENHEIM.

OP DE FRANSCHEN EN BEIÜ'ERSCHEN TE BLEINHETM

j Eene zeege voorwaar niet genoeg te roemen, want van de vyandcn, gelyk het opi'chrift van

den voorgrond beveitigt, waaren

DERTIGDUTZEND GEVANGEN OF VERSLAAGEN EN HON-_

DERDDRlEE'NzEerG KRTGSTEKENS

VEROVERD, 1704.

CAPI.. EAT cats.. ххх Mremiws, SIGN.. RELATI.

cLXIIi, MDCCIV.

VI Met het geharnaite boritbeeld van den Keyzerlyken Hoofdbevelhebber is de voorzyde _van

den zefden , even als des zelven rand met deezen tytel daarrondom beitempeld: ` ‚

EUGENIUS FnaNcmu., DUX sABAUDiE, швед— . ` f

вы EXERCI'rus GENERALIS COM- \

° Машине.

EUGEEN FRANFOIS, HERTOG VAN SAVOIYE, HOOGGE

ZAGVOERDER VAN ’T KETZERLTKE LEGER.

Op de tegenzydc ziet men Gods Engel honderdtaehtigduyzend Ail'yriers (I) van des Konings (1)lll30ek

Sanhcribs leger met een vuurig zwaard in eenen nacht verilaan; onder deeze fpreuk tot rand- fgfllfaìnèn

fChIlfU Hai. kap..

37

GENII VIRTUTE BONI. Il R`EGUM. I9.

DOOR DE DAPPERHETD VAN DEN GOEDEN ENGEL.

HET 11 BOEK DER KONINGEN, HET 19 KAPITTEL.

Dat men nu by die voorheen voorgevalle ilachting der Aii'yriers de nederlaag aan Vrankryk te

Hoogited toegebragt vergelykt, geeft dit opfchrift van den voorgrond te kennen:

5 GALLIS BAVARISQUI: CASSIS, TALLARDO CUM X MIL

e. Linus AD HOCHSTADIUM

CAPTo i704.
. .f 1111 @eel Ссс ce rDE
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ï7°4< DE FRANCOIZEN EN BEIJERSCHEN GESLAAGEN, lAL-

LARD NEFENS TIENDUYZEND MAN TE HOOG-

. ■ STED GEFANGEN 1704.

. -E En dewyl de zclfde bcvclhcbber geenc mindere overwinning aan de Thcys (1) te Zente in »c

Merk! j*ar zeltienhonderdzevencnnegentig eertyds behaald had , zoo leeft men voorts nog op de diktc des

Il.ftuk, pennings dit omfchrift:

1704. pag.

236.

GLORIA, AD TIBISCUM HUNGARA PARTA, RENO-

VATÜR AD DANUB1UM GER.

MANIjE.

DE GLORI, AAN DE THETS IN HUNGARIE BEFOCHTE,

WORDT AAN DEN DONAU IN DUTTS,CH-

LAND FERNIEUWD.

VII De voorzyde van den laitften voert de beeldenis van den Engdfchcn Hoofdbevelhebberin

4 harms, omringd door dit randfehrift:

JOHannes, Dux MARLEBURGius, ANGlici EXERcitus

CAPITaneus GENERalis.

yOHAN, HERTOG FAN MARLBOROUG, ALGEMEEN

HOOG В E FE LHEBBE R FAN 'Г EN-' ' 1

GELS СH LEGER.

f \ л Mars leunende op een fchild , waar op naar de vryi der oude (1) Romeynfche penningen ftaat

daan R. MARS ULTOR, MARS DE WREEKER, wyft met zyne rechter hand naar ee-

Moog. nen krygsheld , welke de ingedrongene vyanden het hoofd biedende vcrflaat, onder deeze fpreuk

pag.z38. vanOvidius:

MIRATUR TELIS jEMULA TELA SUIS.

НГ FERfFONDERT ZICH OFER DE WAPENEN* DIE DE

ZTNEN NAAYFEREN.

Onder welke verbeelding voorts nog op den voorgrond dit opfchrift getteld is :

OB GALLOS ET BAVAROS DEVICTOS, TALLARDO

DUC* AD HOCHSTADiüm

CAPTO 1704.

WEGENS DE FRANCOIZEN EN BEIJERSCHEN OFERfFON-

NEN EN DEN HOOFDBEFELHEBBER TALLARD .

GEFANGEN TE HEBBEN BT HOOG

STED 1704.

Eyrw
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Eyndelyk leeft mea op de dikte des pennings nog deeze fpreuk :

FORTUNEE OBSEQUENTI DUCIS FORTISSIMI POST PRIMI-

TIAS SCHELLENBERGICAS.

1704.

AAN 'Г GEHOORZAAMENDE GELUK FAN DEN STERKSÏEN

FELDHEER NAA DE BEFOCHTE EERSTELJNG

OP DEN SCHELLENBERG.

(1) Refol.

derStaaten

Gcncr.

17 Jan.

1704.

fol. 56.

Refol.

der Staat.

Gener.

г Febr.

1704. foL

114.

(i) Refol.

derStaaten

Gener.

19 Maart

1704. fol.

299.

(3) Refol.

derSraatcn

Gener.

ir April

1704. fol.

387.

(4jRe(ol.

derStaaten

Gener.

14 April

1704. fol.

396.

(5) Refol.

derStaaten

Gener.

13 April

1704. fol.

440.

Niet weynig hadden de Dcenfche hulp-

benden, welken ter betaalinge van de Ko

ningin van Engelaad en de Vereenigde Ge

wesen ilonden , tot het bekomen van zoo

overgroote overwinning gehoJpen , hoewcl

men met den aanvang van den veldtogt re

de had vante duchten,dat de dienft, wel

ken men van de zelve te verwaehten had,

geenszins zoo voordeelig ftondt te weezen.

Want hoewcl de Vereenigde Staaten , naar

geraade van de in dienft genoome vreemde

krygsbenden , en het gevaar waarmede

Duytlchland zieh gedreygd zag, manmoe-

dig indebeurs tafteen en dus alleen voorde

legerlaften(i) deezes jaars in het opbren-

gen van dertig tonnen fchatsbewilligden,zoo

wierden die en de voorheen 00k toegeftaa-

ne gelden zoo traaglyk door de byzondere

landfchappen opgebragt.dat deKoningvan

Deenemarke aan den Hertog van Wirten

berg, die over zyne benden als Opper-

krygsbcvelhebber het gebied had , een naa-

druklyk bevel zondt ,van de zelvcn geens

zins in 't veid (г) te laaten trekken , voor

en aleer de groóte achterftallen, welken zy

van de Staaten van Zceland, Groeninge

en de Ommelanden te eyffchen hadden,

hen zonden betaald zyn. Invoege de Ge-

melde (3) Hertog, ja de Raad van Staate

zelf (4) hunne Hoogmoogendheden zeer

naadruklyk verzogren, ten eynde die voor-

ziening gedaan wierdt,dat aan deDeenfche

hulpbeuden de verfchuldigde achterftallen ,

die te zaamen vierhonderdnegenentwintig-

duyzendvicrhonderddertig guldens, zestien

ftuyvers en tien penningen (?) beliepen,

ten fpocdigfte mogten betaald worden.

Invoege onder borgtogt van hunne Hoog

moogendheden onder anderen tot dat eynde

vierhonderdduyzend guldens voor Groe

ninge en de Ommelanden zynde (6) opge-

noomen, en door den Raad van Staa

te eenen betaalbrief van vyftigduyzend

guldens, by wyze van leening in rende

ring der overige achterftallen ten Iaften (7)

van Zecland geflaagen, diebenden eynde

lyk naar de Maas, van daar, mids de Her

tog van Marlboroug reeds naar Duytfch-

land getoogen was, 00k derwaart (8)trok-

ken en zieh onder 't bcleyd van den Her

tog van Wirtenberg nog tydig genoeg by

't verbonde leger voegden. Staande het

te Hoogfted voorgevallen gevecht hadden

zeven Deenfche Bataillons nevensde Pruys-

fifche hulpbendeu , aan de rechter vleugel

onder den Prins van Savoije, onaangezien

de Keyzerlyke ruytery was afgeflaagen ,

nict alleen manmoedig ftandgehouden ,

maar waarcn ten tweedemaal nevens de

Keyzerlyke ruytery,naa die weder in orde

geichaard (9) was , zoo manmoedig aan-

gevalkn , dat de vyand aan 't dcynzen

raakte; en de Prins van Savoije, ziende

zync ruyrery andermaal in verwarrjng,

zieh Hechts aan 't hoofd der Deenfche en

Pruyffiíchc hulpbenden ftellende den Keur-

vorft van Beijere noodzaakte, niet al

leen zyn voor Lutfingen geplante ka-

non , maar 00k dat dorp zelf te verlaa-

ren , ja zyne behoudenis , in eene vaar-

dige vlugt te zoeken. Waarom men

tot lof van den Koning van Deenemarke

niet zondcr rede deezen penning gemaakt

heeft.

d

(6) Refol.

der Staat.

Gener.

13 Mey

1 704. fol.

541.

j) Refol.

1er Staat.

Gêner.

20 May

1704. fol.

$67.

Í8) E#rop,

Merkur."

H.ftuk,

1704. pag.'

317.

(9) Europ.

Merk.

II. ftuk,

I704.pag.

134.

Op de eene zyde ziet men aan Deenemarke, 't gene als eene zittende vrou met eene muur-

kroon op het hoofd verbeeld is, door cene gevlcugelde Overwinning, die in de flinker hand ee-

Ccc с с i nen
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1704.

__

(1)'Europ.

Merk.

НАШЕ ,

1704. pag.

148.

(1.) Europ.

Merk.

Il. liuk ,

1704. pag.

149.

\ nen zeegeftandaard houdt, met de rechter den bevochten lauwerkrans overhandigen; onder dit

tandfchrift: -

MAXIMA, SED MULTO DANORUM SANGUINE PARTA.

`EENE GROOTSTE zEEGE, DOcH DOOR VEEL DEENSCH

ELOED BEI/OOHTE. '

Voorts leeft men, onder die verbeelding, op den voorgrond dier zelfde zyde, nog dit ор

fchrift :

SOCIIS DANORUM ARMIS, D11: 13 AUGus'rr

M D C C I I I I.

DOOR DE VEREENIGDE DEENSCHE ”АРЕНЕ”, DEN I; ВАС

VAN OOGSTMAAND 1704.

De tegenzyde , die geene verbeelding heeft, is beftempeld met dit Latynlch op

fchrift:

AUGUs'rrsstMO SEPTENTRIONIS MONARCHJE

FRIDERICO QUARTO,

PATRIJE PATRI, RERUM RESTAURATORI,

FOEDERUM SERVATORI, MISSIS

1N AUXILIUM CONFOEDERATORUM

IMPERrr ANGLORUM ET BATAVoRuM

XX MILLans MILITUM.

.MN DEN DOORLUCHTIGSTEN OPPERI/ORST VHN

HET NOORDE

FREDERIK DEN WERDEN,

VADER DES VEDERLENDS, HERSTELLER DER тыквы,

ONDERHOUDER DER VEREONDEN,

WEGENS HET zENDEN VAN 20 ВНТ2ЕА/В ККТСЬ‘КА/ЕСНТЕЫ

TEN ONDERSTHND DER ENGELScHEN EN HOLLEN

DERS BONDGENOOTEN DES RTKS.

Onder de gunft van de duyllerheyd des

opvolgendcu nachts, die ’t voorgaande ge.

vecht had doen eyudigen , week het ver

warde overfchot van het geflaageu leger

over Lauwinge _( 1c) naar Ulm, doende dus

eenen aftogt van ertien uuren zonder tus

fcheupoozen,om door den overwinnaar niet

achterhaald te worden, terwyl de inge

weer gerukte boeren alle die genen, wel

ken iu hunne handen vielen, deerlyk (a.)

vermoordden , en geene eetwaaren voor de

vlugtelingen te bekomen waaren , dan die

zy in de verlaarene huyzen zoohier zoo

daar ontdekten. De Keurvorû van Beiìe

re bevoudt zich aan ’t hoofd van dit vlug. э

tend leger, en had liever zyne erflanden

te verlaaten en die aan de belcheydenheyd

des overwinnaars op te ofieren , dan zich

van ’t belang van Vrankryk afte fcheyden.

Hy trok dicrhalveu alle дс meelle mau

fchap uyt de door hem voorheen in bezit

genomen (leden , om zich nevens de zelve

by de benden van den Maarfchalk van

Villeroy aan den Ryn (3) te vervoegen en

het zeegepraalend leger der Bondgenooteu

gadeu te flaau. Dit was den gaufchen

nacht, naa ’t gevecht, op het flagveld ge~

bleeven en had zich den volgenden dag te

Wittisling en Aeinheym,om uyt te ruilen,

ueergellaagen. Den zeventienden zoudt de

Magillraat van Augsburg aldaar door vier

.Geniagtigderr_(á)_¿an de legerhoofden bc

richr, hoe de Keurvoril van Bcijere ’s daags te

vooren des morgens heel vroeg alle zyne

- al

(3) Europ.

Merkur.

Il. ñuk ,

1704. pag.

7.29.

(4 Euro .
M)erk. р

Il. Iluk.

1704. pag.

1.30.



HISTORIPENNINGEN: IIIIBoek. 38x

aldaar inbezetting leggende manfchap nyt

die Над had getrokken , en meteen vier

haarer leden ,te weeten de Heeren Pfleger,

Lorenz, Langenmantel , en Maurman , tot

gysfelaats medengenomen. Naa de uyt

togt der Beijerfche krygsknechten hadden

de landzaaten van dien Vorlt wel getracht

die fiad weer te bezetten, maar de inwoon

ders hadden het hen geweygerd,znlks zy,

naa ’t bekomen hunner voorige vryheyd , nu

zeer ootmoediglyk de befcherming van den

Hertog van Marlboroug en den Prins van

Savoije verzogten. Beyden deezeVeldhee

ren bewilligdeu niet alleen in dit verzoek,

maar betuygden daarenboven dat de althans

weer in vryheyd geraakte Над Augsburg

..._

 

 

ersetzte..
VIßUBKBAT

 

I. De afbeelding der van де Beijerfche bezetting verlolle llad Augsburg isop de eene zyde ge-f

 

niet euvels van de zeegepraalende wapenen

der Bondgenooten had te vreezen, mids

die alleen gebrnykt wierden, tot de ver

loslinge des ryks, en geenszins om aan een

van des zelfs getrouwlle leden de minlle

(r) kreuke in zyne herkreege voorrechten

toe te brengen. Deeze gewenfchte tyding

пак де twyfelachtige gemoederen een hart

onder den riem, flopte de quaadfpreekers

den mond en wierdt,om die voorts nog in

toom te houden, daarin eene ligte bezet

ting van Dnytl"ch krygsvolk, zoo te voet als

te paarde gelegd, midsgaders de gedachte

nis der herkreege vryheyd van Augsburg

op deeze drie penningen, welken in de ver

lolie Rad gemaakt zyn, bewaard.

¿__-MM»

  

‘AVGVST] ’

1701?/

к .D'J

{leld , als het daar boven {laande randfchrift beveiligt:

A UGUSTA VINDELICORUM.

AUGSBURG.

De zelfde Над wordt op de tegenzyde таи: eenen llapel wapenen , in de gedaante eener vrou

we verbeeld, welke eene muurkroon en den Augsburgfchen Pynappel op haar hoofd voert , en

den mail: haar liaanden vreede omarmt, welke met olyf gekroond , in de eene hand eenen palm

tak en in de andere eenen fruythoorn houdt. Het randfchrift luydt aldus:

ARMA PROCUL, PAX AT TU DIVA REVERTERE NUTRIX.

DAT DE OORLOG VERAF WTKE, DOCH KEER GTWE

DER, O HEMELSCHE EN KOESTE

RENDE PAYS!

Il. Aan den voet van den berg (2) Ararat ziet men op de eene zyde van den tweeden den Angs

burgfchen Pynappel, en op des zelfs top, de arke van Noach ruilen, naar welke eene duyf,

tot teken dat dc zondvloed geëyndigd was , met eenen olyftak terug keert 5 onder deeze

BONIE SPEI.

VAN GOEDE HOOPE.

fpreuk :

JIII Deel. Ddd dd De

r 704.

(r) Euro д
Merkur. P

Il. lluk ,

1704. pas.'

z3!!

(i.) l. l?.V

Molis

VIll.

hooldlì.'
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1704.“ De in vtyheyd geraakte (tad Itaat wederom op de tegenzyde , tnfl'chen dit om- en op

"'_""' fchrift:

AUGUSTA VINDELICORUM VI OCCUPATA D11: 16 DECEMBRrs

170;, MIRACULO LIBERATA D11: 16

AUGUSTI 1704.

AUGSBURG, MET GEWELD DEN 16 DAG VAN WINTERMAAND

17o; VERMEESTERD, IS DOOR EENE WONDERDAAD

VERLOST DEN 16 DAG VAN OOGST.

MAAND 1704.

\ ч n

III De laatlIe heeft op de voorzyde de zelfde verbeelding, en op de tegenzyde de Гид Augs

burg in de gedamte eener zittende vrouwe , welke, leunende met de eene hand op haar wapen

fchild, met de andere, onder dit bovengeftelde randfchrift , naar de in ’t verfchiet opdaagendc

’ Noordíìar wyft:

` FAUSTO SIDERE LŕETA.

VERHEUGDJVEGENS ZOO GUN'STIG GESÍÍARNTE.

Te weeten van het van pas uyt het Noorde toegezonde hulpleger,waar door Augsburg,naaee

ne achtmaandige overheering op eene wonderdaadige wys, volgens dit ondergelìelde opfchrift,

verloii was:

AUGUSTA VINDELICORUM VI CAPTsA

D11: 16 DECEsrnRrs 173;,

MIRACULO LIBERATA Dru 16,A AUGUSTI 1704.

AUGSBURG MET GEWELD INGENOMEN

DEN 16 DAG VAN WINTERMAAND 170;, ‚

ls ОР EENE WONDERDAADIGE WIS VERLOST

DEN 16 DAG VAN OOGSTMAAND 1704.

Deeze verloffing van Augsburg, gelyk

ze op den zcstienden van Oogilmaand was

voorgevaìlen, zynde de zelfde dag en

ook juyfi de helft van zoo veele maanden

als het te vooren was veroverd ,gaf daaren

boven nog lIof tot verfchcydene andere be

merkingen aan de v-erûandige vernuften.

Want het was in deeze (lad dat Keyzer

Karel de V» den beruchten ryksdag in

`I .

ondergong,zoo wierdt echterby den Weli

faalfchen vreede bellooten, dat de gelyk

heyd van beyde de geloofsoefieningen , op

den ouden voet,aldaar zonde herlleld wor

den. De Luyterfchen ter gedachtenis dier

bekome geloofsvryheyd , waarom men

den achtiIen van (3) OoglImaand des jaars

zestienhonderdvyftig te Augsburg eenen

plegtigcn dankdag hieldt,hebben toen ook

(3) L_ek
mannr

obferv.

Hamburg

(r) Heirs ’t jaar vyftienhonderddertig (r) hieldt,als aldaar het jaarlyks honden van dien feeft- в?“ pag'

hem aldaar de Luyterfche geloofsbeleyde- dag voor altoos vaiigefteld, en tegelyk eene

torni. ' nis wierdt overgeleverd, welke federt daar- gewoonte ingevoerd van de jeugd den eerII

Pag~4°6° om de Augsburgfche genaamd is. De ge- daaraanvolgendcn woensdag, op dat zy

loofsvreede, die in ’tjaar vyftienhonderd- van jongs af tot gelyke dankbaarheyd zou

vyfenvyftig aldaar wierdt gcílooten, waar- de worden opgewekt, insgelyks op eene

by de onderlinge verdraagzaamheyd op zeer {Iaatlyke wyze jaarlyks te doen vie

’t link van den Godsdienlt wierdt geregeld ren. Zulks zy Op dien eerern vierdagal

щ mit. en vaftgefteld (z),hecft den naam dier Пас! le in ’t wit gekleed, en hebbende haare

mlm; federt nog meer opgevyzeld en alom be- hoofdenbekranit en zeegetakken indehand

mirri. ' kend gemaakt. En hoewel zy by de op- den Gods-en Predikdienft aldaar by woon- и) Num.

Р‘В-476 volgende oorlogen verfcheydene wiffelval- de, welke door deu Leeraar Chrilioifel (4) Hiitor. °

ligheden op het link der geloofsoeHeninge Ehinger verricht wierdt. En hoewel dit

thans
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thans maar met haare gewoonlyke Zon-

dagskleeden gefchiedde, zoo is 't , mids

die jaarlykfche kinderfeeft jayft op dien

dag tc Augsburg gehouden Wierde, als de

flag te Hoogfted voorviel , dat men de 1704.

gedachtcnis daar van , als iet zondcr- "

lings, op dcezc twee penningen bewaard

vindt.

i 14.

I Naar des HEEREN Hebreuwfchen naam, die in eene helderfchynende wölk in den boven-

hock der eene zyde ran den ecrften gefteld is, ziec men verfcheydene kinders, door hunnc a) ifaj.

ouders daartoe zynde aangemaand, hunne banden ophefixn. Нес randfehrift is dceze(i) gewyde LXV.

fpreuk:

WANN SIE NOCH REDEN, WIL ICH HÖREN.

ESai, 6f.

. TERWTL DAT ZT NOG SPREEKEN, ZOO ZAL IK HOOREN*

IS AI, 6f.

Voorts ftaat onder die verbeelding op den voorgrond nog dit Hoogduytfch opfchrift:

AUGSPURGISCHER KINDER FRIEDENSFEST.

НЕТ VREDESFEEST DER AUGSBÜRGSCHE RINDEREN.

De tegenzyde , die geene verbeelding heert , is beftempeld met deeze gewoonlyke Hoog-

duytfche zangregelen, niet min de plaats dan het jaar des gevechts bevattende:

Der sItzet an Der. höChsten statt

hats feInDes LIst getILget.

16 AUGustus.

ЯГ, DIE IN DE HOOGSTE PLAATS ZIT HEEFT DES VYANDS

LIST VERYDELD DEN 16 VAN OOGSTMAAND.

Op de cene zyde van den tweeden ziet men ,ter wederzyde van eenen ontftooken altaar, cen kind (г) ßricf

met zaamen gevouwene banden knielenj binnen deeze (zjgeweyde fpreuk: jnkobi

*" kap.V.

DES GERECHTEN GEBETT VERMAG VIEL.

JACobi f.

НЕТ GEBED FAN DEN RECHTVAARD IGEN VERMAG VEEL.

Buy

JAKOB1 f.

Ddd dd %
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1704. Buytenwaarc (hat nog dit tweede omfchrift:

AUGSPURGischer KINDER FRIEDENFEST

Den ij AUGustus 1704.

НЕТ FREEDESFEEST DER AUGSBURGSCHE KINDEREN

DEN 13 VAN OOGSTMAAND 1704.

'f?|m Op de tegenzydc doct ecn geweldige wind cene hoop kar verftuyven , waarop decze (1) ge-

wyde fpreuk , die in den rand itaac , zinfpeelt :

SIE MUSSEN WERDEN, WIE SPREU FUR DEM WINDE.

PSALMo 3f.

LAAT ZT WORDEN, ALS *Г KAF VOOR DEN WIND.

PSALM 3f.

Eyndelyk leeft men die opfchrifc opt den voorgrond :

SIEG BEY HOCHSTETT Den 15 AUGustus 1704.

ZEEGE BT HOOGSTED DEN 13 FAN OOGSTMAAND 1704.

(г) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

231.

(3)Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

230.

(4) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

23L

Sedert die zoo volkomen op de Françoi-

zen en Bcijerfchen door de Bondgenooten

behaald was, beflooten die het aangevan-

gen beleg van Ingolftad op te (г) breeken

om , door cenige weynige benden die ftad

houdendeingeflooten, mec de overigen het

groot leger onder den Prins van Savoije te

verfterken. Ondertuflchen was de Her-

tog van Marlboroug met zyne onderhoori-

ge Engelfche en Staatfche hulpbenden den

twceëntwintigftcn van Oogftmaand voor

Ulm gekomen: in welke ftad de gevlugte

vyanden onder den Hoogbevelhebber (3)

Bettendorfeenegoedebezetting hadden ge-

Iaaten , zoo om hunnen aftogt te begunfti-

gen, als om den Bondgenooten in dieuoord

voor cenen tyd eenig werk te verichafren.

De Hertog van Marlboroug deed op zyne

aankomft die ftad aanftonds opeyiehen,

dan de Stedevoogd, volgens 't aan hemge-

geeve bevel, bctuygde zieh tot het uy-

terfte te willen verweeren: zulks in den

beroepen krygsraad beflooten wierdt het

groot leger te Ichcyden (4), waar van het

grootfte gedeelte naar den Ryn zoude af-

zakken , tervvyl het mindere onder den

Hoofdbevelhebber van Thungen, beftaan-

dc uyt de Keyzerlyke benden, in Zwaben

zoude blyven , om Ulm en de overige door

deo vyand nog bezet gehoudene plaatfen

te belegeren , en het land voorts onder de

gehoorzaamheyd des Keyzers te brengen.

lngevolge van dit befluyt toogen de Her

tog van Marlboroug en de Prins van Sa

voije met hunne onderhoorige légers längs

verfcheydene wegen naar den Ryn, en was

de Graaf van Thungen met drieëntwintig

Bataillons (5") en vierentwintig Esquadrons

voor Ulm gebleeven , om het met geweld

tot het opeuen zyner poorten te noodzaa-

ken. Die van binnen vervaardigden alles

tot eenedappere tcgenweer,niettcgenftaan-

de het groot misnoegen der inwoonneren,

veroorzaakt onder andere door dat men de

zelventot betaaling der bezettinge achttien

ten honderd van hunne goederen voor hem

haddoen opbrengen. Enmidszy nietmag-

tig waaren die geëyichte fchatting in ge-

reed geld te betaalen , dewyl alle Hee

ring en koophandel genoegzaam ftil ftondr,

hadden zy zieh dierhalven genoodzaakc

gezien om al hun gemaakt zilverwerk,

de goude ketenen , ringen en armban

den, tot betaaling der geëyichte fchattin*

ge , op het ftadhuys (6) te brengen , om daar

van de volgende noodftukken te ílaan.

(j) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

234.

(6) Europ.

Merkur.

IL ftuk,

1704. pag.

243.

I Het
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I Het grootite, zynde van zilver en voor eene
gulden gangbaar geweeit , voert onder de

Keyzerlyke kroon eenen dubbelen arend met den Keurbeijerfchen ryks appel op de borit, binnen

deeze verzugting:

DA РАСЕМ Noßfs DOMINEI 1704.

HEERE! GEEF ONS VREEDE.
1704.

Rondom het wapenfchild der belegerde itad, waarmede de andere zyde beitempeld is , leeft

men dit omfchrift:

MONETA ARGENTEA REIPUBLICR: ULMENSIS.

ZILVER MUNT VAN DEN ULMSCHEN VRTENSTAAT.

II Het tweede, ’t gene van

wccit is, voert op de eene zyde

goud en voor eenentwinntig Beijerfche guldens gangbaar gc

et wapen der itad , en op de andere dit opfchrift:

NUMMUS AUREUS REIPUBLIcm ULMENSIS. 1704.

GOUD MUNTSTUK VAN DEN ULMSCHEN VRTENSTAAT. 1704.

Voor deeze itad, wiens iterkte in eli~ „i tusfchen heftig van alle kanten op de bele

bolwerken , drie halvemaanen, eene bree- geraars vuur geeven. Dan ziende den tien

de gragt vol waters, en eenen daar buyten j den van Herfitmaand alle ’s vyands beuke

omloopenden bedekten weg beitondt,wier

den (1) де loopgraaven den vyfden van

Herfitmaand aan de vbenedezyde langs den

Donau geopend, naa dat men eenige da

gen federt de berenning dict itad, in het

vervaardigen van alle het noodige tot de

aanitaande aanvechtingen had geileeten.

Deeze wierden federt met des te meer y

vers voortgezet, zulks de belegeraars bin

nen wcynige dagen die allen in itaat,

де noodige beukeryen vervaardigd,en het

kanon daar Op geplant hadden , om met een

fchriklyk gedonder op de twee bolwerken

langs den Donau vuur te geeven. De Ste

devoogd van Bettendorf, die in den bc

ginne der iniluyting vierhonderddertig ge

vangene Duytfehers (1.) buyten de itad had

gezet om tegen een gelyk getal van de zy

nen uytgewiiield te worden , liet tot

voorkoming van eenen opitand de mis

noegde burgeren ontwapenen , en onder

IIII Weel.

ryen vaardig, en eensdeels de vyandlyke

naderniil'en tot aan den voet van den bedek

ten weg voortgezet, andersdeels geene de

minite hoope van ontzet te zullen worden

van buyten te gemoete, ilak hy een wit

vaandel op en liet> om te handelen dien

morgen nog den trom roeren. De gysiè

laars hierop zynde uytgcwisfeld ,was het

verdrag voor den avond getroffen , waarby

(3) de bezetting, medeneemende zeven

itukken kanon en twee mortieren, eenen

vryen uyttogt met alle tekenen van eer

had bedongen, om langs den kortiten weg

door het Kinzigerdal over Offenburg, on

der hocde van vyftig ruyters naar Straats

burg geleyd te worden. Den zelven

avond wierden dan de Glokkelspoort en

haare buytenwerken den Keyzcrfchen in.

gernymd , en in ’t vervolg, wegens het

dwingen dier itad, deeze penningen ge

munt.

Еес ee 10p

(3) Europ.

Merkur.

II. у

1704. p15.'

235.
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I Op de cene zyde van den eerften zict men cenen Engel boven het ontruymde Augsburg ee-

nen wimpel vaithouden, waar in ftaat:

REPARATIO REIPUBLICiE.

HERSTELLING VAN DEN VRIENStЛAT.

Op den voorgrond leeft men dit opfchrift :

LIBERATA Die 16, AUGusti 1704.

VERLOST DEN 16 DAG VAN OOGSTMAAND 1704.

■

Uyt welk opfchrift de zinfpeeling van die omhoog geftelde randfehrift nu ligtlyk is op te

maaken:

AUGUSTAM AUGUSTI MENSIS MEMINISSE JUVABIT.

НЕТ GEDENKEN AAN DE OOGSTMAAND ZAL AUGS-

BÜRG ТЕ ВAATE КОMEN.

De andere zyde vcrbecldt boven het gewönne Ulm den Keyzerlyken arend , die eenen wimpel

met die opfchrift vafthoudt :

SUB HUJUS LiETIOR ALIS.

VROLTKER ONDER DE VLEUGELEN VAN DEEZEN.

Waar
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Waarrondom de bovenrand nog beftcmpeld is met deeze (i) gewyde fpreuk : 1704

(1) Hof«

REVERTAR AD MARITUM PRIOREM, UBI MELIUS

MIHI ERAT.

IK ZAL HEENEN GAAN EN KEEREN WEDER TOT MTNEN

VOORIGEN MAN, WANT DOE WAS MT

BETER DAN NU.

Het welke gefchied is, gelyk het opfchrifc van den voorgrond te kennen geeft, mids

ULM AAN DE KEYZERSCHEN WEDERGEGEEVEN

WAS, DEN 15 DAG VAN HERFST-

MAAND 1704

ULMA CjESAREIS REDDITA, Die 15 SEPTembris 1704.

Eyndelyk is de dikte deezes pennings nog beftempeld met deezcn Latynfchen dichtre-

gel:

PROSPERA SORS UNIT, MODO QUAS JUNGEBAT ACERBA.

WELKENTE VOORE TE SAMEN IN WEERSPOED WAAREN,

ZYN NU IN VOORSPOED VEREENIGD.

HANS CARL, Liber Baro DE THUNGEN, Sacra

Casaren Majestatis GENeralis CAMPi

MARESCHallus.

JOHAN КAREL, VRYBAANDERHEER VAN THUNGEN, AL-

GEMEEN VELDMAARSCHALK VAN ZYNE GEHEYLIGDE

KETZERLTKE MAJESTEXT.

Op de tegenzyde ziet men den voorgemelden Keyzerlyken Bevelhebber in Romeynfch ge-

waad eenc fpeer in de eene hand vafthouden en door de Manhaftigheyd (3) verzeld, die hem, als (3) Оп

ор eenen penning van den Kcyzer Severus, eenen zeegekrans, wegens 't dwingen van Ulm op ^?an R*

't hoofd zet. Welke ftad als eenc vrou, met eene toornkroon op 4 hoofd, ecn fchild voert,hcb- т,а£°Д'0

bende tot opfchrift : OB CI Ves SERVatos (ОМ DE BURGEREN BEHOU- PSjjy*

DEN ТЕ HEBВ EN) en hem daarom in erkentenis, als haaren vcrloiTer , volgens dit bo-

ven geftelde randfehrift, de band geeft:

ADSERTORI LIBERTATIS.

AAN DEN HERSTELLER DER VRYHEYD.

Waardoor dit nu te wege gebragt is, geeft dit opfchrift, waarmede de voorgrond beftempeld

is, voorts nog te kennen:

ULMA GALLis EREPTa, Die 13 SEPTembris 1704.

Eee ее г ULM
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1704.

(1)Virg.

En. lib.

t 1X. 9.610.

8<6п.

(1.) Europ,

Merkur.

Il. llult ,

1701.. pag.

183.

(3) E“

rop: Merk.

Il link ,

170.1. pag:

‘1.36.

ULM DEN FRENOOIZEN ONTWELDIOD, DEN r; DEO VEN

5

HERESTMEEND . 1704.

r Eyndelyk is de dikte des pennings met deeze (t)

dendrchter omzoomd:

bekende fpreuk van den Mantuaanl'chen Нет—

NEC TARDASENECTUS

DEBILITAT VIRES ANIMI, MUTATQUE 'VIGOREM.

NOCH DE TRAAGE OUDERDOM VERZIVAKT DE KRACH.

TEN VAN ’Т GEMOED, NOCH KRENKT DE

FRISHETD NIET.

IlI Op de eene zyde van den derden is de llad Ulm en boven de zelve eeneregenboog, mids die

randfchrift:

‘ aldaar gezien wierdt als de llag te Hooglied voorviel , niet zonder rede , verbeeld , nevens dir

LUCET OMINOSA.

HEERE OLENS WES VOORSPELLIO.

.De tegenzyde heeft geene verbeelding , maar deeze woorden tot opl'ehrift: l ‘ ` ' ‘

Y \

' ULMA, A вопз ARTE capra D.. 8 suprema.. 1702,

IISDEM ET GALLIS MARTE EREPTA D11-z по SEPTEMBRrs 1704.

ULM, DOOR DE BEUERSCHEN МЕТ LIST INGENOMEN

DEN 8 DAG VAN HERFS-TAIAAND 170;,

1S DE ZELVEN EN DEN FRANJCOIZEN МЕТ DE Ií/APENEN

ONTRUKT

DEN IO DAG VAN HERFSTMAAND 1704.

IV Deeze zyde is ook wel met eene andere tegenzyde gepaard, voerende een opgerecht zee

geteken van allerhande Zwabifche boerenkleeden , welken de Beijcrfehe (1.) krygsknechtcu', als

zy die lllad voorheen overtompelden , aanhadden 5 waarom daar boven llaat:

ARS TA NDEM DELUSA.

DIE LIST EYNDELTK UTTGESTREEKEN. ' .

Ingevolge van het getroffen verdrag trok

dan de vyaudlyke bezetting, welke nog

omtrent vyfeutwiutighonderd man ñerk

was, des morgens van den dertienden van

Herfllmaand, met llaande trommelen , vlie»

gende vaandels , en verdere eertekenen uyt

Ulm , hebbende in haar gevolg, behalven

dc draagzetels , honderdvyftig (3) wagens,

allen bevragt met Franfche en Beijerfche zoo

hooge als mindere Bevelhebbers , welken

in het laatfte gevecht te Hooglied gequetll

waaren. Wat de ßeijerlche gemeeue fol

daaten aanbelangt, die waaren niet zoodra

ъ

buyten de velling gekomen ,0f zy fmeeten

de wapenen ter aarde , onder betuygínge

dat zyl geenszins, als den oorlog moede

j zynde, buyten 'het ryk in Vrankryk wil

den dienen. Zulks, naa zy met cedenbe

loofd hadden van voortaan niet meer de

wapenen tegen den Keyzer en zyne Bond

genooteu te zullen voeren, hen de noodi

ge geleybrieven, om veylig naar huys te

konnen keeren , wierden overhandigd.

Het bevel der gewonne Над, waar in men,

behalven eenen ongemeenen voorraad van

ballerhanden oorlogstuyg, houdcrdveerrig

fluk
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(riEurop. liukken metaal (1) kanon vondt,wierdt aan

alim den Overlie Тети opgedraagen , mids

1104.pig. gaders het regement van Reysnach, als

”с” f zynde van de Zwabifche Kreyts, daarin

voor eerft ter bezettinge gelegd, tot dat

door den Keyzer het lot dier herwonne

{iad zoude bellegt zyn. Den twintigllen

der zelve maand gaf de Над Ulm by een

ingeleverd vertoog aan de Ryksvergade

ring te Regensburg van deeze haare zon

derlinge verlollinge kennis, en verzogt de

zelve door haare veelvermoogende tus

l`chenkomlle by zyne Keyzerlyke Maje

(z)Eur°P fteyt te wege (2) te brengen, dat zy, vol

îílfftlfxìh gens het ryksbelluyt by die doorluchtige

rvoapag. vergadering op den dertienden van Herfll

ц" maand des jaars zeventienhonderdtwee ge

 

nomen , door de zelve in die vryheyd l704-

mogt gelleld worden, welke zy, eer de E

Beijerlchen zich van haar meefler maakten,

had genooten. En dewyl de Keyzer niet

alleen in dit verzoek der (lad Ulm bewillig

de, maarook de geheele ZwabifcheKreyts,

waar van zy een lid is, mids de vyanden

ook Dillinge, Augsburg, Memminge, Bi

berach en alle de andere door hen voorheen

in bezit genomene lieden en plaatfen van

dat gewefl naa den llag van Hooglied ont

ruymd hadden, in haaren voorheen bezee

ten vryenlland herllelde, zoo behoeft nie

mand zich te verwonderen van deezen

penning tot lof des Keyzers, wegens de

ingewilligde herflelling van Zwaben , te

Neurenberg gemaakt te zien.

 

‚
. v l j _ l

‚ h1 ‘.
‚ - ‚. ‚у. l,

чтим 111:11le ‚

unseres mrt-:lb ‚‚ `
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3’

De eharnalle beeldcnis des Keyzers, hebbende het hoofd met laurier bekranll, ílaat op de

voorzy c; binnen dit randfchrift:

LEOPOLDUS MAGNUS, ROMANORUM IMPERAToR,

SEMPER AUGUSTUS.

LEOPOLD DE GROOTE, ALTTD DOORLUCHTIG KEIZER

DER ROMETNEN.

Op де rugzyde houdt de Overwinning eenen zeegekrans boven het hoofd van dien Vorll, wel

ke in Keyzerlyk gewaad gezeeten, aan ’t verlolle Zwaben, ’t gene in де gedaante eener gekroon
( Ovid.`

lila). III.

de vrouwe voor zyne voeten llaat, den llaf zyner vaderlyke befcherming aanbiedt; waarom m ты},

деп bovenrand dees dichtregel (5) gelleld is: Elegl.l

11-41

PERPETUOS MERUIT DOMUS ISTA TRIUMPHOS.

DAT HUTS HEEFT EEUWIGDUURENDE ZEEGEPRAALEN

VERDIEND.

Om dat, gelyk het opfchrift van den voorgrond te kennen geeft,

ZWABEN HERSTELD WAS EN DE VTANDEN DES

RTKS VERSLAAGEN EN VERYAAGD

WAAREN 1704.

SUEVIA RESTITUTA, HOSTES IMPERri CIESI,

FUGATI 1704.

1111 ‘DeeL I" ff ff Voorts
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(OVirg.

An. lib.

L*. S48.

&540.

1704. Voorts leeft men tot lof zyner Keyzerlyke Majeileyt (1) nog deeze fprcuk van den Mantuaan-— fchen Heldendichter op de dikte des pennings :

pennings

QUO JUSTIOR ALTER

NEC PIETATE FUIT, NEC BELLO MAJOR ET ARMIS.

NIEMAND DAN ZY IS RECHTVAARDIGER NOCH GROOTER

GEfFEEST DOOR DE ZAGTMOE DIGHEYD, NOCH DOOR

DEN OORLOG EN DE IVAPENEN.

(г) Europ.

Merk.

II. ttuk,

1704. pag.

144.

(3) Europ.

Merkur.

H.ftuk,

1704. pag.

3.47-

Naa de verovering van Ulm trok de

Baanderheer van Thuugenmerzyneonder-

hoorige bendeu naar den Ryn en vervoeg-

de (г) zieh by 'с groot leger, 't gene on-

der het oppergezag van den Hertog van

Marlboroug het beleg van Landou dekte,

want die ftad was reeds den dcrtienden

van Herfftmaand berend geworden. De

Roomfch Koning , om dat beleg perfoon-

lyk by te woonen, was 00k elf dagen voor

die berenning van Weenen dervvaart ver-

trokken, zulks de Prins van Savoije ende

Hertog van Marlboroug hem den twecën-

twiutigftentuflchen Philipsburg en Landou

te gemoet reeden , verwelkomden , en door

het in'tgeweer gekomen leger.naarzyn ver-

blyf,'t gene te Ilbesheym vervaardigd was,

onder het losbranden aller beukeryen tegen

de belegerde ftad, geleydden. Voor den

Engelfchen Hoofdbevelhebber bragt hy

eeuen brief (3) van den Keyzer zynen Va-

dermede, in welken hy den Hertog van

Marlboroug niet alleen wegens zyne bc-

toonde dapperheyd en goed belcyd bedank

te, maar in erkentenis der zelven hem on

der het getal der Ryksvorften verhefte.

Van welken brief, naa hem met deezen

nieuwen tyrel begroet te hebben, de in-

houd van woord tot woord dusdaanig

was. Zeer gaarn поет ik и met deezen

плат en fiel и , uyt myne eyge beweeging, on

der het getal van de Vorßen des ryks ,

*t gene de grootße eer van 'Duytfihland

is. Ik doe dit 00k niet zoo zeer uyt

opmerking van den ouden adeldom uws

doorluehtigfteu geflachts y als ter oorzaa-

ke van de uytßeekende dienßen , welken

gy aan my , туп doorluchtig Huys en

aan het Keyzerryk gedaan hebt. Hier

mede heb ik openlyk willen te kennen

geeven , hoe zeer ik my verfihuid ken aan

de Koninginne van Grootbrittanje , we

gens dat zy my zulken aanmerkelyken by*

fland heeft gezonden in Zwaben, en zelf

00k in Beijere , alwaar myne zaaken en die

des ryks tn eenenzeer moetjelyken flaat ge-

raakt waareny door den opfiand van den

Keurvorß van Beijere ter gunfíe desKo-

nings van Vrankryk : midsgaders aan и

zelf, wegens dat gy haare bevelen met zoo

veele voorzigtigheyden (q)geluk hebt uytge- M^urop"

voerd. Niet alleen defaam maar 00k alle de п. ttuk,

Legerhoofden myпег krygsbenden ydie mede- I7°4, PaB*

gezellen van uwen arbeyd geweeß zyn, en г

deel aan wwe overwinningen gehad hebbent

zeggen openlyk uyt, dat men degoedegevol-

gen van deezen veldtogt voornaamlyk aan

uwe raadflagen en dapperheyd, gelyk 00k

aan de kloekmoedigheyd der Engelfchen en

andere krygsbenden , welken onder uw be

vel geftreeden hebben , verfchuld is. Zy

zyn zoo groot en de overwinning by Hoog-

fled, in't byzonder , is zoo aanmerkelyk ,

dat de voorgaande eeuwen niet gezien heb

ben , dat ooit cene diergelyke behaald is.

Zulks wy ons können vleyen , dat wy

niet alleen de vcrderfiyke pooghgen der

vyanden hebben te niet gedaan en de wag-

gelende zaaken van Duytfihland, of, от

beter te zeggen , van geheel Europa her-

field, maar dat wy 00k weI haaft de vol-

kome en heele vryheyd van de Chrifle wer-

reld gelukkiglyk tegen de magt van Vrank-

ryk, waarmede zy gedreygd wierdt, we

der zullen beveftigd zien. lkbenverzekerd

dat gy alle uwe zorgen zult aanwenden от

tot dat eynde te geraaken, en ik heb niets

meer te doen dan и te verzekeren dat ikal-

tyd gereed zalweezenom и in alle gclegen-

heden de grootße tekenen van eene zeer er

kennende genegenheyd te betoonen. Ter ge-

dachrenis deezer verheffinge, waarvan de

brief den achtentwintigiten van Oogft-

maand te Weenen gedagtekend was, is re

Uytrecht dees gedenkpenning gemaakt ge

worden.

De
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1704.

De ecnc zyde voert de gelaurierde knots van Herkules, temmer der gedrochten , tufichen dit

om- en opfchrifc:

GLORIOSA ET QUjE LABORUM CONSTITIT VICTORIA,

AD DANUBIÜM GALLIS FUSIS.

M D С С I V.

GLOR1RYKE EN DIERBAARE OBERFINNING OVER DE

FRANCOIZEN AAN DEN DONAU

i

VERSEAAGEN 1704.

i

Op de tegenzyde leeft men, binnen cenen lauweikrans, dit roemryk opfchrift:

CELSISSIMO Sacri Romani Imperii

PRINCIPI AC DUCI DE MARLEBOROÜG,

SECULI NOSTRI HEROI FELICISSIMO,

GALLORUM BAVARORUMQUE VICTORI,

PROPTER CRESOS, FUGATOS, SUBMERSOS,

CAPTOS COMMUNES IMPERII HÖSTES SACRUM.

M D С С I V.

AAN DEN HOOGVERHEVEN PRINS VAN fT HETLIG

ROOMSCH RYK,

DEN HERTOG VAN MARLBOROUG,

GELUKKIGSTEN HELD ONZER EEUWE

EN OVERIVINNAAR DER FRANCOIZEN EN BEIJER-

SCHEN TOEGEfVTDi

FVEGENS HT DE GEMEENE VTANDEN

DES KETZERRTKS HEEFT VERSLAAGEN, VER-

JAAGD, VEÊDRONKEN,

GEVANGEN 1704.

Naa 'c ontfangen van deezen gunflbrief

keerde de Hertog van Marlboroug wcer

naar 't groot leger, om het beleg vanLan-

dou te dekken ,met aan het vyandlykc het

hoofd te bieden , over 4 welke de gevlugte

Keurvorft van Beijerc en de Hertog van

Villeroyhetgebied vocrden. De eerftehad,

eer hy met het overichot des geflaagen lé

gers uyt het ryk week, met toelaating Yan

den Hertog van Marlboroug , eenen brief

(i)aanzyne bedrukte Gemaalin gezonden , (r)Europ!

welke nevens haare kinderen zichteMun- Mei*.

chen, hoofdftad van Beijere , ophieldt. J'-0"u^L,

Hier was alles in de uyterfte neérílagrjg. 13».

heyd , de voorgaande zeegetekens waaren

in jammerklagten veranderd, cn de ver-

twyfcldheyd wegens het aanftaande nood-

lot van den Staat op aller aanzigten te lee-

Fff ff г zen,
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1704.

(t) Europ~

Merk.

II. пик,

1704. pag.

245.

zen. Om des zelfs welfland echter, zoo

veel doenlyk waar, te bevorderen, nam

de achtergelaare Vorftin , op ’tontfangen

van haaren Gemaals brief, aanftonds de be

iliering by de hand, deed den Raad in haa

re tegenwoordigheyd vergaderen, en haa

ren Biegtvader Smakkcr, met eenen ge

heymen lait naar den Prins van Baden , als

‘ die zich nog voor Ingolllad ophieldt,ver

trekken. Welke reys hy, ’sdaags daar

aan zynde weder te rug naar Munchen ge

keerd, in gezellehap van den geheymen

Raad Meiìer hervattede, om, waar ’tmo

gelyk, een goed verdrag te treffen. Des

onaangezicn llelcle men zich aan den ande

ren kant tot regenweer, de bezetting van

Ingolflad deed op de daar voorgelaatene

Keyzerlyke benden eenen (1) gelukkigen

uytval, men verboodt alle onderdaanen

eenige brandfchatting aan den Keyzer of

zynegemagtigden te betaalen ,ja de Hoofd

bevelhebber Weikel vertoonde zich met

zes- of zevenduyzend Beijeríchen voor Re

gensburg, met gelaat van die (lad te willen

bombardeeren. Maar door den Keyzer

lyken Bevelhebber Herbevillegenoodzaakt

zynde vandaar te rug te wyken, íloegdie

zelf, naa ’t bekomen van vyftien (lukken

kanon en eenige mortieren, den veertienden

van Wynmaand het beleg voor Straubin

gen , ’t welk men negen dagen daarnaa be

gon te befchieten. Ondertulfchen , alsof

het waar om die Had te redden, naderde

den aehtentwintigften de Hoofdbevelheb

ber Weikel met zyne onderhoorige Beijer

[che knechten zoo dicht onder ’t gezigt
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der belegeraars,dat hen maar eene beek van

den andere leheydde , en’s'daags daaraan

voorzekerlyk een gevecht re gemoet gezien

wierdt. Maar dien zelfden avond kwam

een trommelllaager by den Keyzerlyken

Hoofdbevelhebber eenen vrygeleybrief

voor den Heer Neufonner,Geheymfchryver

en Raadsbeer zyner Keurvorlllyke Door

luchtigheyd verzoeken, als zynde door

de Keurvorílin, om met hem in gefprek te

treeden, uytdrnkkelyk afgezonden. De

verzogte vrygeleybrief des zynde verleend,

trad men den volgenden dag in onderhande

ling, en wierdt het verdrag eer ’t avond

(2) was gellooten, uyt kragte van ’t welke

deil`teden Stranbingeu, Palfou en Ober

haus binnen tweemaalvierentwintig unten

moeflen overgegeeven worden , alle Beijer

fche benden over den lfer te rugnaar Mun

chen trekken, de Donau tot Regensburg

toe ten gebruyke des Keyzers vry en open

gemaakt, en des alle bezette plaatfen aan

dien ílroom ontledigd worden. Moeten

de eyndelyk naa ’t inruymen van Straubin

ge , PaíTou en Oberhaus een wederzydfche

пятам van wapenen zoolang {landgrypen ,

tot dat van den Keyzer(3) en Roomfchen

Koning nader orde deswege zoude zyn

ingekomen. Het overgeeven deezer ile

den gelyk ook het verliezen van veele an

dere,die hier voore reeds gemeld zyn, gaf

aanleyding dat dees penning, ter gedach

tenis zoo van de vlugt des Keurvorlls van

Beijere , als de bewindvoeríng zyner

Gemaalinne, tot antwoord van eenen

anderen gemaakt is,

 

De eene zyde verbeeldt, op eenen vierkanten.oetllal tull'chen den Ryn en het verbaasde Beije

re den vlugtcnden Keurvorft паз“: eenen omvcrvallenden wapenílandaard met een fchild aan

den arm waarop, rondom den naam van de Moeder onzes Heylands, deeze fpreuk gelecztn

wordt :

PER HOC SIGNUM VICTUS.

DOOR D17 TEKEN IS HT OVERWONNEN.

En mìds de voornaamlle vlugt van dien gellaagen Vorll, op haaren feefldag, die twee dagen

naa den llag te Hooglied gevierd wierdt, voorviel , leeft men nog zoo boven als onder de wapen

l'chìlden van Augsburg en Ulm, waarmede de voorzyde van den voetllal bellcmpel is 3 dit op

fchrift:

PU

* i

( ) 366.

(z) Europ.

Merkur.

lLÍluk ,

1704. pag.`

293.

(3) Europ.`

Merkur.

ll. link, `

1704' pas.

191..
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1704.

PUDORE ET TERRORE HINC ET INDE FÜGATUS. "

МЕГ SCHANDE EN FREES VAN HIER EN DAAR

VERJAAGD.

Binnen vyftien fchilden , waar in de naamen van even 200 vecle ontruymde of verloorene fteden

;eftcld zyn , itaat de Gerechtighcyd op de andere zydc -, omvange door die dubbele om*

thrift :

MAXiMiLiANus EMAnuel, Dux Bavarije,

REGENTIS DUCISSAE BAVARIjE MARITus,

ET IN BELG10 HISPano GALLICO

GUBERNATOR ET DUX GENERALISSi mus.

MAXIMILIAAN EMANUEL) HERTOG VAN BEIJERE,

GEMAAL DER BEIVINDVOERENDE HERTOGINNE

VAN BEIJERE,

ALGEMEEN LANDVOOGD EN KRYGSBEVELHEB BER

VAN DE SPAANSCHE EN FRANSCHE NEDERLANDEN.

En dewyl nu dit tweede jaar die fteden waaren verlooren, welken hy in het eerfte van den

Beijerfchen kryghad gewonnen, zoo leeft men nog op den voorgrond deeze woorden tot op-

febrift :

ET HAS SECUNDUS ABSTULIT MDCCIV.

EN НЕТ TWEEDE JAAR 1704 HEEFT DEEZEN ONTNOMENÍ

Deeze overeenkomft was niec aange-

gaan , dan om , ftaande de bedonge ftilftand

van wapenen, een vry gewigtiger verdrag

te íluyten , 't gene het noodlot van ganfeh

Beijere moeft beilechten. Tot dat eynde,

naa dat men het voorgemaakte beding met

allen moogelyken ipoed en ter goede trou-

we had naagekomen en uytgevoerd, be-

gaf zieh de gemeide Keurvorftlyke Ge-

heymfchryver Neufonner , als voorzien

zynde van de noodige volmagt tot hetver-

effenen van zoo groot werk , in allen

ipoed naar 't verbondev leger voorLandou,

mids de Keyzer de befliiling daarvan in

handen van zynen Zoon den Room-

fchen Koning gefteld had. In wiens ver-

blyf gevolglyk de handelingen tus-

fchen den Beijerfchen Gemagtigden cn den

Prins van Zalm , nevens de andere

Roomfchkoninglyke Raadcn met dien

uytflag wierden voortgezet, dat den negen-

(i)Europ. den van Slagtmaand het verdrag (1) wierdt

Lttîkl' getekend en daar by vaftgefteld, dat alle

i7oj. pag. Beijcriche Vellingen , tuyghuyzen , enkoo-

б*'-* renfehunren aan zyne Keyzerlyke Majefteyt

moeiten worden overgeleverd , de fteden

- IUIDeef.

Ingolftad, Kufltyn en 't flot Nienburg met

alle hun kanon en toebehooren elfdagen

daaraan ingeruymd, alle krygsbedienden

afgedankt, met vryheyd om pf naar huys

te trekken , of onder den Keyzer dienft te

neemen, alle het weggevoerde uyt Tirol

aldaar weder gegeeven , en de wederzyd«

fche gevangens ontflaagen , midsgaders de

ftad München en haare afhanglykheyd

nevens eene lyfwacht vanvierhonderd man

aan de Keurvorftin blyven ; naa dat de

veftingwerken, federt vier jaaren gemaakt,

zouden geflecht zyn. Haarcr Doorluchtig-

heyd inkomen en dat der Amptenaaren

ftond door den Keyzer te worden geregeld,

de Staaten van Beijere by hunne voorrech

ten gehandhaafd, een ftilftand van wapenen

van nu af aan (z) onderhouden, midsga- (i^Eurofc

ders dit verdrag binnen acht dagen te Wee- Y"uk*'

nen door den Keyzer beveftigd worden, 1*705.

naa de afgevaardigde , het zelve van Mun- 7°«.

chen aldaar zoude gebragt hebben. De

hoogzvvangere Vorftin , hoc hard 00k dee

ze voorwaarden waaren, onderwierp zieh

aan de zelven , en bevefh'gde , uyt krachte

der volmagte aan haar door haaren Gemaal

Ggg g g ver«
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1704. verleend, derzelver inhoud binnen den be geweil zelf tot gehoorzaamheyd gc.

paalden tyd. Invoege het Beijerfch krygs bragt; zulks deeze onderwerping van

volk wierdt afgedankt, een zeer naa- Beijere aanleyding tot het munten van

druklyk bevel tot het inruymen der be- den volgenden gedenkpenuing gegeeven

dongene fleden afgevaardigd, en aldus dat heeft.

 

Op de eene zyde ziet men de ontkluyflerde fleden Augsburg en Ulm als twee vrouwen en ken

nelyk door haare `ai/apeufchilden, verbeeld, en in 't verfchiet een Franfch en Beyerfch krygs

knecht door de Overwinning uyt het ryk jaageu , binnen dit om- en opfchriit:

AUGUSTA шприцами ЬШЕКАТА, ULMA RECUPERATA,

HOSTEs ULTRA RHENUM вшить TRAN

QUILLITAS REDUX.

AUGSBURG VERLOST, ULM HERÍVONNEN, EN DE VTANDEN

OVER DEN RTN GEfïAAGD ZTNDE IS DE

RUST HERSTELD.

Naall eene Overwinning Ilaat op de tegenzyde de Keyzer, in Romeynfch gewaad , met eene

ljpiek in de rechter hand , aan wiens voeten het landfchap Beijere, in de gedaante eener gekroon

de doch knielende vrouwe, tot teken zyner onderwerpinge, het fehild des gewells nederlegt;

onder dit randfchrift: .

BAVARIA AD OBSEQUIUM REDIENS.

BEIj'ERE TOT DE GEHOORZAAMHETD WEDER

KEERENDE.

Te weeten door het fluyten van het gemelde verdrag,zyude een uytwerkfel van ’s Keyzers goe

dertierenheyd; als dit opfchrift van den voorgrond beveiligt:

OLEMENTIA AUGUSTI 1704.

DE GOEDERTIERENHETD DES RErzERS. 1704.

Eyndelyk is de dikte des rands nog beilempeld met dit iaarfchrift:

BAVARIA sVPPLnX ATQVE DeVo'rA AVGVs'rI Слышь

GRATIAM EXPERTA.

BEUERE SMEEKENDE EN ZICH OVERGEEVENDE ONDER

VINDT DE GEN/IADE VAN DEN DOORLUCH-l

TIGEN KEIZER.

In-l
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(r) Europ.

~ Merkur.

I. ûuk ,

1705. pag.

67 en 68.

(2) Europ.

Merkur.

I. link ,

17og.pag.

7l.

(3) Europ.

Merkur.

1. íiuk ,

1705. pag.

109.

Ingevolge van het ontfange bevel der '

Keurvorliinne trokken de Beijerfche bezet

telingen uyt de bedongene Heden , naa

dat men ( r) no thans aan eenigen , wegens

hunne achter allen, genoegen had gegee

ven, mids zy anders weygerden aan der

zelver toegezonde bevelen te gehoorzaa

men. Deeze Vorftin hieldt zich ondertuf

Ichen voor eerfr te Munchen op, alwaar

zy den vierentwintigûen van Wintermaand

(a) eenen Zoon ter werreld bragt, doch

van deeze bevalling herûcld zynde trok zy,

in gezelfchap van .haare Hofmeefteres, ver

fcheydene Hofjuffers, haaren Biechtvaar,

en den Baron Wetzel, die haar alom uyt

’s Keyzers naam moefì verzellen, naar

Gratz , om de Koninginne Weduwe van

Poolen , haare Moeder , die van Rome

derwaart vertrokken was, te (3) fpreeken.

Maar willende wederkeeren wierdt dat

haare Keurvorftlyke Doorluchtigheyd re

Ponteba belet, haare inkomften te Mun

chen in bezit genomen, ja men verzekerde

zich van de Keurvorûlyke kinderen,ont

wapende alle de ingezeetenen, en nam te

Donauweerd den Heer van Lier,Raadsheer

van den Kenrvorfli, te Munchen den Heer

Neufonner , gelyk ook eenen Franfchen

krygsbevelbebber gevangen, welke men

voor-gaf een verraad ,tot де herftellinge van

den gevlugren Keurvotít, te fmeeden. In- y

 

voege eene (4) bezetting van by de vyfduy

zend man in Munchen gelegd , de inge

zeetenen tot het afleggen van den eed van

getrouwheyd aan den Keyzer gedwongen,

midsgaders de goederen van die genen aan

geflaagen wierden, welken de {Ireng van

den Keurvorû blyvende aankleeven , zich

by den zelven in Nederland o hielden.
p

Wel is waar dat dc jon е Keurprins in ee

nen zeer weemoedigenîrief aan den Key

zer het wederkeeren van zyne Moeder op

’t nederigûe verzogt, en dat het mishaa

gend gedrag zyns Vaders (5') hem niet moge

worden toegerekend. Maar deeze bede

vondt geenen ingang, inte endeel federt

eenen opftand , doch wel e eerlang ge

dempt wierdt, door de boeren zynde on

dernoomen, zag men de 'vier oudiie Prin

fen onder geleyde van` driehonderd ruy

ters naar Klagenforth in Karinthië bren

gen, om aldaar volgens het bevel des Key

zers opgevoed te worden. De vier ande

ren (6) wierden tc Munchen onder opzigt

van Mevrouw Weix in een kloofler be

iteed, de italpaardcn, Apoteek, en haar

toebehooren aan de jooden verkogt, het

hof geilooten en met een woord geheel

Beijer: als een wingeweil: door den Graaf

van Leeuwenßeyn Wertheym (7)befim1rd;

van welk Landbewind men de gedachtenis

op deezen penning bewaard vindt:

Methet ficrlyk geharnaüe boríìbeeld van den Beijerfchen Landvoogd is de voorzyde beüem

peld, in wier rand dees tytel tot omfchrift geßeld is:

MAXerLranus CARoLUs,

COMES IN LOWENsTErN WERTHErM, ROSCHEFORT ET

MONTAIGU;

PRrNcEPs DE CHASSE PIERRE,

SACRA: (Jn-:sartene MajesTATrs CONsrnrnnrus INT1MUs,

ADMINIsTnATon ВАК—пил.

MaXlMILM/INKEREL,

GRA/1E VEN LEEUWENer TN WERerErM,

коснвгокт EN молится;

ogg g g 2. РИМ

1704.

(4) Europ.

Merk.
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PRINS VEN CHESSEPIERRE,

GEHETME REED VEN zTNE OEHETLIODE KEIZER.

LTKE MEyESTETT,

LENDr/OOGD VEN BEJyERE.

1704.

Dit gellagt is van Frederik van de Paltz , tweeden zoon van den Keurvorll: Lodewyk den IlI

herkomllig, welke als voogd van zyns Broeders minderjaarigen Zoon dat Kcurvorllendom in ’t

eerll: belluurde , en federt , onder beding van nooit te mogen trouwen, zyn leven lang ge

duurende als Keurvorlt bleef beheerfchen: dan niet ongehuuwd konnendc leeven, uam hy in ’t

`jaar veertienhonderdtweeënzellig eene adelyke jonkvrou Klara (1) van Tettinge tot zyne Gemaa

lin, by welke hy twee zoonen won, doch die hy, met goedkeuring van Keyzer Frederik, al

leen tot Vorlten des ryks verklaarde, mids hy volgens ’t gemaakte verdrag by zyn overlyden aan

zyns Broeders gemelden Zoon als wettigen erfgenaam de in zyn leeven bczeetene Keurvorlllyke

llaaten achterliet. '

Ор де tegenzyde ziet men eenen zeer prachtigen doch ledigen tempel, voor wiens opllaandc

deur, waar boven het Keyzerlyke wapenfchild gelleld is , een zeer ontzaglyke Leeuw , die niet

als met ope oogen llaapt en hier op des Landsvoogds naam en wapen (1.) zinfpeelt , zeer onrzigtig

Wacht houdt; boven deeze l'preuk, waarmede de voorgrond bellempeld is: ^

(t) Imhof

Norit.S.R.

Imp. Proc.

fol. 569.

' '(1.) Imhof

Notit.S.R.

lmp.Proc.

fol. 57 3.

VIGILANTIA CUSTOS.

DE IVAAKZAAMHETD BEWAARSTER.

Dit inruymen van Beijere was van geen

gering belang en voor de rondom leggende

landlchappen en den Keyzer zelf. Want

de eerllen vonden hunne grenzen herlleld

en van alle vyandlyke invallen bevreyd,

en zyne Keyzerlyke Majelleyt trok uyt de

inbezit genome landen geene kleyne on.

derllandsgelden. Dus hadden de Beijerfche

‚. 1апдРсапдеп by hunne eerlle zamenkomll

voor de vier achtereenvolgende maanden

vierhonderdvyftigduyzend ryksdalers ter

' maand ingewilligd. Waaruyt eenigszins

de onkollen konden gevonden worden,

welken tot het belegeren van Landon ver

eyfchr wierden. Tegen deeze llad, waar

in de Heer van Laubanie als lledevoogd

over eene talryke bezetting het bevel voer

de, wierden de aanvechtiugen op den дег

tienden van (3) Herfllmaand, zoo aan de

zyde van de Franfche poort als byde Schit

termolen begonnen. En hoewel de bezet.

teliugen den eenen uytval op den anderen

deeden, en dat ook het geweldig regenen

de aanvallers in ’t werken niet weynig be

lemmerde, zoo wierden die, onder Opzigt

van den Roomfcheu Koning, federt zoo

daauig voortgezet, dat de belegeraars den

negenden van Wynmaand zich tot aan den

voet van den bedekten weg geuaderd za

gen, iu den volgenden nacht met den de

gen in de vuyll eene voorleggende halve

(4) Europ. maan (4) vermeellerden, en federt, mids

{ffm} de grond alom ondermynd was, met ou

1704. p'ag. dergraavinge tot aan de llormpaaleu door

3°4` drongen, zulks de belegerdeu zich weynig

meer in den bedekten weg vertoonden.

Ondertnllchen verfcheydene vyandlyke

mynen ontdekt en van het daarin zynde

(3) Europ.

Merkur.

ILIluk ,

1704. pag.

300.

buskruyt ontledigd hebbende , lieten de aan

vallers tulfchen tien en elf uuren des nachts

van den eeneudertigllen eene hunner aan

gelegde mynen, onder de wapenplaats der

belegerdeu , met dat geluk fpringen, dat die

midsgaders al het daarin zynde volk in de

lucht vloog, en dedaarop aangevoerde (5)

granaatwerpers zich in den bedekten weg

handhaafdeu. Het gefchut l'edert nader zyu~

de aangebragt, maakten de Duytfchers vier

nederdaalingen in de gragt zoo te rechter~

en llinkerzyde, als tegen de halvemaan

zelve. Waarop de belegeraars het water

iu de gragt lieten , en de Keyzerfehen alles

infpauden om die gevuld en de noodige

galeryen daar over te krygen. Dit vol

bragt hebbende, wierdt de halvemaan tus

fchen den zes-en zeventienden van Slagt

maand bellormd, voor een gedeelte vero

verd , en , niet tegenllaande die van binnen

eene myn lieten lpringen, (6) de ingenome

llaudplaats aldaar gehandhaafd. De bele

gerden [laken federt wel de groote myn

onder de verloore halvemaan aan, maar

die fmeet zoo groote meenigte aarde in de

gragt , dat de Dnytfchers zoo aan de eene

als andere zyde zich aan den wal hecht

ten; zulks die van binnen omtrent den

middag van den tweeëntwintigl'ten (7) een

wit vaan om te handelen opllaken. De

werderzydfche gyzelaars uytgewilleld en

de voorwaarde der overgaave van Landou

geregeld zynde, wierdt die llad den vieren

twintigllen door' den Roomfchen Koning

bevelligd: tot wiens lof, wegens het ander

maal dwingeu van eene zoo wel verdee

digde velling, ik deeze penningen gemaakt

vinde.

(s) Ешбёд

Merkur.

ll. пик .

30!

1704. pa ‘8 la

(6) Europ

Merkur.

ll. link,

1704. pag.'

3ro..

(7) Enron

Merk.

"Лик,

1704. pag.

311.
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17C4.

I Van den ecrften bevat de rand der voorzydc, boven het gclaurierdeborubeeld van denRoom-

fchen Koning deeze (1) fpreuk:

О SATE GENTE DEUM GERMANAM EX HOST1BUS URBEM

BIS REVEHIS NOBIS.

O AFKOMELING VAN EENEN HEMELSCHEN STAM! DIE ONS

EENE DUrrSCHE STAD, DEN STANDEN ONTRUKTy

TWEEMAAL fVEDERGEEFT.

COVil*'

./En. lib.

VlII.jfr.36i

"Welke nu deeze ftad is geeft het opfchrift, waarmede de voorgrond bcftempeld is, tc ken.

nen:

LANDAVIA PER Regem JOSEPHUM ITERUM LIBERATA,

if NOVembris 1704.

LANDOU DOOR KONING JOZEF ANDERMAAL

VERLOST, DEN zf VAN SLAGT-

MAAND 1704.

De rugzyde vcrbeeldt het gevecht van Herkules tegen Kakus, wien hy in het ontoeganglyk

hoi van den Aventynfchen berg bevocht en , onaangezien (1) zyn geweldig vuurfpouwen,

ten onderbragt. Het randfehnfe is deeze fpreuk van den (3) Mantuaanichen Heldendich

ter:

SPEM CUSTODITA FEFELLIT.

(i)Ibid.

tí. 15г. &

TÍ. г 18.

ZT HEEFT DE HOOP VERTDELD, VAN DIE НЕТ

BEfVAARDEN.

1ШЪее1. Hhhhh Op
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1704. Op den voorgrond geeft hct opfchrift te kennen, wie door den bovenverbeeldden Herkules be-

' tekend wordt :

HERCULES ROMANUS AUGustus.

DE DOORLUCHTIGE ROOMSCHE HERKULES.

( "iNum Erl dewyl de Heer Vauban, voornaam Krygsvernufteling des Franfchen Konings, in 4 jaar

Hiltor. ' zellienhonderdzevenentachtig boven eene der poorten van Landou (1) gefteld had, dat hctvoor

MDcciv. niemand zou zwigten, zoo lceft men nog op de dikte deezes pennings die jaarfchritt:

fol. 43 1.

в Is CessIt LeopoLDo Magno et regI Josepho.

НЕТ IS TfVEEMAAL AFGESTAAN AAN LEOPOLD DEN GROO-

TEN EN KONING JOZEF.

II De beeldenis van den zelfden Vorft is gcftempeld op dc voorzyde van den tweeden , doch

binnen die verfchillend randfehrife :

JOSEPHUS, Dei Gratia ROManorum

IMPERATOR.

JOZEF, DOOR GODS GENADE ROOMSCH

KETZER.

Door de Overwinning ziet men op de tegenzyde eene muurkroon en twee zeegetakken aan

een Romeynfch legerteken hechten , aan wiens voec het gewönne Landou, welke ftad 00k in 4

verfchiet gezien wordt, in de gedaante van eene bedrukte vrou zit, die met haar hoofd op haare

rechter hand , en met den flinkeren arm op een fchild leunt -, waarop flaat :

DE LANDAVIA ITERUM Die XXV NOVembris.

OVER LANDOU ANDERMAAL DEN if DAG FAN -

SLAGTMAAND. : :

Boven welke verbeelding , tot wederlegging van het gcmeldc opfchrift van Vauban, nog dit

jaarlchrift ftaat :

CeDIt bIs CjksarIs arMIs.

НЕТ ZIVIGT TWEEMAAL VOOR DE fVAPENEN

DES KETZERS.

En dewyl , door 't dwingen van die overfterke ftad, de anders openleggendc grenzen des Doyt-

fchen Ryks gedekt wierden} zoo ftaat voorts op den voorgrond:

SECURITAS PROVINCIARUM.

VETLIGHETD DER LANDSCHAPPEN.

Eyndelyk is de dikte des pennings nog bcftempeld met dit jaarduydend omfehrift :

reX IosephVs LanDaVIVM Iterata VICe strenVe

eXpVgnat.

KONING JOZEF VEROVERT LANDOU MET DAPPER-

HETD ANDERMAAL.

III Bin-
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III Binnen deezen tytcl voert de voorzyde van den laatilen wcdcrom her Romfchkoninglyke 1704.

borftbceld :

JOSEPHUS, Dei Gratia ROManorum ET HUN-

Gariä REX.
m

JOZEF, DOOR GODS GENADE ROOMSCH EN HUN-

GAR1SCH KONING.

о

De gewönne ftad en de daarvoor aangelegde nadernhTen zyn op de tegenzyde, onder deeze

fpreuk, verbceld:

CESSIT SECUNDUM CjESARI.

ZT ZtVIGT TEN TfVEEDEMAAL VOOR DEN KETZER.

Op den voorgrond ftaat dit opfchrift, tot meerder opheldering:

LANDAVIA BIS CAPTA Die 25- NOVembris 1704.

LANDOU TEN TfVEEDEMAAL INGENOMEN DEN tf DAG

VAN SLAGTMAAND. 1704.

En hoewel alle deeze om- en opfchritten meer dan genoeg zyn, zoo is de dikte des penninga

nog béftèropeld met deeze fpreuk: . • ,

Ci í "v. i! . : . ... . :

VÎÇTORIA^UM ANNI MDCCIV FELIX COMPLEMENTUM.

GELVKKIGE VOLTOOTING DER OVERWINNINGEN VAN НЕТ

JAAR 1704.

Ingcvolge van hèt getroffen verdrag trok

de bezetting nogomtrent dricduyzendman

te voet , en vierhonderd ruyteren fterk

naar Straatsburg , even als de Roomfch-

koning, met deeze verkreegene zeegepal-

men belaaden te rug naar Weenen. Ruyro

cene maand tevoore had de Hertog van

Marlboroug een gedcelte van 't groot leger

onder den Hoofdbevelbbcr Hompctch naar

de Moezelgezonden,en was zelf den drie-

entwintigften van Wynmaand derwaart

vertrokken ora Traarbag aan te tañen :

(1) Europ. het gene, mids de (1) Franfche Koning dat

H.*ek beleg wel voorzien had , van alles rykclyk

1704. pag. verzorgd, en des in cenen volflaagen ftaat

3I<5' van tegenweer gebragt was. Staaude dee

ze afreyze ontfing de Engellche Hoofdbe-

velhebber door de hem te gemoet gezonde-

ne Gemagtigden van Trier bericht , hoe de

Françoizen uyt die ftad geweeken waaren ,

en ílechtsnog maar het flot in bezithadden.

Derhalvcn trok hy derwaart en het flot 00k

verlaaten vindende , leyde hy in beyde de

noodige bezetting. Aldus in de zekcrheyd

dier Keurvorftlyke hoofdftad zynde voor

zien , deed hy den tweeden van Slagtmaand

door zyne ruytery Traarbag berennen,

waar voor zieh 00k (z) dien zelven dag de

uyt Nederland ten onderftand gezondene

benden ncêrfloegen. Straks wierden dan

dric beukeryen vervaardigd, negenentwintig

halve muurbreekers daar op geplant, ender

ftad en 's flots werken daarmede zoo heftig

befchooten , dat zeer zwaarc fteenbrokken

der rotfe , waarop het gcbouwd is, van bo-

ven neer ftortten. Gevolglyk wierden

tweehonderd granaatwerpers , onderftcund

door twee Bataillons tenftorm aangevoerd ,

die het geluk hadden van de ftad Traarbag

te veroveren, maar willende hun voordeel

vervolgen en 00k de (3) rots, om 't flot

Grevenburg te verraeefteren, beklauteren,

wierden zy door't groot vuur derbezettelin-

gen afgeweezen. Dierhalven liet men eene

nadernis längs de gragt trekken,om aldaar

eene hut re fliehten , en desgelyks een

groot getaj takkeboflen van Trier komen,

om , als de vvalbreuk verwyd was , zieh daar-

Hhh h h 2 van

Ci) Europ,

Merk.

Il.ftuk,

1704. pag^
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van in den algemeenen dorm te bedienen.

Maarde bezetcelingen dien niet durvende af-

wachten, roerdenden achttienden'smiddags

de trom om te handelen. Het verdrag wierdt

dan getroffen,de Françoizen uyt het flotGre-

venburg (i) naar Dicdenhove geleyd.en by

MDCCiv voorraad aan den Baron van Rechteren,

fol. 436. Breeder vanden Heer van Almelo , Gemag-

tigden hanner Hoogmoogcnden aldaar , de zyne eere gemaakt vinde.

1704.

(i)Num.

Hiftor.

flotvoogdy van 't zclve door den Erfprins

van Heflenkaflel opgedraagen. Welke het

bevel over dit beleg hebbende gevoerd, door

den Baron (2) van Seylborstorf van de ver- u&\w?'

overinge der ftad Traarbag en het îlot i-ßuk,

Grevenburg aan de Vereenigde Staaten

kennis gaf. Ter gedachtenis van welk be-

kome voordeel ik deeze twee penningen tot

t De voorzyde van den eeiilen is beilempcld met de geharnafte beeldenis van den gemeiden

Print, welke een Zoon was van Karel Landgraaf van HcíTenkaflel, en Maria Amalia Dochter

van den Hertog Jakob van Koerland , en zynde den achtentwintigften van Grasmaand zeftien-

hohderdzesenzeventiggebooren,begaf hy zieh de cerfte maal in huuwelyk mec Louizc Dochter

(j)Hubn. van (3) Frederik Koning van Pruyflè, maar deeze over vier jaaren körnende te overlyden, federt

geflachtk. teQ tweedemaale met Ülrika Eleonora Zufter van Karel den XII Koning van Zweede, en het is

1 ' l09' uyt hoofde van dit huuwelyk dat hy , by 't overlyden vanzynenZwagcr,naamaalsdcnZwecdfchen

troon beklom. Het randfehrift luydt aldus:

FRIDERICUS, Dei Gratia HASSIjE LANDGRavios.

FREDERJK, DOOR GODS GENADE LANDGRAAF

VAN HESSE.

Op de tegenzyde ziet men in *t verfchiet op den top van eene rots het flot Grevenburg, en

aan der zelver voet de ftad Traarbag onder deeze fpreuk :

AMAT ARDUA VIRTUS.

DE DAPPERHETD FERMAAKt ZICH IN НЕТ МОЕГЕЫКЕ

UTT ТЕ ГОER EN.

Onder welke verbeelding op den voorgrond de tyd van het veroveren van het flot aldus ftaat

aangetekend :

GRAEVENBURGum EXPUGNatum Die 18 DECembris 1704.

GREVENBURG VEROVERD DEN 18 DAG VAN WIN.

TERMAAND 1704.

Eyn-
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Ëyndelyk lecft men op de dikte des pennings nog dceze fpreuk (i) van den Romeynfchen *?£4*

Minnedichter : (i)Ovi(L

Üb. III. '

Trift.

SUBRUERE EST ARCES ET STANTIA MOENIA VIRTUS. Ekg.xî.

il. гз-

НЕТ IS DAPPER SLOTEN EN STERKE VESTINGEÑ

TE FELLEN.

II De gevleugdde Overwinning, welke twee bcvochte lauwerkranfen aan eenefpeer op haaren

fchouder draagt, vertoont, met ecne ftyve tred voortgaande , cene muurkroon, door 4 veroveren

van Traarbag verkreegen,aan den Moezelilroom , waaraan dielhd gelegen is:Zulks hy dus van 'с

Franfchejuk verloft zynde,daarom alhier ook door de vryheyd verzeid js, welke cenen hoed op

eene fpeer voert. Het bovengefteldc randfehrife luydt aldus:

TRANSEUNTIS EXERCITUS VICTORIA.

OVERWINNINGEN VAN НЕТ VOORBYTREKKEND LEGER.

Mids deeze overwinning behaald was door de benden als zy mar hunne winterlegering trokken.

Op den voorgrond lecft men die opfchrift :

VIRTUTE PRINCipis HjEREDIS HASSIiE TRARBacum CUM

ARCE GRíEVENBurgo EXPUGNatum

M D С С I V.

DOOR DE DAPPERHETD VAN DEN ERFPRINS VAN HESSE

TRAARBAG MET НЕТ SLOT GREVENBORG

VEROVERD 1704.

Aan eenen opgerechten zeegeftandaard van bevochte Franfche en Beyerfchc wapenen is op (•) clypeut

de tegenzyde ecn geloftenfchild (*) met dit opfchrift gehecht :

INVINCIBILI CONFOEDERATORUM VIRTUTI.

AAN DE ONVERWINNELTKE DAPPERHETD DER

BONDGENOOTEN.

Waar in nu deeze dapperheyd beflaan heeft , geeft zoo het boven gefteldc rand- als dit onder-

geílelde opfchrift te kennen :

ANNUS FELICITERCLAUSUS, DEVICTIS GALLIS

ET BOUS.

НЕТ JAAR GELÜKKIG BESLOOTEN, DOOR *T OVER-

WINNEN DER FRANC01ZEN EN

BEIJERSCHEN.

IUI T)eel. Iii ii Tot
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1704.
Tot hct uytvoeren van dit beleg waaren

tica Bataillons te voet en zes Eiquadrons

te paarde uyt de Nederlanden door den

Maarfchalk van Ouwerkerk gezonden,

welke ftaande dees veldtogt het opperbevel

over het aldaar gebleeve leger der Bondge-

nooten,met eene rocmenswaardige voor-

zigtigheyd gevoerd had. Want hoewcl 'er

een befluyt genomen was om den vyandin

die geweiten alleen gade te flaan , zoo had

(1) men niet alleen de onderneeming der

Françoizen tegen de fchans deDoeI,als 00k

88°rñPag' een aangelegd verraad op Huy , verydeld ,

200. maar door 't bombardeeren van Brugge

(z) Europ. eene (г) goede fommc gelds des zelfs inge-

n." uk, zeetenen afgeperft , de landvvallen by Gent

en Brugge geflecht , de fterkten van Be-

kaf en Izabelle (3) veroverd en, 't gene

wel het gewigtigfte van alien was, door

verfcheydene looze beweegingen des légers

de Françoizen genoodzaakt een groot ge-

tal huuner krygsbenden in Nederland tc

houden, en dus de ontworpene krygsver-

richtingen in Duytfchland naar wenich

begunftigd. En waarlyk! de voordeelen

ftaande dees veldtogt door den kragtdaadi-

gen byftand der te hulpgezondene benden ,

waaren aldaar zoo groot en ongemeen , dat

zy alle verwachtingen en van die zede hulp

(1) Europ.

Merkur.

I. ftuk,

1704. pag.

78.

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pag.

110.

gezonden en van die ze ontfangen hadden ,

in alien deele voorby ftreefden. Want

daar het Keyzerryk tot in zyne binnenfte

deelen door den onverwachten opftand van

Beijere was vaneen gelchcurd, hetgroot-

fte gedeelte zoo niet overheerd ten minfte

buyten flaat gebragt en geheel tot dat uy-

ter ft с geraakt, dat men niet dan eene vol-

flaage omkeering van het zelve eerlang

konde te gemoet zien, wicrdt het door

't een- en andermaal verflaan der Franfchcn

en Beijerfchen niet alleen weder op

't naauwft hereend, Beijere onder zweep

gebragt , 't verloore herwonnen, en dc

ganfeh vervallene zaaken aldaar opgebeurd

en herfteld , maar zelfs door 't dwingen

van Landou , Trier , Traarbag en Greven

burg de Duyriche grenzen tegens eenen ge-

lyken vyaudlyken inval eenigszins verze-

kerd. Zulke onverhoopte uytkomften,

welken men niet dan aan den zonderlingen

byftand des Hemels kon toefchryven, wek-

ten dicrhalven het geredde Duytfchland op

tot fchuldige dankbaarheyd wegens zoo

ongemeene weldaadeu, en gaven dicrhal

ven aanleydingdat in dankbaare erkentenis

van den ontfangen zeege deezes jaars de

twee volgende penningtjes aldaar nog ge

mimt zyn.

Duytfchland in de gedaante eener vrouwe, knielt op de eene zyde met opgehevene handenvoor

eenen altaar verfierd met den roof der gewonnene wapenen , en waar op tot teken zyner erkentenis

een brandend wierooksvat gefteld is j onder dit raudfehrift :

DEO CONSERVATORIA

AAN GOD DEN BEHOEDER.

Wie nu dit dankoffer doedt geeft dit opfchrift van den voorgrond te kennen :

GERMANIA A GALLIS LIBERATA.

DUTTSCHLAND FAN DE FRANSCHEN VERLQSt.

n_ . Op dc tegenzyde wordt aan de Пегк te, ftaande tuflchen twee verflangene vyanden, eene zcge-

CXViii Palm door eene иУ1 de luchc komende hand gegecven, en in den rand deeze gewyde (4) fpreuk

¿16. ' geleezen:

DEX-
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(1)'Europ.

Merk.

I. (lult ,
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(t.) Europ.

Merkur.

II. пик ‚

1704. pag.

177.

DEXTRA DOMINI FECIT VIRTUTEM. 1704..

DE RECHTER HAND DES HEERE HEEFT KRACHTIGE

DAADEN GEDAAN 1704.

Op de eene zyde van den tweeden, ziet men wederom het verlofle Duytfchland met uytge

ürekte handen naali: eenen ontfìooken altaar, aan wiens voet eenige wapenen der verllaagene vyan

den geûapeld leggen. In 't verl`chiet is eene regenboog zynde het zinnebeeld van den verhoopten

Vreede, evcn als in den bovenrand en op den voorgrond dit Hoogduytfch kluppeldicht ge

l'lield :

DER STILLT DIE FLUT,

UND STIERKT DEN MUT y

AUF KUNFTIGS GUT.

HT STILT DEN VLOED,

EN STERKT DEN MOED

OP ’T TOEKOMEND GOED.

Binnen twee zeegetakken leell: men deeze twee Hoogduytfche dichtregels , op de andere zyde:

zUM DANK, FUR GoTTEs ALTE GUT. .704.

DIE NEU AUCH 1N DEM NEUEN BLUHT 170,-;

TOT DANKBAARHETD VAN GODS OUDE GOEDHETD 1704,

WIENS NIEUWE OOK IN 'I' NIEUW ryof.

MAG ELOEIyEN.
`.

Door deeze ongemeene voordeelen in

Dnytfchland behaald, hadden de Zeemoo

gendheden geene kleyne hoope opgevat, om

et kroonrecht van den naar Portugaal ge

voerden Koning Karel voorthaan met groo

ter naadruk te zullen konnen onderûeunen.

Welke naaulyks te Lifl'ebon was aan land

geûapt of gafden zelfden dag een gefchrift

(r) in ’t licht, waarin hy zyne 'aankomü

den Spanjaarden bekend maakte,en desalle

onderdaanen der Spaanfche kroone uyt

noodigde om zich zonder onderfcheyd on

der zyne banieren te vervoegen, als hy op

de grenzen des ryks met zyn leger zoude

in ’t veld gerukt zyn, mids hy eene alge

meene vergiffenisook voor de zulken be

loofde,welken tot nogtoe de belangen van

Koning Philips bevorderd , of enkellyk

aangekleefd hadden. Eer nogthans de

Portugeelche, Engelfche en Staatfcheben

den in’t veld verfcheenen, had Koning (a.)

Philips zich zeer tydig aan ’t hoofd zyns

legers geûeld. en dus het geluk van niet

alleen een groot getal ongeflerkte plaatsjes

op de Portugaalfche grenzen te veroveren,

maar onder het beleyd van den Hertog van

Berwik de Hollandfche regementen van

Fagel en Holíleyn Norburg by Sazedes zoo

onvoorziens op’t lyfte vallen , dat die шеей:

Wierden verflaagen , en de Opperwacht

meefier van Welderen , die ’er het bevel

over gevoerd had, nevens den Kornel van

Welderen zynen Broeder, de Heer van Gin

kel Zoon van den (3) Graaf van Athlone ,

midsgaders verlcheydcne andere Bevelheb~

beren en gemeene foldaaten denSpanjaard

in handen vielen. Dit fliugfch toeval was

oorzaak dat noch Koning K_arel noch de

Koning van Portugaal de krygsbedryven

van den veldtogt, gelyk zy te voore (4)

beilooten hadden,regen den Spanjaard by

woonden. Zulks die met neemen en her

neemen van eenige kleyne plaatsjes, en де

een den anderen eene beweeging af te zien

voor het overige wierdt gefleeten. Invoe

ge Koning (5') Philips in ’t laatft van Zo

mermaand uyt het leger naar Madrit ver

trok, alwaar men wegens deeze gelukkige

beginfelen van den Portugaalíchen kryg,

openbaare vreugdevieringen aanrechtte , en

in de kerk van Atocha den Hemel bedank

te, die het erfrecht van Koning Philips tot

de Spaanfche ryken , met deeze verleende

l voordeelen,bekroond had. Dees Vorli had

Iii ii a. by

1704.,

Щ

(3) Europ.`
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- 1704.

(t) Europ.
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Merk.
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1704. pag.
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Ьу het afkondigen van den oorlog regen

Portugaal, Koning Karel ‚en hunne Bond

genooren , ’t gene onder trompetgeiehal

den vyfden van Blocimaand (1) te Madrit

gelchied was, het recht dat hy tot de

Spaanlche kroon had zeer hoog doen gel

den, invoege ’er niemand , mids zyn

ryk met eenen inval van ongeloovìge

benden gedreygd wierdt , wettiger dan

hy ‚ volgens deezen te Antwerpen ge

maakten legpenning ‚ thans het harnas

op de gemelde wyze had aangelchooten.

 

Rondom de geharnafie beeldenis van Koning Philips, waarmede de voorzyde beflempeld is,

\ leelt men in den rand dit oml‘chrift:

PHILrPPus V, Dm GRA'rrA HISPANrARuM ET IN

Нижним REX. 1704.

PHILIPS DE V, DooR GODS GEN/[DE KONING VAN SMNyE

EN DE INDIÈ'N.- «704.

Het ru geltuk verbeeldt den Spaanl‘ehen Leeuw, welke hebbendefden kop met eenen helm ge

dekt, in en eenen voorpoot een bloot zwaard en in den anderen een (child beflempcld met het

Spaanfche wapen, onder dit randfchrift, voert:

v(LUIS JUSTIUS INDUIT ARMA?

WIE HEEFT GERECHTIGLTKER DE WJPENEN AAN—

GESCHOOTEN?

De geringe voorfpoed , welken de wape

nen dcr Bondgenooten ilaande de eerfle

,veldrogt in Spanje te land gehad hebben,

wierdt gcboet door het voordeel, ’t gene

de derwaart gezondene oorlogsvlooten der

twee zeemagten op hunnen gemeenen

vyaud aldaar in dit jaar te water behaal

den. Want den eerílen van Hooimaand

'vertoonden zich de Engelfche en Staatfche

oorloglcheepen in de bay of haven van Gi

braltar en ontlcheepten aanflonds achttien‘

honderd man te land, om het inwerpen

van eenigen onderftand in die flad te ver

hinderen. Naauwlyks was dit verricht,

of de Prins van HeiTe-darmílad, die zich

op de vloot mede had ingefchcept, deed

die Пас! in den naam (2) van Koning Ka

rel opeylchen , en haare werken,op 't ont

fangen van een weygerend antwoord, met

het uyteríle geweld, doch voor al het

hoofd van de Zuydhoek, door ’t kanon

aller ícheepen befchieten ‚zulks binnen zes

uuren over de vyftìenduyzend kanonl‘choo

ten gedaan, en des alle de vyandlyke {luk

ken , _inzonderheyd van het Zuyderhoofd,

verlamd waaren, invoege de Stedevoogd,

ziende daarop alle de gewapende booten

der beyde vlooten op hem afkomen ‚ dat

hoofd , door ’t aanfleeken van ’t buskruyt,

liet opfpringen. De aanvallers namen het

echter in bezit, wonnen federt nog eene

kleyne halvemaan , midsgaders alle het ge

lchut, ’t gene daar op geplant was, ’t wel

ke van de overgaave van Gibraltar,onder

’t bedingen van eenen (3) eerlyken uyttogt,

wierdt gevolgd. Met deeze zeege en eenen

goeden wind,fiak de vereendeoorlogsvloot,

naa alles tot de noodige zekerheyd der ge

wonnen {lad bezorgd te hebben ‚ weder on~

der zeyl en kreeg den twintigllen van

Oogflmaand de Franf‘che zeemag'.' onder

den Graaf van Thouloufe in ’t gezigt, wel

ke rykelyk bemand, van alles wel voor

zien en fierker dan die der Bondgenooren

zynde nog onlangs op den tienden (4) van

Hooimaand maar was in zee geflooken.

Des niet tegenltaande wendde het de oor

logsvloot der twee zeemoogendheden naar

den vyand, welke tweeënvyftig nieuwe

uyrgerulle oorlogl'cheepen en vierentwintig

Sa“,
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galeijen Ilerk , den vierentwintigllen de

verbonde zeemagt afwachtte. Een wey

nig naa tien uuren ’smorgens nam dan de

Ilryd eenen aanvang en de vyand zettede

alle zeylen by, in lchyn of by van zins

waar te willen doorbreeken. Ondertus

fchen wierdt ’er wederzydfch ( 1), tot twee

uuren naa den middag, heftig gefchooten,

alswanneer ’s vyands voorhoede aan de

Ridders Schovel en Lake, en tegen den

avond hunne achterhoede ook aan de Staat

fchen opening maakte. En hoewel verfchey

dene fche n by mangel van koegels die

men te Gi raltar had verfchooten en ont

fcheept, nyt de llagorden moellen wyken,

zoo wierdt echter daar mede by den vyand

I De borflbeeldenis der Engelfche Koninginne in 't haair gehuld wordt op de voorzyde ge

zien , omringd doordeezen tytel :_

 

een gewin gedaan , maar veelen zyner Ga

eijen , mids ’t vallen van den avond,roey

den naar den wal. Den volgenden dag was

de wind “Гей, en dus den vyand gunlìig

en hieldt het des altyd vier of vyf uuren bo

ven den zelven, tot dat hy eyndelyk den

zevenenrwintigllen met eene Oolllyke

koelte uyt het gezigt geraakte. Aldus was

het eynde van een gevecht , waarin de

Bondgenooten geen een fchip veroverden

nog verlooren, zoo men dat van Albemar

le uytzondert,’t gene drie dagen naa (2) den

{lryd by verznym door eyge busbruydop

vloog. Zulks men wegens ’t winnen van

Gibraltar en den daar op gevolgden zee

llag deeze drie penningen gemaakt vindt.

 
 

\._ lltonAlrfm-nt'rvya fmuuu!! »Aunvoayäy/

\§T` ndern. „,f

3:/wl n
’bgiy

4

ANNA, DEI GRATrA MAGNA.: BRITANNIIE, FRANCIA'. ET

HIBERNIIE REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTANÍE, VRANKRTK, EN

IERLAND.

Aan Grootbrittanje, kennelyk door zyn wapenfchild , ’t gene het vallhoudt, en als eene Pallas

op de tegenzyde' verbeeld is, biedt Neptuyn God der zee eene fcheeps- en muurkroon; onder dit

randfehtrlt:

1111 Deel. Kkk kk f VIC

1 704.

(2) Europ.

Merk.

Il. ll uk,
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~ VICTORIA NAVALES.

SCHEEPSOVERfVINNINGEN.

Welken nu deeze geweeft zyn geefe dit opfchrift, 4 gene op den voorgrond is gefteld , te ken

nen: ° '

CALPE EXPUGnata ET GALLis VICTis MDCCIV.

GIBRALTAR VEROVERD EN DE FRANCOIZEN OVER-

TONNEN 1704.

U Op de voorzyde van den tweeden penning is gefteld de becldenis der Engelfchc Koninginncj

binnen deezen tytel :

ANNA, Dei Gratia MAGnä BRitannije, FRanci^eET

HIBerniä REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGJN VAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN

IERLAND.

■

Grootbrittanje zit op de andere zyde in de gedaante van Pallas op eenen ftapelwapenen, houde

in de flinkere hand een overwinningbeeldtje, en leunende op zyn wapenfehild met den rechteren

arm wordt gekroond door ecne bovenvliegende Overwinning. Naaft den Zeegod Neptuun, die

bet zynen drietand en eene fcheepskroon aanbiedt, is in den anderen hoek op den oever een wa-

penftandaard opgerecht , en daar aan een gcloftcfchild, met dit opfchrift, gehecht:

GERMANIA SERVATa, GALLIS BIS VICTis.

DUrrSCHLAND IS BEHOUDEN DOOR НЕТ TWEEMAAL

VERSLAAN DER FRANCOIZEN

t

Te weeten op den Schellenberg en by Hoogfted. Voorts ftaat nog in den bovenrand dit ош-

fchrift:

MARIS IMPERIUM ASSERTum, PORTU GIBRALTAR

CAPTO, CLASSE GALLorum

FUGATA.

DE HEERSCHAPPT DER ZEE VERZEKERD, DE HAVEN VAN

GIBRALTAR INGENOMEN, DE VLOOT DER

FRANCOIZEN VERJAAGD.

. j

Door wie nu dit is uytgevoerd geeft dit ondergeftelde opfchrift van den voorgrond te ken

nen:

VIRTUS ANGLORUM VICTRIX PERPETUA.

DE ENGELSCHE DAPPERHETD IS EEN GESTAADIGE

OVERWINSTER.

Eyn-
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Eyndelyk is de dikte des pennings nog beftempeld met deeze (î) fpreuk van den Romeynfchen 1704.

Lierdichter:

(1) Horat.

Carm. lib.

I.od.8.
GALLICA NUNC LUPATIS

TEMPERET ORA FRiENIS.

DAT ZY NU DE FRANSCHE ZEEKUSTEN MET EENEN

SCHERPEN BRETDEL BETEUGELE.

III De derde, die de zelftle voorzyde heeft, voert op de tegenzyde eenen palmboom , en daar

aan dric opgebangene fchilden, waar in ftaat:

DE GALLis ET BAVAris AD DONAWERDam.

DE GALLis ET BAVAris ITERum AD HOCHSTADium.

GERMANIA LIBERATA, HOSTIBos FUGATis.

. DE FRANSCHEN EN BETERSCHEN BT

DONAUWAARD:

DE FRANSCHEN EN BETERSCHEN ANDERMAAL BT

HOOGSTAD VERSLAAGEN.

DUTTSCHLAND VERLÖST, DE PÏANDEN

VERJAAGD.

Aan den wortel van welken boom eene vrou met eene muurkroon op háar hoofd zit , waar

door de ftad GIBRALTAR wordt betekend ; welke gelyk 00k de twee in gevecht zyn- ^ ¿{J"

de vlooten in 4 verfchiet gezicn worden. Het omfchrift zinfpeelt op de bekende (2) fpreuk van IV.W37Í

denMantuaan: &38.

DIVES TRIUMPHIS ANGLIA.

НЕТ ZEEGERTKE ENGELAND.

Voorts ziet men eenen Triton, houdende in de rechtere hand eene fcheepskroon, op eenen

zeehoorn blaazenj als zynde, gelyk het opfchrift van den voorgrond te kennen geeft: 1

FRETO GADITANO OCCUPATo, CLASSE GALLorum

FUGATA MDCCIV.

DE STRAAT VAN GIBRALTAR BEZET, DE OORLOGS-

VLOOT DER FRANSCHEN VER-

JAAGD 1704.

(3) Boek

En dewyl de Bondgenooten reden hadden van deswege den Hemel te danken , zoo is de dikte Judith

des pennings nog omzoomd door deeze (3) fpreuk : yi?i£

IN OMNI GENTE, QUjE AUDIERIT NOMEN TUUM,

MAGNIFICABITUR SUPER TE DEUS ISRAËL.

DE GOD FAN ISRAËL ZAL VERHEERLTK WORDEN VAN

UfVEN T* WEGE BT ALLE VOLKEN, DIE UWE.N

NAAM ZULLEN HO ОREN.

Kkk kk г Den
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1704.

(1) Europ.

Merk,

Il.ftuk,

1704. pag.

г60.

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1704. pag.

Ко.

(3) Europ.

Merkur, i

Il.ftuk, '

1704. pag.

162.

Den zesden van Herfftmaand bekwam

de Frani'che Koniog door cenen afgezonden

renbode van den Hertog van Grammont,

(1) zynen Afgezanc aan 'c hof te Madrir,

van hec laatftvoorgevallen gevecht eenom-

ftandig naarichc, by 't welke men de over-

winning den Franlchen toeichreef. Want

eenen brief van den Stedevoogd vanш

Maliaga wierdt getuygd , dat de Engelíche

en Staatfche oorlogïcheepen het aanklam-

pen, wat moeiten de Franfchen daar toe

deeden , altyd zeer zorgvuldig gefchuuwd

hadden, invoege men ítaat maaktc dat ze

met zeer weynige maníchap moeilen be-

mand zyn geweeft. Ное 'c zy der Bond-

genooten vloot hieldt zieh ten een uure

's nachts af en begoft toen naar de (г) Bar-

baarifche kuíl te wyken. Zeven dagen la

ter kwam de Scheepsluytenant Blandiniere,

door den Graaf van Thoulouze aan den

Koning afgevaardigd , hem niet alleen de

beveftiging dier eerfte tydinge brengen,

maar voegde 'er nogby, dat de Ridder Scho-

vel,die over de voorhoede het bevel Voer

de, in het eerft, om'tgevecht aan te hechten,

zieh met de zelve te onvoorzigtig van de

overigen had(3) verwyderd, zulks ftaande

die tuflehentyd , hem geene kleyne fchaade

door den Markgraaf van Villette was toe-

gebragt: waar door vyf zyner onderhoo«

rigefcheepen genoodzaakt wierden uythet

gevecht te wyken. Ja als de Markgraaf

zyne zeylen byzettede, om hem zelfom-

fingelende van de zynen af te íhyden,

zoude de Engelíche

misflag ziende, voorts nog verpligt zyn ge

weeft om dit gevaar te ontgaan , het zelf

by den wind te houden. En hoewel hy

cerlang door den Ridder Rooke immiddels

onderfteund wierdt , zoo had de Markgraaf

van Villette echter geene kleyne hoope om

hem nog merklyker fchaade toe te brengen,

indien eene in zyn fchip geworpe bombe

der vyanden hem toen juyft niet genood

zaakt had, uyt de ílagorde te deynfen.

Zulks, mids ondertuflehen 00k de andere

Engelfchc en Staatfche feheepen meer en

meer afdeynsden, 't gevecht (4) met het

vallen van den nacht een eynde nam, ver-

volgd wordende van de Françoizen met alle

de ontftookene landtarens, die de vlugte-

lingen niet dan op hunne Bevelhebbers voer-

den. Den zesentwintigften lagen echter

de wederzydfche vlooten nog inelkanders

gezigt, de wind zieh toen ten voordeele

der ßondgenooten wendende, zoo zouden

die geene luft getoond hebben om de kans

nogmaals te hervatten. De Franfche Ko

ning was dan ten hoogfte verheugd, wegens

den goeden uytflag des gevechts , hy liec

des wege den Ambroziaanichen (f) lofzang

te Рагуs zingen, ja Koning Philips betuy-

gende de behoudenis zyner zeekuiten aan

't goed gedrag van den Graaf van Thou

louze verpligt te weezen , beftondt den zel-

ven (6) tot Ridder van 't Gulden vlies te ver-

heffen. Zulks de Hoogefchool deropfchrif-

ten reParys,naar 't voorbeeld dier twee Ko

ningen , tergedachtenisvan hetlaatilgehou*

zynen I den gevecht deezen penning gemaakt heeft.

(4) Europ.

Merkur.

Il.ltuk,

1704. pag.'

263.

(s) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1704. pegj

i6j.

(6) Europa

Merk.

I.ftuk,

170$. pag.

77.

Rondom het kopftuk des Franfchen Konings, waarmede de voorzyde beftempcld is, leeftmen

in den rand deezen tyrcl :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI ANISSIMUS.

LQDKWXK DE GROOTE, ALLE RCHRISTE-

LYKSTE KONING.

Spanjc
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Spanje in de gedaante eener vrouwe, en zittende aan den boord der zce,houdt op de tegenzydc

in de eene hand zyn wapenl'child en leunt, tot teken zyner veyligheyd met den {linkeren arm` op

eene halve pylaar, wordende door de Overwinning, die boven zyn hoofd vliegt, eene zeegetak

in de ílinkere hand gehouden. Het om- en opfchrift luydt aldus:

ORAE HISPANICIE SECURITAS, ANGLORUM ET BATAVO-d

RUM CLASSE FUGATA AD MALACAM XXIV

AUGUSTI MDCCIV.

VETLIGHETD DER SPJJNSCHE ZEEKUSTEN, DE ENGELSCHE

EN HOLLJNDSCHE í/LOoî ВТ МАЬЬАСА VER

?ddGD ZINDE DEN 2.4 VAN 006811

МААНЭ 1704.

Wat ook hier van zy, het is zeker dat

de Franfche wapenen onbetwiůbaare

overwinningen (laande dit jaar in Italië op

den Hertog van Savoije behaalden. Want

(‘ muni de hier voorgemelde Ü) voorfpellinge van

f0.315.

(i) Europ.

Merkur.

Il. ñuk ,

x 703.

pag. 246.

(2) Europ.

Merkur.

Il. как,

1703. pag.

2.48.

(3) Europ.

Merk.

ILůuk ,

1703. pag.

a 6

(_ .ï Europ.

erk.

l. lìuk ,

1704. pag.

138.

dat het yzer en flyk niet lang zaamen ge~

hecht, dat is de vriendfchap tuffchen den

Franfchen Koning en den Hertog van Sa

voije niet lang beůandig zoude blyven,

zag men voor het eyndigen des voorgaan

den jaars bewaardheyd. Mids de Fran

fche Koning argwaanig dat de Hertog van

Savoije zich in een gehcyrn verbond met

den Keyzer zoude’ hebben îngelaaten , des

zelfs krygsbenden ( r )ten getale van vyftien

honderd ruyters en drieduyzend voergaílen

in zyn leger te Sint Benedetto had doen

ontwapenen en in beflag ncemende in

de boeijen fmyten. Zulks de Hertog op

zoo onverwachte wys zich ten hooglle be

leedigd oordeelende, alles in fiaat van te

genweer fielde, en zich niet alleen voorden

Keyzer maar zelf den oorlog regen Vrank

ryk verklaarde. Des wierden (2) alle

Franfche krygsknechten insgelyks gevan

gen genomen , aanftonds renbodcn aan den

Keyzer en de Vereenigde Staaten, om

hulp te erlangen , afgezonden, midsgaders

de noodige bevelen tor het verllerken van

Verfelli gegeeven, mids die Над де eeri`te

aanûoot fcheen te zullen lyden. En waar

lyk de Franfche Koning , hebbende zoo

by het Zwitferfche Genoodfchap door een

ingeleverd vertoogfchrift van zynen (3)

Afgezant. als by den Paus door eenen

eygenhandigen (4) brief zyn ongehoord

gedrag, in opzigre van den Hertog van

Savoije gehouden , in allen deele getracht

А

II[I Фее].

te rechtvaardigen, liet den vierden van

Zomermaand, naa men den oorlog tegen

het ontwapende Savoiìe verklaard had, de

(lad Verfelli door den Hertog van Ven

dôme (5) berennen. Dees deed dan aan

ûonds een goed getal delvers uyt het Milaa- м

neefche komen, de Над omfchanlen, en rus

fchen den dertienden en veertienden aan de

kant der Milaanfche poorte, omtrent vyf

honderd treden van de voorfchuynte des

bedekten wegs , onder de gunft van de voor

Над der Kapufynen , de loopgraaven ope

nen, doch welke eerlang door ’t geweldig

regenen en den daardoor opgezwollen

{’troom, onder watergezet wierden. Dier

halven om ’t befchaadigde te herftellen

verfcheydene dagen zynde geileeten, be

ûonden de belegeraars den eerûen van

Hooimaand ecrit zeker buytenwerk voor

’t bolwerk van Sint Andries (6) een- en an

dermaal te beßormen, maar wat dapper

heyd ook de aanvallers by die gelegenheyd

toonden, zoo waaren zy genoodzaakt we

der af te trekken , en konden het niet dan

veertien dagen daarnaa veroveren. Geenen

minderen tegenfland ontmoetten zy in het

aantafien van den bedekten weg, dan dien

echter eyndelyk hebbende vermeefterd, de

noodige walbreuken gemaakt en alles tot het

doen van den ilorrn vervaardigd . waaren

де verdeedigers den eenentwintigllen van

Hooimaand genoodzaakt, mids de ontwa

pende Hertog buyten flaat was om hen

ontzet te bezorgen, zich tot (7) krygs

gevangen aan den Françoizen over te geeven:

welken, wegens ’t dwingen van zoo aan

zienlyke Над, deezen penning ter cere 8

van hunnen Koning> gemaakt hebben.

Lll ll In

1704.

(5)'Europ.

erkur.

и. ник ‚ `

è7o4. pas.

(6) Europ

Merkur.

ll. пик,

1704. Раз:

7.

(7l Europ;

Merk.

ll. Íìuk ,

r 704. pag.
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In den rand der voorzyde, op welke de bccldcnis des Franfchen Konings gcfteld is, leeftmen

deezen tytel :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS;

LQDEWYK DE GROOTE ALLERCHRISTE-

LTKSTE KONJNGr .

Op de tegenzyde is de Godin Nemeiis, voor wraakneemfter der trouwclooshcyd by de ouden

gehouden, tufTchen dit om- en opfchrift verbeeld: ^ . .-

VERCELLiE САРТЖ XX JULII MDCCIV.

FERSELLI INGENOMEN DEN zo VAN HOOIMAAND 1704.

(0 Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1704. pag.

9-

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1704. pag.

»3-

{3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1704. pag.

110,

Ingevolge van het gemaakte verdrag

trok de bezetting, welke in het begin der

belegeringe tuflehen de zes- cn zeveuduy-

zend foldaaten fterk geweeft was, ten ge-

tale van omirent drieendertighonderd man,

längs de gemaakte walbrcuk naar den be-

dekten weg, alwaar гу door de Franfche

(1) ruytery omfingeld, haar geweer neer-

leyde , en zieh als krygsgevange over-

gaf. De Françoizen aldus meefter van

zoo gewigtige ftad, gelykook weynigeda-

gen te voor van Suza zynde (2)geworden,

iloegen den dertigilen van Oogftmaand het

beleg voor Ivrea , zynde cene Biiîchop-

lyke ftad, gelegen in'tNoordoofte gedeelte

van Piémont aan de rivier Doria , by de

grenzen van Aorta, Verielli.en (3) Montfer-

rat. Op hunne aannadering lier de Baron

vanGrimpaUjStedcvoogd dier plaatfc, alle

oudejieden, vrouvven en kinderen uyt de

ftad gaan, midsgaders eenige buytcn den

wal ftaande gebouwen , op dat 'er de bele-

geraars geen voordeel uyt mogten trekken,

tydig onder den voetímyten. De loop»

graaven tuflehen deu derden ea Vierden

van Herfftmaand zynde geopend, vero-

verden de beleggeren den achtftencenkleyn

buytenwerk , handhaafden zieh den écrit

daaraan volgenden dag op de voorfchuyn-

te des bedekten wegs, licten den tweeden

een voornaam buyrenwerk in de luche

fpringen en cenige benden over de Doria

trekken , om 00k aan die zyde de ftad te

befluyten, 'c gene hen, naa zy tweemaal

(4) door de Savoy fche benden te rug over (4) Europ.

deu ftroom gejaagd waaren, eyndelyk ge- ^"к^

lukte. Den achttienden van hec Grocne 1704" pag.

bolwerk , volgcns het voorlchrifr dat hen »«•

ecn uyt de ftad overgeloope krygsvernuP-

teling gegeeven had, zieh 00k hebbende

meeftergemaakt, boodt de Stedevoogd aan

onder eerlyke verdragpunten de ftad te wil

len inruymen, maar dewyl de Hertog van

Vendôme begeerde dat hy zieh tot krygs-

gevangen fa) zoude overgeeven, weck hy (s)Europ;

meedezynen zoo op 't îlot als op de iterkre Hftî"'

Kaftilië, zulks de Françoizen de ftad aafr-

ftonds in bezit namcu , en de beukeryen

tegen het îlot zelf dichter aanvoerden.

Van deezen de noodige walbreuken federt

ge-

704- p»i«

г».
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(3) Europ.

Merkur.

ll. fluk ,

1 704. pag.

2.82..

(4) Europ.

Merkur.

Il. пик,

1704. pag.

a83.

. ilerkteom te handelen eyndelyk den trom,

gemaakt, en de belegeraars tot der zelver

'voet genaderd zynde, rocrden die van de

ven. Ditvoorb'e'eld wierdt do'or den Slot

voogd twee dagen' (t) laater gevolgd en op

de tyding van het dwingen deezer flad en

llerkten, in 'de vh'o'bfdkerl't de Ambroliaan'

fche l'ofzaug op ’sKon'iiigs bevel te Parys

(2) gezongen' , alwaar t"zyner eere des

wege dees penning gemaakt is.

'doch waaren genoodzaakt, mids hen' den

üyttogt geweyg'erd wierdt, zich , hoewel

nog elf Bataillons ller'k , деп zevenen

twin'tigllen tot krygsg'evangen over te gee

XXIX ~ SEPTEMBRIS

M'D СС ‘ IV '

 

De voorzyde is eveneens als die van den'voo'rgaanden doch op de tegenzyde ziet men de geá

wonne (lad ,als eene ter aard geknielde vrou, eene muur toon aan Vrankryk aanbieden,’t gene als

een Romeynfch krygshcld verbeeld, en aan zyn fchild , ’t welk het in de flinkere hand houdt,

kennelyk is. Het om- en opfchrift luydt aldus:

EPOREDIA CAPTA, XXIX SEPTEMBRIS MDCCIV.

IVREA INGENOMEN, DEN 2.9 VAN HERFSTMAAND 1704.`

En hoewel de Hertog van La Feuilladc г plaats aan te tallcn. Maar dees tydig hier

ondertuffchen de valeye en Trad (3) Aofla,f'I van verwittigd zynde, ligtte uyt beyden

midsgaders de aldaar bygelcgene {lerkten ,l zyne manfchap, zulks die hinderpaal dus

veroverd had , zulks daar door de gemeen- uyt den weg geruymd zynde, tuffchen den

fchap met Zwitferland aan den l'Hertog van zevenden en (5) achtllen van Slagtmaand

Savoije was afgefneeden, zoo maakten de loopgraaven tegen de llad Verue zelve

de Françoizen echter daarmede geenszins wierden geopend. Hier was alles onder

nog een eynde van den veldtogt, .maar mynd, en des de belegeraar genoodzaakt

hebbende beflooten den-gemelden ~Hertog den grond voet voorvoet by ondergraavin.

geheel van-zyne'Staaten teontblooten, eer ge te, winnen. Als hiermede nu by de

hy van de Bondgenooten koude hulp erlan- twee maanden gefpild waaren , liet de

gen, maakte zich de Hertog van Vendô- Hertog 4van 'Savoije den- zesentwiutigllen

me den veertienden van Wynmaand nog van Wintermaand zyn meeile voetvolk,

van alle de toegangen cn hoogten rondom onder gunfl van eene dikke mill,over de Po

Veruemeeiler,om die ftad zelve' te belege- trekken', t'weeduyzend der zelve langs

ren, en liet den tweeëntwintigllen (4.) voor twee kanten de hoogten van Verne beklau

eerfl de loopgraaven voor de fchans Kar- teren en door die, onder ’t beleyd van den

bignano openen. De llorm federt daarop ßraaf van Starrenberg,de bele eraars van

gedaan, was ongemeen hardnekkig, mids alle kanten op ’t onvoorzien met dien

de Hertog van Savoije gemeenfehap met naadruk aantallen , dat .zy ze niet alleen

de flerkte had, zulks de Franfche Bevel- uyt hunne werken joegen , maar alle de

hebber een befluyt nam om eenige benden beukeryen hebbende ingenomen , het ka

over de Po doende trekken, te gelyk en de non vernagelden , (6) де аНЪугеп verbran

flerkte en ’s Hertogen verfchanlle legerf ken, diel gîleryen der mynen vernielden,

L l» de

1704.

(r) Europ.

Merkur.

Il . пик .

1704. pag.'

282.

(z) Europ.

Merkur.

ll. fluk ,

1704. рад.

296.

( )Euro ihilerliur.;y

l. lluk,

ноя-те '

151

(6) Europ.

Merkur.

I. Íluk ,

1705. те

191
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r 704.

(r) Europ.

Merkur.

I ñuk ,

1705. pag.

3‘.

I 70;.

(a.) Europ.

Merkur.

I пай,

1705. pag.

177.

de mynloopen vulden , de fchanskorven

omrukren, de verblyfplaatfen verwoeůten

en alles,wat brand kon vatten,aan ’t vuur

ten beffe gaven. Wel is waardat een groot

gedeelte van ’t Franfche leger op hen aan

kwam, maar het wierdt te rug gedreeven ,

ja de Savoijaards drongen tot een piůool

fchoot van het hoofdverblyf door , (1)

terwyl eenige .andere benden de verblyf

glaats der Spanjaarden aantaßten. Dus heb

ende alles in rep en roer gebragt, en hun

oogmerk volvoerd, wecken de aanvallers

des nachts in goede orde te rug naar Ve

rue. Des waaren nu de belegeraars genood’

zaakt nieuw kanon te ontbieden en de aan

vechtingen in ’t midden van den winter

genoegzaam op nieuws te beginnen, door

wiens ingevalle vorft verfcheyden ofdood

ofook van deezen en genen de lidmaaten afl

vroozen. En dewyl de Hertog van Savoije

nog geůadig de gemeenfchap met de flad

openhieldt en dus de gequetflen daaruyt

trok, nieuwe manfchap daar in wierp, en

de bezetting al het noodige van` tyd tot tyd

bezorgde,wierden de aanvechtingen tegen

de fchans, die de brug -.van (a.) de gemeen

fchap dekte verdubbeld. En zekcrlyk dit

 

voorneemen gelukte , de Hertog van Vendô- А

те maakte’er zich eyndelyk den eerñen van

Lentemaand flormenderhand meeûer van,

verfloeg den te hulpfchietenden onderfland

en fneedt dus volkomelyk alle gemeenfchap

tuífchen den Hertog van Savoije en de be

legerde “ад af. Dierhalven liet de Franfche

Bevelhebber den ftedevoogd , onder ver

beurte van lyfsgenade, tot het overleveren

der (lad aanmaanen , maar die b_etuygde

aan dat bevel niet te konnen (3) gehoor

zaamen , mids die nu сет“: recht berend

was. Dierhalven wierden de aanvechtingen

verdubbeld, en daar door eyndelyk de

fledevoogd , mids hy nu ook aan alles ge

brek kreeg , te raaden op den zesden van

Grasmaand den trom te roeren ,om wegens

zynen uyttogt te handelen , maar die

hem zynde afgeílaagen, verweerde hy

zich nog drie i dagen om den overigen

voorraad te verfpillen , liet alle (4.) de

veûingwerken fpringen , en toen nog

maals den trom roerende, gaf zich ne

vens zyne bezetting aan de befeheyden

heyd des overwinnaars over, en dit aan

leyding tot het munten van deezen gedenk-d

penning.

V'ERRUCA CAFTA»

rx-Armus MD спи

Ор het rug efluk ,want het voorfluk vordert geene befchryving , als zynde eveneens als dat van

den voorgaan en; ziet men naaû het ontwapende Verue, gezeeten aan den voet van eene rots,

den Oorlogsgod Mars de bevochte muurkroon aan eene fpeer voeren; even als dit orn~ en op

fchrift zoo in den rand als op den voorgrond geůeld:
с

CONSTANTIA EXERCITUS VERRUCA CAPTA, IX

APRILIS MDCCV.

DOOR DE ST/INDVÃSTIGHETD DES LEGERS VERUE

INGENO/WEN, DEN 9 VÁN GRAS

MAÁND 170)'.

Door

(3) Ешогд

Merkur.

l пик ‚

|705. pag.

181..

(4) Europ.

Merkur.

l 'ñuk ,

1705. pag.

225.



HISTORIPENNINGEN: lIIIIBeek. 413

(r) Europ.

Merkur.

1. дик о

1705. pag.

272.

(2) Europ

Merk.

I. link ,

1705. pag.

2.81.

(3) Europ.

Merkur.

II. link,

1705. pag.

155.

Door de langduurigheyd van zoo hart

nekkig beleg, en dat de Françoizen in ’t

veroveren van Nisza, Mirandola , Villa

franka , (t) Sint Ofpice en Montalban

zich nog eene wyl federt ophielden , had

het Keyzerlyke leger, ’t gene zich tot nog

toe in Lombardie gehandhaafd had, gele

genheyd om zich immiddels te verlierken,

en was de Prins van Savoije als Keyzerlyke

hoofdbevelbebber op ’t eynde van Gras

maand (2) in ’t zelven gekomen om te

zien, of hy een middel konde uytvinden

van aan den in ’t gevaar zynden Hertog van

Savoije, zynen Neef. den noodigen ouder

lland te bezorgen. Met dit oogmerk poog

de hy over de Adda te raaken, onaange

zien de vyand, om dit te beletten, metde

eene helft zyns legers aan de overzyde en

met de wederhelfte aan deezen kant van

dien liroom,onder het bevel van den Her

tog van Vendôme te Kaffano (3) gelegerd

was. Dierhalven belloot de Keyzerlyke

Bevelhebber den aan deezen kant geleger

den vyand op ’t lyf te vallen, liet zyn le

ger met dat oogmerk den zellienden van

Oogllmaand naar den zelven rukken , en

fchaarde het omtrent een uure ’s naamiddags

onder des zelfs gezigt ten flryd. Dees

wierdt met eene weergaalooze dagperheyd

aangevangen, de Françoizen aan onds te

rug gejaagd, en de brug en overgeleege

oever der vaarte Ritorta, welke het Fran

fche leger dekte, gewonnen. Maar de

Françoizen zich eerlang van die eerlle ver

 

*_

warring herlleld hebbende,dreeven op huu

ne beurt de aanvallers over de verloore

vaart te rug. Des niettegenflaande hervat

teden de Keyzerfchen op nieuws het ge

vecht, doorwaadden andermaal dat water,

en maakten zich en van de brug en den

overgelegen oever ook ten tweedemaale (4.)

meeller , maar zullende dit voordeel met

naadruk vervolgen,ontmoetten zy buyten

verwachting eene tweede vaart , in welke,

als te diep en des ondoorwaadbaar zynde,

veele Keyzerfchen, die ’er zich tc reuke

loos infmeeten , elendiglyk omkwamen.

In deezen {Iand drie nuten het verfchrikke

lyk vuur van der Françoizen grof-en hand

gelchut hebbende verduurd , zonder te

konnen over de tweede geraaken, zo'ndt

de Prins van Savoije (5) eyndelyk bevel

om van dit bloedig hardebollen een eynde

te maaken, met te rug over de reeds vero

verde vaart in ’t leger te keeren. Aldus

nam het gevecht een eynde, van ’t welk

ieder zich de overwinning toefchreef. De

Keyzerlchen, mids zy de Françoizen had

den in verwarring gebragt en de eerfle

vaart een- en andermaal vermeeflerd, en

de Françoizen in tegendeel om dat zy van

de eerlle ontfange fchaade zich herlleld

hebbende , de aanvallers achter de tweede

gellu t hadden. Dan, zonder dit gefchilte

beflillen, het is zeker dat de Hooge fchool

der opfchriften wegens dit voorgevallen

gevecht ter cere van haaren Koning dee

zen penning gemaakt heeft.

AD CASSANIJM '

XVI 'AUGUSTI-NDCCVl

De voorzyde is wederom met ’s Konings beeldenis en zynen gewoonlyken tytel bellempeld.

Op de tegenzyde is de rivier Adda op haare waterkruyk rullende verbeeld . welke de Overwin

ning van haaren boord met een Keyzerlyk vaandel ziet wegvliegen, tulfehcn dit om- en op

DE OERMANIS AD CASSANUM, xvi AUGUSTI,

Moccv

fchiilt:

DE DUTTSCHERS TE KASSANO OVERWONNEN, DEN t6 VAN

OOGSTIWAAND 1705'.

1111 ‘Deel. Mmm mm I-lier

1704.

(4) Europ.

Merkur.

Il. ñnk,

1705. pag.'

I 57

5) Europ.

etkur.

Il. lluk ,

1705. pa
158. в.
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(t) Befchr

van 't Col

legie der

Heeren ~

Kiezeren

fol. t.

(a.) Ibidem

fol. 7.

(тщ
van A. de

Muyncq

aan de

Staat. van

Zeeland

aluly

1702.

(4) ln dato

14 Jan.

1518. en

by con

ñrm.ín da

to z Nov.

I53o.

Hiermede zoude ik het verhaal van dit

boek eyndigen ’t en waar ik oorbaarft dagt

de huyslyke beroerten, die alsnog zoo te

Middelburg in Zeeland als te Arnhem

in Gelderland beipcurd wierden, alvoore

te belehryveu. De regeering der eerñge

melde itad beüaat uyt twee ßurgemeeilers

en (к) elf Schepenen ; van welken jaarlyks

twee Burgemeeßers en nu eens vyf en dan

weer vier Schepenen om ’t andere jaar af

gaan; 0m wier aldus opengevalle plaatfen

te vervullen eene benoeming van dertien

perfoonen, zoo door den Raad, die uyt

twaalfleden door de wet aangcfield beûaat,

als door de twaalf daar toe verkoorene

Kiesheeren gemaakt wordt en uyt welke

aldus benoemde perfoonen, thans door de

geheele wet zelf de vereyichte nieuwe le

den der regeeringe gekoozen worden,

even gelyk dat voorheen door den Stad

houder , fiaande zyn leeven . gedaan wierdt.

Dan die thans overleeden zynde zoo ver

{preydde zich eerlang een gerucht onder

’t gemeen. van dat de Staat fiaande des

zelfs Stadhouderlyk bewind niet wel be

Ruurd en dierhalven by de zeventig ton~

nen fchats verkort was, Aen dat men des

door ’t veranderen der voorgaande regee

ring thans geene (a.) kleyne vermindering

van de voorheen ingevoerde laiton en fchat

tingen te wachten had. Invoege op zeker

naamloos verzoekfchrift door Mr. Daniël

Fanuius den eerIIen vanHooima-and desjaars

zeventienhonderdtwee uyt den naam der

gezamenlyke burgerye ingeleverd, de Ma

giftraat dier ftad den Hr. Alexander de

Muyncq (3) ten zelven dage uyt de regee

ring zettede, zyne bediening als openge

vallen verklaarde en de twaalf Kiezeren

gelafte om, nevens den hiervoorgemelden

Raad , een driedubbel getal den Heeren van

de Wet voor te draagen. Dit gefchiedde ,

en wierdt de Heer David Huybert in des

voornoemdens plaats gekoozen. Sedert

meer andere Heeren buyten het bewind ge

zet zynde , belaftten de overige leden van

de Wet den Heeren Kiezeren tot vervul

ling van de daardoor drie opengcvallene

Schepensplaatfen weer eene benoeming,

doch nu alleen uyt de Raadsleden , te maa

ken: dan die daartoe,mids deeze tot nog

toe ongebruyklyke bepaaling , onwillig

zynde,ter oorzaake 'er geene negen perfoo»

nen in dien Raad overig waaren, welken,

volgens het verleende (4.) voorrecht van

Keyzer Karel, moellon worden aangefleld,

is door de Heeren Burgemeeßeren en Sche

penen, naa de deswege gehoude zamen

komil vrugtloos geleheyden was , die te

vergeeffch verzogte benoeming zelfgedaan

en door hen ook daaruyt weer het ver

eyfchte drietal van Schepenen verkoozen.

De Kiezers door dit befìaau zich in 'hun

recht verkort waanende,vervoegden zich

by het Hooge Gerechtshof in Holland,

’t welke hen op hun verzoek een gerecht

lyk bevel van (5) handhaaving verleende.

Waartegen de aldus in ’t bewind geraakte

regeering by de Staaten van Zeeland, door

'de meerderheyd van (temmen te wege

bragten ,dat die aan het gemelde hooge Ge

rechtshof een naadruklyk bevel zonden,

van die zaak binnen eenen bepaalden tyd

niet voort te zetten, en welke geboode

oplchoriing federt een- en andermaal ver

lengd wierdt. Immiddels de Heeren Ver

kiezeren verßaaude dat de gemelde Magi

flraat by de zelfde Staaten zich op nieuws

vervoegd en den veertienden dag des jaars

zevenhonderdvier van de zelven eyndelyk

weer eene opichoriing voor nog zes maan

den verworven hadden, vervoegden zich

twee dagen (6) daarnaa ,te weeten negen

als toen in de ftad zynde Kiesheeren, op

het raadhuys, en hebbende een gehoor ver

zogt en bekomen, leverden zy zoo tot

handhaaving van hun beweerd recht, als

tegens de tot nogtoe te wege gebragte

rechtsflretnming een zeer wydluchtig ver

toogichrift over,met verzoek van een gun

ílig beíluyt, en wel voor al dat die Hee«

ren , welken op de voorgemelde wys inde

regeering gekomen waaren , daar over , als

hunne party zynde, niet zouden hebben te

ílemmen. Doch naauwlyks was dit ver

richt( 7), en zeven dier Verkiesheeren in

een naaßgelegen vertrek gegaan om ’t be

íluyt des Raads af te wachten, of men

wierdt voor het raadhuys eenen zeer ge

weldigen oploop gewaar, aangevangen zoo

door eenige misnoegde inwoonnets dier ftad,

als van de lieden Goes , Vliilinge , Veere

en Armuyde , en dat om de nieuwe inge

voerde Heeren der regeeringe af- en деон

де afgezette weder aan te (tellen. Invoe

ge de Burgemeefter Vanden Brande de ver

gadering eylings fcheydde, waarop alle de

leden , uytgezonderd acht, van het raad

huys wecken, zulks de hollende menigte

zich aldus van het zelve meeûer ziende, de

Magiíiraat , doch zonder (8) echter de zoo

lang beweerde benoeming der Kiezeren

thans te vorderen, naar haare eyge zinne

lykhcyd veranderde, door ’t afzetten'van

eenigen en aaniielleu van anderen , verzeld

voorts nog met een afgekondigd bevel van

de aldus aangeftelde regeering op zwaare

{traffe te gehoorzaamen. Immiddels had

de naarhuys gegaane Burgemcefter van den

Brande de mceiie burgery in de wapenen

gebragt, onder wier geleyde (9) де hier

voor van het raadhuys geweekene regeer

ders

(5) Man

dement in

Cas van

maintenu.

(6) Befchr.'

van't Coll.

der Hr.

Kiezereu

fol.

(7) Ргоро:

fitie der

Reg. van

Mrdd. aan

de Staat.

van Zeel.

fol.3.

(8) Ibidem

fol. 4.

(9) Ibidem

fol. 6.
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ders met flaande rrommen eerlang weer

derwaart trokken, het zelve innamen, en

ftraks, naa де woedende menigte verüoo

ven was, niet alleen by openbaare (r)

bekendmaaking honderd dalers op het van

gen en aanwyzen van iederen der rien voor

naamile belhamels van den voorgevallen

opfland (telden, maar den Baljuw Rade

maker bevalen ook vyf van de gemelde

Kiesheeren, als meêwullig van dien op

loop, in (2) rechten te betrekken. Wel~

ken zich op ’t nieuws by het Hof in Hol

land vervoegden, en naa hun verzoek in

de handen van den Baljuw van Middel

burg geileld en van den zelven geen vol

doenend antwoord gekomen was . een

( 3) bevel van ’t zelve verwierven, waarby

hem onder zwaare peene verbooden wierdt

het aangevange rechtsgeding voort te zet

ten. Des onaangezien wierdt het zelve

aldaar achtervolgd, en dus , naa vyf oude

Schepenen ( 4) uyt de bank, op_ dat zy

over die zaak niet zouden ñemmen, te

voore gellooten waaren, eyndelyk den

veertienden van Hooimaand een vonnis

geveld, waarby de Heeren Verkiezers

Cauw, Rosmaalen, Sautyn, Muynck en

Sandra als fchuldig aan den laatflgemelden

oploop van hunne kiesampten vervallen

«t .

Voor de ilad Middelbur , welke in ’t verfchiet der eene zyde verbeeld is, heeft Ptrlëus door

de hulpe van zyn gevleuge d paard , zynde het zinnebetld der vaardige gezwindheyd, het `flan

genhoofd van Meduza afgehouwen; waarom in den bovenrand ñaat:

verklaard en voorts gelafl wierden van bin

nen acht dagen den eed van getrouwheyd

aan de thans (5) 111 ’t bewind zynde Ma

giñraat af te leggen . of by weygering van

dien de Ilad Middelburg en haar rechtsge

bied, boven het betaalen der gemaakte

kollen, te ontruymen. Tot deeze afge

vorderde eeddoening de gevonnille Kies

heeren onwillig zynde , zoo begaven die

zich dan vandaar, anderen, 'die den zel

ven afleyden , wierden aan- en dus die (lad

weer in ruft gefleld: al ’t gene federt nog

van (6) eene waarfchouwing der Zee

landlche Staaten gevolgd wierdt,waar by

zy alle de daartegenloopende rechtsgedin

gen des Hofs in Holland vernietigden,

der zelver uytvoering verbooden, ja zelfs

den Fiskaal, en Droů, de Deurwaarders en

alle anderen, welken die zouden willen

ter uytvoeringe leggen, bevalen te van

gen, en geweld met geweld te keeren,

zonder dat of queilling of doodllag, by die

gelegendheyd begaan ,hem zoude tot eene

misdaad gerekend worden. Langs deeze

wegen en door die middelen, wierdt de

zoolang ontbeerde ruil te Middelburg

herileld , ` welke aanleyding tot het

maaken van deezen penning gegeeven

heeft.

 

PERSEI VIRTUTE DEVICTA.

DOOR DE DAPPERHETD VAN PERSEUS OVERWONNEN.

Het is zeker dat door de verflaage Meduza de laatflgedempte oproer te Middelburg moet ver

{laan worden, mids de tyd en plaats, wanneer en waar die is voorgevallen, aldus nog op den

voorgrond geileld is:

MEDIOBURGI ZELAnNDrzr-L XXVI JANUARII MDCCIV.

7E MIDDELBURG IN ZEELAND DEN 26 VAN LOUIV

Mfr/IND |704.

Mmmmm 2

1704,

(g)Exrra&

van de

notel. der

Vierfch.

van Midd.

den I4 _Iu

ly 1704.

(6) Refol.'

der Staar.

van Zeel.

1 9 Sept.

1704.
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(t) Refol.

r 3 Aug.

1704.

De vryheyd voerende eenen hoed op eene (peer is in den rechteren hoek der tegenzyde in de

gedaante eener gehelmde maagd, naait eenen gekroonden arend,‘verbeeld, welke het wapenfchild

der Над boven deeze fpreuk houdt:

SENATus PoPULusQuz Mantonunoßrvsrs.

DE R11/1D EN ’T VOLK 74N MIDDELBURG.

Welke eerlle in zyne {taatiikleedcren ‚ evtn als het tweede onder де wapenen naar het in ’t ver

fehiet verbeelde lladhuys optrekkende in diervoege nog verbeeld is, even gelyk die zich op den,Á

bovengemelden dag met hulpe der gewapende burgerye van het zelve wederom meeller maakte,

i en aldaar handhaafde; waarom daar boven llaat:

HANC TUEMUR.

DIT HANDH/i/IVEN WT.

_Eyndelylt leeft men nog op den voorgrond deeze Latynfche fpreuk :

\

VALET IRRITATA.

GETERGD ZÍNDE TOONT НТ ZTN VERMOOGEN.

Geene mindere beweegingen waaren im

middels ook in verfcheydene ileden van

Gelderland , en wel byzonderlyk in de

ílad Arnhem , federt de dood van den

Stadhouder en de daaropgevolgde afdan

4kin der oude Magillraatsleden , voorge

valen. Zulks men aldaar, mids die dage

lyks vermeerderden , eene bende onge

huuwde vrywilligers (r) ten getale van

tweehonderd, onder den Kornel en Burge

meefler Willem Adriaan Bauwenlch, den

Hopman Meeûer Johan Swaan den jon

gen, den Luytenant Peter van Hamel

'en den Vaandraager Michiel Fago niet al

leen zag aanneemen , maar op den vyftien.

den van Wynmaand, zelf een geregeld lig

haam van granaatwerpers daar onder op

rechten,welken,eenen geboorduurden dub»

belen Arend, als zynde der (lad wapen,

van voore op hunne hooge mutfen geûeld,

en de Heeren Henrik Brouwer tot Luyte

nant en Johan Sandyk totVaandraager had

den. Dit alles deed de Ridderfchap op ge

lyke befcherming bedacht zyn, dierhalven

eenige manfehap ten platten Lande aan

neemen , en die in drie benden verdeeld

zynde, daar over de Heeren Elbert van

Voorlì, Hendrik van Wynbergen en Peter

van Hendoorn tot Hopluyden aanllel

len. invoege de althans in bewind zynde

Arnhemfche Magillraat noodig oordeelde

om voor eenen korten tyd en het eynde

des zelven jaars nog een tweede bende

gehuuwelykte vrywilligers, uyt de zes

burgervaandelen, doch шут 200 llerk dan

de eerlle, op te rechten,midsgaders over de

zelve aan de Burgemeeßeren Jooft Ruger

en Dirk van BafTenu als Kornels,Barnard

Sandyk als Hopman , Everd Komans als

Luytenant en Everd Anlfen als Vaandraa

ger het noodige bevel op te draagen. En

dewyl federt tuchhen de Ridderichap en

[leden door de minzaame tuffchenfpraake

van de vier naar Gelderland gezonden Hol

landl`che gemagtigden, te weeten de Hee»

ren Adriaan vander Goes Heer van Naters

oud-Burgemeefier te Delft, Willem Buys

Loontrekkendraadsman der Над Amller

dam, Bruno vander Duffen Burgemeelier

en Loontrekkendraadsrnan der Над Gou

da, en lzaak van Hoornbeek Loontrek

kendraadsman der [lad Rotterdam, op

den dertienden van Wintermaand een min

nelyk verdrag getroffen , en des de twill:

genoegzaam bygelegd was, zoo wierdt op

den Voorflag van den Burgemeefter Johan

van Brienen , den vierden -van Zomer

maand des volgenden jaars by meerder

heyd van Remmen door de Magiflraat be

flooten de twee voorheen aangenoomene

benden vrywilligers , als nu niet meer noo

dig zynde ,af tedanken. invoege, niette

genflaande de {lerke aantuygingen die daar

tegen de Heeren Burgemeefleren Valenus

Swaan , WillemBauwenlch, Ioolt Ruger , en

Dirk van BaÍTenu gedaan hadden,nog ten zel

ven dagede Hopmanjohan Swaan dejonge

van zyne bediening wierdt ontflaagen ,en le

дек: getracht dat befluyt, in opzigt van alle

de overigen , ook ter uytvoeringe te brengen.

`Waar

1705'.



HISTORIPENNINGEN: ÍÍIIBoek. 417

Waar door zoodaanig de deswege ontftaa

ne verdeeldheden iedert onder de Magi

ñraatsleden toenamen, dat eyndelyk nog

op den veertienden dier zelve maand alles

aldaar in de uyreríle beweegíng raakte, en

~ de Magiftraat tot verhoeding van zwaarere

gevolgen, te raade wierdt van,naa ’t eyn

digen der kerkdienilen (want het was toen

juyü een zondag)niet alleen der flads poor»

ten te doen iluyten, maar by openbaaren

trommelllag de zes Burgervaandelen op de

Markt in de wapenen te rukken. Dus was

alles in rep en roer, re meer mids de Вш—

gemeeůer Bonwenfch de alom verípreyde

vrywilligers te zelven tyd in ’t geweer ruk

kende ook 0p de markt veribheen,en zich

met de zelven recht tegen over de gewa

pende burgery in bequaame orde fchaarde.

Op die wys ilondt de een met gevelde

fna haanen tegen den anderen en dus alles

gefghaapen om, mids de minûe daadlykheyd

of beweegíng , op elkanderen vuurgee~

vende, van de flad een bloedbad te maa

ken. Tot dat eyndelyk de in de wape

nen gerukte burgers, geen bevel tot den

aanval krygende , van tyd tot tyd afdroo

Ann

Dees penning,
verguld uytgezonderd de opgellelde Arend, woe'g twintig loot zwaar, en voerde op de

zyde tot (t) randl'chrift:

SI DEUS PRO NOBIS,

 

реп , en zich eyndelyk geheel vaneen

{cheydende,de vrywilligeren het veld lieten

behouden. Waarnaa de Burgemeelter van

Bricnen, van zyn Schepensampt zynde

ontzet, nyt de ûad week. doch eerlang

daar weer zynde ingekomen, den achten

twintigíien gelaů wierdt de zelve te ont

ruymen;I invoege hy zich op zyne land

hoeve, als gelegen buyten het Schepen

dom', ophieldt. Dus fcheenen de twee ben

den vrywilligers voor altyd beveiligd en

diermaate voor alle onderneemingen ge

veyligd te zyn ,dat men ze eerlang daarnaa

in zeker fchutterlyk genootfchap veran

derde , om jaarlyks buyten de llad, ор dien

befaamden veertienden van Zomermaand,

ter gedachtenis naar de fchyf te fchieten.

By welke gclegenheyd toen ook aan dien

genen ,welke van iedere dier twee benden

het bell fchoot, dees volgende penning,en

aan de twee daaraanvolgende twee kley

neren, doch van de zelfde verbeeldingen ,

en ieder hangende aan een blaauw lint , door

den eerllen regeerenden Burgemeeller aan

’t hoofd dier Rotsgezellen op de volle markt

is gefchonken geworden.
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welke dan den bcíll'chietenden op die 'wvze is om den hals gehangen,was geheel mmm

der Apofi.
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1705". De daaraan volgendc penning was van vyftien en. de kleynfte van tien lood^ doch hebbende

—■ allen tie zelfde vei beeidine voerd

Engden,

eiding voerden op de te'gerizyde boven het merk van dën Zilvcrfmid Peter

r gemaakc was, dit tweeregclig gedieht:
•>аяфйа jîteoiffî Щтхг *R - 5' •**•-• •'

\Er£ FRTHEïT DESËR STADT DOÖR CATILIN BESTREDÉ,

X;4S>O.F DEES DAGHHERSTELT IN FOLLE RUST EN FREDE.

Gelvk rneo door Katilya . den.uyr. de ftad gezetten Burgemeefter alhier in 't 00g heeft, zoo is

1707. J&eetc waardigheydvim Durgemeefter is hcrfteld geworden. Het randtchrift dicr zyde Iuydt voorts

aldus: • ■ "'"> ••*• .»*-» " 1 *■

TER GEDAGIENIS FAN НЕТ GEPASSEERDE OP DEN 14

л 7L7iVr 170г.

v'A Vt»»> 'V:i>. ¿V
.■_!..«•

r' Geeife min biîferc, hocvvêl , voor; het

land geenSzins zoo gévaarlykc, tvyiílighe-

den , hecrích'teh îhans ondc.r de ledem.aa.ten

der Roomlche kerke in de Vereeni^deGe.-

Weften. Seclcrt de ingevoerdc gejoofsher-

vormmg¡ za^en die zieh van 't gébruyk der

opènbàarc kerken aldaar ontzet en ftaande

die geduchte tydén , eensdcels door de

geordende, andersdeels door ongeorden-

de Geeillyken onder den duym beftuurd.

Naauwlyks was met veel moeite de ver-

wiJderde kerkorde eenigermaate op eenen

geregelden voet gebragt, ofmet die ruft rees

onder die verichillende Geeillyken aldaar

geenkleyn gefchil,mids de ongeordendeu be-

weerdendat hetaan henftondrde gemeen-

te te bedienen , en de geordenden het on-

redelyk achtten hen thans eenen dienft te

willen bepaalen , welken, als de gevaaren

veelvuldig en de voordeelen weynig waa-

ren, zy echter uyt liefde van hunnen naa-

ften op zieh genomen hadden. Zulks de

Pauflyke Afgezant te Bruffel , ftaande het

twaalfjaarige beftand , aan 't Roomfche

hof Ichryvende , onder anderen al van dec-

zen tweedrag kennis (г) gaf. Wei is waar

dat 'er federt een verdrag wegens het getal

der kerken, door de geordenden te bedienen,

door den Paus zelf bepaald (3) wierdr ;

maar de eens vuurgevatte tweedragt wierdt

daardoor eerder voor eenen tyd gefmoord

dan geheel uytgebluft. Want de geor

denden betigeteu de werrcldlyke Geeil

lyken dat zy in den fehyn van de oude

ftrenge kerktugt te herftellen, gevaarlyke

nieuwigheden invoerden, datzy de alom

aangenome Pauslykc onfeylbaarheyd wraa-

kende zelfs hunue gevoejqns onfeylbaar

wilden doordringen, en , nict regenftaande

de leer van Tanzenius in den zin door dien

(г) Benti-

vogl.verh.

der on-

derd.Prov.

van Necrl.

II deel

P»g47-

(3)Vol-

gens het

Concor-

daat.

De ongeordenden in tegeudeel leydçn de

anderen te laft dat zy den menfçhen cene

yerderflyke ruymezedclcer inboezemden ,

bet geld ten naadçefder armen uyt bet land

naar hunpe kloofters voerden en ,ош dát te

bekqmeq , tegen het gemaakre verdrag, zieh

meer en meer in- de mâgtigfte fteden eji

huysgezinnen indrongen. Dus ftondende

zaakenals de Heer Peter Kodde, Aartsbis-

ichop van Sebafte , welke onder den tytel

van Apoftolifchen Stedehouder, de Room

fche gemeente in de Vereenigde Geweften

ièdert eenige jaaren als hoofd beftuurd had ,

op 't eynde der voorgaande eeuwe door

den Paus, gelyk wy (*) verhaald hebben,

naar Rome genoodigd wierdt, om het op-

handen zynde jubcifecft aldaar met zyne

tegenwoordigheyd te verceren. Minnelyk

wierdt hy dan op zyne aankomft ontfan-

gen, doch hem eerlang (4) cene lyft van

befchuldigingen, aan 't Pauflyke hof inge-

bragt , overhandigd ; waar tegen hy zyne

verantwoording inleverde. Ondertuflchen

kreeg die Kerkvoogd uyt Nederland bcricht,

hoe hy van zyne bedieningen opgefchorc

en eene Theodorus Kok, Paftoor te Ley-

de, tot Apoftolifch Stedehouder aldaar aan-

gefteld was. Welke dat bewind met het

afzetten van allen des voorigen Biflchops

boezemvrienden aanving. Onbefchryve-

lyk is 't hoe groóte verbaasdheyd, dees

handel te weeg bragt ! De afgezette Pries*

ters verzogten de befcherming der Staaten

van Holland, welken (5) dan 00k ecn

plakaat in 't ligt gaaven , waar by zy den

nieuwen aangeflelden Apoftolifchen Ste

dehouder het oerFcnen van die bcdienjng,

! en alk Roomfche ingczeeteneu hem te gc-

hoorzaamen vcrbooden. Toen herlchiep

zieh de fmook in vlam, de lafterfchriften

(•) IKDftl

fit. 13 j.

(4) Europ.'

Merk.

I. Auk,

1704. pag.

250.

I') Europ.

Merkur.

IL ftuk,

1701. pag.'

218.

fchryvcr bcoogd vcroordeeld \yas , die ylpogen met meenigten dopr 't land , de

bedektlyk aankleefden en voortplantten. cene Priefter wierdt door den anderen ver-

■V'"* volgd,

1 \
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volgd,gemcenté tegen gemeente aangekanr,

altaar tegea altaar opgerecht, de vrien/len

gchaat, de huysgczionen vcrdecld, cndic

het Godvrugtigft gcoordccld, die 'c onbe-

zonnenft in 'c fcheldcn waaren. Onder-

tufichen bleef de opgefchorte Biflchop te

Rome , mids hy te vcrgeefích om te moo-

gen naar zyn Vaderland kecrcn gen- en an-

dermaal verzogt had. Op een ingeleverd

verzoekfchrift nogthans vanKoddesbloed«

vrienden gcbooden hem eyndelyk de Staa

ten vau Holland hçrwaartte komen, cn ga

ven van dit befluyt aan den HeerKok '

nis,mer bedryging van op hem en de zynen 170Ç.

te zullen verhaalcn , 't gene Jiun t'bjuys ge-

roepe onderdaanДэу langer vcitoeí re Rome,

aldaar zoude können overkomen. Dit was

van die uytwerking dat Koddc eyndelyk

van den Paus verlof tot zyn vertrek (1) Mcrkur°P'

kreeg, in Holland kwam en op des zelfs I ftuk,

grenzen deu HeerKok vlugtenden ontmoer- paÄ>

te , mids vicrduyzcnd guldens op zynen per-

ioon door 's Lands Staaten gcileld waaren.

Deeze Staatiche befcherming aan den Bis-

fchop van Sehaftc verieend gaf aanleyding

' reAmftcrdam decs peneinggernaakt is.

Op de cene zyde ftaat het borftbeeld van den wedergekeerden Biflbbop , welke den zeveaen-

twintigften van Wintermaand des jaara zeílicnhonderdachtenveercig te Amfterdam gebooren, in

zyne jeugd zoodaanig in de kenriifle der wysbegeerte in de Hooge fchool te Loven vorderde, dat

hy zelf aldaar tot Hoogleeraar in die wectenfehap wierdt aangefteld. Doch eerlang die oeftening

daar láatende »vertrok hy zieh in 't buys der Prieftercn van het Oratori от zieh in de Godsge-

leerdheyd te oeffenen. Naderhand dreef hem de luft tot de gewyde letterkunde naar Parys en Or

leans en zoude zelf naar Italie* gereysd zyn-, 'ten waar hy door den Biflchop Johan van Neerkaffel,

van wien (*) wy hiervoor gewaagd hebben, was t' huys geroepen, Prieiter gewyd zyndcteUy- (*)W.Z>«<

treqhttot Herder, en tot eenen zyner Stedehouderen aangefteld geworden. Welke bedjenmgeo „J£*

hy tot drie jaar naa dies Biflchops overlyden waarnam, alswanneer hy zelf te Brufiel den zefdeo

van bprokkelmaand des jaafs zeftienhonderdecnennegemig tot Aartsbiflchop wierdt ingewyd.

Sedert zyne te rugkomft van Rome heeft hy altyd een amptloos leeveft geleyd, en is eyndelyk te

Uytrçcht den achttienden van Wintermaand des jaars zeventienhonderdtien overleeden, en te

Waraiond buyten Leyde begraaven. Het randfehrift luyjt aldus:

;. . ÍPETRUS. CODD^US, ARCHIEPISCopus SEBASTENÜS.

PETER KODDEy AARTSВ ISSCHO P FAN SEBASTE.

■ ! -

Naaft den leeuw der Vereenigde Geweiten legt een lam met zyn voorpooten op een boek ,

waarop ihm RESPonsiones. (FER ANTÎFOO R DINGE N) die de Biflchop te Ro

me zynde aan den Paus heeft overgegeeven. Wiens hof in *t verfchiet gezien en waar uyt een

blixem tegen 't lam, hocwel vergeefleh, gefchooten wordt, mids een ander, die uyt de wölken

komt , dien verbr-yzeld ¡ onder deeze fpreuk :

JNSONTEM FRUSTRA FERIRE PARAT MDCCV.

TE FERGEEFSCH TRAGT НГ DEN ONNOZELEN ТЕ

TREFFEN lyof.

1.' : .;■

I ■ >

Nnn nn г be-
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f jeugd in alle weetenfchappen

‚ N werdt opgetrokken, en on

“ " ’ ‘ " derweezen , waartoe ver

fcheydene Hoogefchoolen in verfcheydene

tyden en(*) plaatlen door de Hooge ove

righeyd zyn opgerecht, zoo is ’t mede van

eene mindere aangelegenheyd dat dejon.

ge Adel boven de kenniffe der letteren ook

in die der wapenen werde onderweezen,om

in tyd en wyle zoodaanige krygsamptem

te bedienen , waartoe zy, door hunne

hooge geboorte als voorfchikt zyn. De

Staaten van Uytrecht, in wier Hooge

fchoole zich thans te tyd veele Adellyke

 

perfoonen zoo nyt Dnytfchland als van el..

ders vervoegd hadden, zagen dit middel

om zich in den wapenhandel afgerecht te

maaken, hoewel in opzigte der andere

weetenfchappen genoeg voorzien was , als

nog ontbreeken. Zy namen dierhalven

een befluyt om daarin te voorzien en eene

renfchool op te rechten , waarin de Adel

lyke jeugd in alle Riddcrlyke oefleningen

konde werden onderweezen. De Heeren

van Heemltede en van Roijen wierden dan

gemagtigd om met den Heet Markus de

Staffa, zeer ervaaren Renmeeller op dat

ûuk in gefprek te treeden. Naa verlehey

dene handelingen wierdt eyndelyk het ver

drag getroffen, waarb hy op eene be

hoorlyke jaarlykfche wedde zich verpligt

te, twintig bequaame rypaarden (I),mids

gaders de noodige ondermeefters tenzyncn

koûe te onderhouden , welke in llaat waa

ren om dagelyks, uytgenomen des 20:1

' Elyk ’er niets voordeeliger aan .

ecn land is, dan dat des zelfs "

dags en donderdags, de leergierige jeugd

in het te paard ryden, de wiskonll,

’t fchermen, danfen, en behandelen van

de piek en fnaphaan teonderwyzen: waar

tegen de'Staatfche Gemagtigden beloofden

ten kolten des lands de noodige {lallíngen

en alles wat tot een volílaagen renlchool

vereyfcbt wordt, te zullen laaten vervaar

digen. En zckerlyk binnen zes maanden

was de grond der renbaan vereHend, de

üalling en ’t verdere gebouw der renfchool

vervaardigd, en wierdt de opening daar

van, ten overftaan van zes Staatfche Ge

magtigden, te weeten de Heeren Dirk van

Veldhuyzen Heer van Heemflede en Ge

rard Maximiliaan Pinllen (2) van derAa we

gens de Geolllykheyd, Frederik Baron van

Reede Vryhee-r van Renswoude en Julius

Taats van Amerongen wegens de Ridder

fchap, midsgaders Barent Ploos van Am

Не! en Kornelis Quint beyden Burgemee

lleren der ílad Uytrecht den vierden van

Lentemaand dcezes jaars plegtiglyk geo~

pend. Want negen trompetrers van den

Heer Krisberg leydden den Ridderlyken

lloet op, aan wiens hoofd de aangenoome

Renmeeíler de Staffa op een wit paard, de

Parel genaamd, was gezeeten, op het

Vreeburg verlcheydene gins- en weertogten

deed , en in de Renbaan den Staatlche

(3) Gemagtigden eenen De Roy tot leer

meefler in de wiskonü , la Foreft tot

fchermmeeller , en Hermet tot dans

meeller aanboodr. De gedachtenis van

het oprechten deezer Ridderfchool vind

ik op deeze drie penningen vereeu

wigd.

(z)N.Che-`

valier

defcri t.

de l' cad.'

à mont: à

Cheval

Pag' 35
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I Op de cene zydc van den eerften is het gefliehte renpark afgebeeld , in 't welke naaft eenen

pylaar en tuflchen vier bylbundels de wysheyd met een brandfpiegcl in de hand til i zyndederand

en voorgrond beftempeld met dit om- en opfchrift:

ORDinvm PROVintia DECreto ACADEMIA

EQUESTRIS ULTRAJECTI

CONDITA PERITISSIMO EQUITANDI MAGISTRO

MARCo DE STAFFA.

OP *T RAADSBESLUTT DER STAATEN DES GEWESTS

DE RENSCHOOL ONDER 'T OPZIGT

VAN DEN ZEER ERVAAREN RENMEESTER

MARKUS DE STAFFA

TE UTTRECHT OPGERECHT.

Binnen het zelfde renpark ftaat op de tegenzyde het gekroonde wapenfehild van het geweil

Uytrecht onder dit bylchrift:

CONSülum Decreto.

DOOR *2* BESLUTT DES RAADS.

Waar rondom de wapenfchilden der zes hiervoorgemelde Staatfche gemagtigden gefteld zyn ,

wordende die uyt de Gcelllykhcyd ieder door twee kruysílaven , die uyt de Riddcrfchap door

IUIЮсе/, О 00 oo twee
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1705". twee fpeeren , en dc burgemeeilerlyke door twee bylbundels ondcrfleund } binnen dit rand-fchrift:

NOBILISSIMiE JUVENTUTI CIRCUS TRAJECTI

AD RHENUM IV MARTH

M D С С V.

DE RENBAAN TE UYTRECHT DEN 4 VAN LENTEMAAND

170J- VOOR DE EDELE JEUGD

GEOPEND.

II De tweedc , die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt in 't verfchiet der rugzyde eenige

jongelingen, om zieh re oeffenen,te paard,en voorwaart een mannepaard , 4 welke met eenwerp-

fchicht naar een hoofd, en met eenen degen naar eenen ringfteekt, onder dit randfehrift:

SIC OLIM THESSALA TELLUS CENTAUROS DEDIT.

ALDUS HEEFT EERTYDS НЕТ THESSALISC H GEBEST

DE MANNEPAARDEN VOORT-

GEBRAGT.

Te weeten met hunne manfehap zoo afgerecht in het tepaardryden te maaken , dat zy te zaa-

men maar als uyt een lighaam beftaande wierden aangezien. Waarom 00k op den voorgrond

ilaat :

FORMAT EQUOS, EQUITESQUE DOCET.

Nicolaus Chevallier IN Ve ni t.

HT OEFFENT DE PAARDEN EN ONDERÎVYST DE RIDDERS.

NIKLAAS CHEVALLIER HEEFT HEM UYTGEVONDEN.

Op zyde van de zuyl, waaraanhet hoofd en de ring om naar te ftecken gehecht zyn., leeô men

deeze drie Grieki'che woorden , welke men wil dat by dc Laccdemoniers in hunne Ridderichoo-

len gebruykt wierden :

T О S E Г E I N К A I I П П E ï E I N.

SCHICHTEN WERFEN EN TEPAARDRYDEN.

III Delaatfte,dieookde zelfdé voorzyde als de twee voorgaande heett,voert order het Uytrccht-

fche wapenfehild twee bylbundols , aan welken de wapenfchilden der vier alstocn in 4 bewind

zynde Burgemccfters dier ftad , boven dit opfchrift van den voorgrond, gehecht zyn:

COnSulum Decreto

NOBILISSIMyE JUVENTUTI CIRCUS TRAJECTI

AD RHENUM IV MArtii

M D С С V.

DOOR НЕТ BESLUYT DES RAADS

DE RENBAAN TE UYTRECHT DEN 4 FAN LENTEMAAND

i;of VOOR DE EDELE JEUGD

GEOPEND.

Aan
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(0 Europ.

Merkur.

I ftuk,

1705. pag.

190.

Aan de volmaakte kennis der wapenoef-

feninge, welke te bekomen eenigermaate

door hec oprechten deezer Ridderfchoole

beoogd Wierde, waaren de gezamentlyke j

Bondgeaoocen naaft God en hunnc dap-

perheyd, de groóte overwinningen van

den voorgaanden veldtogt verfchpl.d.

Vrankryk had daarby geleerd dat zyne

krygsmagten , gewoon íleeds te zeegepraa-

len, echter nict onverwinnelyk waaren.

Ну zag zyne hoegmoed en die zyncrtwee

trouwfte Bondgcnooten op het gevoeligft

vernèderd, ja zieh daar door tot eenen

ílaat gebragt om, hoewelde oorlog pas be- .

gönnen was, naar den vreede te moeten

omzien. De ilinkfchc onderhouding der

voorige vreedesverbonden waaren echter

oorzaak dat alles wat van Vrankryks zyde

zoude worden voorgedraagen , den Bond-

genooten niet als verdacht konde voorko-

men en des als zoodaaning door hen ylings

worden van de handgeweezen. De Fran-

fche Koning nogthans, wien nooitraad in

de bekommerlykfte omftandigheden ont-

brak, vondt dierhalven goed door zyne

vrienden op den algemeenen landdag der

Zvvitzerfche Staatep zoodaanige voqr<fla*

gen tot herftellinge des vreedes tc laaten

doen , welken , hoe redelyk die 00k in zieh

zelvcn waaren , hy echter .zekerjyk vporr

zag, dat, als ze van hemwaarçn voorge-

fleld, geeneu ingang zouden vinden. Dus

was 't dat, voor het icheyden van dien

Landdag, de Heer Toddcr Hoofdfchout

van Lucern, (1) met eene welipreekend-

heyd , welke zoo groóte zaak vereyfchte,

aan de Gemagrigden der Onroomiche

Zvvitzers in bedenking gaf, wat achtbaar-

heyd aan hunne vergadering cn heyl aan

het Vaderland zoude voortvloeijen, zoo

men den oorlog^ die thans met zoo veele

verwoedheyd tuflehende magtigfte"Voriten

van Europa gevoerdt wierdt, door hunne

bemiddeling kondedoen ophoudeu. Ну gaf

daarenboven te kennen den kortften weg

te weezen. опт tot zoo zonderling geluk te

geraakgn van jdaç <}e Onroomiche Jandilan-

den by den Keyzer , Engeland, deVeree-

nigde Staaten en de verdere Bondgenooten

hunne bemiddeling dienden aan te bieden,

onder verzekering dat dcRoqmfchc Stan

den van hunnen kant het zelfde by de

kroonen van Vrankryk en Spanje mec

dien naadrpk 00k zouden tewerk Hellen,

dat men geene ongegronde hoope had of

die voorflag zoude by beyden die Konin

gen eenen gunftigen ingangvinderh Voorts

zag men:, behalven een ontwerp tot eenen

algemeenen vreede door eenen voornaa-

men (г) rechtsgeleerden in DuytfchJand

opgeftcld, nog een ander in de Spaanfche

Nederlanden gedrukt en voerende tot ty-

tel : Sleutel van het Kabinet der Vorßen

van Europa, ,.met het..zelfiJe oogmerk cn

waarfçhynlyk uyteene en de zelfde brona-

der herkomftig, onder den (3) gemeenen

man joopen. Dan gelykhetvoorftel yan den

Heer Todder by de Onroomiche Zwitzers

geenen ingang vondt, zoo wierden 00k de

beydga. pndçr het gerpeen geftreoide ont-

werpen als onrype vrugten , en des derge-

zamentlyke Bondgenooten oplettendheyd

onwaardig, zelf niet ecns in bedenken ge-

nomen. Echter mids men Vrankryk en

van den gedaanen voorftel , en van de on

der het gemeen verfpreyde ontvverpen als

den uytvinder aanzag, zoo hebben die ge-

zamenrlyk aanlcyding tot het in 'r licht

komen van deezen gedenkpenning gegee-

ven.

17054

(1) Europ.

Merk.

I. ftuk ,

I70j. rag«

195.

(3) Europ;

Merkur.

1 ftuk,

1705. pag.

12.

Op de eene zyde ftaan drie ronde vortfhllen door eenen keten omvangen, op wier müdelflcn

eene muurkroon rull en dir. opfchrifr geltcld is:

AUGUSTA, ULMA, LANDAVia TRARBACHo GIBRALTARia

ALIISQJJE RECEPTIS.

AUGSBURG, ULM, LANDOU, TRAARBACH, GIBRALTAR EN

ANDEREN FEROFERD.

Ooo 00 г Op
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*7°f- Op den twccdcn voctftal aan de rechter hand ruft een laauwerkrans boven dit op

fchrift:

PUGNA TERRESTRI II JULn ET XIII AUGusti.

BEKOMEN DOOR НЕТ LANDGEFECHT OP DEN г

FAN HOOI' EN DEN 15 FAN

OOGSTMAAND.

De derde eyndelyk, die eene fcheepskroon voert, is met dit opfchrift bcftempeld:

PUGNA NAVALI AUGUSTI

BEKOMEN DOOR DEN SCHEEPSSTRTD DEN g FAN

OOGSTMAAND.

Waarrondom , 200 in den rand als op den voorgrond ftaat:

GALLIS, HISPANIS, BAVARIS INFELICISSimus, GERMANIS,

ANGLIS, BATAVIS FELICISSIMUS ANNUS

M D С С I V.

НЕТ JAAR 1704 AAN DE FRANCOIZEN, SPANJAARDEN EN

BETERSCHEN ALLERONGELUKKIGST, AAN DE DUTT-

SCHERS, ENGELSCHEN EN HOLLANDERS

ALLERGELUKK1GST.

(*) uiJittl De tegenzyde heeFt geene verbeelding , maar tot beantwoording van eencn hiervoor (*) befchree«

f«l. 177. vcn Franlchen rreedepenning , allcen die opfchrift:

LUDOVICO MAGNO,

QUI, BAVARIS DEBELLATIS,

GALLIS TOTIES DEVICTIS, SOCIIS ELECTORIBUS

BIS SUBACTIS, GERMANIS, ANGLIS,

BATAVIS TRIUMPHANTIBUS,

SUIS CLASSIBUS FUGATIS ET INCENSIS,

A FOEDERATIS PACEM EXPECTAT,

PETIT ANNO MDCCV.

AAN LODEfFTK DEN GROOTEN9

DIE, NAA »2* FERSLAAN DER BE1JERSCHEN,

НЕТ ZOO MENIGMAAL OFERfFINNEN DER FRANCOIZEN,

НЕТ TWEEMAAL ONDERBRENGEN FAN DE KEURFORSTEN

ZYNE BONDGENOOTENi

НЕТ ZEEGEPRAALEN DER DUTTSCHERS,

ENGELSCHEN EN HOLLANDERS,

НЕТ FERJAAGEN EN FERBRANDEN ZTNER FLOOTEN,

FAN DE BONDGENOOTEN DEN FREEDE FERfFACHT

EN SMEEKT IN НЕТ JAAR 170J.

En
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(r) Europ.

Merkur.

l. iluk ,

1705 . pag.

75

(a.) Europ.

Merkur.

I. (luk ,

1705. pag.

137.

0) I. Dn!

да 3.

En zekerlyk de gezamenlyke Bondge

nooten dachten nergens minder op dan

om zich in eene vreedeshandeling met

Vrankryk in te laaten. In tegendeel de

Hertog van Marlboroug, om de toerullin

gen tot den aanûaanden veldtogt met te

meer kracht aan te binden , had zich

op het eynde van den voorgaanden

naar de Hoven van den Koning van

Pruysfe, den Landgraaf van Heste, en

de Hertogen van Wolfenbuttel (r) en

Hanover begeeven , en was niet dan

met het eynde van het jaar, verzeld van

den in Duytfchland gevangen gekreegen

Graaf` van Tallard en de andere Franfche

Bevelhebbers, naar Engeland vertrokken:

alwaar hy door de Koningin minlyk ont

fangen en door beyden de (a.) Huyzen

op eene zeer verpligtcnden wyze be

groet wierdt, wegens ’t voordeel aan alle

de Bondgenooten in ’t gemeen, en den

Huyze van Oolienryk in ’rbyzondcr toe

gebragt. Het welke , gelyk het voorheen

door twee huuwelyken tot (*) deeze hoog

te was opgeklommen, en door de vrugt

baarheyd van naakomelingen zich in alle

de voornaamfie hoven van Europa had uyt.

gebreyd , door vhennytllcrven van de man

lyke hoofdtak in Spanje zich thans wegens

de crfvolging dier ryken in eenen diepen

oorlog zag gewikkeld , het overige des ge

flachts binnen weynige manlyke «naakome

lingen bepaald en tot geene kleyne droef

heyd des ryks en aller in ’t verbond ge

t-reedene magten in dit jaar door het alge

meen llerflot den eerûen des geilachtsont

vallen. Op ’t eynde van ’t voorgaande

jaar had zyne Keyzerlyke Majelleyt zich

aan eene kleyne onpaílykhcyd al niet wel

bevonden , welke toenmaals zoodaanig

toenam, dat men voor quaade gevolgen

beducht was, en zich verpligt achtte den

(3) Roomfchen Koning by afgezondene

renboden daarvan kennis te geeven, op

dat hy zyne optogt van Landon naar Wee

nen tog wilde verhaaûen. .En hoewel die

.ziekte toen van geen gevolg was, zoo

wierdt de Keyzer in ’t midden van Gras

maand weder door eene nieuwe aangetafl,

welke dagelyks, onaangezien alleaange

wende menichlyke middelen, en de vuuri

ge gebeden des Hofs, zoodaanig toenam,

dat men zyne dood onvermydelyk oor

deelde. lnvoege hy,naa zich behoorlyk

daartoe bereyd , de Sakramenten zyner

kerke ontfangen,en den Vaderlyken zegen

aan zyne Doorluchtige zoo aldaar tegen

woordig als afweezig zynde kinderen (4)

gegeeven te hebben , den vyfden van Bloei

maand omtrent drie uuren des middags in

de armen zyner bedrukte Gemaalinne en

den ouderdom van vierenzestigjaaren,tien

maanden, en zesentwintig dagen het iler

velyke afleydde. Welk lhrertlyk verlies

men ’s daags daarnaa by’topenen vau’t lyk

bevondt door eene waterzugt op de borll:

voornaamelyk veroorzaakt te (5) weezen.

Onbefchryvelyk was de droefhcyd des

Hofs, ongemeen de weeklachten zyner

toegenegene onderdaanen, en de verílaa

genheyd niet minder van alle de met hem

in verbond getreedene Moogendheden we

gens het fmartlyk afllerven van eenen

Voríi, van wiens ontydigen uyrgang men

de gedachtenis 0p deeze penningen'vereeu

wigd vindt. ‘

°17°5.

(3) Europ.

Mcl'k.

l. iiuk ,

x70» а.36.51’8

(4) Eur .`

Merkur??

l Я“)! ‚

1705. pag.'

189.

(5) Europ.

Merkur.

I. Íluk ,

|705. pag.'

190.

 

I Rondom des overleeden Keyzers borílbeeld, wiens hoofd met eene liraalkroon tot een teken (6) ou.

.der (6) vergoding veriierd is, leeli men dit randfehril't:

LEOPOLDUS, ROMANoRuM IMPEn/r'ron SEMPER Aucus'rvs,

GERMnNr/E, HUNGARi/E, ВОНвмыа REX.

LEOPOLD, ALTTD DOORLUCH'TIOG KETZER DER ROMETNEN,

KONING IÍ/IN DUTYSCHL/IND, [JUNG/[RTE

EN BOHEEAIE.

~ 1111 ‘DML PPP PP OP

daan R.

MoOg.

pag. 87.

и
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1705". Op den voorgrond lceft men onder de gemelde beeldenii voorts nog (1) deezc fpreiik:

(!) Horat. : _

Саш. lib. OMNIBUS FLEBILIS OCCIDIT,

J.^4* Die V МАИ Anno MDCCV.

HT IS TOT DROEFHETD VAN ALLEN GESTORVENy

DEN s DAG VAN BL0E1MAAND IN 'T JAAR vjoy

■ • »

(г) Ou- Op de tegenzyde ziet men denzelfden Keyzer, als eenen anderen (г) Markus Aurelius, door

Moog11" eenen arend naar den Hemel voerenj binnen deeze (3) fpreuk van den Mantuaanfchen Helden-

pag. 469. dichter :

(3) Virg.

E£bV. MIRATÜR LIMEN OLYMPI,

V 5 57 SUB PEDIBUSQUE VIDET NUBES ET SIDERA.

HT VERWONDERT ZICH OVER НЕТ HEMELSCH PALETS

EN ZIET DE WOLKEN EN STERREN ONDER

ZTNE VО ETEN.
i

(4) Ovid- De voorgrond is nog beftcmpeld met deeze woorden van den Romeynfchen (4) Minncdich-
Metam. tpr. H

lib. XV, KI'

870. ORBE RELICTO

ACCESSIT ÇOELO.

DE fVERRELD VERLAATENDE VERMEERDERT HT

DE HEMELLINGÉN. , ■

Шш.°]?ь! Eyndelyk is de dikte des pennings nog met decze (f) fpreuk van den Romeynfchen Licmnger

II. epift.ij bcftempeld:

f.6.

POST INGENTIA FACTA DEORUM IN TEMPLA RECEPTUS.

NAA ONGEMEENE GROOTE DAADEN IN DEN ТЕМ*

PEL DER HEMELLINGEN ONT-

FANGEN.

II Het gelaurierde en met eene kante bef geGerde borftbeeld van den zelfden Keyzer is op de

voorzyde van den tweeden omringd door deezen tytel :

LEOPOLDUS, Dei Gratia ROManorum IMPerator AU-

Gustus, GERMani£, HUNGaaia,

BOHEMiä REX.

LEOPOLD, DOOR GODS GENADE DOORLUCHTIG KETZER

DER ROMETNEN, KONING VAN DUTTSCH-

LAND, HUNGARTE EN BO-

HE EME.

De tegenzyde, die geene vcrbeelding heefc, is met dit Iangwylig opfchrift beitera-

peld :

EDITUS PARTU CíESAREO IX JUN11 Anno MDCXL

VIENNiE,

PATRE FERDINando III IMPERATore,

M A-
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MATRE ANNA PRINCipe REGia HISPANica,

CORONATUS REX HUNGARY Anno MDCLV XVI JÜNn

BOHEMIAE Anno MDCLVI XIV SEPtembris,

IMPERATOR Anno MDCLVIII XVIII JULu,

TURCAS Anno MDCLX IRRUMPENTES Anno MDCLXIV

FELICITER REPRESSIT, Anno MDCLXX

HÜNGariä REBELLES DOMUIT, Anno MDCLXXIL

BELLO GALLICO VARIA FORTUNA IMPLICITUS

TURCAS Anno MDCLXXXIII

GERMANIA IMMINENTES PROCUL EXPULÎT,

A GALLIS ANno MDCLXXXVIII

ET OB SUCCESSionem HISPanicam Anno MDCC

PETITUS VINDICTA SUMTA VICTOR ANno MDCCV

V MAII OBIIT.

ZTNDÈ GEBOOREN UTT НЕ Т KETZERLTK HUUWELTK

W. ТЕ WEENEN,;

FAN KETZER FERDINAND DEN HI ZTNEN FADER,

Ëtf'FAN ANNA KONINGLTKE PRINSESSE

FAN SPANJE ZTNE MOEDER

DEN 9 FAN ZOMERMAAND 1640,

GEKROOND TOT KONING FAN HUNGARIÈ IN

НЕТ JAAR 16ц

DEN 16 FAN ZOMERMAAND,

FAN BOHEEME IN НЕТ JAAR i6¡6

DEN 14 FAN HERFSTMAAND,

EN TOT KETZER IN НЕТ JAAR i6fS

DEN 18 FAN HOOIMAAND,

HEEFT HT DE TÜRKEN IN 'Г JAAR 1660 INGEFALLEN

GELUKKIGLTK IN НЕТ JAAR 1664 GESTUTTb

IN *T JAAR 1670 HEEFT HT DE PFEERSPANNIGE

HÜNGAAREN GETEMDi

IN НЕТ JAAR 1672 IN DEN FRANSCHEN OORLOG MET

WISSELFALLIGE UTTKOMSTEN

GEPFIKKELDy

HEEFT HT DE TÜRKEN IN НЕТ УAAR i68j

DUTTSCHLAND OP DEN HALS FALLENDE

ZEER FER TE RUG GEDREEFEN

EN ZOO DOOR DE FRANCOIZEN IN НЕТ yAAR 1688,

ALS OM DE SPAANSCHE ERFFOLGING

IN 'T yAAR 1700 BEOORLOGD,

Ppp pp г
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l7of.

(i) Europ.

Merkur.

l (luk ,

1705. pag.

19o.

(a) Europ.

Merk.

I. пик ‚

l 'IOS' Paß'

2.93.

(3) Num.

Hiilor.

массу.

fol. 481..

IS HT, Nfl/1 ’T NEEMEN VAN WRd/IK,

1N ’T :7d/iR 1705' DEN f [/le BLOEIM/ÍÃND OVER

WINN/IJR GESTORVEN.

De dikte des ennings is voorts met des overleedens gewoonlyke zinfpreuk , die hy Keyzer ge

kroond worden е aannam, beûempeld:

CONSILIO ET INDUSTRIA.

DOOR R11/1D EN BELETD.

’s Daags naa ’s Keyzers overlyden ,

wierdt des zelfs lyk gebalzemd, het hart

naar de Laurettaanfche Kapel van de hoofd

kerk der Barrevoeter Anguftynen in de ge

woonlyke plaats achter het altaar, en'het

overige der ingewanden naar de Domkerk

van Sint Steven gebragt. Het gebalzemde

lyk zelf lag nog dien avond in Spaanfche

kleeding op een (1) goudlake praalbedde,

onder eenen zwarten fluweelen hemel inde

groote hofzaal, die alom met rouwůoflen

behangen was, tulïchen een groot getal

ontllookene waskaarien ,welken op zilvere

kandelaars ûonden, openlyk ten toon:

hebbende aan de rechter zyde van des zelfs

voeten op een kolllyk kuffen de Keyzer

lyke kroon, den ryksappel, den {chep

ter en het Gulden vlies, en aan de flinker

op een tweede het zwaard. Den tienden

’s avonds, gefchiedde de begraavenis , zyn

de de (haaren , waarlangs de (toet moei't

gaan, met planken bevloerd, de huyzeu

alom verlicht, en, behalven de Raaden,

Hovelingen, en bedienden des Hofs, door

alle de zoo geordende als ongeordende

Geeûlyken der (lad voorgegaan ,midsgaders

de baar, die met oud en zwart laken

overdekt (z) en met verlcheydene Vorli

lyke eerrekenen belegd was , door des

overleedens Zoon Keyzer Jozef, zyne

Gemaalinne, de drie Aartshertoginnen, de

Hofjuŕlers, verzeld van de vrouwen der

eerfte Hovelingen en Guldenvliesheeren

alle in diepe rouw tot in der Kapuçynen

kerk gevolgd, alwaar het lyk, naa ’t ver

richten der gewoonlyke kerkdienllen, in

des gellachts grafkelder naait de zilvere

kiff van Keyzer Ferdinand den lll zynen

Vader, waarvan (3) men toen bevondt

een goed fluk gelioolen te zyn', omtrent

elf uuren des nachts wierdt bygezet. We»

gens dit onverwacht affterven voorgeval.

len in eenen tyd, dat de veldtogt moel`t

geopend worden, had men in ’t begin gee

ne kleyne rede om voor eenige vertraa

ging ln’t afvaardigen der haaiivereyfchen

de zaaken bekommerd te weezen,rriaar ge

lyk de nieuwe 'Keyzer Jozeph (want die

was al over vyftien jaaren tot zyns Vaders

opvolger (4) verkoozen en ingehuld)federt

des overleedens сете ziekte de belliering

der rykszaaken had by de hand gevat,

zoo ûelde hy than-s ook aanflonds op alles

orde , zoudt den PriusEugeen van Savoije,

nevens de bekendmaaking van zyns Vaders

overlyden , een onderlland van honderd

duyzend florynen, en aan alle де Afgezan

ten by de Buytenlandfche Moogendheden

nieuwe volmagrsbrieven, midsgadersdaar

nevens aan den Graave Goeifen (5) 2упеп

Afgezant in ’s Graavenhaage eenen eygen

handigen brief, om-daar by en van zyns

Vaders afllerven en zyne opvolging tot

den Keyzerlyken troon aan hunne Hoog

moogendheeden kennis te geeven. Dee

zen overhandigde de Keyzerlyke Afgezant

aan den Heer Zallick voorzittend lid der

Algemeene Staaten, welken diensvolgens

zyne Keyzerlyke Majellcyt te Weenen,

door handen van hunnen Afgezant den

Heer Hamel Bruyninx, een fchriftlykant

woord lieten toekomen, waarby zy de

zelve, naa ’t afleggen van het gewoonlyk

rouwbeklag , wegens haare verhefling ge.

luk wenfchten. De z_elve pligtplecging

lieten zy by den Keyzerlyken Afgczant

door hunnen Agent Roofenboom niet

alleen mondeling afleggen , maar hem ook

met een verklaaren dat des zelfs perfoon

en bediening van buytengewoonen (*)

Afgezonde zyner Keyzerlyke Majelleyt,

volgens zyne hernieuwde volmagt,aan hun

ne Hoogmoogendheden,gelyk die tot nog

toe geweelt was, zoo ook in ’t vervolg ten

hoogfle zoude aangenaam _ weezen. De

komfl: nu van des overleedens oudûen

Zoon tot ~den Keyzerlyken troon gaf

ondertnflchen aanleyding, dat in Duytfch

land de volgende penningen gemunt

zyn.

(4) Heiß

hill. de

l'Empir.

tom. l.

pag. 1.19.'

(5) Refol.'

der Staat.'

Gener.

l 6 Mey

x 705. Ю};

653

(') Extra

onlin.

Enr/oye'.

IOp
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I Op een zeer pragtig graf, waar mede de voorzyde van den eerllen bellempeld ls , rus

ten drie Vorlllyke kroonen boven dit opfchrift, ’t gene op den voet van dat praalgcvaarte ge

lleld is:

DIvIs MANInus LEOPOLDI MAGNI, P11,

FEchrs, Замена AUGUSTI

PATRIS PATRIIF., QUI TERRIS EREPTUS

COELUM PETIIT Dir; y Marr 1707.

.MN DEN HEMELSCHEN GEEST VAN LEOPOLD

DEN GROOTEN,

GODVRUGTIGEN, GELUKKIGEN,

STEEDS DOORLUCHTIGEN HHDER DES VHDERL/INDS,

DIE` HHN DE WERRELD ONTRUKT NHÄR DEN HEMEL

` GESTREEPD IS

DEN ,- D40 VAN BLOEIME/IND 1707.

Aan den voet van dit Vorlllvk graf zit Duytfchland , kennelyk aan zyn wapenfchild waarop

làeîdleunt, als eene weenende vrou, boven dit opfchrift 5 ’t gene op den voorgrond ge

e is:

LUCTUS PUBLICUS.

DE DROEFHETD VAN ’T GEMEEN.

1111 Фее]. Qq q qq Voorts
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1705". Voorts lceft men nog in den bovenrand deeze fpreuk van den Romeynfchcn (1) Lier-

(.) Herat. Achter:

Epift. lib.

IL vf.14. EXTINCTUS AMABITUR IDEM.

HY ZAL NAA ZYNE DOOD EVENZEER BEMIND WORDEN.

Terwyl de glori op de regenzyde de geftarde beeldenis van den overlceden Keyzer naar de wöl

ken voert, ziet men benede het ter aard geknielde Keyzerryk beyden zyne armen tot den nieu-

wen Keyzer, welke op zynen troon ftaat, boven dit opfchrift, uytileeken:

IMPERII SOLATIUM.

DE TROOST DES RYKS.

Wie nu deeze trooft is , geeft dit bovengcftclde randfehrift te kennen:

LEOPOLDUS IN JOSEPHO IMMORTALIS.

LEOPOLD IS IN JOZEF ONSTERFELYK.

Eyndelyk, op dat 'er niets op den penning lcdig zy, is des zelfs diktc nog met dit jaarfehrife

beítempcld:

VIVIs ereptVs patrI/б pater DIVVs LeopoLDVs In Iosepho

rILIo reDIVIVVs.

DE VERGODE LEOPOLD, FADER DES FADERLANDS, ÜYT

НЕТ LEEVEN GERUKT ZTNDE, HERLEEFT IN

ZYNEN ZOON JOZEF.

II Met de geharnaile beeldenis van den nieuwen Keyzer is de voorzyde van den tweeden bin

nen het randfehrife deezer tytelen ; beftempeW :

JOSEPHUS, Dei Gratia ROManorum IMPERATOR

- Semper Augustus.

JOZEF, DOOR GODS GENADE ALTYD DOORLUCHTIG

KETZER DER R0ME2NEN.

Op de tegenzyde hoadt de zwaartyvige Herkules in de flinker hand zyne knots , en

(i) Ovid, in de rechter den wcrreldkloot , onder deeze fpreuk (z) van den ongelukkigen Minnedich-

faft. lib.I. ter:

#•5534-

FONDERA COELESTI MENTE PATERNA FERET.

MET EEN HEMELSCH GEMOED ZAL HY DEN FADER-

LIKEN LAST TORSEN.

Op den voorgrond leeft men deeze fpreuk, waarmede (}) Jozef, zoon van den Aartsvader

Mofis kap Jak°bj door Pharao Koning van Egypte in zyne landtaal begroet wierdt:

xu.*.4S;

SERVATOR ORBIS MDCCV.

DE BEHOUDER DER WERRELD. I70f.

Hcios fv Rondom op de dikte des pennings is voorts nog deeze (4) fpreuk van den Mantuaan ge-

* fteld:

PER-
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\

PERPETUA SOLVET FORMIDINE TERRAS. ' 1701:

HT ZAL DE LANDEN VAN DE GESTAADIGE VREES

ONTHEFFEN.

f III Het geharnaiìe en met het Guldenvlies veriierde borilbeeld des nieuwen Keyzers üaat op

de voorzyde van den derden belcnd met dit randfchtift:

JOSEPHUS, DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR.

_?OZEF, DOOR GODS GENADE KETZER DER

КОМЕТА/ЕЛ.

Onder een Iìraalend en driehoekig oog is op de andere zyde een bloote degen met eenen laurier

tak omwonden, zynde het aangenome blazoenteken des Keyzers, gepaard met deeze zyne ge

woonlyke fpreuk:

AMORE ET TIMORE. \

DOOR LIEFDE EN VREEZE.

 

IV Op de voorzyde van den vierden (laat wederom de gelaurierde beeldenis des zelven Kcyzers

/ Qq ч qq 7- от
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1705*. omzoomd door den zelfden tytel; dan op de tegenzyde zit hy in Romeynfch gewaad op eene

werreldkloot houdende in de flinkere hand de rooilpaan van 4 aangevangen ryksgebied, welke

door de overvloed bekranft wordt, terwyl Mars hem cenen degen aanbiedt , rondom welken de

Overwinning eenen lauwertak heeft gevlogten:

FELICiuM TEMPORUM REPARATIO.

fi) Ou-

daan R.

Moog.

pag.314.

HERSTELLING DER GELUKKIGE TTDEN.

Zynde dit omfchrift van de oude penningen der Vorftlyke (1) kinderen van Konflantyn den

Grooten ontlcend. Op den voorgrond lbat dit opfchrift:

JOSEPHO IMPERatore REGIMEN FELICITer CAPES-

SENTE MDCCV.

KETZER JOZEF НЕТ RTKSBESTIER GELUKKIGLTK

AANVAARDENDE i;Oj\

En hoewel aldaar het jaar, wanneer dit voorviel, flaat uytgedrukt, zoo leeft men nog op de

diktc des pennings ten overvloede deeze cwee jaarduydende dichtregels :

Höstes IMperII forro DepeLLe Iosephe

ET PROSPER PERGENS HOStICa REGNA PETE.

О yOZEFl DRÏF FERAF DE VTANDEN FAN НЕТ KETZER-

RTKt EN GELUKKIGLTK VOORTVAARENDE

RAND DE VTANDLTKE LAN-

DEN AAN.

(1) Ovid. V Met 's Keyzers beeldenis , zynde wederom gelaurierd en in 't harnas, is de voorzyde van den

lib? xv! vyfdcn beftcmpeld , wier randfchrift deeze fpreuk van den Minnedichter (г) is:

&7S9* HOC PRESIDE RERUM

HUMANO GENERI SUPERI CAVISTIS ABUNDE.

О HEMELINGEN! GT HEBT VOOR 'Г MENSCHELTK GESLACHT

OVERFLOEDIG, ONDER DEEZEN BEST1ERDER VAN

ALLEN, ZORG GEDRAAGEN.

Wie nu dees beftierder is, geeft het opfchrift van den voorgrond dier zelfde zyde te ken*

nen:

JOSEPHUS, Dei Gratia ROMANorum IMPERATOR

Semper Augustusj Anno

MDCCV.

JOZEF, DOOR GODS GENADE ALTTD DOORLUCHTIG

KETZER DER ROMETNEN¡ IN 'T

JAAR I70f.

In de gedaatite eener vrouwe met eene muurkroon op haar hoofd, flaat, op de tegenzyde, de

r w. Neurembergfche vryeftaat naaft eenen ontftookenaltaar, hebbende het gezigt naarden Hemel ge-

yEn.i'ik' keerd, deflinker hand op de borft en in de rechter eene oflernapom, volgens deeze (3) fpreuk,

M*334> alle heyl vandaar over den nieuwen Kcyzer te verzocken:

SIS
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SIS FELIX, NOSTRUMQUE LEVES, JOSEPHE, LABOREM.

O JOZEFl WEES GELUKK1G EN FERLIGT ONZE

DRUKKINGEN.

Dat mi door deeze vrou de Neurcmbergfche vryeftaat betekend wordï, geevcn niet alleen de

wapenfchilden , waarmcde het altaar behangen is , maar deeze woorden, welken boven deeeríle

letters van des penningmaakers naam op den voorgrond ílaan, te kennen:

VOTA REIPuBLicjE NORIMbergensis FRO FELici IMPerio

OPTimi PRI.NCIPIS.

DE WENSCH FAN DEN NEUREMBERGSCHEN FRYENSTAAT

VOOR DE GELUKKIGE HEERSCHAPPTE VAN

ALLERBESTEN PRINS. ....

Voorts is de dikte des penniogs nog beftcmpeld met deeze (i) gewyde fpreuk :

ITE AD JOSEPH, ET QUlbQJJID IPSE VOBlS

DIXERIT, FACITE.

! . GENesis 41. Versu ff.

GAAT TOT JOZEF, DOED WAT НГ U ZEIDT.

DER SCHEPPINGE 41, НЕТ ff FERS.

, « л i - - - £ -

VI De ßerlyke beeldenis der nieuwç Kcyzerinnc wordt , omzoomd door deeze tytelen, op

de voorzyde van den voorlaatílen gezien:

AMALIA WILHELMINA,

Dei Gratia ROManorum IMPeratrix,

HUNGariä ET BOHemi>e REGina,

NATA PRINCeps BRUNSvicENsis ET LUNebur gensis.

AMALIA WILHELMINE,

DOOR GODS GENADE KETZERIN DER ROMETNEN,

KONINGIN FAN HUNGARTE EN ВОНЕЕ ME,

GEBOORE PR1NSES FAN BRONSWTK EN LUNENBURG.

(1) IBock

Molls кар.

XU.yI.S5.

Zy was in 't jaar zeftienhonderddrieënzeventig gebooren , en de jongfte Dochter van den

Roomfch geworden Johan Frederik Hertog van (г) Hanover en Benedicta Henryne Dochtcr Hubn,

van den Paltsgraaf Eduard van de Simmerfche telg en over zes jaaren met des overleeden Keyzers Geflachtk!

Zoon getrouwd , by wien zy , bchalven eenen jong geilorven zoon , twee dochters geteeld taf. 191.

beert.

Boven het jaar i70f cn den naam van Johan Georg SEIDLITZ penningmaaker te

Weencn, ziet men op de tegenzyde cn den boord der zee, waar.in twee fcheepen vaaren, eenen

hoogen met laurier omvlogten pylaar, welke eeneKeyzerlyke kroon torft , nevens deeze haare gc-

woonlyke zinfpreuk:

RECTE ET CONSTANTER.

RECHT EN STANDFAST1GLYK.

VII De cene zyde van den laatften heeft geene verbeelding, maar is beftempeld met dit op-

fchrift:

Uli Т>ееt. Rrr rr JO-
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JOSEPHUS IMPERATOR REGNAT AMORE ET TIMORE,

FAC1T

M D С С V.

KETZER JOZEF REGEERT MET LIEFDE EN FREES.

T GENE UTTLEFERT

i70f.

Те wccten naar de uytrekening der Kabbalisten , hoe dit nu gefchiedt geeft deeze tafel , op de

tegenzydc gefteld, tc kennen, welke de penningmaaker G: KOHL ER, den Keyzertoc-

wydt :

САВВАЬЖ CLAVIS.

A - - i G - - 7
N - - 40 T - - 100

В - - г H - - 8 О - - fo V - - 200

С - ■ 3 I - - 9
P - - 60 w - - 300

D -
■ 4 К - - 10 Q - - 70 X - - 400

E - - Г
L - - 10 R - - 80 Y - - yoo

F - - б M - -
3°

S - - po Z - - 600

HUMILLIME OFFERT

G: KÖHLER.

DE SLEUTEL DER KABBALA.

A - - i G -

: î

N - - 40 T - - 100

В - - % H - О - ■ f° V - - 200

С - -
\

I - - p P - - 60 w - - 300

D - -
4 К - - 10 CL - - 70 X - - 400

E - -
Г L - - 20 R - - 80 Y - - fOO

F - - 6 M - - 30 S - - po Z - - 600

DRAAGT OP 'T ONDERDAANIGSTE OP

G: KÖHLER.

Eyndelyk leeft men op de dikte des pennings deeze heylwenfch :

SIT INEFFABILIS, SIT INNUMERABILIS AUSTRIA

GLORIA.

DAT DE GLORI FAN OOSTENRÏK ОNUTTSPREEKELTK

EN ONTELBAAR ZT.

Onderwylen was de tyd tot het openen

van den veldtogt genaderd , de krygsben-

den trokken van alle kanten op de grenzen

der Vereenigde Geweften byeen , en was

de Hertog van Marlboroug, om dietege-

Ci)Euiop. bieden, den veertienden (1) van Gras-

j^ur- maand uyt Engeland in 's Gaaavenhaage

i7oj. pag. aangekomen. Vanwaar hy, naa weynige

27<5- dagen vertoevens, naar het leger verreysde,

MefkUrop- c §cne z'cn voor ^e eer^e maal °P ^e

I.ftuk, hoogte van Harcourt tuffchen Maaftricht

*J°J* Pa8- en Luyk neêrfloeg. Naa de benden (2) al-

hier bezigtîgd tc hebben , trok de Hertog

met een groot gedeelte der zelven naar de

Moezel , om , gelyk met de andere Bond-

genooten naa 't eyndigeu van den laatften

veldtogt was afgefprooken, aldaar den

noodigen toeftel te vinden en met de Duyt-

fche en andere hulpbenden tydig veree-

nigd, de beraamde krygsverrichtingen in

dien oord tegen Vrankryk werkftellig te

maaken , niet twyfelende of die kroone

zoude 00k een gedeelte baarer benden uyc

Nederland naar de Moezel zenden , om

aan
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aan zyne onderneemingen het hoofd tcbie- ,

den. Dan de Franfche ßevelhebbercn wee-

tende hoe 'er in dien oord niets min

der dan de afgefprooke voorzorge gedraa- ?

gen was , hielden hunne krygsmagc in Ne- •

derland bycen , om , rerwyl de Hertog 1

van Marlboroug veel tyds in 'c afwachten

der in aantogt zyndeDuytlchebenden ñut

ióos moeft verfpillen , merde zelven iet van

gewigt aan de Maas te onderneemen. Zy

kwamen dan van achter hunne landwallen

te voorfchyn , overmids het achtergeblee-

ve Staatfche leger, te zwak om hen het

hoofd te bieden , onder de veftingwerkeu

(i)Europ. van Maaftricht zieh (1) had begraaven.

î!ih!k, Den zevenentwintigften van Bloeimaand

170$. pag. flocg zieh het vyandlyke leger re Vigna-

' mont en Val Nôtre Dame neder, en,

naa eenige benden over de Maas gezon-

den te hebben, nog den vclgenden dag

het beleg voor Huy. Deeze ftad als zyn-

de zonder tegenweer, gaf zieh aanftonds

doch onder voorwaarde over , dat de fte-

deliugcn by hunne vrydommen zouden

blyven gehandhaafd, en de bezettelingen 1705-.

volle vryheyd hebben om op 't îlot te wy- ■

ken, 't gene uyt de ftad niet zoude moo-

gen befchooten, nochte der inwooneren

huyzen daaruyt weder befchaadigd wor

den. Tuflchen den dertigften (2)eneenen- $^£™p'

dertigften wierden de loopgraaven tegen de 1 Лик,"

fterkte Picard geopend, en die en haare 'joj. p»g.

buytenwerken in den derden ftorm op den 31 '

Vierden der volgende maand veroverd.

Vervolgcns lieten de Franfche Bevelhebbers

tegen de overige fterkten met de uyterfte

fpoed nieuwe, beukeryen aanleggen, van

welken met dertig muurbreekers en twintig

mortieren tot den tienden, met die uyt-

komil gevnurd wierdt , dat de Stedevoogd

Kronftrom zieh met zyne onderhoorige

bezettelingen rot krygsgevangenen moeft

overgeeven. Dit voordeel gaf den Bra-

branderen moed, die op zoo goed begin

deezen legpenning ilaande , by 't ver-

volg eenen diergelyken voortgang hun-

nen nieuwen Vorft daarby toewenfeh-

ten.

Het gekroond wapenfcbild van Koning Philips ftaat op de eene zydej binnen deeze ty te

len:

Í

PHILIPPUS V, Dei Gratia HISPaniarum ET INDIARUM

REX: lyof.

PHILIPS DE Г, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN: 1705-.

Op de andere zyde zit hy in volle wapenruiling te paardc met den bevelftaf in de rechterhand f,^ pfalm

cn omvangen door (3) deeze gewyde fpreuk : XLIV,

- vf. 4$.

PROSPERE PROCEDE ET REGNA.

GAA GELUKKIGLYK FOORT EN REGEER.

En dewyl dit de wenfeh was van alle zyne toegenegene onderJaancn , zoo ftaat nog op den

voorgrond .

VOTA PUBLICA.

TOEITENSC HINGEN FAN '? GEMEEN.

Rrr rr г De
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170;.

(r) Europ.

Merkur.

Il. lluk ,

1705- раз.

39

(a.) Europ,

` Merkur.

lI.Íluk,

1705. pa'.
65. D

(3) Europ.

Merkur.

11.1luk ,

17o .pain
66. s °

(4) Europ.

Merk

Il.ilult ,

1705. pag.

7o.

De Hertog vanMarlbotoug had niet zoo

dra de tyding van het overgaan van l-Iuy

tot zyn groot ongenoegen ontfangen, en

hoe de Françoizen federt ook voor де

fterkten van Lnyk gerukt waaren of hy be

íloot den Moezelllroom verlaatende met

zyne benden te rug naar Nederland te kee~

ren , (dewyl hy , door ’t niet verzorgen

van den voorheen aan hem beloofden voor

raad, zyn aanbetrouwd leger reeds(r) zag

gebrek lydenf, de verwacht wordende hulp

benden nog ver afweezig en zich desvoor

eerft in geenen [laat om iet van gewigtsin

dien oord te onderneemen. Op de aan

komft van des Hortogs afzakkende krygs

magt te Maaftricht,verlieten de Franlchen

de reeds in bezit genoome (lad Luyk, bra

kende aangevange belegering van der zelve

flot op en weeken, volgens hunne oude ge

woonte, achter hunne opgeworpene (2)

landwallen. In tegendeel zoo kwam nu

het Staatfche leger, door de uyt Duyrlch

land gekomene benden verflerkt, uyt zy

ne voorheen opgeworpene verfchanfìngen

te voorlchyn, berende en heroverde bin

nen weynige dagen de “ад (3) Huy,jabe

floot de vyandlyke landwallen zelfs te vcr

meelleren, waar achter de Françoizen tot

nogtoe altyd het gevecht hadden weeten te

ontwyken. Tot het uytvoeren van дее

zen gewigtigen aanflag, welke door den

Hertog van Marlboroug was ontworpen,

brak het verbonde leger des nachts van den

zeventienden v_an (4.) Hooimaanduytzyne

legerplaats op,en trok recht op de Franfche

landwallen om te Heylisheym by het dorp

en ’t flot van Wang, midsgaders de dorpen

Nederhespen en Ooftmaalen, volgens de

ontworpene maatregels, gelykerhand inte

breekcn. In den vroegen morgenllond van

den volgenden dag bevondt zich de voor

hoede ter bellemde plaatfen. De Graaf

van Noijelles liet het Ilot van Wang flraks

aantaflen , en hebbende het geluk van ’er

zich in ’t kort van meefler te zien, dron~

gen zyne benden met die der vlugtelingen

vermengd gelyklyk binnen de landwallen,

vermeeiierden der zelver flagtboomen , en

fchaarden zich in bequaame orde ten ßryd.

Met gelyke gezwindheyd wierdt het dorp

en де brug van Heylisheym, een half vie

rendeel myls van Wang gelegen, door drie

Battaillons gewonnen , welken gevolg

lyk binnen de vyandlyke befchanfing me

de ftandgreepen. De (*) Onderhoofdbe

velhebber Schults ontmoette geene meer~

dere hinderpaalen by de dorpen Over- en

Nederhespen, invoege der Bondgenooten

ruytery langs die verkreegene en iedertnog

gemaakte openingen onophoudelyk meer

en meer indrong, en op de hoogte zich

van tyd tot tyd in bequaamer orde fchaar

de om den afkomenden vyand af te wach

ten. \Vant des zelfs naaflgelegene benden

hadden op ’t eerûe gerucht van deezen in

breuk llraks de wapenen opgevat, en waa

ren, (g) vyftig Esquadrons en twintig

Battaillons [lerk zynde, tot op den boord

van eenen hollen weg de ingedrongenen te

gemoet getoogen;doch welken onder gunft

van eenig voetvolk daarover' geraakt zyn

de, den vyand, eer hy meerder verfierkt

wierdt, onder де aanleydinge van denHer

tog van Marlboroug firaks zoo 'flerk aan

taflten dat alle het vyandlyk paarde volk,

met achterlaatinge van acht {lukken kanon

en hun toebehooren , wierdt verbroken

en in ’t geheelverílaagen. Invoege de ver

dere toelehietende vyanden, hunne ruyte.

ry dus lelyk getyllerd ziende,niet dan door

eene vaardige vlugt eene gelyke nederlaag

ontweeken. Op deeze wys waaren de

wyduytgeflrekte vyandlyke landwallen

vermeefterd ,en veele voornaame gevangen

llaande het laatfte gevecht bekomen, wier

getal door ’t winnen (6) van Thienen fe

dert nog merkelyk vergroot wierdt, door

dien cen geheel Battaillon, aldaar in be

nen, nevens die fiad, den overwinnaar

moeft overgeeven. Wegens het welgelnk

ken van deezen niet min welbedachten

aanilag heeft men deezen penning ter ge.

dachteniffe in Nederland gemunt.

 

(.) [щит

rmam

Generaal.

(5) Europ.

Merkur.

lLÍluk,

х705- P38

7'.

(6) Europ:

Merkur.

II. link,

Het lier-lyk borflbeeld der Biitfche Koninginne,htbbende het hoofd in het haair gekapt, is in l

de rand. der voorzyde omzoomd door deezen tytelx

ANNA

_ . 1705. pag.' .

zetting leggende, zich tot krygsgevange- 7l
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ANNA, Dei Gr ATIA MAGNjE BRlTANNI£, FRancia ET H I*

Bernia REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENAADE KONINGIN VAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRYK EN

1ERLAND.

Op de tcgcnzyde is het inneemen der vyandlyke landwallen afgebeeld onder decze fprcuk , in (o Vire,

naavolging van die (1) van den Mantuaan: ^n. lib.

X.^.284.

FORTES FORTUNA JUVAT.

НЕТ GELUK HELPT DEN STERKEN.

trent

verfcheydi

voorts op den voorgrond nog die opfchrift leeft :

FOSSIS VALLISQue HOSTium SUPERATISIN

BRabantia ET FLandria

CIO 10 CC V.
. . . . ( . ...

DE VYANDLYKE GRAGTEN EN LANDWALLEN Щ

BRABANT EN VLAANDRE OVER-

WELDIGD i70f. - "..

170J. pag,

150.

(3)Europ.

Merk.

ILftuk,

1705. p»g.

73.

(4) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

i?oj. pag.

191.

En hoewel naa het voofgaande gevecht

het eene gedeelte van 't vyaudlyk leger

naar (3) Namen , cn het andere naar Lo-

ven was geweeken en dus vaneen geíchey-

den,zoo had het eerfte echter, mids de

Bondgenooten te traag hun bekome voor-

deel achtervolgden, niet alleen het geluk

van zieh by hec tweede achter den Deyl

by Loven te vervoegen , maar nevens het

zelve zieh zoodaanig achter dien opgeítop- 1

ten ftroom te verfehanfen , dat het den ,

Bondgenooten federt onmoogelyk waar

daar over te komen , veel min van tot in

het hart van Brabant door te dringen. In-

voege het verbonde leger, hebbende zieh

nu een wyl te vergeeffch in 't gezigt van

het vyandlyke op de hoogte der Abtdyen

van Vlierbeeken Park opgehouden, eyn-

delyk den negenentwintigften van Oogft-

maand naar den (4.) kaut van Leeuwe trok,

't gene, hoewel genoegzaam rondom in

eene moeras gelegen , echter nog dien

zelfden dag zieh door vyftien Battail-

ions en even zoo veele Efquadrons

onder 't beleyd van den Luytenant-

generaal Dedem berend zag. Welke den

tvveeden van Herfrtmaand zekere afgelege

reduyr , door den vyand op den roegang

te land naar de ftad opgeworpen, hebben-

Tteel.

de vermeefterd , door twee Battaillons

aan den kant der Sinttruyfche poort de

loopgraaven milchen negen en tien uuren

's avonds lict openen en tot op honderd

rreeden van den bedekten weg voortzet-

ten. En dcwyl de beukeryen 00k eerlang

vervaardigd waaren , verzogt de Baron du

Mont, die in de belcgcrde itad het bevel

Voerde, nevens zyne bezettiug met alle

tekenen van eer te moogen uyttrekken,

maar dit hem zynde afgeflaagen, was hy

genoodzaakt zieh den vyfden dier maand

nevens zyne onderhoorige manfehap

tot krygsgevangen over te geeven. Im-

middels waaren de vyandlyke landwallen 1705. pag;

geflecht , te Tienen de poorten gefpron-

gen , de fluyzen verbroken cn alle debuy-

tenwerken overhoop gefmeeten , ora te be-

letten dat de vyand, ftaandc de wiDter,

daar in bezetting hieldt. Dus op alles aldaar

zynde orde gefteld, trok het leger naar

Heerenthals, en de Hertog van Marl-

boroug in perfoon (6) naar 's Graaven-

haage,dan op wiens te rugkomftin't leger,

ten verzoeke der Staaten van Zeeland , het

beleg voor Zandvliet geilaagen wierdt. l8J»

Den zesentwintigften van Wynmaand dan

wierden de loopgraaven geopend en bin

nen drie dagen de daarin leggendc bezet-

Sss ss ting

(j) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

193-

(6) Europ.

Merk.

II. ftuk,

1705. pag,
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1705_ ting gedwongen van zich ook( t) tot krygs

gevangen over te geeven. Dit was het cyn

(т)Еш°Р- .de van den veldtogt in Nederland: het le

Merk

пенёк, ger fcheydde van een , en de Hertog van

1705 Marlboroug verreysde andermaal naar (a.)
pag.286.

„Штор, Duyfehland, om met den nieuwen Keyzer

Muk- zelf de onderneemingen van den aanfiaan

ЁЖ деп veldtogt op eenen beteren voet te beraa

187- men. Op zyne aankomfi te Weenen wierdt

hy niet alleen met de uyterfte tekenen van

hoogachting ontfangen , Koninglyk be

fchonken, maar in de aan hem voorheen

opgedraage Vorßlyke _Waardigheyd des

Ryks bevefiigd, de Heerl kheyd Mindel

heym ten zynen voordee tot een Prins

dom verheven , en daarvan aan de Ryks

vergadering te Regensburg (3) kennis ge

geeven, opdat zyn gemagtigde, wegens

dat Prinsdom, aldaar zoude ontfangen , en

hem fiem en zitting in dieldoorluchtige

vergadering verleend worden. .Aan welke

beveiiiging der Ryksvorßlyke waardig

heyd, door den nieuwen Keyzer aan den

Hertog van Marlborong gedaan, eenigen

(4) meenen dat dees penning zyne ge

boorte zoude verfchuld zyn.

 

Rondom zyne geharnaíie beeldenis , want hiermede 'is de voorzyde beilempelcl, leeil.' men

dit dubbele randfchrift:

\

JOHANN“, DUX DE MARLEBOROUGH,

MARCHto DE BLANFORD,

Sncnr ROMANI IMrEnrr PRrNcEPs,

Ет CAMPIMARESGHALLUS GENERALIS EXERCITUI

ANGLICI,

CAPITANEUsQUE GENERALI: IN GERMANIA.

yoHarN, HERz'oG 74N MERLBOROUG,

MERKGREEF VEN BLENFORT,

PRINS'I/¿N ’z HEYLIG ROOMSCH RrK,

ALGEMEEN VELDMEERSGHELK ют 'z EN

GELSCH LEGER,

EN ALGEMEEN HooFDKRstBEI/ELHEBBER 1N

DUITSCHLAND.

(ç) Triit.

lib. IV.

Eleg.X.

Ú. rr9. ¿t

IZO

Met welke laatiie hoedaanigheyd hy bekleed was geweeiiz, als wanneer hy in den aanvang van

den veldtogt met zyne benden uyt Nederland naar den Moezel optrok. De tegenzyde, die

geene verbeelding heeft, voert deeze twee Latynfche dichtregels van (f) Ovidius:

TU DUX ET AUCTOR ES, TU NOS ABDUCIS AB ISTRO,

IN MEDIAQUE HOSTIS DAS REGIONE LOCUM.

M D C C V.

GT ZTT DE AANLEYDER EN UYTVINDER; GTLETDT ONS

VAN DEN DONAU AF EN VERSCHAFT ONS VER

BLTF IN’ ’T MIDDEN VAN ’S VTANDS

LANDEN: :707.

Het

(з) Euror

Merk.

l. iiuk ,

1 706. pag.

2.84.

(4) Num.

Hiiior.

М DCCV.

fol. 544.

‚—`‹—‹
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(r) Europ.

Merkur.

I lluk ,

17o5. pag.

166.

(2) Europ.

Merk.

I. lluk ,

1705. pag.

301.

(3) Europ.

Merkur.

I l . lluk,

1705. pag.

52.

4) Refol.

t er Staat.

Gener.

n Febr.

х 705. 101.

204.

(5) Europ.

Merkur.

I. lilik ,

1705. pag.

2.65.

Het verlies van Gibraltar had Koning

Philips als eene vinnig in den voet flecken

de doorn gefmart en hy des tnlIchen (1)

деп een» en tweeëntwintiglten van Wyn

maand des voorgaanden jaars de loopgraa

ven daarvoor doen openen. De bezette

lingen droegen zich by uytneemendheyd

dapper, rekten meer dan vyfmaanden het

beleg en verfchaften hier door aan de Por

tugeezen gelegenheyd om den veldtogt

door ’t veroveren van (z) Salvaterra te

openen , Valençia de Alcantara llormender

handte veroveren en de op ’t llot geweekene

bezettelingen tot krygsgevangens te maa

ken. Andere lleden van minder belang

ondergingen het zelfde lot, en wierdt dit

alles door het winnen ( 3) van Alburîuer

que eyndelyk bellooten: zonder dat de

Spanjaard immiddels Gibraltar had konnen

dwingen. Want hoewel de belegeraars

het uyterlle geweld tegen de aangevochte

llad te land te werk ftelden, enden toegang

ter zee door verfcheydene vyandlykc oor

logfcheepen onder den 'Heer Pointis was

bezet gehouden, zoo zagen zy de hoope

van die llad te zullen winnen eyndelyk op

de aankomll vande Engel-(che en Staatfche

oorlogsvloot (tot wier en andere uytrus

tingen terI zee de Vereenigde Staaten

voorhun aandeel vierenzeflig (4) tonnen

lchats en zevenenvyftigduyzend en achten

negentig guldens hadden ingewilligd) geheel

ycrdwynen; `te meer mids van de (5.) vyf

Franfche oorlogfcheepen, door der Bond

genooten fcheepsmagt drie veroverd en de

twee overigen ор _ftrand gejaagd en ver

brand wierden. Deeze aldaar zoo wel ge- ’l

lukte verrichting , welke het aangevan-l

ge beleg van Gibraltar in eene influyting

deed veranderen, gaf de Zeehoofden moed

om met de aanbetrouwde oorlogsvloot iet

van meerdergewigt te onderneemen. Zulks

op de zelve een goed getal krygsknechten

te Lilfebon wierdt ingefcheept, en Koning

Karel zich in perfoon op de vloot begaf.

Welke den (6) tweeëntwintigllen van

Oogllmaand voor Barçelona kwam en den

volgenden dag het medegebragte krygs

volk ontfcheepte, waarby zich llraks vier

duyzend gewapende Katalaanfche land

luyden voegden, welken voor den aange

komen Koning de wapenen hadden opge

vat. Dees te land zynde getreeden, talite

de Prius van Hellendarmliad met duyzend

uyrgeleezene granaatwerpers het flot van

Barçelona ( Montioui genaamd) ylings aan ,

maar in dien llorm lneuvelende (7) wierdt

llechts de tweede llerkte Sintbeltram vero

verd, en het llot Montjoui met het daarin

gevonden gel'chut federt befchooteu. Den

zeventienden van Herfllmaand deed eene

ingeworpen bom der belegeraars nevens al

len den kruytsvoorraad ook een gedeelte

van de muur en Oort dier aangevochte

flerkte in. de lugt (E) vliegen; waarop een

Hollandfch Hopman met eenige vrywilli

gers ltraks ten -ûorm liep, het. flot verover

de en meer dan driehonderd daarin tot

krygsgevangenen maakte. lmmiddels ver

klaarden de lieden Lerida, Tortoza, Ur

gel en Fraga ja geheel Katalonje, uytge

zonderd Rozes en Palamos, zich voor

Koning Karel., welke de llad Barcelona

zelve van des flots zyde federt met dien

uytkomlI had doen aantallen, dat die den

veertienden (9) van Wynmaand haare poor

ten met verdrag voor hem opende. De

gedachtenis van dit zonderling voordeel

vind ik door de twee volgende penningen

vereeuwigd.

|705',

(6) Europ.

Merkur.

ll. lluk ,

1705. pag.

119.

(7 Euro .
маяк. Р

Il.lluk,

1705. pag.

233.

(8) Europ.

Merkur.

Il. iluk ,

1705. pag.'

134

(9) Europ.

Merkur.

ll. lluk ,

1 705. pag.

298.

 

1 Het botilbeeld van Koning Karel is, op het voorlluk van den eerlien, omzoomd door dit

randfchrift:

`CAR0LUS 111, Вы GMT... REX HispaNraauM, AR

CHrnux AUSTRHE.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN

SPANIIE, AARTSHERTOG VAN

OOSTENRTK.

Sss ss z
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1705-.

(t) Hom.

de Arte

Poet.

yf. 4x t.

(z)Eiirop. hoe de Kornel Naboth (ъ) met zyn geheel

Merkur.

I. lluk ,

nonpag. overgeloopen, maar met medehulpe van

De gewonne Над, die op het ruggeliuk in ’t verfchiet gezien wordt, komt voorwaart in de

gedaante eener knielende vrouwe aan Koning Karel, welke door eene nevensvliegende Overwin

ning gekroond wordt, eene muuikroon, tot teken haarer onderwerping , aanbieden, onder dit

op- en omfchrift:

EXPECTATO VINDICI БЕТА SE SUBJICIT BARCELONA,

Din r4 OCTOBRis 170,'.

BdRçELON/l ONDERWERPT ZICH MET VREUGDE ДАН DEN

VERWACHTEN HANDHJJVER, DEN r4 DJG VAN

WTNMJÁND 170)'.

Eyndelyk is de dikte des pennings nog beltempeld met deeze fpreuk (i) van den Lierdich

ICI:

RES POSCIT OPEM ET CONSPIRAT A_MICE.

DE ZJJK VERETSCHT HULP, EN KOMT VRIEN

DELTK OVEREEN.

II Met de gelaurierde beeldenis van den zelfden vorfì is de voorzyde van den tweeden beßem

peld 5 binnen dit verfchillend randfchrift:

CAROLUS III, Dirt Gitana HISPANIARUM REX.

клещ. DE 111, DooR cons стиля KONING

VAN втянув.

Op de tegenzyde ziet men de veroverde Pfad te land bombardeeren en te water door de oor

logsvloot der twee zeemoogendheden ingellooten gehoude; onder dit randfchrift:

MAGNORUM HIEC PORTA LABORUM.'

DEEZE IS DE INGANG TOT штатив ONDER~

NEEMINGEN.

Onder welke verbeelding men voorts nog op den voorgrond leelt;

BARCINO САРТА Ран)": впав: ОСТовм:

cio io сс v.

BARGELONÁ INGENOMEN DEN I4 VAN WTN

MdÄND 1705'.

Zoo veele naadeelige tydingen waren als

zoo veele donderilaagen aan ’t hof te

Madrit, uyt vreeze dat met het ontzakken

van het geluk ook het tot nogtoe gehand

haafde ontzag fiond op te houden ; te meer

dewyl men daar federt мае tyding kreeg

regement tot Koning Karel niet alleen was

eenige ontfcheepte vyandlyke benden del

lieden Oliva, Gandia, Valençia en een

groot gedeelte van dat ryk voor den zelf

den Koning had vermeeûerd. Tegen zoo

ongemeene quaalen wierden dierhalven

ípoedige en naadruklyke hulpmiddelen ver

eyieht en des ook alle krachten ingefpan

nen; in Vrankryk twintig nieuwe rege

menren ge\vorven,en te'Ioulon en de an

dere Franlche zeehavens eene vloot van

zesentwintig oorlogfclieepen, ten onder

“вид
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{iand van Koning Philips, ten fpoedigfle

uyrgeruli. Dees liet den (r) tweeden van

Slagtmaand eenen buytengewoonen Raad

vergaderen,waarin alle de Hoofdedellieden

des Spaanfchen ryks, die te Madrit waa

ren , verfcheenen; aan welken lIy den ge

vaarlyken Raat des ryks voordroeg, hun

gevoelen afvorderde, en , mids die tot geen

beiluyt kwamen, federt betuygdc, zich,

tot het herwinnen van Barçelona, aan

’t hoofd van zyn leger in Arragon te wil

len flellen. Gevolglyk wierdt de dag tot

zyn vertrek tegen den zevenentwintigilen

(ъ) van Slagtmaand vaügefteld, de pak

kaadje Op zeilig muylezels vooraf verzon

den, de Koningin tot Bewindvoeríler,

ñaande haars Gemaals afweezen,verk|aard,

en de Kardinaal Portocarrero en de Hertog

van Medina Cœli aan haar tot Ryksraaden

toegevoegd. ’sDaags voor ’sKonings ver

trek (’t gene echter niet dan den driëen

twintigfien van Lentemaand des volgenden

jaars voorviel, alswanneer hy door zyne

Gemaalin tot twee uuren buyten Madrit

wierdt-uytgeleydò betuygde zyne Maje

ûeyt aan de tezaamen geroepene Raaden,

van hunne getrouwheyd (3) te hoopen dat

zy haare goede meening zouden helpen

voortzetten , haar met raad en daad by

flaan, en in alles, ’t gene van hen mogt

afhangen, de behulpzaame hand bieden;

dewyl zy beflooten had perfoonlyk in

’t veld trekkende den voortgang der in

’t land gevallene vyanden te iluyten, de

weerfpannigen t’onder te brengen , om

dus niet min haar kroonrecht als den inge

vaar zynden Godsdienfi, zoo lang de ziel

haar lig/naam zoude regeeren, volgens de

getuygenis van deezen legpenning, met

het puur van den degen te handhaaven.

 

Want rondom het kopûuk des Spaanfchen Konings, waarmede de voorzyde beilempeld is,

leeil: men deeze betuyging:

PHILIPPus V, REX CATHOLIcUs, FIDEM TUEBOR.

IK PHILIPS DE 17, ¿LGEMEENGELOOVIG KONING, ZÄLfT

GELOOF HdNDH/IÃVEN.

Tuffchcn eenen Ontiioken altaar, zinnebeeld van den Godsdienft , en eene Koninglyke kroon,

die op een kuffen legt, ziet men op de tegenzydc eene uytgeíirekte rechterhand , welke ee

nen blooten degen , door eenen Lauwerkrans omvlogten , vallhoudt , onder deeze (4) 1V.vf.336.

fpreuk :

\

` \

Koning Philips, ingevolgen van dit be

fluyt, zich aan het hoofd des Spanfchen

legers geůeld hebbende nam zyne optogt

overTarrcga, Cervera, en Iguallada naar

de vlakte tnlfchen (;)Lobregat en Montjoui,

alwaar ‘hy zich, met de benden, welken

hem door zynen Grootvader ten onder

ñand onder den Hertog van Noailles waa

ren toegezonden, den derden van Gras

maand vereenigde , zulks nog den volgen

den dag de Над Barçelona aan de zyde van

Lobregat door den Maarfchalk van Tefié,en

aan die van Bezos door den Markgraaf van

Legal berend wierdt, naa dat de Graafvan

Thoulouze met de Franfche oorlogsvloot

vier dagen' vroeger daarvoor was aangeko

1111 Юге}.

\ ‘j DUMsPIRITUs Hos квант ARTUs.. 1707.

200 LENG DE 'ZIEL DIT LIGHII/IM 2.1L RE

GEEREN. r7of.;

men. Aanllonds taliten de belegeraars

eenige afgelegene Randplaatfen aan , lieten

den medegebragten oorlogsvoorraad Ont

fcheepen , en tnchhen den vyfden en zes

den de loopgraaven langs twee kanten (6)

tegen het Ilot Montjoui openen; wiens

verdeediging aan de Eugelfchen en Neder

den by alle voorvallen eene ongemeene

dapperheyd, deeden uytvallen 0p uytval

len, en het was niet dan omtrent het

laatû dier (7) maand dat zy zoo aangelege

doch nu alom platgefchoote üandplaats,

als niet meer houdbaar zynde, verlieren.

Des wierdt nu al het geweld tegen de Над

zelve gekeerd, de loopgraaven van den

Ttt tt \ ` kant

2

landeren was toevertrouwd. Deeze roon- 4

170;.

(3). Europ.

Merkur. .

I. liuk ,

|706. pag.

1.03.

(4) туз:

Rin. lIb.

(6) Europ.

Merkur.

I. пик ‚

I 706. pag.'
8. I

(7)Europ.`

Merkur.

l. Вы]: ,

1706. ран:

15 ‘s
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ago.

kant van Montjoui, als aan dien oord de

zwakûe zynde, nog den zesentwintigfien

’savonds zeer laat geopend, en die zoo

daanig, voortgezet, dat door denzvyandniet

alleen eerlang tweewalbreuken gemaakt, en

de naderniffen (l) tot aan den voet des be

dekten wegs voltrokken, maar alle toebe

reydfelen , om dien te beßormen, ver

vaardigd waaren. ~Deeze hachlyke nyt-er

üen waaren echter niet bequaam om de

dapperheyd van den belegerden Koning te
ontwapenen, als gefiadigA nog `hoopende

op den aan Ahem beloofde onderfiand, ’twel

ken hy ми op weg te weezen. En waar

ka in eenen tyd, als niets meer te hoo

pçn fcheen ,. zag men de zoolang verwach

'te hulpvloot den achtíten van Bloeimaand

onder den Ridder Leake opdaagen, naa

dat de Franfche' Vloot, van haare aanna

deringe verwittigd (2) zynde, ’sdaags te

vooren gevlugt was. Op haare aankomfi

wierden aanitonds vyfduyzend man ont

fcheept, en die by de walbreuken geplaatû,

om den gevreesden itorm te verhoeden.

De vyand nogthans geliet zich in den be

ginne het beleg te willen achtervolgen,

doch op den elfden hebbende begonnen af

te trekken, zag men hem den volgenden

dag en juyít- toen, als aan de zonne eene

ongemeene taaning gezien wierdt, met zoo

groote verbaasdheyd het ondernoomen be

leg geheel opbreeken, dat hy honderdzes

üukken metaal kanon., (3) vyfentwin

tig mortieren, vyfduyzend ponden bus

kruyt,` en eene ongelooflyke menigte van

koegels, granaaten, fpaden, Vfchoppen,

houweelen en allerhanden voorraad van

eetwaaren in de verlaate legerplaats aeh

terliet a wordende daarenboven lnog een

groot getalA der vlngtelingen door de inde

wapenen ~ ekomeno' 'huyslieden in ' de

naeuwten er op denweg gelegene geberg

ten ~aangetait enr omgebragt. Ter ge

dachtenis van welk tydig ontzet ik de

äolgende gedenkpenningen gemaakt vin

е.

 

I Het boriibeeld van Koning Karel, 't gene in ’t harnas op de voorzyde van den eerflen

verbeeld rs, heeft het hoofd met laurier bekranlt, even als де rand met dit omfchrift beiicm

peld :

(3) Eu

rop: Merk.'

I Пик,

1706. pag:

290.

' 1

CA
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CAROLus III, HISPaniarum, INDiarum ETC: REX, ..

VINDICATA A DEO SOCIISQue J UST1TI A,

EJICIT MONSTRA. •

КAREL DE III, KONING VAN S PANJE, DE INDIEN ENZ.,

DE GERECHTIGHEID DOOR GOD EN DE BONDGENOOTEN

GEWROKEN ZTNDE,

DRIFT DE GEDROGTEN UTT.

De zelfde Koning vertreedt op de tegenzyde , in de gedaantc van den Griekfchen Jazon, on-

der eenen Granaatboom eenen geweidigen draak , en houdt in de cene hand een bloot zwaard

en in de andere het veroverde guide vlies. In 't verfchiet is de verlofte ft&à ВARCELONA,Ъгзх

overfterk flot, en de daarvandaan vlugtende vyand verbeeldj onder dit byfchrift: *

NEC VIRES, NEC VIRUS HABENT. MDCCVI.

2Г HEBBEN NOCH KRACHTEN NOCH VERG1F. 1706.

II De voorzyde van den tweeden voert wederora 's Konings gebarnafte borftbeeld , met den

halsketcn van het gulden vlies geiierd , en der zelver rand deezen tytel :

CAROLUS III, Dei Gratia REX HISPANiarum,

ARCHidux AUSTrias, \ .. .

T ■ * - -

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN

SPANJE, AARTSHERTOG VAN

OOSTENRTK.

Op de tegenzyde ziet men de verlofte ftad en haare haven, de te ontzetkomende vloot, de

vlugtende belegeraars, hunne verlaate lcgerplaats, en daar boven eene taanende zonj nevens dec-

zelprcuk: ' * "

UNIUS LIBERATIO ALTERIUS OPPRESSIO.

DES EENS VERLOSSING IS DES ANDERS ONDER-

DRUКKING.

Deeze taaning der zonne is des'te aanmerkelyker , mids de Franfche Koning dit geßarntetot

blazoenteken heeft, en zyne benden toen juyft, als die voorviel, fchandig het beleg van Barce

lona moeften opbreeken. Waarom op den voorgrond ftaat :

¿.a

FUGA GALLorum ET ECLIPSis EODem DIE 11

* M Ali 1706. * -

DE VLUGT DER FRANCOIZEN EN DE ZONNETAAÑING OP

i

DEN ZELFDEN DAG DEN iz VAN

BLOEIMAAND фб.

Eyndelyk leeft men op de dikte of ronden rand des pennings deezen Latynfchen (i) dicht- (0 ^laud-

rcgel: ConLHo-

O NIMIUM DILECTE DEO! TIBI MILITAT .ETHER. JS&sí.

О GROOTSTE LIEVELING GODSl DE HEMEL STRTDT VOOR U.

Ttt tt % III Met
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l?c6. III Met de geharnafte beeldenis des zelven Konings is de voorzyde van den derden, even ge-lyk met deezen tytel des zelfs rand beftempcld:

CAROLUS III, HISPANIARum ET INDIARum REX

CATHOLicus.

KAREL DE III, ALGEMEENGELOOVIG KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Op de tegenzyde ftaat de zelfde Koning geheel in 't harrias , hebbende aan den flinkeren arm

het Ooftenrykfche fchild, waarmede hy Barçelona, in de gedaante eener knielende vrouwe, be-

fcherme en in de rechter hand eenen degen , met welken hy den vlugtenden en zyn geweer weg-

werpenden Koning dreygt. Het randfehrift luydt aldus:

TUTORI AC CONSERVATORI SUO.

AAN ZTNEN BESCHERMER EN HANDHAAVER.

Op den voorgrond dier zelfde zyde leeft men voorts nog dit opfchrift:

BARCELONA AB OBSIDione IRRITa DUCIS

ANDEGAVensis LIBERATA iz

. - - • MAU 1705. . * ' ' V

BARCELONA VAN НЕТ VERGEEFSCHE BELEG DES HERZO

GEN VAN ANJOU, DEN iz VAN BLOE1MAAND

. . . 1706, VERLOST.

IV De in 't haair gehulde beeldenis der Britfchc Koninginne ftaat op de voorzyde van den

Vierden. De tytel in den rand luydt aldus: . , „

ANNA, Dei Gratia MAGnje BRitanniä, FRAnciä ET

HIBernia REGina.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT-

BR1TTANJE, VRANKRYK EN

1ERLAND.

Boven de ßad Barçelona is de zonnetaaninge op de tegenzyde binnen dit ош- en opfchrift ver-

beeld :

BARCELONA LIBbrata, GALLIS FUGatis.

BARCELONA VERLOST, DE FRANCOIZEN VERJAAGD.

i i

Wanneer dit nu gefchied was, volgens de Engelfche tydsrekening, geeft het opfchrift van den

voorgrond te kennen:

I MAII MDCCVI.

DEN EERSTEN VAN BLOE1MAAND 1706.

V In den rand der voorzyde van den vyfden, welke met het borilbeeld van Koning Karel be-

ftcmpeld is , leeft men deezen tytel :

. . - CA
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CAROLUS III, Deî Gratia HISPaniarüm ET IN«

Diarum REX.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJÊ

EN DE INDIEN.

Op de tegenzyde ziet men boven de ftad Barçelona wederom de zonnetaaning verbccld, en in

den bovenrand die omfchriít :

UNI NUNC IMPAR, CUI MILITAT iETHER.

TEGEN EENEN KAN HT NU NIET OP, VOOR WIEN DE

HEMEL STRTDT.

Hebbende dit zyne zinfpeeling op des Franfchen Konings Voorheen aafigenöme (*) zinfpreuk. (*) tt *>#rf

Voorts leeft men op den voorgrond nog dit opfchrift: /•'• IS*i

BARCELONA LIBERATA Die XII MAII MDCCVI.

BARCELONA VERLOST DEN 11 DAG VAN ВLOE1MAAND 1706.

De voorzyde van den laatften is wederom beftempeld met KareIs borílbccld , en dat omzoomd

door dit randíchrift:

CAROLUS III, Dbi Gratia HISPaniarüm ET

INDIArüm REX.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN. *

De ftad Barçelona is op de keerzyde, binnen dit om- en opfchrift, verbeeldî

I

BARCELLONA GALLis EREPTA i7of.

FORTITER CONTRA EOSDem DEFENSA 1706.

BARCELONA D EN FRANCOIZEN ONTNOMEN 170?.

EN MANHAFTIG TEGEN DE ZELVEN VERDEDIGD 1706*.

От die beleg van zoo magtige ftad met

nadruk te ondcrnccmcn, had Koning Phi

lips de meefte benden van de grenzen van

Fortngaal naar Katalonje gctrokkcn , waar

door de Portugeefche , Engelfche en Staat-

fche krygsvolken gelegenhcyd kreegen от ,

ílaande het beleg van Barçelona , den veld-

toge met vrugt aan dien oord te openen.

Dus wierdtde ftadBrocos, welke weygerde

Koning Karel hulde te doen , naaaan

't verflaan van den Hertog van Berwik in

O^Earop. genomen (1) en verbrand, Totouin от de

l ftukf zelfde rede uytgeplonderd , en de groóte

1706- pag. en fterke ftad Alkantara, naa een beleg

as8* Ш1 Фее/.

van vyf dagen, met geVangenneeming vatl

vierduyzend der bezettelingen, veroverd;

waar op Coria , Moralejo , ja de ftad Pla-

çentia zelve zieh voor (г) Koning Karel ^CJ¿UÍ0^

verklaarden. Sedert was Ciudad Rodrigo Lftnk,

belegerd en veroverd , Salamanka onder поб. p<gi

de gehoorzaamheyd van Koning Karel ont-

fangen, en dus door 't veroveren deezer

fteden de vrye weg voor der Bondgenooten

krygsmagt genoegzaam naar Madrit geo-

pend. Alwaar Koning Philips, naa 't ver-

îaaten van Barçelona , den zesden van Zo- (3) turop«

mermaand (3) aanlandde en ailes, midsde n.ftuk'*

quaadc toeftand zyner zaaken , in de uy- 1706. p*&

Vvv vv terfte 581
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terfte neérflagtigheyd en verwarringvondt.

Welken federt nog meer toenamen,wanneer

men aidлаг bericht kreeg, hoe Koning Ka-

rel, gelyk het Portageefche leger van zy-

ne grenzen längs den eenen , zoo 00k aan

't hoofd van alle de uytgerrokkene bezct-

tirigen, met eene ontzaglyke krygsmagt

längs Arragon van den anderen kant naar

de zelve fiad in aantogt was. Des vlugtte

(1) de Gemaalfn van Koning Philips den

zevenrienden van Zomermaand met een

kleyn gevolguyt haare hoofdftad naarPam-

pelona , dewyl de aangënaderde krygsmagt

der Portugeezen zieh van 't Efcurial reeds

had verzekerd en Koning Karclte Zaragos-

fa voor wettig Koning van Arragon was

uytgeroepen. Koning Philips (2) zclf,

zieh in zyne zetelftad niec meerveyligoor-

deelende, verliec de zelve om aan 't hoofd

van zynezwakke benden den onderftand,

welke uyt Vrankryk op weg was, in een

veyligeren oord te verbeyden. Met den Ko

ning vertrok 00k te gelyk al hetontzagtot

dien Vorft en kwamen den vyfentwintig-

flen van Zomermaand vier (3) Gemagtig-

den dier hoofdftad , in 't Portugeefchc le-

leger zieh en die plaats aan Koning Karel ,

als hunnen wettigen Vorft , onderwerpen.

Invoege hy in die hoedaanigheyd aldaar

met de gewoonlykeplegtighedén den twee-

den (4) van Hooimaand uytgeroepen , en

met het uyterfte verlangen , om pcrfoon-

lyk bezit van die ryksftad te komen nee-

men, re gemoet gezien wierdr. Welk ver

baten van Madrit door den eenen en hec

in bezit neemen van 't zelve door des an

deren Konings benden, aanleyding ge-

geeven heeft dat dees penning gemaakt is.

(3) Europ:

Merkur.

Il.ftuk,

1706. pag,

ИЗ-

(4) Europ,

Merk.

Il.ftuk,

1706. pag.

117.

De gebarnafte beeldcnis van den zeegcpraalenden Koning ftaat op 4 voorftuk j binnen het rand-

fchrift deezer tytelen :

CAROLUS III, Dei Gratia REX HISPANiarum,

ARCHidujc AUSTRIA.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN SPAN*

JE, AARTSHERTOG VAN OOStENRYK.

..y. Het rugftuk verbecldt twee beyzwermcn, om 4 bezit van den ncvens geftelden korf, onder

Georg. de aanvocring haarer Koningen , in onda ling gevecht. In den rand led t men dit ( j- ) omfchrifc :

lib.lX.k9.

VACUA MELIOR NUNC REGNET IN AULA.

v 1

HY ZAL GERUSTER, NU НЕТ HOF ONTLEDIGD IS,

HEERSCHEN.

^Wat nu door het ontledigde Hof moct verftaan worden, geefc dit ondergeflclde opfebrift to

MADRITO IN FIDEM RECEPTO MDCCVI.

MADRIT IN GEHOORZAAMHETD ONTFANGEN 1700*.

Onder-
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(i)Europ.

Merk.

Il.ftuk,

17 об.

pag. 115.

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1706. pag.

116.

Onderwyle dat aldusde eene ftad naa de

andere onder de gehoorzaamheyd van Ko

ning Karel gebragt Wierde, was de Engel-

fche en Staatíche oorlogsvlooc door geen

minder geluk beguniligd. Want federt net

ontzetten van Barcelona, vandaar längs

dekuil zeylende, deed de Ouderadmiraal

Leaken de ingefcheepte manfehap by Va

lencia aanland ftappen om in dien oord,

naar zieh eene guuftige gelegcnheyd op-

deed, iet van gewigt te onderneemen. En

voorwaar terwyl hy alhier op de ree lag ,

vervoegden (1) zieh twee edellieden van

Althea aan zyn boord met bericht dat

Carthagena zieh voor Koning Karel gene-

gen toonde, en 'er hoope was, zoo maar

de vloot voor die ftad kwam,van het voor

den zelven te zullen doen verklaaren. Des

wendde men het derwaart, liet die ftad

opeylchen, en, mids zy zieh in den be

ginne fcheen te willen verweeren, den noo»

digen toeftel , om ze aan te tañen , op de

vloot gereed maaken. Doch zy wachttc

dit niet af, maar onderwierp zieh den vier-

entwintigften van Zomermaand ; zolks de

Engelfche Majoor Hedges met zeshon-

derd man daarin ter bezetting gelegd wierdt.

Vyf dagen daarnaa vertrok de vloot naar

Althea om water , en kreeg aldaar bericht

dat twee Spaanlche (г) galeijen voor Ali«

kante gereed lagen om naar Oran te ver-

trekken, zulks men befloot de zelven te

I gaan aantaften , maar wel ver van zieh te

verweeren , zoo verklaardcn zy zieh me-

de voor Koning Karel. Invoege veelen uyt

zoo ongehoorde omkeering der zaaken nu

voor vaítítelden,dat het gehcele Spaanfche

ryk door Koning Philips eerlangzoude ver

baten, en Koning Karel daarvan integen*

deel in volkomen bezit zyn, en aldus zeker

Iugrgezigt volbragt worden, het welke

men nietalleen door (3) Michiel van

Saxcn gemeld, maar 00k door Wolffius

(4) aldus van woord tot woord befchree-

ven vindt : in zekere ßad van Spanje

zyn den zevenden van Sprokkelmaand , om

irent ten twee nuren 's nachts (gelyk Fin-

celins uyt andere fchryvers Bericht ) in eene

natte wolkachtige lugt twee gewapende

jongelingen gezien , welken elkanderen be*

vochten ; en van wie , de een aan denflin

keren arm een [child met eenen arendge-

fierd en dit byfihrift ik zal нее Ro

sche n , en de ander een langwerpig[child,

waarop flondt ik heb geheerscht,

Voerde. Maar als deezen nu op elkande

ren losgongen, heeft die, welke den arend

Voerde, zynen tegendinger te grondgeveld

hebbende, overwonnen. Op welk gezigt ,

I ter porzaake van de zeldzaame omkeering

deezes jaars en het wiflelvallig lotgeval van

twee jonge en in onderling in gevecht

zynde Koningen , de eerfte der twee vol-

gendc penningen gemaakt en toegepaft is.

тчИлс.

MDCCVI .

(3) In

Chron.

Caef. p. V:

toi. 319.

(4) Le

mon,

memor.'

torn. II.

pag. 419.

Op de eene zyde is de vcrhaalde tweeilryd der twee in de lugt geziene jongelingen verbeeld,

boven dit opfchrirt :

Die 7. FEBRuarii ifj6.

DEN 7 DAG VAN SPROKKELMAAND if}6.

Vvv vv 2 Bo-
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1706. Boven twee zaaraengcftriktc palmtakkcn ftaat op de tegenzyde dit opfchrift ; Wiens telletters de*—- gemelde honderdzeventig jaaren bevatten :

REGNABO:

CaroLVs III, reX hIspanIje,

M D С С V I.

M D X X X V I.

IK ZAL HEERSCHEN:

KAREL DE III KONING VAN SPANJE.

1706.

i f 5 6.

Welk eerfte jaargetal den aanvang van Karels ryksgebied, en het tweede den tyd van het

verfcheene gezigt aanwyit, zulks CLXX jaaren federt waaren verloopen , dat dit verfchynfel

fcoude gezien zyn, en waarom dat jaargetal onder de palmtakkcn 00k gefteld is. Voorts leeft

men dit opfchrift in denbenedcnhoek om dc zesjaarigc regeeringvan Komng Philips aldus uyt tc

lirukken: 3

R E G N A VI

Л N I О V

MDCCVI.

IK ANJOU HEB GEHEERSCHT 1706.

Het borftbeeld van Koning Karel, gefierd met eenen lauwerkrans en het ridderteken van

*t Guldcnvlies э nift op cenen Vierkanten voetílal , op wiens voorzydc dit opfchrift geleezen

Wordt:

CAROLûs III, HISPANiarum REX, ARCHidvx AUSTRi*.

KAREL DE III, KONING VAN SPANJE, AARTSHERfOG

FAN OOSTENRTK.

I

fi) Aufon. Aan de achterzyde van den fteenen voetftal zit de Gerechtigheyd , hebbende aan haare zyde

besf^Ur ^e ^a*tt» öet borftftuk des Konings onderfteunt, voor 't welke Spanje, in de gedaanto

Urs¿c c eener Koninglyke vrouwc, op een kuflen de Spaanfche kroon, dat is derzelver ryksgebied, nc-

Emérita, dcrlegt $ onder deczc loffpreuk (1) van Auzonius :

vi. 3.

SUBMITTIT CUI TOTA SUOS HISPANIA FASCES.

AAN WIEN GEHEEL SPANJE ZYN RTKSGEZAG

ONDERfVERPT.

(гWire. OP andere zyde wordt de verhaalde tweeftryd, uyt Wolfrius verbecld,mct deeze woorden

Мп.мъ. van den (1) Heldendichter:

XII.?. 149.

IMPARIBUS FATIS.

MET ONGELYKE КANS.

Sedert dit gezigt en het tegenwoordig jaar zyn honderdzeventig jaaren verloopen : welk jaartal

in de woordeu CaroLVs III.hIspanIäreX gevonden wordt , waaiom voorts dit op«

fchiift op den voorgrond ftaat:

VISIONEM Anni iftf, POST Annos 170,

CaroLVs III, hIspanIje reX

ET DUX DE

A N I О V

DIVINO FATO ADIMPLENT.

NAA



HisToaiPeiNNINGENsiè; „Boch

NTI/1x70 УДАВЕ” VERVULLEN KAREL DE III KONING

VAN SPANYE , EN DE HERTOG VAN 4N70U,

DOOR DE GODLTKE BESîIERING, HET LUGTGEZIGT

DES Э‘ААКЗ :556.

Mids in den naam van A ы IoV en het woord 1t so N A VI de relletteren den zesjaarigen re

geertyd vanl Koning Philips uytdrukkcn. Eyndelyk leeii men in tegenilelling van die bepaalde (i) Vírg.

regeering van Philips, op de dikte des pennings tot lof van Karel deeze (I) dichtfpreuk van den {En- hb».

Mantuaan :
.ik 181.

Беда”

Hrs ‘Есб ЫЕС'ЫЕТАЗ 'RERUM NEC TEMPORA PoNo,

IMPERIUM SINE FINE DE01.

>¿EN DEEzEN STEL IK GEENE вымытые VHN DHEDEN _

oF TTD, MEER IK HEB HEM EEN кишев

.....
|‹..—
n r 1_...

Nea aldus de ongemeene voordeelen dee

zes jaars in Spanje behaald gemeld re heb

ben, zal het tyd zyn om ook de krygsbe

dryven, welken immiddels in Nederland

waaren voorgevallen, te beichouwen. Als

de Hertog van Marlboroug in ’t voorgaan

de jaar met «zyne onderhoorige benden

naar de Moezel vertrokken was, zoo

fcheenen de Lotteringfche landen, onaan

gezien die Prins zich buyten het erfgcichil

der Spaanfche ryken gehouden had,cchter

toenmaals het toonecl des oorlogs te zul

len worden._,' Zulks hy, veriiaande des

Hertogen aankomii op zyne grenzen,

„Europ door den Graaf (a) van Martigny zynen

eikiii. Grootjagtmeeiier aan den zelven eenen zcer

Ежи“ verpligtcnden brief liet overhandigen,

s- P2S- . .
3o. waarin hy, naa den Britfchen Veldheer

begroet te hebben ,. zich, zyne landen en

weerlooze onderdaanen aan des zelfs alom

zoo geroemde beicheydenheydop ’t aller

" nadruklyků aanbeval. Ja hy hadook gelyke

befcherming van den overleeden Keyzer

en Roomfehen Koning niet alleen verzogt

en, als zynde hen een zoo naabefraande

bloedverwant van de zelven verkreegen,

maar ook by een ingeleverd verzoek

fchrift door zynen Afgezanr Pariot de

Расы, zelfde onzydigheyd op het (3) naadruk

сбит“ 1у1‹& Ьу де Vereenigde Staaten laaten vcr

„mèîjjn zoeken: welken, naa het verilag van den

Ivos~ ‘ Heer Ham, en de andere hunner Hoog

ш'юъ moogendheden Gemagtigdcn tot de buy

tenlandfche zaaken geïnd te hebben, den

Heer van Gent gelailtcn aan den Lottering

IIII Юге]. - к “
. I .

‘IÍIIJI I \..l

"‘IBIED ZONDER ETNDE GE» ‚' а .-.,_;  EI'.

СЕЕТ/Е”. Я“

fchen Afgezant bekend te maken; hoe

hunne Hoogmoogendheden bericht ontfan

gen hebbende van dat de Franfche benden

nietalleen vericheydene voordeelige {land

plaatfen in Lotteringe hadden bezet, maar

weezenlyk bezig waaren met de hoofdiiad

(4) Nane te veriierken, z dierhalven   л

dit als вехе verbreeking dei-)begeerde on- ЬЁЁЗЁ’Ё! ‘

zydigheyd moeiien aanzien, en daarqrn

zynen rneeiler verzogtcu by den vyand te ¿05.51;

wege re brengen, dat die de ingenomene 1"

iiandplaatfen weder verliet en zich binnen

de paaien der verzogte onzydigheyd hieldt.

Maar wel verre van dat te konnen uyt-i

werken, zoo nam de Koning van Vrank

ryk, bevreesd dat de Bondgenooren hun

voorneemen,’tgene hen in den voorgaanden

veldtogt mislukt was, in den tegenwoor

digen langs Lotteringe tegen zyn ryk met

beter nytkomû zouden werkiiellig maa

ken, alle des Hertogen landen met den

aanvang deezes jaars in bezit, ley zyne

`benden in des zelfs lieden , en dwong hem

jaarlyks (5) dertig tonnen fchars tot onder- (s, Suppl,

houd van den tcgenwoordigen kryg o Num.

te brengen. Welke wederwaardigheyd, 2:3?“

hoezeer zyn Voriilyk gezag daardoor ver- meen:

kort wierdt, de Hertog zich echter ten “И“?

voordeele zyner weerlooze ouderdaanen

getrooilc liever , volgens de getuygenis

van deezen penning, te ondergaan, dan

met zich door de wapenen daartegen ftel

lende der zelver welzyn, buyten hoope

van eenen goeden uytilag, midsde overmagt

van Vrankryk, in de weegfchaalteiiellen. _ '

Xxxxx 11 Des
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1706.

(') 111.27“!

fbl. 44x.

т 442.

(t) Huhn.

geilachtk.

tafel. 28 r.

(2) Huhn.

Geilachtk.

taf. 280.

(3) Ble s
wyk be-y

Тетушки

Delrt.

(4) Refol.

der Staat.

Gener.

7 Jan.

r 706. tol,

:9.

 

HID? Hertogen Gerlyk borilbeeld, ’t gene op de voorzyde Магда omzoomd door dit rand

с п t:
o

`I

LEOPOLDUS l, Der GRATIA LOTHARINGrrr-z BAertLUE Dux,

REX JERosoLvn/x, PATRraa PA-rnn, ET

DELICIUM.

LEOPOLD DEfr, DooRG-ODS гамм HERroG nm Lor-f“`

пактов EN BER, KONING VEN ”наглым. '

" ` DE VADER EN VERLUSTIGING DEO` _ Q

FRDERLÄNDS. 

l

Dees Prins was een Zoon van den hiervoorgemelden (') Hertog Karel den IV, en Eleonora

Maria des overleeden Keyzers zufrer, en had thans tot Gemaalin Elizabet Charlotte' jongñc

Dochter van Philips Hertog (t) van Orleans,by welke by een groot getal kinderen geteeld heeft'.

Wat den tytel van Koning vanjeruzalem aanbelangt5dien voerde hy wegens de тенте van Rey-`

nier den I van Anjou, van wiens Erfdochter Jolantha hy in ’t аспиде nederdaalende lid (L) af-l

Наше.

Ор де tegenzyde ziet men eenen fchepter en degen; zinnebeeld van ’t Vorlllyk vermoogen,

op een altaar, als opgeoiierd voor de ruit van ’t gemeen, leggen: waarom daar boven een eyken

ofburgerkrano door eenen vliegenden Ojevaar wordt vaitgehouden; welke vogel wegens zyne

zuge tot de behoudenis zyner jongen zeer vemaard is, dewyl men voorbeelden gemeld vindt van

dat hy zich liever heeft laaten verbranden , dan (5) die te verlaaten. Het randfchrift luydt al

dus . ...

PACI POPULORUM UTRUMQUE LITAvrT.ï

_ J/IN DE RUST ZTNER VOLKEN HEEFÍl H2' ZE BET

.. DEN OPGEOFFERD.

By ’t vervolg echter bleek het, dat dee- ' paardevoer dertig(g) tonnen fchats, totde

ze genome voorzorg van Vrankryk овощ weer voltalligmaaking der krygsbenden,

was, dewyl men in ’sGraavenhaage be- zoo te voet als te paard zevenhonderden

fremd had, den veldtogt op de grenzen vyftigduyzend (6) guldens, tot de leger

van Brabant te openen. Omden vyand zoo

ter zee als te land met vrugt te beoorlogen

hadden de Vereenigde Staaten mildlyk in

de beurs getait, en dus tot de leheepsuyt

rufting zoo voor de Noord- als Midde

landfehezee uegenenvyftighonderdenne

gentigduyzendzevenhonderdtwaalf gul

dens', tot het inkoopen van lang en kort

laßen van dit jaar drie millioenen (7),

midsgaders zoo ten onderliand der opge

Паше Sevennoizen, als tot het oprechten

van een regemcnt voor den befaamden Ca.

valier nog honderdduyzcnd guldens (8)

ingewilligd. „Den derden van Grasmaand

vielen in de Nederlaudlchc havens de En

geli'che fcheepen,medebrengende de nieu

ue

(g) Refol.'

derStaaten

Gener.

24 jan.

I 706. fol.

85.

(6) RefoL

der Staat.

Gener.

r 3 Febr.

r 706. fol.

rçç. ‘

(7) RchL'

детищ

Genet.

I Maart

1706. fol.

223. v

(8; Refol.

der Staat.

Gener.

13 Mam

r7oó.

fol. 181..'

_„_._a~"c
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we geworvene ftrtdaaten en paarderi tor, vervuféwaaren. De Kenrvotfl van Beije-

re hicldt ook als Erflandvoogd met vcel Iuy-

fters,vcrzcld van zynen Broeder den ver*

voltalligmaaking dier benden , alwaar ook

de Hertog van Marlborong, verzeld van

veele edellieden en vrywilligers den vyfen-

(OEurop. twintigften dier zelvc maand (i)aaniànd-

Yftuk*' om mec hunne Hoogmoogendheden

1706. pa&. alle her noodige, tot het opencn van den

г19' ophanden zynden veIdtogr,tegen den vyand

te regelen. Dees zat ook aan zynen kant

niet ml, maar had den geheelcn winter be-

jaagdcn Keurvorft van Keulen, alfhans tc

Bruflel zyn hof, en dacht ncrgens minder

om , dan dat in 't kort te zullen moetcn

verbaten, en 't was in hoedaanighcyd van

algemeenen Landvoogd dat hem aldaar op

nieuwen jaarsdag ecne beurs , volgens hec

oud gebruyk , met dceze eenvoudige gou-cr be-
1 О J * ' О ~ О

fteedt in 't verfchanfen van den Dyl, het j de legpenningcn wicrdtaangeboodcn , mids

\? f*r(\nrb- f*t~ï ТМП T /1Т7*»ГТ f*r\ In A\r* On í4 T r\r\ ' h r>f rrol n fr Any Cr%T>t*.f/"*îir- нт-тлплп о ГУЛ
verílerken van Loven, en in dieítad zoo

ongemeenen voorraad van meel, hooi, haver

en allerhande krygsrufting te faamen ge-

bragr, dar alle de verrrekken der Hooge«

íchooIc,dp vyftig openbaare woonhnyzen

der Studenten, de vleeshallen, doelen en

kloofters daarmede, tot inftortens toe,

os| ^мипштол; ЛГэу/ :movoi3Y uukvv inri

W ci gitifui|jn3¿y¿ Uimïil* W '- '

het geluk der Spaaníche wapenen zoo ge

ring was , dat het in 't voorgaande jaar

niets had voortgebragt , 't gene waardig

geacht wierdt, om daaraan, volgens het

nu zoo lang in zwang gewceft zynde ge

bruyk, op de gcwoonlyke legpenningen

te gedenken.

DfjrnníHV/ DílOia

ü» (bd OJ vbbnogxlq

Het geharnafte borílbecld des Spaanfchen Konings ftaat op de voorzyde, even alszyngekroond

wapcnfchild op de tcgcnzydej binnen deeze randfchritten ;

PHILippus V, Dei Gratia HISPaniarum ET INDiarum

REX Catüolicus, BURGUNDIiE DUX,

BRABANTIiE ZC: 1706.

■ ' г.* » » « T
' 1 . !..

PHILIPS DE Г, DOOR GODS GENADE ALGEMEENGELOOVIG

KONING FAN SPANJE EN DE INDIEN, HERlOG VAN

BOURGONDIË, BRABANT ENZ: 1706.

С:

"Л -

Dus alles zoo van de eeneals anderezy*

de tot den veldtogt zynde vervaardigd ,

trokken de benden byecu . en bad zieh het

verbonden leger den tweecutwintigften van

Bloeimaand tuifchcnCorris cn Tourinc by

de íleene molen van Kruysworm neêrge-

ílaagen. De Françoizen aan den anderen

kant waaren uyt hunne verfchaniingenvan

achter den Dyl te voorfcbyn gekomen,

en hadden, als fterker zynde, beflooten

hunnen vyand op 't onvoorzienft op

't lyf te vallen , dewyl zy verzekerd waa

ren dat de hulpbenden van den Keurvorft

van Brandenburg, mids diemisnoegd was,

ter oorzaakc hem wegens de ervenifle van

Koning Willem geen genoegen gegeeven

wierdtjvooreerft zieh niet by het verbün

de leger zooden voegen ; dat ooJc de Wir*

tembergíche en Heífifche benden afwee-

aig waaren , en de Deenen , welken te

Nieumeegc laagen, wegens hunne groóte

achterftallen , weygerden op te breeken.

Des zondt de Maarfchalk van Villcroy

eenen brief met de poil aan den Keurvorft

van Beijere te Bruiïcl, hem noodigende

om deel te komen neemen aan de inge

beeide overwinninge. Zulks die Voril naar

'c Jeger vertrok , doch de brief op het

pofthuys,eer hy overgeleverd was, zynde

geopend en de Vereenigde Staaten van des

zelfs inhoud ten ípoedigfte verwittigd,

zonden die den Deenen bevel , onder be-

lofte van ecne vaardige betaaling, om aan«

ftonds met alle fpoed naar 'c leger te trek-

Xxx XX г k«n>

170$.
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(i)Europ.

Merkur.

I.fluk,

1706.

P»g.3oi.

1706. ken. Dit gefchiedde,de legerhoofdea 00k

van 'svyands aaDÍlag zynde verfteudigd

geboodcn deWirremberichebenden hunncn

optogt ce vcrhaaftcn, en beilooten, naa

'c nccmen dicr maacregelen , geenszins den

vyand af te wachten, m aar dien nu zelf

aan te taften. Dees was Ramiii ics (1) ge-

uadcrd en , zicnde de Bondgenooten tegen

zyoe ecrft opgevatte verwachtiDgop hem

afkomcn, in de uyterfte verflaagenheyd ,

als nu waanendealle de ontfange berichten

valfch teweezen. Ondertuflchen raakten

de wederzydfche légers omirent ten twee

uuren van den drice tic win tigften handge-

mcen , en der Bondgenooten flinker vleu-

gel met de rechter der vyanden in cen zeer

ûreng gevecht. Dus wierdt wederzydfeh

een wyl langhardnekkig gcvochten, tot dat

de aanvallers mcerderen grond winnendc

de Françoizen in de leuden vielen , welken

daarop begonden te buygen. Sedert geluk-

te het 00k den Bondgenooten den vyand

uyt (г) Ramillies te verjaagen , hem gee-

nen tyd geevendc om zieh te herftellen

hoe zeer hy daartoe alle krachten infpande.

Dus wierden de vyandlyke benden de eene

naa de anderen ontfnoerd cn het gehecle

Franfchc leger eyndelyk in zoo groóte ver-

warring gebragt, dat het eene gedeelte

naar Loven , en het andere naar Wave-

ren en Judoigne , zonder orde , zonder

hoofden , maar in de uyterfte verwarring

en wydenzyd dooreen gemengd zyne

behoudenis in de vlugt mocil zocken.

Veelen der (3) vlugtelingen wierden gc«

vangen, veele vaandels en ftandaarden

veroverd , en geen minder voorraad

van gefchut , krygsrufting , blikke fchou-

wen , en anderen groven naafleep op

den vyand veroverd : welk zonderling ge-

luk door deezen gedenkpennig is vereeu-

wigd.

Mo

г) Europ.

crk.

I.fluk,

1706. pag,

304.

(3) Eu-

гор: Merk.

I fluk,

1706. pag:

»77«

i • ,

Op de eene zydezietmen, boveneene werreldkloot , de zon, het zinnebeeld des Franfchen

Honings, door eene wölk verduyftcrd, tuíTchen dit om- en opfchrift:

SIC OBSCURATUR GLORIA MAGNI REGIS.

ALDUS WORDT DE GLORI VAN DEN GROOTEN KONING

VERDUTSTERD.

. ' i : - \ . "..'<* ..*„■„>*■"

Op de tegenzyde is een wapenftandaardopgerecht, waar aan het borflbeeld van Koning Karel,

tuflehen drie rondten, omvangen ieder door eenen Lauwerkrans, gehechc is. De benedenfte aan

de flinker zyde bevat hec laatlt gewonnen gevecht , nevens dit om- en opfchrift :

• . . ■ ». . • • ■ ,f>

PROEL10M RAMILlense XIII MAIL

GEVECHT VAN RAMILLIES DEN 15 VAN BLOE1MAAND.

' ■ *

Te weeten naar de oude tydsrekening. In de bovenfte rondte is het ontzet van Barcelona,

•waarvan hicrvoor gewaagd is, nevens dit om- en opfchrift, verbeeld:

BARCINO LIBERata XII MAIL '

BARCELONA VERLOST DEN \г VAN BLOEIMAAND.

Dederdeen batfte rondte aan de rechter zyde verbeeldt in *t verfehlet dc flad Madrit, tuf-

fchen dit opfchrift : ...

IN-
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INTRA. MADRITUM XXVI JUNII.

HT KOMT DEN 2.6 74N ZOMERM/IÁND 1N

MÄDRIT.

Even gelyk het gerucht toenmaals liep, niet tegenflaande Koning Karel geenszins in die Rad

alstoen geweeil: is. Eyndelyk is de rand dier zyde
eilempeld met dit omfchrift:

DOMINUMQQE IN REGNA TULERE.

ZT HEBBEN DEN HEER IN ZTNE RTKEN GEVOERD.

Het zeegepraalend leger den nacht naa

het gevecht hebbende uytgeruft, toog den

vlugtenden vyand den volgenden dag met

de uyterße fpoed achter naa, naderde Ju

doigne, en rrok den vyfentwintigflen by

Loven over den (t) Dyl. Welke groote

ůad, door de vyanden verlaaten, zichne

vens allen den daarin vergaderden 0nge

meenen voorraad aan de gehoorzaamheyd

van Koning Karel onderwerpende , des be

zetting ontfong. Zulks de begonne ор—

togt ftraks nog naar Brquel wierdt voort

gezet, waaruyt de Keurvorů van Beijerc

met zyn gevolg gevlugt was. Invoege die

Vorfllyke Rad op’t aanfchryven des Her

togen van Marlboroug en (a) der Staat

fche Gemagtigden het belang van Koning

Karel, even gelyk ook Mechelen en Lier

omarmde, welke laarße Над aan de Neethe

gelegen en ongemeen ůerkis. De Keurvorû

van Beijere, die tot nogtoe geenen [land

gehouden had, fcheen zich echter in

’t eerû achter de Schelde by (3) Gent met

de hem bygeblecve krygsrnagt te willen

handhaaven. Maar het overwinnend lc

ger gaf hern geenen tyd om zich aldaar te

verûerken: want het trok den dertigilen

van Grimberge op en was naauwlyks langs

Aalfl: tot aan Meerbeek genaderd, of men

verftond dat de geilaage vyanden Vlaandre

verlaaten en achter de oude Franfche land

wallen by Meenen en Kortryk geweeken

waaren. Des liet men Gent opeyfchen,

’t gene zich aan den Bevelhebber Cading~

ham, gelyk ook (4.) Brugge aan den Hoofd

bevelhebber Fagel , mids behoudende hun~

ne voorrechten, onderwierp, wien ’t ook

1111 Юге}.

gelukte zich van het Gerke (leedje Damme

en het flot Roodcnhuys, naa de verbaas

de vyanden alle hunne landwalleu in

het land van Waas hadden verlaaten,

zonder bloedflortinge meefter te maaken.

Wat Antwerpen aanbelangt, zyne bezet

ting geliet zich in ’t eerft die (tad tc wil

len verdeedigen , zulks de Heer Cadin

gham met twaalfhonderd man derwaart

trok от де Rad op te cyfchen. Veele

onderhandelingen wierden dcswege ge

houden, doch die zaak eyndelyk in zoo

verre vereHend, dat de bezettelingen met

hunne wapenen , Ílaande trommelen, vlie

gende vaandelen, vier mortieren en even

zoo veele flukken kanon den zevenden van

(5) Zomermaand uyt die Had trokken.

’sDaags daarnaa ontledigden ook de Fran.

çoizen de daar omtrent aan de Schelde leg

gende flerkten , als de Parel, Maria, en

Philippe. Oudenaarde zelf, zynde eene

{lerke Над in Vlaandre, maar vier of vyt`

uuren van Gent en aan de Schelde gelegen,

wierdt den eerflen van Zomermaand opge

eyfcht, en door den Markgraaf van Bour

nonville, die ’er Sredevoogd af was. naa

’er vier [lukken kanon (6) voor geplant

waaren, den volgenden dag onder billyke

voorwaarden overgegeeven. Aldus waa

ren ,naa het winnen van denlaatílgemeldcn

veldflag binnen weynige dagen geheel Bra

bant en een goed gedeelte van Vlaandre

onder de gehoorzaamheyd van Koning Karel

gebragt,en des ook ter gedachtenis van zoo

zonderlinge omkeeringder zaaken verfchey

dene penningen gemunt,wier afbeelding wy

alhier, volgens gewoonte, terneder Hellen.
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I De voorzyde van den eerften verbeeldt het ontzet van Barçelona, de vlugt van Koning Phi-

Hps, en de verduyftering der Zonne, door dien een vliegcnd kind het Ooftenrykfchc wapenfchild

(i)Enrop. voor dit geftarnte boudt. Van (i) welke zondcrlinge voordcelen de Hertog van Marlboroug,

Merk. naa 't vermeeileren van Brabant en een gedeelte van Vlaandre, door twee aan hem afgezonde-

х7об ¿as ne Uneven van Koning Karcl nu de zekere tyding had ontfangen. Het randtchrift mydt al-

x99. dus:

SOLIS ECLTPSIS Die iz MAIL

TAANING DER ZONNE DEN n DAG VAN BLOEIMAAND.

Op den voorgrond lceft men dit opfchrift, wegens het wykcn van Koning Philips uyt Ma»

drit:

BARCELLONA OBSIDIONE LIBERATA: PHILIPPO

ANDEGAVensi EX HISPania FUGATO.

BAR-
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1706.

BARCELONA VAN *T BELEG VERLOST, EN PHILIPS '

VAN ANJOU UTT SPANJE

VERJAAGDi

De tegenzyde verbeeldc den Hertog van Marlboroug te paarde , onder 4 welke de verwonnene

vyanden verflaagen leggen , en aan Wien de ingenomene fteden , in de gedaante van verfcheydene

vrouwen, alsom ftryd de llcutelen haarer poorten tot teken van haare onderwerping aanbiedcni

waarom in den bovcnrand cot omfchrifc itaat : .•

VICTORIARUM IMPETUS.

НЕТ GEWELD DER OVERW1NNING EN.

Op den voorgrond dier zelfde zyde leeft men nog dit opfchrift :

SUB DUCE MARLEBURGio, VICTORE PERPETUO,

GALLis PROFLIGATIS, BRABANTIA

ET FLANDRIA EREPTiE

M D С С V I.

ONDER >T BELETD VAN DEN HERTOG VAN MARLB.ORQ^G,

BESTANDIG OVERJVINNAARy DE FRANCOIZEN VER-

SLAAGEN, BRABANT EN VLAANDRE HEN

y ONTNOMEN 1706, • -j

Eyndelyk zoo ílaat nog op de dikte des pennings dees (1) dichtregel van den Mantuaanfchen (^virg;

Heldendichter: Edog.ll.'

it. 67.

SIC SOI. CRECENTES DECEDENS, DUPLICAT UMBRAS.

ALDUS VERDUBBELT DE ONDERGAANDE ZON DE AAN-

' GROEIJENDE SCHADUWENV V. • \

II De tweede, die vierkant is, voert in 't midden boven eene verflenfte leliílruyk eene ver-

duyfterdçZon^ en in de vier hocken deeze opfchriftcn :• ....

BARCELONA LIBERATA Anno 1706 u MAIi,

ECLIPSIS SOLIS.

MADRITUM OCCUPatuíí Mskse MAJo*

TIRLEMONTana CLADES Mense MAJo.

BRABANTIA OCCUPATA Mense MAJo.

BARCELONA VERLOST EN DE TAANING DER ZONNE

IN 'T JAAR 1706 DEN и VAN

BLOEIMAAND.

MADRIT IN BEZIT GENOMEN IN BLOEIMAAND.

DE TIENSCHE NEDERLAAG IN BLOEIMAAND.

BRABANT IN BEZIT GENOMEN IN BLOEIMAAND.

Yyy yy i Or
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17сб. Op de andere zyde is eene nieuwe en nu helderfchynende Zon tuiTchen vier kroonen,te weeten

—-* van Spanje, Portugaal, Engeland, en de Vcreenigde Geweiten, als op haaren middagftond ver-

beeld, binnen die Hoogduytlch randfehrift:

MIT GOTT, DURCH Maulboroug, Ouwerkerk, Galloway

UND Leake WIRDS DA UND DORTEN

WIEDER HELL.

MET GOD, DOOR MARLBOROUG, OUWERKERK, GALLOWAY

EN LEAKE'WORDT ZT ZOOHIER ALSDAAR

WEDER HELDER.

III Op de eene zyde van den derden zyn de letteren J en С, te weeten van Jozef en Carel

dooreen gevlogren : waarom op de J cene Keyzerlyke en op de С eene Koninglyke kroon ruft,

binnen dit randfehrift:

ALLER EHREN IST OESTEREICH VOLL.

OOS7ENRIK IS FOL FAN ALLE WAARDIGHEYD.

De voorgrond is mec de dagen, maand en \ jaar beftempeld, wanneer Barçelona ontzet en de

Françoizen in Brabant geflaagen zyn :

MDCCVI, iz ET 23 MAIL

1706 DEN iz EN г% VAN BLOE1MAAND.

Lukas Onder deeze (1) gewyde fpreuk houdt op de tegenzyde een geharnafte arm aan een lint het

•xv! Gulden vlies:

ICH HABE MEIN SCHAF FUNDEN, DAS VER

LOHREN WAR.

1K HEB MYN SCHAAP GEFONDEN, DAT FERLOO-

REN WAS.

Wat door dit verloore fchaap alhier betekend wordt , blykt uyt deeze woorden , welken op

den voorgrond ftaan :

HISPANiA LIBERATA, BELGIUM RESTITutüm.

SPANJE FERLOST, NEDERLAND HERSTELD.

IV Het gevecht van Ramillies is op de voorzyde van den Vierden, binnen dit randfehrift,

verbeeld :

DE MALE QUiESITIS NON GAUDET TERTIUS HEERES.

DEN XXIII MAJUS.

НЕТ KWAALYK FERZAMELD GOED GEDEYDT NIET TOT

FREUGDE FAN EENEN DERDEN ERFGENAAM.

DEN 23 FAN BLOEIMAAND.

Op
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Op den voorgrond dier zelfde zyde leeft men nog die opfchrift :

GALLis, BAVARIS, HISPANis APUD RAMELIUM UNO PRjE-

LIO VEL CAPTIS, VEL DELETIS, VEL

FUGATIS 17c«.

DE FRANSCHEN, BE1JERSCHEN EN SPANJAARDEN BT RA

MILLIES IN EENEN FELDSLAG GEFANGEN, FER-

DELGD OF FERJAAGD 1706.

Tuflchen twee bekranfte pylaaren, op wier ecne het gelaurierdc borftbeeld van MARl bo-

r о и g en op wier andere dat van OUWerkerk gefteld is , gecven op de tegenzydc dej

Pennings, Engeland verzeld van zynen Eenhoorn, en de Vereenigdc Geweften hebbende hunnen

Leeuw aan de voeten leggen, beyden in de gedaantc van twee vrouwen,elkanderen dc hand, bo-

ven dit opfchrift van den voorgrond:

CONCORDIA ANGLia ET BÂTavia BRABANTia ET FLAN-

Dria LEGITIMO DOMINO RESTitutä.

DOOR DE EENDRAGT FAN ENGELAND EN HOLLAND, BRA

BANT EN FLAANDRE AAN DEN IVETTIGEN

HEER HERSTELD.

Waarrondom nog in den rand dit omfchrift gefteld is :

HOC PRíEFecto PATRIAM SERVOj

HOC DUCE REGEM FIRMO}

INTAMINATIS FULGENT HONORIBUS.

DOOR DEEZEN BEFELHEBBER BEfFAAR IK НЕТ

FADERLAND;

DOOR DEEZEN HERTOG BEFESTIG IK DEN KONINGi

DIE DOOR ONBEZIFALKTE EERAMPTEN UTTMUNTEN.

V Met het geharnafte borftbeeld van den Hertog van Marlboroug,is dc voorzydevanden vyf-

den, binnen het randfehrift deezer tytelen, beftempeld:

JOHannes, Dei Gratia Sacri Romani Imperii PRincefs, Dux

MARLboroug, EXERCitus ANGLiä

Capitanbus Generalis.

JO HAN, DOOR GODS GENADE PRINS FAN 'T HETLIG

ROOAISCH RTK, HERTOG FAN

MARLBOROUG, ALGEMEEN КRTGSBEFELHEBBER

FAN *T ENGELSCHE LEGER.

*

Tuflchen de verflaagene wanden houdt Mars op de kcerzyde in de cene hand dc wapenfchilden

van het gewönne Brabant , Vlaandre en 't Markgraaffchap van 't Heylig ryk } en in de flinke

re hand cenen wapenftandaard van bevochte krygstuyg, onder decze woorden:

PRETIUM NON VILE LABORUM.

0

DEES PRIS IS FOOR DEN ARBETD NIET GERING.

Ш1Ъее1. Zzzzz Waarin
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Waarin nu dees prys beftaat geeft het opfchrift van den voorgrond te kennen:

GALLIS ACIE DEVICTIS, BRABANTIA, FLANDR... ET

ANTWERPIA XV DIERUM SPArro

EREPTIs 1706.

DE FRJNGOIZEN IN EENEN VELDSLÁG OVERWONNEN

EN BR/IBÃNT, VLA/INDRE EN ANTWERPEN

IN DEN TTD VAN tf DAGEN ONTWELDIGD 1706.

VI De voorzyde van den laatfien heeft rondom het borftbeeld der Engelfche Koninginne in

den rand deezen tytel:

ANNA, Der GRATIA MAGNrn BRITANNME, FRANCHE ЕТ

Н1Ввкыпв REGINA.

ANNE, DOOR GODS GENRDE KONINGIN VEN GROOz

ERITMNyE, VRENKRIK EN

IERLEND.

Twee vliegende kinderen, den lof deezer behaalde voordeelen uytblaazende, houden op de te

genzyde eene landkaart der veroverde landen en Reden , onder dit byfchrift , uytge

ipreyd:

GALLIS AD RAMELLIES VICTIS, `XII MAII

. М D C C V I.

DE FRENcozzEN TE RRMILLIES OVERWONNEN, DEN u

’ VEN BLOEIMERND 1706.

Те weeten naar de oude en thans nog in Engeland gebruykt wordende tydsrekcning. Voorts

leefl; men op den voorgrond:

Ф

FLANDRIA ET BRABANTIA RECEPTIE.

VLAANDRE EN BRÃBANT HERKREEGEN.

Om den veldtogt , die zoo gelukkig

geopend was ‚ met geen minder geluk te

achtervolgen, vertrok de Hertog van Marl

boroug, orn wegens de aanflaande onder

neemingen zich met de Vereenigde Staa

ten te beraadflaagen, naar ’sGraavenhaage,

van waar hy den (t) dertienden van Zo

mermaand te rug in ’t leger keerde , en

flraks orde gaf'om .Oofiende te land in te

fluyten , terwyl де Admiraal Fairborne dat

met negen oorlogfcheepen en vier bombar

deergaljoots van den zeekant verrichtte.

gens de gewoonlyke krygsregelen en met

diedapperheyd aantaflen,datde bezetting,

tweehonderdvyfrig mannen fterk , tot

krygsgevangen gemaakt, en federt nog de

brug van Santvoort, midsgaders de daar

bygelege íluys veroverd wierdt. Wel is

waar dat men ín den beginne Nieupoort

meende te belegeren, maar in ’t vervolg

grootere zwaarigheden , dan men gedacht

had, daarin ontdekkende, wierdt dat voor

neemen gefiaakt en in tegendeel orde ge

fteld om het reeds berende Ooflende,door

,fendaak gelegen aan de Brugfche vaart , vol

Om dit volkomelyk te konnen doen , deed

де Hoofdbevelhebber Fagel twee dagen naa

des Hertogen wederkomfì de fierkte Plas

t vuur ten fpoedigfle, dat immerldoenlyk @Euhm

waar , tot de overgaaf te dwingen. Des Merkur.

wierden den (2) zevenentwintigfien twee Езжай

beukeryen begonnen , den tweeden nacht 78,

' daar

...ans'A 01.11
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daarnaa onder de gunft der by de ftad

leggende duynen de loopgraaven geopend ,

en die tor aan den voec van de voorichuy ri

te des bedektenwegs uytgeftrekt. Sedert

zag men de belegeraars die begönne wer

ken mer eenen weergaloozen yver voort-

zetten, en de ftad van alle kanten zoo

uyt de voor de kuft leggende fcheepen als

te land van de gefliehte beukeryen met zoo

(*) и Dal ongemeen vuur benaauwen, datzy, welke

/»/.13. eertyds cen driejaarig beleg , ftaande(*)de

regeering van den Aartsherrog Aalbert, had 1706.

uyrgeftaan , op den zesden van Hooimaand , ———

en aldns bynaar binnen even zoo veele da*

gen, haare poorten moeft openen, ende

bezetting alle wapenen behalven haar zyd*

geweer acbtcrlaaren , met belofte van bin

nen zes maanden geene wapenen tegen (1) ме^цГ°р'

Koning Karel of zyne Bondgenooten te u.ûuk,

zullen voeren. Dit nieuwvoordeel vindeik '7o6. pag.

door deezen nieuwen gedenkpenning ver-

eeuwigd.

Op de voorzyde ftaan de geharnafte borftbeelden van den Engelfchen, en Staatfchen Veldhcer

Marlboroug cn Ouwerkerk. Welke laatfte, die by zyne Gemaalin Izabelle van Aerflèn, Doch

ter van Kornelis Heer van Sommelsdyk verfcheydene kinderen geteeld bceft, (г) cen Zoon was Ф !msh°f

van Elizabeth, Graavin van Hoorn, en van Lodewyk van Naffou, Heer van de Lek , Bcver- implproc.

waart en Odyk, door Maurits Prins van Oranje by zekerc Jonkvrouwc, van Mcchelen genaamd, fol. 335.

buyten echt geteeld. Hct randfehrife is:

JOHannes, Dux MARLEBOROW, HENRIcus De

,/ AUVERQUERK, SIDERA ANNI

; Г MDCCVI,

'-'Л ■ ;

JAN HERZOG VAN MARLBOROUG, HENDRIK VAN OUfVER.

KERK. FLONKERSTARREN DES -

JAARS 1705.

Op het ruggeftuk houdt een krygsheld, die hct zinnebeeld der Vcreenigde Gcweften is en een

Franfch fchild vercreedt, den hoed van vryheyd boven het hoofd van Ooftende, in de gedaante

van eene bedrukte vrouwe verbeeldt, naa het de kluyfters zyner voorige dienftbaarheyd in 't aan-

zien van Brabant en Vlaandre, door de twee in 't verfchiet geziene vrouwen betekend, waaren

verbroken. Het om- en opfchrift luydt aldus;

LIBERAT, NON MUTAT JUGÜM Die VI JULIi.

HY VERBREEKT , MAAR VERWISSELD НЕТ JUK

NIET DEN 6 DAG VAN HOOI-

■• MAAND.

Naa het dwingen van Ooftende iloeg het

verbonde leger zieh met de rechter vleugel

(3)Europ. te Weilern en met (3) de flinker te Harle-

îieftuk' ^eek neder , alwaar de Gemagtigden uyt

1706. pâg. den Magiftraat van Kortryk in 'tzelvever-

88, fcheenen , om zieh en hunne ftad aau der

Bondgenooten krygsmagt te onderwerpen,

mids die, naa 't opbrengen van zwaa-

re krygsfehattingen , door de Françoi-

zen was verbaten. Immiddels waaren

eenige benden onder 't bevel van den Briga

dier Mereditjp naar Dendermonde gezon-

den, om die ftad, welke de vyand nog ii.ftuk,

bezet hieldt , door 4 uythongeren (4), waar gj*

Zzz zz г het

(4) Europ.

Merk.
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'706. het moogelyk, tot de overgaave te dwingen ,

’ """ ' dewyl het groot leger van zins was Ме

_nente belegeren,waartoe veertig groote en

honderdtwintig mindere Rukkcn gefchuts,

)Europ.baare ftad zich (3) den vyfden van Нетт

maand aan de Bondgenooten onderwierp: “1655?

wier leger vervolgens naar Aath trok ‚ 17°об.р55.

en voor die “ад опдег het beleyd van 115'

zoo uyt Holland als Maafiricht in ’t leger

waaren aangekomen ,en het beleyd van zoo

gewigtig beleg aan den Hoofdbevelhebber

(r) Salifch opgedraagen. Den tweeën

twintiglten van Hooimaand bevondt zich

die Над berend, en, hoewel zy де {leutel

van Vrankryk genaamd wierdt, naa dc

loopgraaven achttien dagen daarvoor geo

end waaren, eene maand daarnaa genood

zaakt by (z)verdrag haare poorten te ope

nen. Terwyl het leger zoo om de loop

graaven te doen flechten, als de befchaa

digde veflingwerken herllellen tot dekking

der arbeyders genoodzaakt was zich alhier

eene wyl op te houden,\vierden nogzes Ba

taillons en even zoo veele Efquadrons naar

Dendermonde, ’t gene zich, langer dan

men gemeend had , verweerde, onder

’t beleyd van den Hoofdbevelhebber

Churchil gezonden , om het op de eene of

andere wyze tot de overgaaf te dwingen.

En waarlyk hy volvoerde dien ontfangen

lafi zoo wel, dat die bynaar ‘ongenaak

den Veldmaarfchalk van Ouwerkerk, met

veertig Bataillons en dertig Efquadrons

het beleg Iloeg,zulks des nachts naa den

twintigften van Herfftmaand de loopgraa

ven door де uyt Brabant en Vlaandre

opentboodene delvers wierden geopend

en tot drieëndertig -fchreeden van de {form

paalen voortgezet , midsgaders binnen

weynige dagen federt zoodaanige walbreu

ken gemaakt, dat de belegerden des naa

middags van den dertigften om te handelen

wegens eene eerlyke uyttogt den trom roer

den, maar dit hen zynde geweygerd, waaren

zy genoodzaakt den tweeden van \Vyn

maand zich ten getale van eenentwintig

honderd mannen (4,) tot krygsgevangenen, M

mids behoudende de Bevelhebbers hunne

degens en pakkaadje, nevens de aanbe

trouwde Над in handen der Bondgenooten

te (tellen, tot wier lof wegens ’t win

nen van deeze en de voorige lieden

ik de drie volgende gedenkpenningen ge
maakt vinde. 

 

I De voorzyde van den eerlten heeft rondom het borftbeeld der Engelfche Koninginne in den

rand dit omfchrift:

ANNA, Der GnA'rrA MAGNAT. BRr'rANNue., FRANcrAt ET

'taint-...Nm REGINA'.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTANYE, VRANKRTK EN

IERLAND.

I.

Op de tegenzyde is aan eenen opgerechtcn wapenflandaard een fehild, met dit opfchiift, ge

hecht:

CLA
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CLADES GALLORum IN BRABantia 25 MAIL "

NEDERLAAG DER FRANCOIZEN IN BRABANT DEN Ц

FAN BLOEIMAAND.

Naaíl dien wapenftandaard boudt eene gevleugelde Overwinning in de cene hand eenen zeege*

palm eu in de andere eene muurkroon, binnen die byfehrift: /

CURA PUGNACIS FACTA MINERViE.

GESMEED DOOR DE ZORG FAN DE STRTD*

ВAARE PALLAS.

Waaronder op den voorgrond tot opfchrift ftaat :

XII URBES CUM II PROVJNCIIS INTRA XV Dib$

RECEPTEE 1706.

TPFAALF STEDEN EN TWEE LANDSCHAPPEN BINNEN if

DAGEN BEКОMEN 1706.

Welken nu deeze twaalf fteden zyn , blykt uyt de twaalf rondom geftelde fchilden j waarin de

volgende naamen gefteld zyn :

ALDENARDA, BRUGGE, GANDAVUM, DAMUM, LOVANIUM,

MECHLIN1A, LIRA, ANTVERPIA, VURNA,

ALOSTUM, ATHUM.

OUDENAARDE, BRUGGE, GENT, DAMME, LOFEN, MECHE»

LEN, LIER, ANTWERPEN, FEURNE,

AALST, AATH.

II De tweede , die dit zelfde rugftuk heefr, verbeeldt op bet voorftuk Koning Lodewyk, in

de gedaante van eenen Roraeynfchen krygsheld , ter aarde geveld door de Engelíche Koningin}

■welke, in de gedaante van Pallas, hem den voorheen zoo menigmaal bevochten zeegepalm thans

ontweldigd ; onder die byfchrifc :

LUDOVICUS MAGNUS, ANNA MAJOR.

LODEWTK DE GROOTE, ANNA GROOTER.

1

III Deeze voorzyde is 00k wel met eene andere tegenzyde gepaard , waarop het omkomen

van Abimelech ftaat afgebeeld , als hem, den tporn van Thebes trachtende te verbranden , door eene

vrou met eenen afgeworpen molenrteen het hoofd wierdt (1) verpletterd, en ziende zyne dood (r)Richte-

voorhanden zieh door zynen fchildknaap voorts deed ombrengen, om de fchande te ontgaan van renkap.

door eene vrou te zyn gefneuveld. En welken fchildknaap hy daarom tot deeze daad, door dit (1) Jx* T.'- 53*

in den rand geftelde omfehrift , aanmaande: î4'

1

PERCUTE ME, NE DICATUR QJÜOD A FEMINA

INTERFECTUS SIM.

JUDICum Capite o.

DOOD МГ, OP DAT ZE NIET FAN MX ZEGGEN, EENE FROÜ

HEEFT HEM GEDOOD.

RICHTEREN НЕТ 9 HOOFD STUK.

llllDeel. Aaa aaa Gc
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1706. Gelyk hunne Hoogmoogendheden door moogen doen , maar te voore reeds op den

___* eenen afgezonden briefder Heeren Goflin- ernftigen voorilag der Hollandfche Staats

ga en Geldermalfen van het veroveren dee- j gemagtigden, mids hy door zyne hooge

zerlaatilgemeldeilad metgevangenneeming l jaaren en gemelde zwakheyd, gevolgd op
(r) Refol.

der Staat.

Gener.

7 Sept.

:706.

fol. 990.

Sz) Reiol.

erStaaten

Gener.

14 Aug.

”об. fol.

894.

с) 111. Drei

т. z. f

(3)Rei'ol.

der Staat.

Gener.

7 Sept.

1706.

fol. 995.

(4) Refol.

der Staat.

Gener.

2.7 Maart

x 7 )6. lOl.

357"

der bezettinge den (I) zevendeu van

Herfilmaaud de wiiIe tyding kreegen, zoo

hadden zy ook omtrent eene maand te voo

re (a) uyt Zweede door eene fehriftlyke

bekendmaaking van Vrouwe Anna Margre

ta Bex verilaan, hoe haar gemaal Chri

iliaan Konftantyn Rumpf, van wien wy

(*) hiervoore in hoedaanigheyd van Agent

der Vereenigde Geweilen by den Koning

van Zweede gewaagd hebben, op den

tweeden van Oogilmaand des nachts om

trent een uure het ftervelyke te Stokholm

had afgelegd; alwaar des zelfs lyk gedraa

gen door zeilien Adelyke bedienden der

kanfelery den zevenentwintigften der zel

ve maand gevolgd van des overleeden twee

zoonen, alle de buytenlandiche Staats

dienaaren, en veele luyden van aanzien,

onder het geluy der klokken en andere

rouwplegtigheden, overeen komende met

den hoogen rang zyner dertigjaarige be

dieninge. onder het toelichten van zeilig

paar'waffe fakkels , in de Mariakerk ,

welke met rouw behangen was, wierdtbe

graaven, en waarvan (3) де koflen, vol

gens den daarop voorheen beraamden voet,

door ’s lands Staaten, naa die daar toe by

ingeleverd fmeekfchrift van des overleedens

weduuwe verzogt waaren , zyn gedraagen.

Sedert eenige jaaren herwaart had hy zich

vry zwak bevonden, invoege de Veree

nigde Staaten in den aanvang deezes jaars,

op zyn gedaan verzoek, hem niet alleen

verlof gaaven, om zoo tot (4) herflelling

zyner gezondheyd als tothetregelen zyner

huyslyke zaaken, eene keer herwaart te

eene groote krankte, zich toen al niet meer

in ftaat bevondt om zyn Vaderland met

dien naadruk te dienen als by den toen

zynden toefland van zaaken en tyden wel

vereyfcht wierdt , hem dierhalven zynen

Zoon(5) den Heer HendrikWillem Rumpf

in het gemelde bewind toevoegden,0nder

voorwaarde echter dat dees aangeflelde

Zoon,ûaande het leeven zyns Vaders , geen

wedde genieten, maar naa des zelfs dood ,

of eygewilligen afiland, die bediening met

де дааг aangehechte voordeelen alleen be

kleeden zoude. Ingevolge van deeze vail

geftelde opvolging verzogt hy , mids

't overlyden zyns Vadersmu hunner Hoog

moogendheden bevelen te ontfangen, en

hebbende van de zelven Íedert vryheyd tot

het uytvoeren van twee killen zonder het

bemalen van ’s lands tollen, midsgaders

eene (*) Staatfche borgblyving voor de

vyligheyd van zynen perfoon en goederen,

mids de tegenwoordigezwaare oorlogsty

den , gelyk ook nog tweeduyzend (6)

guldens tot het inkoopen van de noodige

uytruilingontfangen ,is hy den tienden van

Wynmaand over Hamburg en Deenemar

ke naar Stokholm vertrokken, aldaar den

tienden van Slagtmaand aangeland , en

hem op ’t overgeeven zyner medegebragte

geloofsbrieven , als buytengewoonen Agent

der Vereenigde Staaten door den Koning

van Zweede den vyftienden daaraanvolgen

de een byzonder gehoor verleend gewor

den. In welke hoedaanigheyd men zyne

gedachtenis ook op deeze twee pennin

gen bewaard vindt.

 

tytel :

I Rondom zyn borilbeeld, ’t gene opde voorzyde geflempeld is,leefl: men in den rand dcezen

HaNnicus WiLunr.MUs RUMPF, FOEDERA'rr BELGrr ABanA'rvs

EXTRAonnINAnrus, Arun SeneNrssiMuM

Svuota Rrr сем.

âg) actor.

erStaaten

Gener.

2.9 July

x 700. fol.

4oz.

(') Alle

'van In

demm'reyt.

(6) Refol.l

der Staat.

Genet.

19 Aug:

r7oó.fol,‘

916

1 HEN
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HENDRIK WILLEM RUMPF BUTTENGEWOON AGENT

VAN T VEREEN1GD NEDERLAND BT DEN

DOORLUCHTIGSTEN KONING

FAN ZWEEDE.

i?ôô".

Een groore vierfcante hockfteen, welke de vriendfchap en belangen der twee volken tezaamcri

verknocht houdt , is op de tegenzyde vcrbecld onder dit randlchrit't :

AEQUALIS ET ERECTUS.

GELYK EN VERHEVEN,

II Bovcn de eeríle letteren van des Penningmaakers naam , ziet men op de voorzyde van den

tweeden de beeldenis van den Staatfchen Agent door dit randfehrift omzoomd:

Henricus Wilhelmiis RUMPF, FOEDerati BELGii ABLegatus

extraordinarius apud screnissimum

Sueci£ Regem.

HENDRIK WILLEM RUMPF, BUTTENGEWOON AGENT

VAN НЕТ VEREENIGD NEDERLAND BT DEN

; ; DOORLUCHTIGSTEN KONING

VAN ZWEEDE.

***** ■ • * *ь ■

i • »

Op de tegenzyde is wederom de boven befchrceve Vierkante Hoekfteen verbceld, cn de bovcn*

und beilempcld met deeze verfcbillcnde fpreuk:

STAT FIRMITER AEQUO.

НГ STAAT BESTANDIG DOOR DE GERECHTIGHEYD.

\0 Ëuiop.

Merkur.

It.ituk,

I7QJ. pag.

104.

In \ midden der verhaalde voordeelen ,

waarmedc de veldtogt in Ncderland een

eynde nam , was de grootfte bekommering

Voor den Hertog van Savoijc, midsVrank-

ryk zyne uyterfte poogingen aanwendde

om hem van zyne Staaten geheel te ont-

zetten. Naa 't gevecht van Kaflano in

*t voorgaande jaar voorgevallen en van ons

aldaar gemeld, had zieh het flot van Vei 1-

lano aan de Françoizen (i)opbefcheyden-

heyd moeten overgeeven. Welken gevolg-

lyk wel het beleg den negenentwintigften

van Herfftmaand voor Turin floegen , alles

tot het openea der loopgraaven gcreed

maakren, doch, op't ontfange bevel des

Hofs, mids de benden daartoe niet flerk

genoeg waaren ,den tienden (z) van Wyn-

maand hnn voorncemen (laakende , dat we

der opbraken. En hoewel het aanraften

van Afti met geene betere uytkomft be-

kroond wierdt, zoo berende de Hertog

van Berwik den laatilen van Wynmaand

echter de ftad (3) Nizza, moetende hem

het gefchut van Toulon te ícheep worden

aangebragt,'t welke den achtften vanSlagt-

maand te Viilafranca ontfeheept wierdt.

Immiddels waaren de noodige beukerycn

tegen die ftad vervaardigd, welke de Her-

Aaa aaa 2 tog

(1) Eüfop*

Merkur.

II. iluk,

I70J. p«gi

zoó.

(í)Eufop*

Mcrki

II. iluk,

1705. pag,

287.
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1706. tog liet opeyfchen, en, als weynig ge

" iierkt zynde, des genoodzaakt was zich

op belcheydenheyd op te geeven. Ver.

volgens wierdt alle het geweld tegen het

flot gewend, en dat van de beukeryen,

welken op de hoogtevan Sint Karel en digt

by Limpia aan den voet van Montelban

.waaren opgereeht met zeilig fiukkenka

non en vyftien (i) mortieren heftig be»

ILituk, ichooten. Waardoor het gefchut der be

Р'Ё' legerden eerlang reddeloos was, zulks men

zich vleyde van in tien of twaalfdagen van

het flot meefler te zullen weezen. En ze

kerlyk den vierden dag deezesjaars was de

bezetting genoodzaakt nog omtrent acht

honderd gemeene loldaaten en honderd

twaalf bevelhebbers {ierk het verdrag der

overgaave te tekenen, uyt krachte van

't welke zy, medeneemende zes Iinkken

kanon en twee (2) mortieren , naar Oneglia (1) Втор

moeft geleyd worden. De Koning ontfong if’

den twaalfden dier maand door twee 17°6› P18-Í

afgezonden de tyding deezer over- 86'

gaave , en liet wegens dit bekoome

voordeel den Ambroziaanfchen (3) lof- fg) 22,1,.

zang zingen, van ’t welke men ook de ldiik,

l geheugenis op deezen gedenkpenning be

waard vindt.

r706. pigs

87.

 

Op de voorzyde wordt des Franl'chen Konings kopfiuk gezien; wier rand beliempcld is trittr

deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE слоем, лцвксншвтв

LTKSTE KONING.

De gewonne {iad is op de tegenzyde als eene geboeide vrouw verbeeld, die voor den voet van

eenen pylaar ter aarde legt , op welken eene gekroonde kloot met де drie Franfche leliën verücrd

ша; tulIchen dit om- en opfchrift:

NICIEA ITERUM EXPUGNATA, IV JANUARII
A M D C C V I.

NIZZAANDERMAAL VEROVERD, DEN 4 VAN

LOUWMAAND i706.

Door ’t winnen deezer Iiad waande de

Franfche Koning zich nu in fiaat om het

beleg van Turin met volle geruflheyd te

konnen hervatten, en liet dierhalven,

(niiiiiop. ftaande de winter, daartoe (4) zoodaanige

toebereydlelen maaken, dat de werreld

1706.133@ daarover verwonderd flondt, en hy zich

и" niet ongegrond konde vleyen dat zyne

ontworpene raadilagen door eene goede

uytkomll: iionden bekroond te worden.

ln deeze hachlyke uyterlien vondt de on

derdrukte Hertog zich wel van het meeíle

gedeelte zyner Staaten , doch geenszins

van zyne aangeboore kloekmoedigheyd,

veel min van de hulp zyner getrouwe

Bondgenooten ontbloot. Want met de

onderfiandgelden welken hem Engeland ~

befchikte,en (;)de zesentwintigduyzend

zeshonderdzeliig guldens door de Veree- Gener.

nigde Staaten hem maandlyks toegelegd, Ífogf'm

fielde hy ook orde tot het verzamelen van foLna. ‚

деп vereyfehten voorraad in zyne gedreyg

e

__E-xg'f'fl
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(1) Europ.

Merk.

I ftuk,

1706. pag.

*3««

(i") Europ.

Merk.

I.ftuk,

1706. pag.

281.

de hoofdftad, deed by de oude, veelvul-

dige nieuwe veilingwerken aanleggen en ,

mec een vvoord, (1) alles zoodaanig ter

beíchermiDge bytyds vervaardigen, als de

liefde tot zyne erflanden, om die tegens de

ophanden zynde aanvechtingen des vyands

kloekmoediglyk te beíchermen , eenigen

manhaftigen Vorft zoude können inblaa-

zen. Invocge men, naa die itadiu't mid

den van Bloeimaand (2) door de Franfche

benden belegerd was» eene zoodaanige

kloekmoedigheyd , welke geene weerga

had , zoo in de aanvallers met de buyten-

werken te bevechten , als in de bezetteliu-

gen met die te verdeedigen, zag uytmun-

ten. Geen dag was 'er, die geene nieuwe

gevechten voortbragt, geen gevecht daar

geene gelyke dapperheyd wederzydfeh be-

fpeurd wierdt, en geene dapperheyd, hoe

gelyk, die niet met onderfcheydene uyt-

komften bekroond wierdt. OndertuiTchen

dat voor Turin dit bevechten en verdeedi

gen, neemen en herneemen der buyten-

werken voorviel, was Eugeen Prins van

Savoije omdebelegerdc ftad te hulp te kö

rnen met het Keyzerlyke leger in aantogt ,

't gene nu merklyk was vcrfterkt door de

benden, die ter befolding van Erjgeland en

de Vereenigde Geweften ftaande zieh daar-

by gevoegd hadden. Alle de poogingen,

welken de Hertog van Vendome met het

Franiche leger aanwendde om den optogt

van het Keyzerlyke te ftuytcn , waaren

vrugteloos, de door hem voorgeworpene

verhinderiugen wierden uyt den weg ge

ruymd , en de Prins Eugeen vondt telkens

een middel uyt cm dwarich door's vyands

land trekkende zyn leger te doen beltaan,

! over verícheydcne zeer groóte rivieren te

j geraaken, en, naa 't doen van vierender-

1 tig optogten, zyne (3) benden met die

' van den Hertog van Savoije eyndelyk

den eerilen van Herfftmaand tot op vier

uuren naa by Turin te vereenigen. Deeze

ftad was nu tot het uyterfte gebragt , en

derzelvegevaarvereyfchte dierhalven fpoe-

dige hulpmiddelen. Des wierdt alles om

*t vyandlyk beleg op te ílaan vervaardigd

en het leger den zesden over de (4) Doria

gevoerd, om den volgenden dag den be-

lchanften vyand , tuflehen dieu ftroom en

de Stura , aan te taílen. Om dit werkftel-

lig te maaken waaren de orden uytermaate

wel beraamd, en wierden de zelven niet al-

leen zeer ftiptlyk uytgevoerd, maar de

aanvallers verduurende alle het vuur des

beichanften vyands , naderden, zonder (5-)

't geweer te loflen , tot aan den voet der

werken en vielen toen met zoo weergaa-

looze kloekmoedigheyd volgens de ontfan-

gene orden op de Françoizen in, dat niets

bequaam was dien aanval re ftuytcn. Dus

wierdt de vyand uyt de eene befchanfing

naa de andere gejaagd , een ongemeen getal

der belegcraars verilaagen, alle de voor-

raad van gefchut, (6)koegels, kruyt en

krygsgereedfehappen veroverd , de ftad

ontzet, en daardoor de waggelende ftaat

des Hortbgen van Savoije, opzooroem-

ryke wys meteen herfteld , waarvan de

geheugenis op deeze twee penningen be-

waard wordr.

1706.

(3) Europ.

Merkur,

ll.fluk,

1706. pag.

180.

(4) Europ.

Merk,

ll.ftuk,

1706. pag.

181.

CO Europ

Merkur.

II. fluk,

1706. pag.'

181.

(6) Europ.

Merk,

ll.ftuk,

17 06. pag.

i8j.

1 De eerite vcrtoont op de cene zyde den val van Faetón , welke te reukcloos de гоппскяг

lIWDeeL Bbb bbb шел-
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\

(r) Huhn.

geflachtk.

tafel. 292.

mende, daaruyt wierdt geblixemd, en vallende in de Po verdronk. Even gelyk де Franfche

Koning, die het zinncbeeld der Zonne voert, zyne benden voor 'l'urin zag flaan en dus aan oi in

de Po, aan welken ftroom die Над gelegen is, de glans zyner glori ondergaan. Op den voor

grond ftaat:

MERGITUR ERIDANO MDCCVI.

HT VERDRINKT IN DE PO 1706.

Op de tegenzyde ziet men den Hertog van Savoije voor de poort van ’t flot van Turin, van

’t paard getreeden den dapperen Bevelhebber Thaun, welke de Над 200 wel beichermd had , in

dmkbaarc erkentenis omarmen. Terwyl omhoog de grootheyd deezer overwinninge door de bo

venvlicgende Faam wordt uytgeblaazen 3 welke eenen wimpel , met deeze woorden beltempcld ,

voert:

SABAUDIA LIBERATA, IO TRIUMPHE!

.mVOIyE VERLOST, IO leOMF!

De voorgrond voert onder de bcfchreeve verbeelding dit opfchrift:

`VICTORI AMADEO ET EUGENIO, PRINCIPIBUS ЗАБАВНЫЕ,

GALLICANA OBSIDIONE PROFLIGATA, AUGUSTAM

' TAURINORUM LIBERANTIBUS VII

SEPTEMBRIS.

TER EERE VAN VICTOR AIWADEUS EN EUGEEN, PRÍNSEN

VAN SAVOIjE, VERLOSSERS, NAA ’T OPSLAAN VAN ’T

FRANSCHE BELEG, VAN TURIN DEN7

VAN HERFSTAIAAND.

II Rondom het geharnafte borflbecld van den Hertog van Savoije, ’t gene op de voorzyde van

den tweeden ftaat , leeft men dit randichrift:

VICTOR AMADEUS II, Der GRA'rrA DUX SABAUDUE,

PRINCEPS PIEMONTH, REX

CYPRI.

VICTOR AMADEUS DE 11, DOOR GODS GENADE HERTOG VAN

SAVOIïE, PRINS VAN PIEMONT,KONING VAN CTPRUS.

Wolken Koninglyken tytel hy voert, wegens Charlotte erfdochter van johan den I I van Cyprus ,

хате haaren Gemaals Broeders Zoon Karel den I Hertog van Savoiie (t) tot erfgenaam aan

elde.

Op де tegenzyde ziet men in ’t verfchiet de verlofte ftad en wat voorwaarr de rivier de Po met

een ofl'enhoofd , even gelyk de Ouden dien ftroom op hunne penningen verbeeld hebben. In haa

re rechter hand houdt zy eene roeifpaan, en in de (linker eenen eykcnkrans, waarin ftaat deeze

bekende fpreuk:

OB Crvrss SERvAros.

WEGENS DE BURGEREN BEHOUDEN TE HEBBEN.

l

Omhoog vliegt eene Overwinning , welke in de eene hand eene muurkroon en in de

ândrâre eene tweede van laurier houdt, zynde het om- en opfchrift van deezen in

ou t:

GAL
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GALLIS PROFLIGATis, VALLO PERRUPTO, CASTRIS CUMRE

TORMENTARIA DIREPTIS, AUGUSTA TAURINO-

RUM TRIMESTRI OBSIDIONE

LIBERATA 1706.

1706.

DE FRANCOIZEN FERSLAAGEN, DE FERSCHANSING INGE-

NOMEN, DE LEGERPLAATS EN ALLE НЕТ KR2GSTUÏG

GEPLONDERD EN TURIN VAN EEN DRIEMAAN-

DIG BELEG VERLOST tjo6.

Eyndelyk leert men nog deezen dichtregel van den weergaaloozen Romeynfchen (1) Lierdich- (0. Horn,

ter op de dikte des pennings: nP'epift

RES GERERE ET CAPTOS OSTENDERE CIVIBUS HÖSTES. V"3S'

HELDEDAADEN TE BEDRYFEN EN DEN BURGERS DE

GEFANGENE VTANDEN DOEN

BESCHOUWEN.

Гг)Т*е(Ы.

derStaaten

Gencr.

15 Febr.

1706. fol.

Ifii.

0) Kefol ■

der Staat.

Gener.

iS Febr.

1706.

fol. 162.

(4) Europ.

Merkur.

Д1.йик,

170Ó. pag.

189.

(5) Europ.

Merkur.

Hftuk,

1706. pag.

100.

Bchalven aan de Koninginne van Enge

land was men 00k byzonderlyk het wel-

gelukken deezer onderneeminge aan de

Vereenigde Staaten vcrfchuld , ter oorzaa-

ke zy de beloofde onderftandsgeldcn ry-

dig betaald, zieh tot borgen in het Jigten

van honderdduyzend ryksdalers (г) voor

den Keyzer, tot het doen van deezen togt

naar Italic gefteld ludJen , cn de in hunne

ibldy aangeuomene hulpbenden,ten getale

(3) van elfduyzend mau, ter beílemde plaat-

fe tydig waaren verfcheenen. Het was

hierom dat de Hertog van Savoije in zy-

nen brief, waarin hy aan den Staat van

de bevochte zeege kennis gaf, onder an

deren betuygdc zyne oprechte erkentenis

over de edelmoedigheyd, waarmede het den

Staat beliefd had, (4) in deeze zyne onge-

legenheyd, waarin hy zieh bevondt , hem

by te fpringen ; en welke niet laeynig tot de

verlojjinge zyner hoofdßad had bygebragt.

De Prins van Savoije betuygde daarenbo-

ven aan de Vereenigde Geweftcn in den

brief van bekendmaaking dat de hulpbcn-

den van den Staat zoo veel aandeel in dee

zen grooten dag gehad hadden , dat hy zieh

verfügt (5-) 0ordee¿de aan hunne Hoogmoo-

gendheden daar van kennis te geeven.

Voorts verklaarde hy nog , dat de Hoofd-

bevelbebbers , hopluyden en gemeene krygs-

knechten der gemeide hulpbenden zeer had

den uytgemunt , en 00k de Staat de eer had

van het leger van zyne Keyzerlyke Ma-

jefleyt en van zyne Konitiglyke Hooghcyd

te recht van pajjen te hebben bygejpron-

gen , als het in gevaar was van eer-

lang onderdrukt te zullen worden. Over

deeze Engelfchc en Staatfche hulpbenden

had de Prins Johan Willem van Saxengo«

thahctoppcrbcvcl gevoerd cu zyn wys be-

leyd en dapperheyd ftaande dit gcvcchc

byzonderlyk doen uytmunten. Want

hebbende de cer gehad van over de cerfte

Brigade van de rechter vleugel het gebied

te voeren, was hy , naazyneonderhoori-

ge beuden, tot tweemaalen toc, waaren

te (6) rug gedreeven, ter oorzaake dat zy ^ Europ.

juyft de vyandlyke ruytery aan deandere ^"^Г-

zyde der befchanfinge ontmoetten , ten i7'06. pag.

derdemaal aangevallcn, de vyand op zyne '9««

beurt door hem in wanorde gebragt cn ,

doordien hy door de tweede lini der

rechter vleugel toen net van pas onder-

fteundvvierdt, tezelve tyd nevensdegehee-

lc flinker vleugel, in de verfehanfing ge-

drongen ,en had aldaar den vyand zoodaa-

nig aangetroffen , dat hy , zonder eenige

hoope van zieh te zullen können hcrftel-

len, alom wyden zydis vcrftrooid gcwor»

den. Zulks men nict zonder rede ter eerc

van deezen Prins, wegens dat hy om Tu

rin te ontzerten, zieh in 't midden van

[ 't vyandlyke vuur waagendc , ecne uyt.

I muntende dapperheyd , vcrzeld van geen

j minder bcleyd had laaten blyken, ditpen-

{ ningtje gemaakt hecft.

Bbb bbb 2 De
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(1) Euro .Merk. P

Il . fluk ,

1706. pag.

196.

 

De beeldenis van den Prins is op de voorzyde omringd door deezen tytel:

JOHANNes WILHELMus, DUX SAXo-Go'rn/z,]ut.rncr,

CvarIe., MoNTruM, Attentat ET

WnsrPHALtIz.

yoHIIN WILLEM, HERzoG KIN SIIXE поспи, GULIK,

KLEEF, BERG, лист; EN

Wßer/IIILE.

De tegenzyde. die geene verbeelding heeft, is met dit opfchrift beßempeld:

UTRUMQUE SABAUDIIE DUCEM

IN AUGUSTA TAURINORUM LIBERANDA,

`MEDIOS INTER GALLORUM IGNES, STRENUE JUVIT

VII SEPTEMnnrs MDCCVI.

OM НЕТ BELEGERD TURIN TE VERLOSSEN

НЕЕРТ HTBETDEN DE HERïOGEN VAN SAVOIj'E,

IN ’T MIDDEN VAN ’T VUUR DER FRANCOIZEN,

MANMOEDIG GEHOLPEN

DEN 7 VAN HERFSTMAAND 1706.

Hoe groot ook de zeege was,welke door

’t ontzetten van Turin op Vrankryk wierdt

bekomen , zoo waaren nogthans de voor

deelen, die federt daaruyt voortvloeiden ,

nog grooter. Want de fterkfie lieden door

de Françoizen eertyds met groote bloed

ftortinge veroverd, en wier veftingwerken

die landaardt had doen fpringen en onder

den voet fmyten , om den Hertog van Sa

voije des te meerder te verootmoedigen,

bevonden zich daardoor althans buyten

flaat om aan ecn zeegepraalend leger het

hoofd te bieden. Aldus was Chivas (t)ver

laaten en de op het flot gevlngte bezetting

door де in de wapenen gekome huys

luyden ingeflooten , en des eerlang genood.

zaakt zich op belcheydenheyd nevens het

zelve over te geeven. Desgelyks was

’svyands manfchap uyt Pignerol geweeken

en die plaats door de benden van den Нег

tog van Savoije bezet, welke nevens den

Prins Eugeen met het groot leger naar

Rondizon opbrak , en ftaande die optogt

l

l

tyding ontÍing dat niet alleen Valenza,maat

ook zelf Ivrea was verlaaten, van ’t welke

zich de Franfche benden, niet dan naa een

zeer hardnekkig beleg en eene fchriklyke

bloedllorting voorheen hadden meefler ge

maakt. Op de zelfde wys hadden zy

hunne krygsvolken uyt Verfelly, Kres

centin, (2) Ка2а|, Verne en verfcheydene

andere fteden geligt en begoftcn in ’t Dau

phiné aan verichanfingen te arbeyden , om

dat land tegen den Hertog van Savoije te

dekken; wiens leger den twintigllen voor

Novara kwam, dat ûraks berende, doch

’t gene door tuffchenkomfle van de burge

ry den overwinnaar nog dien zelven dag by

verdrag wierdt ingeruymd. Den vieren

twintigften had het leger de hoogte van

Coriico, ’t gene maar vier uuren van Mi

laan legt, bereykt, als wanneer de Graaven

Iohan Baptift Scotti en Uberto Stampa, als

Gemagtigden van die flad en dat Hertog

dom, verzeld van eenen goeden Поет jonge

lieden des gewefls in ’t leger kwamen,welken

met

(2) Euro
Merk. p’

Il. fiuk ,

17 06. pag.

196
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met een algemeen gejuyg alle heyl den

Keyzer, Koning Karel en hunne Bondgc-

nooten toeweníchten. De aangelandc Ge-

magtigden zelfs betuygden, dewyl hun

land op de aannadering der Keyzerlyke

wapenen zieh nu in volle vryheyd be-

vondtjdecze rcys alteen aanvaard ce heb-

ben оm iu de banden vanzyne Koninglyke

Hoogheyd , als Hooggezaghebber der

Keyzerlyke légers in Italie uyt den naam

van hunne itad en Hertogdom der zelver

onderwerping aan hec doorluchtig Huys

van Ooftenryk,met de (1) uyterfte eerbie- 1706.

digheyd af te leggen. De Hertog nam dee- ■(7jEurop>

ze verklaaring met byzonder genoegen Merkur,

aan, verzekerdc hen van de Keyzerlyke )^Upig

befchermiDg, en wierdt daarvan tenzelven 197.'

dage nog een plegtig verdragfehrift opge- -—я

field ; en zoo door den Hertog als de twee

Milaanfche Gemagtigden ondertekend.

De gedachtenis deezer onderwerpinge van

het Hertogdom Milaan wordt op eenen pen

ning bewaard, wiens afbeelding dusdaa-

nig is.

Het geharnafte borilbeeld van den Prins vanSavoije ftaat , verfierd met dcnRidderlyken hahband

van 4 Guldcnvlies, cn omzoomd door dcezen tytel, opdc voorzyde:

EUGENIUS FRANCiscus, DUX SABaudiä, Sacra Cjesareä

и. Majestatis GENERalis, GUBERnator

MEDIOLani.

EUGEEN FRANCOIS, HERTOG VAN SAVOIJE, OPPERKRYGS-

BEVELHEBBER VAN ZYNE GEHETLJGDE KEYZERLYKE

MAJESTEYT, LANDVOOGD VAN

MILAAN.

Mids hy met deezc landvoogdye, als dat geweft hebbende verovcrd, in 't vervolg door Ko

ning Karel (г) wierdt befchonken. Op de tegenzyde velt hy , in de gedaante van ecne gevleugel- (i) Europ.

de Uverwinning, race eenen blixem der aan hem toevertrouwde wapenen eenen Franfchen krygs- Merk,

knechc, en houde in de flinkere hand den palmtak der pas verkreege zeege. Aan zyne flinker I-ftu,t»

zyde ftaat Savoije als een gewapende vrou met zyn gewoonlyk wapenfehild verbeeld, aan 't wel- £¿?J"P**"

ke het Hertogdom Milaan, tot teken zyner onderwerpinge , eenen flcutel aanbiedt} nevens dee

ze fpreuk :

GENIO TUTELARI ITALIAE.

DEN BESCHERMHELD VAN ITALIE.

Zinfpeelende deeze fpreuk op den naam van euGENIUS, wiens drie laatfte lettergrecpen

eenen befchermgeeft betekencn. Voorts leeft men op den voorgrond :

SABAUDia LIBERATa, MEDIOLANo RESTITUTo, DUCE

AUREL I A Ne nsi С U^£¿XER С 1 т и

FUGATO 1706.

SAVOIJE VERLOST, MILAAN HERSTELD, DE HERTOG

VAN ORLEANS MET НЕТ LEGER

VERJAAGD 1706.

IUI *Deel. Ccc ccc Want
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1706.

(i)Europ.

Merk.

H.ftuk,

1706.

pag. 46.

(г) Virg.

JEn. lib.

XII.tf.368

6? 360.

Want het was aan deezen Prins, dat de Koning van (1) Vrankryk het beieyd van zoozwarrt

wigtig beleg van Turin had opgedraagen. Eyndclyk ftaat nog op de dikte dts pennings (г) dit

kantfchrifc :

QÜACUNQUE VIAM SECAT, AGMINA CEDUNT,

CONVERSjEQUE RUUNT ACIES.

WERWAART HY DEN WEG OPENT, ZW1GÏEN ПЕ SLAGOR-

DEN EN DE OMGEZWENKTE BENDEN STEL-

LEN >T OP DE LOOP. ' . , '

(3) Europ;

Merkur.

II. ftuk ,

1706. pag.

zoj.

(4) Europ.

Merk.

H.ltuk,

1706. pag.

287.

Deeze onderwerping van 'c Hertogdom

Milaan klonk de Roomíchc-Zwitierfche

Kantons als ecn gcweldigeV dondevflag in

deooren,mids deongemeene gcncgcnheyd,

welke zy nogonlaDgsop hetituk deroudc

verbonden aan Koning Philips, ais Herzog

van 't zelve, naa't ontfangën der achter*

itallige gelden, hadden laáteu -Ыукей.

Invoege zy voorziende de ongelegen-

heyddiehen, by 'c achtervolgen vandep

kryg , daaruyt re dachten ftonaV,, zrch,

uu nietrain yverig toonden , om door huri-

ne bemiddeling ecnen algemeenen yreede

taíTchen de ftrydénde Moogéndhèden te

bewerken , dan zy voorheen m 't Vernieu-

weu van 't Milaanfche verbond vooibaarig

geweeft waarcn. Den (3) tienden van

Herfftmaand dan Ichreéven zy over dat

voorvverp aan den Franíchen Köningen

booden hem hunne anders te geringe tus-

fchenkomfte aan, om een zoo groorgoed,

waarnaar Europa verzuchtte , ten gemee-

nen nutte te wege te brengen. Zyne Ma-

jeíleyt had de gocdheyd van deeze vreede-

lievendc zugt der Zwitfers goed te keu-

ren , hunne bemiddeling aan te neemen ,

en aan hen het te werk (teilen (4) van

zoodaanige middelen voons over te laaten ,

welken zy het bequaamit mogten oordce-

len om 00k de anderen Moogendheden de

zelfde bemiddeling te doen aanvaarden.

En zekerlyk geen heylt flak voor Vrank

ryk in deezen kryg : zyne Jegers viel

alom de nederlaag те beurt : zyne twee

getromvuc Bondgenootcn waaren metal

icen van hunne landen beroofd , maar in

/den ryksban (5) gedaan, ja zyn Kleyn-

zoon de Spaaniche Koning zelfingcvaar

van.zoonict alle, ten minfte een grootdeel

der aangeërfde landen te zullen verliczen.

Zulks. vcele ítaatkundigen dit verzockder

Zwafers, als uyt Vrankryks cygen boe-

zcm voorrvlocijende,niet zonder redeaan-

zagen: te mecr, mids de.verjaagdc Keur-

vorft van Bcijcrc, naa de hooge Staatsdie-

riaar Cnàmiliard van hèt Franiche Hof opf

de grenzen van Nederlaod gekomen was,

00k eenen èygenhändigen brief den eenen-

twintigffent van Wynmaaod , zoo aan den

Hertög; van Marlboroug als aan de Sraat-

fche Gemagtigdcn te velde (б) toczondt;

waarby hy hen van de goede gencge.nhcyd

des Franíchen Konings,om cenen beftandi-

genvréede in te gaan ,vcrzekerde', en des

verzogt, dat 'er tuÎîâhen BruíTel en Bergen

in Henegouwe eenezamenkomíT, tcrvvyl

de légers nog in 't veld waarcn, tot hec

bereyken van zoo groóte cynden', mogte

gehouden worden. En hoewel de Bond-

genooten bctuygden op zoo onbepaalde

verklaaring zieh in gecne onderhandcling

re können inlaaten , zoo heeft echter die

verzoek vanBeijere, waaronder men 00k.

dat van den Heer Keurvorft van Keulen

zynen Broeder, en van Koning Philips

zelf verihan kan, aanleyding tot hec

maaken van deezen penning gegee-

ven.

($) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

17 ort. pag.

4- 9«

(6) Europ,

Merkur.

II. ftuk,

1706. pag.'

308,30p

enz.

^пУнь." ^en L , df eerfte letter van Lodewyk des Franfchen Konings naam , is op de voorzyde,

XI.tf.361. onder eene Koninglyke kroon en wat grooter dan de overigen van dçeze lpieuk, (7)ver-

beeld : «

NULLA. SALUS BELLO. MDС С.

GEEN HETL IS BT DEEZEN KR1G. 1700..

De
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De letters A, CenE, zynde de ecrftc van Anjou , Koning van Spanje, en van Clemens en 1707.

Emanuel Keurvorften van Keulen en Beijere, zya ieder van deezc fpreuk, die op dc tegenzyde —

ftaat , onder eene kroon geileld :

pACEm te poscimus omnes MDCCVII.

WX SMEEKEN U ALLEN ОМ VREEDE 1707.

(1) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1706. pag.

183. .

(г) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1706. pag.

90.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1706. pag.

170.

(4) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1706. pag.

Hct cn waar door de С , inids die in

'c midden ftaat, Paus Clemens betekend

Wierde, dcwyl die, gelyk hy den yver

der Zwitiers om eenen vreede uyt te wer

ken, in eenen (1) brief bovenmaatc gc

roemd had, insgeíyks, mids deeze zeld-

zaame omkeering der zaakeu , dien nu 00k

ten hoogíle van noodenhad, door dien hy

in zyn gedrag alom tot nogtoe eene

zeer groóte onzydighcyd voor Koning

Philips had doen uytlchynen, en dus nog

in dit jaar, naa zieh de Bondgenooten van

Brabant en Vlaandrc meeíler gemaakt had-

den, zynen Afgezant (2) van Bruilelterug

geroepen, om niet genoodzaakt te zyn

Koniug К arel voor vvettigen Vorft dier lan

den te erkenneu. Zyn Afgezant was om

gelyke onzydigheyd voorheen reeds hct

Keyzerlykc Hof(?)ontzegd, integendeel

de Markgraaf del Vafto , dien de Paus te

voore tot de dood toe had vervolgd,thans

als Afgezant van Koning Karel aan 't Key-

zerlyke hof erkend , en zoonu zoodan

door de Keyzerlykc benden in het Ferra-

raaíche gebied al cenige fchaade tocge-

bragr-, zonder echter de minile (4) ver-

goeding op zyne klagten , aan den Prius

Eugccu fchrirtclyk gedaan, te erlangen.

Hct verlies van Milaan dan bragt den

Paus in gecne kleyne bekommering, mids

de regeeringsraad van dat Hertogdom

door den Kardinaal Grimani by denzelvcn

had laaten verzoeken, om op den (j)

feeftdag van den Heyligen Karel, het af-

beeldfcl van 'sKcyzers Broeder, alstegen-

vvoordigen Heer en meeíler van Milaan,

en nict dat van Koning Philips te moogen

ten toon ftellen. En hocwel de Paus , om

beyden te voldoen , het vcmonen zoo van

't een als ander afbeeldièl iedert verboodt,

zoo deed de Spaanfche Afgezant daar te-

gen zyne aantuyging,en waaren dc Duyt-

fchers nog minder voldaan , welken naar-

maate zy dagelyks meer en meer hetPaus-

lyk gebied naderdeu , des 00k te meer te

duchten waaren , als hebbendc reeds ver-

Icheyde Keyzcrlyke regementen in den

kerklyken ftaat hunnc vvintcrlegcriug be-

trokken cn van des Pauzen laudvoogdenre

Ferrara en Bologne (6) huu maandlykfch

onderhoud afgevorderd. Dierhalvcn hieldt

dc Paus niet op van den Koning van

Vrankryk tot het eyndigen van den land-

verdervenden oorlog een- en andermaal

(7) aan re maanen , liet gebedeftonden

tot het erlangen van den vreede (8) alom

inftellcn, en deeze twee penningen, als

onwedcrfprcekelykc getuygen van zyne be-

geerte tot het bekomeu van den zclvcn,

in 't licht geeven.

(5} Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1706. pag.;

г 84.

(fí) Europ.

Merkur.

I ftuk,

1707. pag.

37.

(7) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1707. pag.

177.

(8) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1707.

pag. 114

I Het Pauflyk bordbeeld , waarmede men dç voorzyde van den eerflen beftimpeld vindt, is

omringd door deezen tytel : •

Ccc cec z CLE-
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1707.

CLEMENS XI, PoNTiFicATüs Maximi ANno VII.

KLEMENS DE XI> IN 'Г ZEVENDE 'JAAR VAN Z7N PAUSSCHAP.

Aan den voet cens bergs, op wiens top het lam Gods legt, knielt de Paus en ¡s verzeld van

cene maagd , die in de eene hand het anker der hoope en in de andere den olyftak van den door

hem gezogten vieede houdt. Het randfehrift is deeze fprcuk:

DONA NOBIS PACEM. MDCVII.

SCHENK ONS VREEDE. 1707.

II De voorzyde van den tweeden, die met het Pauflykc wapenfehild beilempcld is, voert in

den rand weder dit oniíchrift :

CLEMENS XI, Pontificates Maximi ANNo VII.

KLEMENS DE XI, IN >T ZEVENDE JAAR ZINS

PAUSSCHAPS.

(ilNum.

Hiftor.

MDCC

fol. 66.

Ë) Europ.

erkur.

H.ftuk,

1700. pag.

193.

CXXII.

vf.7.

(4) Europ.

Merkur.

H.ftuk,

1706. pag.

238.

Want hywas den drieentwintigften van Slagtmaand des jaars (1) zeventienhonderd tot die

waardigheyd verheven, te voore door Paus Alexander den VIII met het purper (1) befchonken,

en voor zyne verheffing Johan François Albanus genaamd. De tegenzyde bevat binnen cen zeer

fierlyk toegcfteld.fchild (3) deeze gewydc fprcuk:

FIAT PAX IN VIRTUTE TUA.

НЕТ WERDE VREEDE DOOR UWE KRACHT.

(5) Europ.

Merkur.

II Лик,

1706. pag.

245.

(6) Europ.

Merk.

J.fluk,

1707. pag.

'55-

Des Pauzen bekommenng iproot wel

voornaamelyk uyt het gedaau verzoek der

Duytichers , om met eenige benden door

den Kerklyken ftaat (4.) naar het Koning-

ryk Napels te moogen trekken, dewyl zy

den oorlog in Lombardië genoegzaam ge-

eyudigd waandeu. En waarlyk ! de Bond-

genooten, naa Milaan bezet tc hebben,

dwongen Pavia door een beleg tot de over-

gaaf, maakten zieh met gevangenneeming

der bezettinge van 't flot van Vcruc mec-

fter, desgelyks by verdrag van Pizighitone

en het geheele Hertogdom Milaan, uyrge-

zonderd K.remona,Mortana (j) en't flot dier

hoofdilad zelvc:'tGcne in Sprokkelmäand

deezes jaars wierdt belegerd. Den achtften

van Lentemaand veroverden de aanvallers

den bedekten weg, en befchooten federt het

ilotzelf onophoudelyk tot het maaken der

noodige walbreuken rot den twaalfden dier

maand (6), als wanneer 'er tyding inkwam,

dat een algemeene ftilftand van wapenen

over ganlch Lombardië getroffen was. Om

dit uyt te werken waaren door den Koning

van Vrankryk de Heeren van Sint Pater

en van Chalons aan den Prins Eugeen

gezonden, met wien zy den derrienden

der zclve maand hec verdrag wegens de

ontruyming van alle de fteden , bürgen en

ílerkten , door de benden der twee kroo-

nen in Lombardië als nog bezet, te Mi

laan (7) (boten. Ingevolge van dit ver

drag trok de bezetting van 't flot dier

ftad nog zevenhonderd man fterk,onder

't bevel van den Heer Pimentel en geley-

de van eenige Duytfchers, zeven da-

gen laarer naar (8) Novara. De uyttogt

úyc Mantua gefchiedde den tweeden van

Grasmaand, uyt Kremona 'sdaags daar-

naa,entoogen alle de /uytgetrokkene ben

den, nog tuffeben de veertien- en twintig-

duyzend man fterk , voorby Turin naar

de grenzen van Vrankryk. Wegens dee-

zen uyttogt der vyanden had de Hertog

van Savoije een plegtig dankfeeft,eneenen

ftäatlyken ommegang in zyne hoofdftad

onder 't zingen van dèn Ambroziaanfchen

lofzang den vyfentvvîntigften van Lente

maand doen houden , welke door den (9)

Aartsbiffchop, onder 't gebalder van 'tka-

non ,'tgcnc op de wallen alom geloft wierdt,

in de hoofdkerk was opgeheft. Onder an

deren vinde ik 00k nog wegens deeze iu-

ruyming van 't overige van Lombardië,

dit penningtje tot lof van den Prins van

Savoije (10) gemaakt.

Het

(7) Europ.

Merkur.

I. ßuk,

1707. pag.'
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(8) Europ.'

Merk.

I.ftuk,

1707. pag.

118.

(9) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1707. pag;

210.

(10) Num.

Hiftor.
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MDCCVri.'

fol. 671.
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Het geharnaße borßbeeld van dien Keyzerlyken Hoofdbevelhebber, ’t welke op de voorzyde

gezien wordt, is omzoomd door dit randfchrift:

EUGENIUs FRANCtscus, SABAUDUE PRrNcnPs, SUPREMUS

EXERCta-Us CIESAnßr ÍTALtcr Dux.

EUGEEN FRENcols, PRINS VEN SEED/7E, отыщете.

J

EEVELHEEEER [от 7 KErzERLrKE

LEGER 1N паи/ё.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft , is met dit opfehrift beltempeld :

ITALIA PACATA, GALLIS EXCEDENTIBUS, MDCCVII

MnNsn APRtLt.

IULIE BEVREEDIGD, DooR HET UrffREKKEN DER

Минеры}: NIN GRES

MÄÄND '1707.

Wegens ’t gedaan verzoek der Duyt

fchers, om door den Kerkelyken Паз:

eenige benden naar Napels te moogen zen~

den, [едете te Rome eene groote raads~

vergadering zynde gehouden, zoo be

willigde de Pans eyndelyk in ’t zelve, op

voorwaarde nogthans dat de optogt door

Romani'e’ binnen eene maand tyds zoude

moeten gefchieden, flaande welke door

togt aan iederen krygsknecht dagelyks zes

endet-tig (t) onlen broods, twee panden

vlees, twee fleffen wyn en, behalven de

vrye inlegering, aande paarden en muylen

het noodig voeder door de Apoñolifche

kamer zoude geleverd worden. „Om dit

alles te vervaardigen waaren eenige Key

zerlyke Gemagtigdcn den achtlien van

Bloeimaand te Rome (2) gekomen , en

omtrent twaalfduyzend man , onder ’t be

leyd van den Graaf Dann, die Turin zoo

manmoedig befchermd had, verordend.

Den vierden van Bloeimaand dan wierdt

deeze optogt aan de benden bekend ge

maakt om alles daartoe te verì'aardigcn.

De Onderkoning te Napels vanvdit alles

zynde verwittigd , zondt, om geen gebrek

aan geld te hebben, tydig alle zyn zilver

werk naar de munt, ’t gene van eenige

Grooten (3) gevolgd wierdt. Hy gaf ook

1111 ‘DeeA

orde dat alle Leenheeren, ter befcherminè

ge van’tgcdreygde ryk, zich aan ’t hoofd

unner onderhoorige vazalen hadden te

1707.

(tellen en deed eenige geregelde krygs-I

benden op de grenzen van den Kerklyken

(laat, onder het beleyd van zyne Zoous,

vergaderen. De grensûeden Capua ,

Gaëta, Pofara en anderen wierden, naar

’styds gelegenheyd verfierkt, met gefehut

voorzien, en de Hertog van Atri, (4)

een der eerße yveraars voor Koning РЫ—

lips gelaü om alles, wat maar wapenen

voeren koude. tot dekking van Abruffo ,

byeen te trekken. Immiddcls waaren де

opweg geilaagene Keyzerfche benden de

Napellche grenzen genaderd, wier inwoon

ders, in de plaats van tegenfland tc bic

den, hen als verlofl`ers met opene armen

Ontfongen. De (leden lzola en Sora оп

derwierpcn zich aanûonds,zulks de Duyt

fchers het naar Capua Wendden, dewyl

hen bericht wierdt dat de vyandlyke шу—

tery vandaar naar Napels (5) geweeken

was. Het leger voor die üad zynde aange

land vermeefterde ze eerlang langs eene

niet wel bewaarde poort , en dwong gevolg

lyk de bezetting van ’t flot, die {lerktcon

der een ecrlyk verdrag te ontruymen.

Deeze onverwachte voorfpocd maakte den

D d d d d d Оп

(4) Ешорд

Merkur.

Il link ,
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Onderkoning raadloos, mids de Keyzer

fchen dagelyks meer en meer de hoofdftad

zelve naderden. En hoewel hy een be»

fluyt nam om alle zyne krygsbenden by

een trekkende in perfoon den aannaderen

den vyand het hoofd te bieden om , waar

het moogelyk, het verder indringen te be~

letten, zoo vondt hy den te zaamenge

roepen Raad daartoe onwillig; mids die

den dertigften van Zomermaand een be

fluyr genomen had,om met de Keyzerfchen

op de (t) befte wys te verdraagen : opdat

zy niet als overwonnelingen, met ver

beurdmaakinge hunner oude voorrechten,

mogten gehandeld worden. Mids dit be
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fluyt, en dat men de Keyzerfchen eerlan

te gemoet zag, vlugtte de Onderkoning

uyt zyne hoofdfiad naar Gaëta. Met zyn

vertrek flaakte alle ontzag den toom, en

liep men de aannaderende benden te (2) ge

moet, welken die hoofdftad den zevenden

van Hooimaand in bezit namen, wey

nige dagen daarnaa ftads burgen by

verdrag inkreegen, en dus in eenen zeer

korten tyd,zonder bloedftortinge hetKo

ningryk Napels veroverden; mids het , op

eenige weynige fteden naa , zich

geheel onderwierp : waar van de ge

dachtenis op deezen penning bewaard

wordt.

\ mous вшивая-т. Y

х -CAllmcc :111. n1.
. 1701- f

Het hollend Napelfche paard ‚ ’t gene o de eene zyde verbeeld is, werpt zynen voorgewee

zen Franfchen meefter uyt de zadel ter aar e, onder deeze (3) fpreuk:

NOVA VELOCEM CINGULA LAEDIT EQUUM.

DE NIEUWE BUTKRIEM BEZEERT HET GEZWIN

DE PAARD.

Op de tegenzyde is de ftad Napels verbeeld , wiens inwooners de aankomende Keyzerfchen

met lauwer- en palmtakken (4) in de hand te gemoet trokken, en ontfongen. Het randfchrift

is deeze (f) fpreuk van den Mantuaanfchen Heldeudichter:

DESERTOS VIDERE LOCOS LITTUSQUE RELICTUM.

ZT HEBBEN VERLAATENE LANDEN EN STRANDEN

BESCHOUWD.

Op den voorgrond dier zelfde zyde ftaat nog dit opfchrift:

NEAPOLIS A GALLIS DESERTA, A CIESARnrs OCCUPATA

Dra 7JUL11 1707.

NAPELS VAN DE FRANCOIZEN VERLAATEN, VAN DE

KEIZERSCHEN 1N BEZIT`GENOMEN

DEN 7 DAG VAN HOO]

MAAND 1707.

Eyn

(2) Europ.

Merkur.

Il. fluk ,

1707. pag.

1.1.



HIsToRIPENNtNGEN11/Bœa. 47;

Eyndelyk is de dikte des pennings met (t) deezen dichtregel van den ongelukkigen Minne- 1707.

dichter beftempeld: m О“?

Trillileg.

Vl. vf. 1.

PARET EQUUS LENTIS ANIMOSUS HABENIS.

HEI’ MOEDIG лики ватт ONDER DEN

глушу ERTDEL.

Terwyl deeze Keyzerlyke benden zich

op zoo voorfpoedige wys van het Koning

ryk Napels meefler maakten, waaren alle

de overigen uyt de betrokken winterlege

ringen zoo van den Kerklyken flaat als de

lieden van Lombardie , nevens die van den

Hertog van Savoije, te zaamen omtrent

vyfendertigduyzend (a.) man flerk, naar

de grenzen van Piëmont tydig afgezakt;

aan wier hoofd zich de Prins Eugeen den

eerflen van Hooimaand, en de Hertog van

Savoije zelf den volgenden - dag llelde;

terwyl de oorlogsvloot der twee zeemag

ten, zynde behalven de vragtfcheepen nog

vyfenveertig andere van oorlog fterk ,in de

Middelandfche zee opde kufien van Vrank

ryk, tot onderfteuninge van den ontwor

pen aanflag, was verlcheenen. Naa ver

fcheydene zeer moeijelyke togten over het

bynaar ontoeganglyke gebergte gedaan te

hebben . kwamen de benden eyndelyk den

(3) tienden dier zelve maand ,voorby Niz

za aan den boord der Varre. En hoewel

de Franfche krygsbenden onder den Heer

van Sailli zich achter dien ûrootn voor een

groot gedeelte verfchanů hadden ‚ zoo be

floot men echter den overtogt te onder

ftaan en den aldaar gelegerden vyand langs

Totdrie kanten te gelyk te bevechten.

dat eynde brak het leger ten een uure’s naa

middags van den elfden van Hooimaand

op, terwyl eenige honderd man uyt de

vloot ontlcheept, midsgaders uyt de Fre

gatten en ligtfle oorlogfcheepen, welken,

zoo veel doenlyk was, de kuil genaderd

waaren, onophoudclyk met het grof kanon

op de verfchanfelingen gevuurd wierdt.

\Velken dierhalve verre van den aanval

af te wachten , op eene zeer lafhartige wy

ze, zienden den Prins van Saxengotha

met zyne onderhoorige benden tot op den

boord van de Var genaderd , hunne ver

fchanfingen verlieten. Zulks die moedige

Bevelhebber, hoewel hy maar laß had om

den vyand te ontruflcn (4) en geenszinsom

dien aan te tafleu, zich daar o met de

zynen in den flroom fmeedt en, niet te-`

genflaande veelen door den flerken loop

des waters driftig wordende verdronken,

half zwemmende den overkant bereykte

en zich met zyne granaatwerpers van ’t flot

Sint Laurents , zynde met muuren om

fingeld en door nieuwe aangelegde werken

verflerkt, niet alleen meeßer maakte,

maar met de door’t water getooge manfehap

de naaflgelegene hoogten zelf in bezit nam.

Van welke roemruchtige overtogt de ge

dachtenis op dit peuningtje bewaard wordt.

 

Zyn gehamafle borflbeeld, waarmede de voorzyde beftempeld is, heeft deezen tytel tot rand

fchrift:

JOHANNES WILHELMUS, пых sAx0-G0111A,JUL1A01,

Сшила, Монтшм, ANontIe ET

WESTPHALrß.

yOHaN WILLEM, HERTOG VEN SEXENOOTIM, садик,

KLEEF, BERG, .INGRE EN

WEera/ILE.

De tegenzyde heeft geene verbeelding,

fchrift:

maar is beflempeld met' dit langwylig op

Ddd ddd r. PLE
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t 707.

(t) Europ.

Merkur.

II. (tuk ,

1707. pag.

34

S

(2) Europ.

Merkur.

Il пик ‚

17e-7. pag

n4.

PLENO SUPERIS FAVORE FELICITATEM

FOEDERATORUM CONTINUATURIS,

NANDO CUM MILITE VARO AMNE SUPERATO,

CASTELLUM SANcTt LAURENTII OCCUPAT

MDCCVII Die XI IULtt.

DE HEMEL zULLENDE HET GELUK DER

EoNDGENooTEN

MET VOLLE GoNsT ECHTERVOLGEN,

NEEMT HT, MET ZINE KRTGSKNECHTEN DE EWIEE VER

oVERzWEMMENDE,

HET sLoT SINT LEURENTS IN BEzIT,

DEN п DEG VEN HooIMEEND .707.

Deeze vyandlyke werken nu namen

hunnen aanvang van de zee en firekten

zich twee uuren langsden overkant dier ri

viere uyt. En dewyl de toegangen der

waart, mids het daar by leggende geberg

te, bynaar ongenaakbaar waaren, zoo

zoude het onmoogelyk geweelt zyn de

zelven te veroveren , by aldien aan den

vyand genoegzaamen tyd gegeeven was,

om de begonne verfchanfing aan het byge

gelege gebergte te hechten. Den volgen

den dag wierdt dan eene brug over de Var

eflaagen om de gemeenfchap met Piemont

open te houden, midsgaders tot het ( 1) te

zaamen brengen van allerhanden voor

raad, waarvan het leger in ’t vervolg be

ftaan moei't, de noodige orde gegeeven.

Dus was nu de weg naar Toulon geopend,

waarvoor dan ook het verbonde leger,

naa het de ftad Antibes zoo door eenige

benden van de landzyde,als door verfchey

dene fcheepen van den zeekant flechts in

geflooten had gelaaten, zich gevolglyk

den zesentwintigfien (2) tot omtrent een

groot half uur van die flad neerfloeg, on

der wier kanon de van de Var gevlugte

Franfche benden , ten getale van zesender

tig Bataillons, reeds verfchanft lagen. En

hoewel men hierom die {Iad in ’t ronde niet

koude influyten, zoo wierden echter, naa

verfchcydene vyandlyke benden van de by

gelegene hoogten verjaagd waaren, onder

de gunft der gelìichte beukeryen de aan

vechtingen tegens eenen toorn begonnen,

welke over de Noordoofizyde der haven

heerfchte, om , dien hebbende veroverd,

de verbonde oorlogsvloot binnen de bay

en gevolglyk de “ад tot het openen haa

rer poorten te brengen. Terwyl men

met deeze aanvechtingen bezig was, lieten

de Françoizen eene ongemeene dapper

heyd blyken , zy betwillten den aanval

leren den grond voet voor voet, en be

lionden zelf den vyftienden van Oogfl

maand de aangelegde werken der belege

raars , waarin de Prins van Saxengotha

dien dag het bevel voerde, van alle kan

ten zoo vinnig te beflooken , dat hy cyn

delyk , ziende van alle zyne voorige man

fchap, toen ílechts nog maar dertig man,

zynde meefl Hopluyden, by zich te heb

ben, tegens hen zeydef [Waarde ритме.

derr! bet (3) i: hier eer/)Iker [грешат

dan dat men zoude .zeggen : а'е Prim 'van

Saxengot/Ja i: Igyt zyne 'werken gejaagd.

En waarlyk een oogenblik daarnaa wierdt

hy onder het flinker oog met eene musket

koegel door ’t hoofd, en met eene tweede

door ’t lyf gefchooten, zulks hy aan

ftonds, tot geene kleyne droefheyd aller

Bevelhebberen, mids zyne weergaalooze

kloekmoedigheyd zoo in ’t ontzetten van

Turin als het trekken over de Var nogon

langs betoond, in die ltandplaats dood ter

aarde viel, alwaar het ingewand wierdt

begraaven, en gevolglyk het gebalzem

de lykover Genua naar Gotha verzonden.

Veele penningen (4) zyn op des zelfs

manmoedig fneuvelen gemaakt, welke al

len, mids hy over de Staatfche en ande

re hulpbenben in Italië met zoo grooten

roem het opperbevel gevoerd heeft, ik

my verpligt oordeele hier te moeten in

laffen.

(3) Euro .`
Merkur.p

Il fluk ,

17o7. pag.

131.
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I Op het ruggciluk van den cerften, want des zclfs voorftuk is cveneens als van den Iaatft be-

fchreeven penning, ftaat die opfchritt :

DULCE EXISTIMANS ET DECORUM PRO SALUTE

PUBLICA MORI,

AD PORTUM TELONIENSem,

FORTITER PUGNANDO, Die XV AUGusti MDCCVII

Anno jETatis XXX OCCUMBIT,

SIBI GLORIAM INGENTEM NOBIS LUCTUM

AFFERENS.

- - UWDeel. Ece cec ZOET
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ZOET EN EERLYK ACHTENDE FOOR DEN (TEL STAND

FAN *T GEMEEN ТЕ STERTEN,

HEEFT HTt VOOR TOULON MÖEDIGLYK FECHTENDE

EN DEN if DAG FAN OOGSTMAAND 1707,

IN НЕТ 30 JAAR ZINS OUDERDOMS SNEUFELENDE,

ZICH DAARDOOR EENE ONGEMEENE GL0R1

EN AAN ONS GEENE MINDERE DROEFHETD

FEROORZAAKT.

II Met de geharnaftc beeldenis van den gefneuvelden held is de voorzydevandentweeden, bin

nen die randfehrife , beftcmpeld :

JOHannes WILHELMus, DUX SAXonije, Juliaci, Clivije,

Montium, Angrije ET Westphalia.

JOHAN WILLE M, HERTOG FAN SAXEN, GULIK, KLEEF>

BERG, ANGRE EN WESTFAALE.

Detegenzyde, die geene verbeelding heeft , is met deeze zyne körte leevensbefchryving be

ftcmpeld :

NATUS AVO ERNESTO PIO,

PATRE FRIDERICO MAGNANIMO,

MATre MAGDALENA SIBILLA Nata Duce SaXoniä

Anno MDCLXXVII IV OCTobris

GOTHAE, IN PRIMA JUVENTUTE,

PERACTIS STUDIIS POST VARIA ITINERA

ET DEINCEPS BELLICIS IMPERIIS ADMOTUS,

PER GERMANIAM, BRITANNiam, BELGIUM,

HUNGARIAM, SUECIAM, POLONIAM,

ITALIAM, GALLIAMQUE ADMIRANDA VIRTUTIS

EDIDIT SPECIMINA,

DILECTUS PRINCIPIBUS PRINCEPS NEC MINUS DEO}

Anno MDCCII VIII APRilis

IN NAUFRAGIO AD HOLMAM FACTO SERVATUS,

. TANDEM Die XV AUGü&ti MDCCVII

IN OBSIDIONE TELONIS MARTH, ,

Sacra CAESareje AC Magna BRITANNia

REGïa MAJestatis

ET ORDiNUM FOEDERATORUM BELG11

LOCUM TENENS GENERALIS FORTISSIME

PUGNANS INFELÏCI GLOBULO TRAJECTUS

HONESTIS VULNERIBUS OCCUBUIT,

NON ТАМ VITAM QUAM MOLESTIAS FINIENS

ANIMA IN COELO NUNC TR1UMPHANTE,

FAMA IN EUROPA PERENNANTE '•

EXUVI.E TANTI HEROIS IN ARCE FRIDENSTEI N ENSI

RECONDEBANTUR XXIII NOVembris MDCCVII.

HI
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HT IS GEEOOREN VEN ERNEST DEN GODVRUGTIGEN

EINEN GROOTVEDER,

VEN PREDERIK DEN GROOTMOEDIGEN zTNEN VEDER,

UIT MEGDELENE STEILLE, GEEOORE HERTOGINNE

VEN SEXEN,

IN HET 7EER 1677 DEN 4 VEN WTNMEEND TE GOTHE.

zTNEN LETTERTVER IN zTNE TEDERE yEUGD

NEE VEEL OMRETZENS HEBBENDE VOLTROKKEN

EN EINDE SEDERT TOT VERSOHETDENE KRIGS

EMPTEN GEVORDERD,

'HEEFT HT WONDERLTKE PROEPSTUKKEN VEN

zTNE DEPPERHETD

IN DUTTScHLEND, ENGELEND, NEDERLEND,

HUNGERIE', zWEEDE, POOLEN, ITELIE EN

`_VRENKRTK GETOOND,

IS GEWEEST EEN PRINS EEN DE PRINSEN

EN EEN GOD NIET MIN EENGENEEM,

ELS zINDE IN 'T 7EER 1701 DEN 8 VEN GRESMEEND

IN DE SCHIPEREUK EEHOUDEN,

WELKE ET STOKHOLM VO ORVIEL.

ETNDELTK DEN ц VEN OOGSTMEEND 17117

IN ’T EELEG VEN TOULON, ELS LUITENENT GENEREEL

zoo VEN DE GEHEI'LIGDE KEIZERLTKE ‘

ELS VEN DE KONINGLTKE MEyESTETT VEN

GROOTBRITTENyE

EN DE VEREENIGDE STEETEN VEN NEDERLEND,

KLOEKMOEDIG VEOHTENDE

IS HT DOOR EENE ONGELUKKIGE KOEGEL

DOORSGHOOTEN

EN EEN zTNE EERWONDEN GESTORVEN,

NIET zoo ZEER zTN LEEVEN DEN WEL DE MoEIyE

LIKHEDEN ETNDIGENDE,

DEWTL DE ZIEL IN DEN HEMEL NU zEEGEPREELT

EN DE PEEM IN EUROPE VEREEUWIGD ELTET.

HET OVERIGE VEN zOO GROOTEN HELD ~

WIERDT EEGREEVEN IN HET SLOT PRIDENSTEIN

DEN 2; VEN SLEGTMEEND 170,-.

lll De voorzyde van den derden , is mede met dea' zelfs geharnalle borůbeeld binnen den

zelfden tytel beitempeld, en voert de tegenzyde dit verfchillend opfchrift:

Eee eee z ‚ NA?

r7o7.

’__-_*

ь
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NATUS GOTH^ IV OCTOBris MDCLXXVII,

FUNCTUS IMPERIIS MILITARIBUS SUPREM1S

IN GERMANIA, BELGIO, HUNGARia,

AD TELONEM MARTIUM,

CUM STRENUE URGERET OBSIDIONEM,

EXTINCTUS MDCCVII AUGusti XV.

GEBOOREN TE GOTHA DEN 4 VAN WYNMAAND 1677,

EN BEKLEED HEBBENDE DE HOOGSTE KRYGSBEVEL-

HEBBERSCHAPPEN

IN DUYTSCHLAND, NEDERLAND EN HUNGARIË

IS HY TE TOULON, ,

ALS HY HEY BELEG DAPPERL7K V00RTSTUUtVD E,

GESNEUVELD DEN if VAN OOGSTMAAND 1707.

IV Welke voc-rzyde 00k wel met ecne verfchillcnde tegenzyde gepaard is , voerende dit op-

fchrift:

Sacra CAESareä ET REGia BRITANnica MAJestatis

AC FOEDerati BELGii СAMPIM ARECH alli,

GENERalis LOCUM TENENSj

INDOLE, VIRTUTE, DIG NITATE, AET ATE, FACTIS

FATISQUE FLORENTISSiMus ET INDIES FLORENTIOR,

CUM NONDUM IMPLETO

ANNO AETatis 30 IMPeratoris FORTIS,

PRUDENTIS ET FELICIS MENSURAM ET NUMEROS

• EXPLEVISSET,

ICTU FATALI OPPRESSUS MDCCVII AUGusti XV,

AD TELONEM MARTIUM EX HOSTili SOLO

AD AVITAM

PACIS ARCEM RELATUS,

MONUMENTO PATERNO SOLENni CERIMoîîia,

1NFERTUR NOVembris XXIII.

DE PLAA1S VAN ALGEMEENEN VELDMAARSCHALK

ZYNER GEHEYLIGDE KEYZ ERLYKE

. EN HAARE R KONINGLYKE BRITTANNISCHE MAJESTEYT,

MIDSGADERS DER VEREENIGDE NEDERLANDEN

BEKLEEDENDE.
- '' »... *

EN
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EN DOOR ZTNEN ZEER D EUGD В LO EIJENDEN IMBORSY,

DAPPERHEYD, WAARDIGHEYD, JJJREN, DJADEN ENGELUK,

EN STEEDS DEUGDBLOEIJENDER VAN DAG YOY DAG,

ALSWANNEER HY NOG GEENSZINS HEY }o JAAR ZYNS

OUDERDOMS VOLYROKKEN EN ECHYER

YEN VOLLE DE BEDIENINGEN IN ALLEN DEELEN

VAN EENEN KLOEKEN V00RZ1GYIGEN EN GELUKKIGEN

KRYGSBEVELHEBBER

VOLDAAN HAD,

WORDY HY DOOR EENE 0NGELUKK1GE SCHOOY

DEN if VAN OOGSYMAAND 1707. YE YOULON

NEERGEVELD,

UYY 'S VYANDS LAND

TOY HEY VREEDESLOY VAN ZYNE VOOROUDEREN

WEERGEBRAGY

EN IN ZYNER VOORVADEREN GRAF ME Y SYAAYLYKE

PLEGYIGHEYD BEGRAAVEN,

DEN z} DAG VAN SLAGYMAAND.

V Met hct zelfde borftbceld cn den zelfden tytel is de voorzyde van den vyfden beftempeld , (0 Virg.

wiens tegenzyde de door hem vcrdeedigde befchanfing en beukery voor Toulon verbeeldt j on- x^'^g

der deeze (1) dichtfpreuk : &5»9»*

HIC VICTORIA TEUCRUM

VERTITUR.

HIER KEERT DE KANS DER YROJAANEN.

Waar ondcr op den voorgrond nog deeze twecde fpreuk (z) van den zelfden Dichter (i^f.jip;

ílaat :

ANIMA UNA DABAT DISCRIMINA TANTA.

EENS MENSCHEN LEEVEN VEROORZAAKYE ZOO

GROOY ONDERSCHEYD.

Op gevolg van dit byfchrift ;

HONESTO VULNERE CADENS AD TELONEM MARTIUM

1707. AUGosTi if.

JAN EENE EERLYKE WOND SYERVENDE TE

TOULON DEN if VAN OOGSY

MAAND 1707.

VI De tegenzyde van den zefden , want de voorzyde is eveneens als van den voorgaanden,

verbeeldt cen vrugtdraagend Ethiopifch gcwas , door de kruydkenners Dudaim genaamd , ondcr

deezc vier Latynfche dich:regels:

ИПЪеек Ffffff NON

i
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NON LONGA AT MULTA PERFUNCTUS NOBILIS HEROS

VITA HUNG FACTA VETANT VIVERE, FACTA MORIi

PUGNA TELONENSIS DUM FUNERE MERSIT ACERBO,

NOMINIS iETERNI FAMA DECUSQUE MANET.

DE DAADEN FAN DEEZEN EDELEN HELD;, ' >

, DIE GEEN LANG MAAR GROO? LEEFEN ElNDlGDEy

LAAtEN NIET TOE DAT HT LEEFt

NOCH DAT HT STERFTi

EN HOEWEL EEN BEKLAAGENSWAARD1GE DOOD HEM IN

DEN SLAG tE TOULON WEGRUKTE, %

ZOO В LIFT DE FAAM JE.N GLORl FAN ZYNEN ONSTERFELT-

KEN NAAM NOG OFE RIG.

VII Van den zsvendcn is de voorzyde rondom zyne geharmfte bceldcnis in den rand beftenr-

peld met detzen lytel :

Л : - , jo-
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JOHannes WILHELMus, DUX S AXoniä, Juliaci,

Clivi/e, Montium, Angri/eET

Wbstphalu.

JOHAN WILLEM^ HERTOG FAN SAXEN, GULIK,

KLEEF, BERG, ANGRE EN

WESTFAALE.

De tcgenzyde is in dc plaats van ccnige verbcelding met dit langwylig opfchrift beftempeld ,

wiens vier laatíle woorden , voor den dag en de maand zyns- overlydens, het jaartal van 't zelve

bevatten :

NATUS GOTHiE IV OCTOBris MDCLXXVII

PATRE FRIDERICO MAGNANIMO

MATRE MAGDALENA SYBILLA,

AVO ERNESTO PIO, PRINCEPS PIUS ET MAGNANIMUS,

SERENISSimä SAXONicä DOMUS DECUS

PRiESIDIUMOJJE, EUROPA

LABORANTIS PUBLICA SALUTIS ET LIBERTAXIS

ASSERTOR,

SPESQjite MAXIMA GERMANIA PERICLIT ANTIS,

CUM BELLIS iETATIS SUiE FERE OMNIBUS

INTERFUISSET, . i.

SUMMISQ.UE GRADIBUS FRjEFUISSET •

GERMANIAM BRITANniam, BELGium, HUNGARiam,

SUECiam, POLONiam, ITALiam, GALLiam

VIRTUTE ET FACTIS ILLUSTR ASS ET, ^

FAMAQue NOMINIS IMPLESSET ORBEM TERRARUM,

INTER HiEC MARIS BALTHici FLUCTIBus NAUFRAGn

LUCTATUS ET ELUCTATUS VIII APRilis MDCCII,

Sacra C^ESareä ET REGiit BRITannic*. MAJestatis AC

BELGii FOEDerati

CAMPI-MARESCHalli GENERALIS LOCUM TENentis

MUÑERE FUNCTUS,

PERFUNCTUSQüE VITA BREVI,

SED MULTA FACTIS FATISQue EGREGIE

NOBILITATA IN OBSIDione TELONIS MARTii

OCCIDIT FLEBILIS SALUTi

PUBLICA FAUTORIbus OMNIBus, FLEBILIOR NULLI

Caro qVaM fratrI freDerICo AUGUSTI XV.

GEBOOREN DEN 4 FAN W1NMAAND 1677

VAN FREDERIK DEN GROOTMOEDIGEN ZTNEN FADER,

MAGDALENA SÏBILLE ZYNE MOEDER,

ERNEST DEN GODFRUGTIGEN ZTNEN GROOTFADER,

WAS НГ EEN GODFRUGTIG EN GROOTMOEDIG PRINS,

DE LUTSTER EN BESCHULTER FAN НЕТ DOORLUCHTIG

HUTS FAN SAXEN,

Ffffffa DE
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-- DE HENDHEEVER VEN HET GEMEENE HEIL

EN DER GEKREUKTE VRTHETD

VEN EUROPE,

EN DE KREOHTIGSTE HOOPE VEN HET IN GEVEER

' zTNDE DUITSGHLEND,

NEE HT BTNEER ELLE DE OORLOGEN VEN zTNEN

TTD RTGEWOOND,

DE HOOGSTE KRTGSEEDIENINGEN EEKLEED,

DUTTSGHLEND, GROOTERITTENyE, NEDERLEND,

HUNGERIE',

zWEEDE, POOLEN, ITELIE EN VRENKRTK

DOOR zTNE KRTGSDE'UGD EN DEEDEN VERHEERLTKT,

EN DEN ROEM zTNS NEEMS DE GEHEELE WERRELD DOOR

VERSPRETD HED,

MIDSGEDERS ONDER ENDEREN

DEN 8 VEN GRESMEEND 1702 ScHIPEREUK LTDENDE

MET DE EEEREN VEN DE OOSTzEE GEWORSTELD

EN DIE ONTWORSTELD,

ELS OOK NOG HET EMPT VEN OPPERMEERSGHELK

VEN zTNE GEHETLIGDE KETzERLTKE EN HEERE

KONINGLTKE MEyESTETT '

VEN GROOTERITTENyE EN HET VEREENIGD

NEDERLEND,

IVEL IN EENE KORTE

DOCH DOOR DE DEEDEN EN KRTGSGEVELLEN,

ROEMRTKLTK VERHEERLTKTE LEEVENSLOOP EEDIEND

EN UTTGEDIEND HED,

IS IN HET EELEG VEN TOULON

DEN .y VEN OOGSTMEEND GEELEEVEN, `

DOOR ELLE VOORSTENDERS VEN HET GEMEENE

HETL TE EEKLEEGEN,

DOCH VEN NIEMEND MEER DEN ZTNEN BEMINDEN

EROEDER FREDERIK.

VIII De achtfle heeft de zelfde voorzyde, en onder de wapenfchildcn van ’t Keyzerrylr , Na

pels, Milaan,SpaiÍije, Portugaal, en ’t Vereenigd Nederland , ten wier behoeven hy de wapenen

gevoerd had , een ierlyk graf behangen met het Saxifche fiamwapen, en waar op de Hertoglyke

muts ruft ; опдег dit byfchrift: ъ '

EXSPIRAT UT ILLA RESPIRENT.

HT STERFT OM DEEZEN TE DOEN HERLEEVEN.

Voorts leeft men op den voorgrond nog dit opfchrift , zynde het vervolg van ’t voor

gaande:

т МDCCVII
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MDCCVII AUGUSTI XV IN OBSIDIONE TELO~

NIS MARTII.

INI ’T BELEG VAN TOULON DEN 1)' VAN OOGST

MAAND 1707.

IX De negende, die door den penningmaaker Chriůiaan Wermuth gemaakt is , heeft

rondom zyne geharnafte beeldenis, zynde met den flinkeren arm naarbuyten gekeerd, dit rand

fchrift :

JOHANNEs WILHELMus, Dux SAonIIIa, JULIAcr,

Сыч/ив, Моытхпм, ANGRIIE,

WEsTPHALIIn.

YOHAN WILLEM, HERTOG VAN SAXEN, GULIK,

KLEEF, BERG, ANGRE EN s

WESTFAALE.

Op de tegenzyde is,boven eenen Царе] van allerhande oorlogstuyg en tuiTchen twee zeegetak«

ken, een fchild geiìeld, beftempeld met dit opfchrift: ‚

DOCUIT ET NOCUIT.

HT HEEFT ONDERWEEZEN EN BESCHAADIGD.

Waar boven in den rand en beneden op den voorgrond nog dit byfchrift Raat:

HEROS MARTIUS SAXONICUS, IN»TELONIS MARTII GAL~

LICI OBSIDIONE, TELO MARTlO EXTINCTUS

MDCCVII DIE XV AUGUSTI.

DE SAXISCHE OORLOGSHELD, IN ’T BELEG VAN HET

FRANSCHE TOULON, DOOR EENE KRTGSBAL

GESNEUVELD DEN if DAG VAN

OOGSTMAAND 1707.

X Van den tienden is de voorzyde eveneens als die van den zevenden, op de tegenzyde eene

ronde bol geilernpeld, en met de gekroonde eeriìe letteren j. W. van des Hertogen naam ver

iierd; waar boven in eene helderfchynende wolk eene {tarrekroon gezien wordt, tuffchen dit

om- en opfchrift, geileld op eenen op den voorgrond verbeelden wimpel:

IN MINIMIS FIDELI,

SACRE'. CIESAREII., HISPANIOIE, SUECIAIQJIE MAJEs'rA'rIBus

ET BELGII FOEDIIRÄTI BELLIS

PERICULISQUE PERFUNCTO OPPRESSOQUE

ICTU FATALI AD.TELONEM MARTIUM

AUGUSTI XV,

l ВАНН/в PRIEMIA CLARA roLI.

IIII Юге]. Ggg ggg AAN
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‘707’ EEN ВЕН

ТОТ 1N HET UTTERSTE GETROUWEN HELD,

DIE TEN DIENSTE DER GEHETLÍGDE KEIZERLTKE,

выжмет ЕН zWEEDscHE szEsTETTEN,

EN VAN HET VEREENIGDE NEDERLAND

DE OORLOGEN EN GEV/TEKEN имениям HEBBENDE; ‘y

EN DOOR EENE ONOELUKKIGE scHOOT TE TOULON

DEN i,- r/EN OOGsTM/MND NEERGEI/ELD WIERDT,

WOEDEN DEFTJGE PRTzEN VEN DEN HEMEL

GEGEEVEN.

 

в.

Х1 Ор het ruggeftuk van den elfdcn, wiens keerfluk aan dat van den zefden gelyk is, wordt

een fiapel van allerhande wapenen, onder dit omfchrift, gezien:

MARTII LABORIS FINIS AD TELONEM MARTIUM.

HET ETNDE VAN DEN KRYGSARBETD TE TOULON.

De vooigrond is voorts nog met dit opfchrift beftempeld:

IN GOTHANA PACIS ARCE FESSO BELLIS CORPORI

DATA PAX QUIESQUE 1707

NOVEMnRis ц.

AAN HET DOOR DEN KRÍG VERMOEIDELIGHAAM DE

VREEDE EN RUST IN VREEDESTETN TE

GOTHA DEN 2; VAN SLAGTMAAND

i707 GEGEEVEN.

l

XII Het
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■

XII Het zelfde borftbeeld en de zelfde tytel is op de voorzydc , even aïs dit om- en opfchiifc op 1 70jm

de tcgenzyde van den laatften gefteld : ■ "

Sacra C^Sarea MAJestatis,

REGINä Magna BRITANNia Et ORDinum FOEDE-

RATORUM BELG11

LOCUM TENENS GENERALIS,

NATUS Die IV OCTOBRis MDCLXXVII,

DENATUS AD TELONem MARTIb,

Die XV AUGusti MDCCVII,

HUMATUS FRIDENSTEIN11

Die XXIII NOVembris.

LUTTENANT GENERAAL VAN ZTNE GEHETLIGDE

KETZERL7KE MAJESTETT,

DER KON1NGINNE VAN GROOTBR ITTANJE,

EN DER VEREENJGDE STAATEN VAN NEDERLAND,

GEBOOREN DEN 4 DAG VAN WTNMAAND 1677,

GESTORVEN TE TQULON DEN if DAG. VAN

OOGSTMAAND 1707

. £N BEGRAAVEN TE VREcEDÇSTEJN\

DEN IX DAG VAN SLAGTMAAND.

. . ... Г Л

(i) Europ.

Merkur.

Il.ftuk ,

1707. pag.

izo.

Door de dood van deezen roemruchti-

gen Hoofdbevelhebber nam deverwarring

meer en mecr roe, de aangevallenc Fran-

çoizen fmceten federt de cene ftandplaats

voor, de.andere naa overhoop, cu fpreyd-

den zieh , onder de aaovoering van den

Maarfchalk van Thefle, aan deezen kant

van 't gebergte cn de rechter zyde van der

Bondgcnooten leger, jaa zelf tot in 't ge-

zigt van 't hoofdverblyf, als hen ten ílryd

tartende , wyd en zyd uyr. Maar als hier

toe de tocftel gemaakt wierdt , wecken zy

even haaftig tc rug, en vernoegden zieh

met de ingenome werken of te flechten,

of die van hout, by gebrek van aarde (1)

gemaakt waaren , in den brand tc flecken.

Niet tegenftaande dit naadeel maakten de

Bondgeuooten zieh nog dien zelven avond

van de fchans fint Margriet meefter, wicr

bezetting beftaande uyt тут honderd iol-

daaten , onder eenen Overfteluytenant cn

acht mindere Bevelhebbcrs, ztchgenood-

zaakt zag tot krygsgevange over te geeven.

Gevolglyk begonnen de belegeraars van de

landzyde de ftaddoor'tinwerpen van bom

ben te benaau\ven,zulks aan verlchcydene

oorden daarin brand ontftond, terwyl die

00k onophoudelyk yVerden от in de iterk-

te fint Lodevvyk , die den ingang der haven

dekte » cen bequaarne walbreuk te fchieten.

Maar als men hier mede tot den negen-

tienden bezig was,kreegctc Prins Eugeen (г)

uyc de ondçrfcheptebrieven des vyands be-

richr, dat zyn onder de ftad leggend le

ger reeds tot zeilig Bataillons was aange-

grocid , dat de Graaf van Medavi nog met

achtduyzend man by fint Maximyu

ftondt , en dat 'er van alle kanten nog

meerdere benden ter verfterkinge in aan-

togt waaren. Dierhalven wierdt nog dien

dag in eenen beroepen krygsraad het op-

breeken der belegeringe beflooten.de zie-

ken en 't gefchut aan boort van de vloot

gebragt, en tuflehen den een-en tweee'n-

twintigften 's nachts (3) den aftogt met die

orde begonnen, dat de vyand , geenen kans

ziende от met vrugt de achterhoede te

können aantaften , met zyne manichap

geenszins te voorfehyn kwam. Dus wierdt

de aftogt, niet tegenflaande de landzaaten

en boeren alom de wapenen hadden op-

gevat, längs Frejus, Cannes, en Antibes

over de Var naar Piemout voortgezet en

aldaar de veldtogt , door 't belegeren en

inneemen van (4) Suza , in dit jaar befloo-

ten. Het opbreeken van het beleg van

Toulon gaf ondertuflehen aanleyding dat

tot lof des Franfchcn Konings, door de

Hoogefchool der opfchriften , dees pen

ning gemaakt is.

(1) Europ.

Merkur.

Ilfiuk,

1707. pag.

130.

(3) Europ.

Merk.

H.fluk,

1707. pag.

131.

(4) Eu-

гор: Merk.

II fluk,

1707. pag:

119.

Ggg ggg 2 Rond-



NEDERLANDSCHE

(I Euro .
Mink. Р

LIIuk,

1707. pag.

rz.

(2) Europ.

Merkur.

l. Iiuk ,

1707, pag,

Il.

 

Rondom het Koninglyke kopiiuk, waarmede de vorzyde beiiempeld is, leeii: men in den

rand dit omfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ELLE'RCHE1STE

LTKSTE KONING. `

In ‘t verfchiet der tegenzyde weydt een paard in volle rufi. Voorwaart is de Над Toulon als ee

ne vrou verbeeld, welke met eene toornkroon op ’t hoofd aan den boord der zee zittende in haa

re rechter hand een fcheepsroer, en in de ílinkere het Toulonfche wapenfchild , onder dit rand

(сыт, houdt:

PULSIS AD VARUM HOSTIBUS.

DE VTANDEN TE RUG OVER DE VAR GEDREEVEN.

En dewyl de terugtogt over den iiroom niet, dan naa het verlaaten van Toulon , gefchied

was; zoo leelì men voorts nog op den voorgrond:

TELO OBSIDIONE LIBERATUS,

XX AUGUSTI MDCCVII.

TOULON VAN ’T BELEG VERLOST, DEN zo VAN

OOGSTMAAND 1707.

Geen beter geluk had de veldtogt aan

den Bovenryn, niet zoo zeer door ’t on

vermoogen der Duytfehers dan wel met

den dierbaarûen tyd, in de plaats van zich

in iiaat van tegenwecr te (Iellen , door on

ophoudelyk harrewarren , en nutteloos

raadflaagen te fleyten. De Vereenigde

Staaten hadden daarvan de naadeelige ge

volgen in ’t voorgaande (I) jaar gezien en ,

om ûaande dit tegenwoordige beter zorg

te draagen, door hunnen Afgezant den

Heer Mortagne (i.) aan de Ryksvergade

ring te Regensburg,eenen zeer naadrukly

ken brief vroegtyd doen overhandigen.

Met het zelfde oogmerk was de Luytenant

Generaal Doph aan de zelfde vergadering

te Regensburg ja aan den Keyzer zelf (3)

te Weeuen gezonden. Maar deeze heus»

fche waarfchouwingen waaren vrugtloos,

de verafgelcgenûe iianden lieten de ryksbe

fcherming aan diegenen over,welken’t шеей

aan ’t gevaar bloot lionden, verfehafien

de daarenboven het overlyden van den

Prins Lodewyk van Baden, ’t gene den

(3) Europ.

Merkur.

I. iiuk ,

1707. pag.“

205.

vier
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(1) Europ.

Merk.

I link,

1707. pag.

S4«

(г) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1707. pag.

230.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1707. pag.

86.

Vierden dag deezes jaars , naa eene zeer

lange en ileepende ziekte, op zyn over-

prachtig hof tc(i)Radílad was voorgcval

len , geene mindere vertraaging op 't iluk

des oorlogs door de verdeeldheden , wel

ken, wegens hec verkiezcn van eenen

nieuwen Opperkrygsbevelhebber desryks,

tuffchen des zelfs onderlinge (landen ont-

flondcu. De Franfchen incegendeel lie-

ten ailes ilaande de winter , tot bet ope-

nen van den veldtogt, met ongemeene vlyt

vervaardigen ; de benden wierden vol-

fällig gemaakt , de kryg- en voorraadhuy-

zen van al het noodige voorzien; cn 'tge-

fchut, de troswagens en allerhande ge-

reedfchappen , tot het flaan van bruggen

noodig,tydig te zamen gebragt ; zulksop

dc korail van den Maarfchalk van Villars,

aan (г) wien dc Koning het krygsgebied

aan denBovenryn hadopgedraagen, en de

benden en wat voorts nog vereyicht wierdr,

in Bloeimaand vaardig was. Ну (leide

zieh dan aanílonds aan 't hoofd van het

in 't yeld gerukte leger , 't welk meer

dan veertigduyzend (3) man (lerk was

en rukte op 't onvoorzieníl met het zelve

over den Ryn,ora zieh van de verfehan fin

gen, welken de Doytfchers met ongemee

ne koílen te Buhl en StolhofTen hadden '707-

opgeworpen, en waardoor zy het Rykten

volle gedekt waanden , mids het kleyn ge-

tal der verweerders , meeíler te maaken.

Dees optogt wierdt zoo vaardig verricht

en het rechte voorneemen , door 't doen

van verfcheydene looze beweegingen , zoo

bedekt gehouden , datde Duytfchers, wel

ken den vyand nog verafweezig waanden ,

zieh op *t onvoorzieníl den tweeëntwin-

tigílcn van Bloeimaand by 't vallen van den

avond längs twee kanten te gelyk vonden

aangetaíl. Zy verweerden zieh echter in

den beginne zeermoedig, maar verilaan-

de dat de Maarfchalk zelf längs eenen ande

ren oord (4) hen in perzoon eerlang ilondt

op 't lyf te vallen, cn hybereyds hunne

uyrgezette wachten had overhoop gefmee-

ten , wierden zy eyndelyk te raade hunne

verfchanfingen , welken met zoo veel geld ,

tyd en vlyd waaren opgeworpen , als niet

beftandig zynde , te verlaaten. Dus vielen

den vyand, behalven den anderen buyt,

by de tweehonderd flukken gefchuts in

handen , het land ilondt nu voor hem aan

alle kanten open , en heeft en het een en

andere aanleyding tot het maaken van dee-

zen penning gegeeven.

Mé

dailles du

regne àс

Louis le

Grand

toi. 30z.

Het kopíluk des Franfchen Konings ilaat op de voorzyde , even als in der zelver rand dees

tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI AN ISSIMUS.

LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISÏE*

LTKSTE KONING.

Op de tegenzyde houdt Mars, die op zynen flinkeren fchouder een zeegeteken drangt , in (s) ссц.

zyne rechter hand eene walkroon, welke certyds aan dien genen gegeeven wierdt, die hec cerll lib. V. cap.

de vyandlykc legerwallen (j-) beklommen had. Het randfehrift luydt aldus: ^

XVI. cap.

PATEFACTI GERMANIA. ADITUS. 4.

DE 70EGANGEN NAAR DUTTSCHLAND GEOPEND.

llll<Deel. Hhh hhh Waar
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1707. Waardoor dit no te wege gebragt is, gcefc dit opfchrift van den voorgrond

■ ncn: /

f 0 Europ.

Merkur.

Il.ituk,

1707. pas.

86.

(1) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1707. pag.

87.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1707. pàg.

89.

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1707. pag.

90.

VALLO STOLLOFFENSI DISJECTO, XXII MAII

M D С С V I I.

DE LANDWALLEN VAN STOLHOFFEN OVERHOOP

GESMEETEN, DEN 11 VAN BLOEL

MAAND 1707.

De verjaagde Duytfchers imeeten aan-

ftonds twaallxluyzend (1) man ter bezet-

tinge in Friburg , Landou, Philipsburg,

en de andere meeft gedreyde fteden , waar

doorzy nog meer verzwakt,en desgenood-

zaakt waaren tot onder het kanon van

HeyJbron te wyken,zoo drazich de Fran-

çoizen tuiTchen Vahingen , Portsheym en

*t Durlachiche vertoonden, te meer mids

de Hertog van Wirtenberg met zyne ben-

den zieh uaar zyne eyge landen begeeven

had ош die, zoo veel moogelyk was,

met hulp der in de wapenen gerukte land-

zaaten tegeu den indrang der vyanden

te befchermen. Deezcn hebbende dus de

banden ruym zetteden alles wyd en zyd

onder brandfehatting , eyichende zeitig ton

nen (2) Ichats van 't Wirtenbergfche, tien

duyzend guldens van 't Durlachiche, vyf-

tien tonnen fchats van de Paks, dertig-

duyzend guldens van 't Bisdom Spiers,

achtduyzcnd zakken meel van Heydel-

berg, en zoo voorrs 00k van alle de andere

landen cn fteden naar clks vermoogen. Dit

was't minft, mids men nog beducht was

dat de vyand , van wieus leger reeds vier-

duyzend (3 ) krygsknechten tot maar een uur

van Ulm waaren doorgedrongen , naar Beije-

re ftondt te trekken.om den opftand der boe-

ren , in 't voorgaande jaar aldaar gedempt ,

in dit tegenwoordige , tot herftellinge van

hunnen Keurvorft,te hervatten. Des was

goede raad dier; en men zelf genoodzaakt

thans by de Vereenigde (4) Staaten eenen

fpoedigen onderftand re verzoeken , wicr

heylzaame raadgeevingen , om zieh bytyds

in ftaat van tegenweer te {teilen, men met

den aanvang van dit zelvejaar nog zoo on-

achtzaam had in den wind geflaagen. Al

le Ryksvorftcn wierden mede tot de ryks-

beicherming op 't ernftigfte aangemaand,

en de Koning van PruyfTe midsgaders de

Hertog van Hannover fchriftlyk verzogt

om tien- of(y) twaalfduyzeod manhunner

aandehand hebbende benden , naar den

Bovenryn te zenden. Aan den laatften

zelf wierdt het Opperkrygsbevelhebber-

fchap van 't ryksleger, 't gene eerlang

door de opweg zynde hulpbenden merk-

lyk flood verfterkt te worden, door den

Keyzer opgedraagen. 'tGene hy, op

't ernftig aanhouden der Koninginne van

Engeland en der Vereenigde Staaten aan-

nam, onder belofte van 00k eene(6) merk-

lyke verfterking aan den Bovenryn te zulien

verzorgen. Om dandir opgedraage krygsge-

bied te aanvaarden begaf hy zieh van Han

nover den derden van Hcrfflmaand op weg,

en kwam den vyftienden te Ritbergen an

derhalf uur van 't leger. Zulks het zelve

in twee lynen onder de wapenen gefchaard,

de aangekome Vorft door alle de hoogc

Bevelhebbers aldaar verwelkomd , en on

der cene drievoudige lofllnge van alle het

(7) grof- en, handgefchut naar 't hoofd-

verblyf te Erlingen geleyd wierdt. En

hocwel de ingedronge vyand eerlang tc-

rugtrok, des eene nieuwe verfchanilng van

Gersbacherdol längs Durlach tot by Rad-

ftad (8) gemaakt , midsgaders het overige

van den veldtogt met elkanderen gaa-

de re flaan ilechts gefleeten wierdt ,

zoo vinde ik echter het aanvaar

den van 't hooge krygsbewind des Duyt-

fchen ryks op deezen penning (9) ver-

eeuwigd.

(5) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1707. pag;

8p.

(6) Europ.

Merk.

Il.ftuk.

1707. pag.

97.

(7) Europ."

Merkur.

II ftuk,

1707. pag.

211.

(8) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1707. pag.

*7S-

(9) Num.

Hiftor.

anni

Muccvrr."

fol. 711.

De geharnafte beeldcnis van des Ryks nieuwen Krygsbevelhebber ft2at op de voorzyde, om-

zoomd door deezen tytel :

GEOR-
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GEOGius LUDovicus, Dei Gratia DUX BRunsvicbnsis, ET

LUNeburgensis, S л с r i Romani Imperii

. ELECTor.

I *

JORIS LODEfVTK, DOOR GODS GENADE HERTOG VAN BRUNS-

WYK LUNENBURG, KEURVORST VAN 'T HEYLIG

ROOMSCH RYK. •

Нес befaamde Trojaanfche paard ftaat op de tegenzydc , onder deeze (i) fpreuk:

FESSIS DAT SURGERE REBU9.;

HY HERSTELT DE AFGESLOOFDE ZAAKEN.

En dewyl dit geheel duyfter is, zoo ftaat op den voorgrond tot meerdcr ophelJeringe nog dit

opfchrift :

IMPERII MILITaris GERManici SUSCepti FELix

AUSPICIUM, Die 24 SEP-

Tembris 1707.

GELUKKIG BEGIN FAN НЕТ DUTYS СHE KRYGSBEWIND^

AANVAARD DEN 24 DAG VAN HERFST-

MAAND 1707.

1707.

(OSil.îtal.

lib. V.

Op de dikte des pennings leeft men nog deezen dichtregel (x) van den Romeynfchcn Minne- 0v¡(^

dichter: de Ponto'

lib.ll.cleg.'

lX.Tf.II.

REGIA, CREDE MIHI, RES EST SUCCURRERE LAPSIS.

GELOOF MY, НЕТ IS KONINGLYK DE VERDRUKTEN TEN

ONDERSTÀND TE KOMEN.

(3)Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1707. pag.

90,91,9z

en 93.

(4)Leeven

van Karel

ХП К.тап

Zweede

IV Auk,

pag. 51.

Hoewel de Vcreenigde Geweftcn geene

kleyne rede hadden om wegens die achte-

loos gedrag der Duytichers misnoegd tc

weezen, zoo beflooren zyen de Koningin

van Engeland echter t*hunnen byftahd (3)

vyfduyzend knechten van den Keurvorft

van Saxcn in dienfl: te neemen, even ge-

lyk zy te vooren den Hertog van Marlbo-

roag in peribon пааг Saxen hadden gezon«

den, zoo om den Koning van Zweede te

beweegen van eyndelyk zyn leger uyt dat

Keurvorftendom te trekken , als om de gc-

fchillcn, die hy met den Keyzer thans

wegens de vrye oeffening van denOnroom-

fchen Godsdienft in Silezië had, en die

van een zeer naadenkelyk uytzigt voor de

gemeene landgenooten waaren , in der

minne te helpen byleggen. Tot dat eyn-

de vertrok de Engellche Bevelhebbcr , die

den zeventienden van Grasmaand (4) uyt

Engeland in 's Graavenhaage gekomen was,

vandaar vier daagea naa deeze zyne aan-

komit, over Uytrecht en Hannover naai

SaxCn. Den zesentwintigften wierdt hy

te Halle, 't gene maar vier uuren van Leyp-

zig legt, door den Keyzerlyken , Engel-

fchen en Staatfchen Gezant verwelkomd ,

en had 'sdaags daarnaa te Altramftad ge-

hoor by den Koning van Zweede , wien

hy den eygenhandigen brief der Engelfche

Koninginne overleverde. Immiddcls was

de Keurvorft van Saxen 00k teLeypzig

aangekomen , aldaar door zyne Zweedfche

Majeftcyteen- en andermaal bezogt,en door

Koning Auguftus den achtentwintigften

(?) dicr maand aan den Hertog van Marl- (^Leev:

boroug 00k het verzogte gehoor verleend. van Karel

En dewyl hy by beyde de Koningen zoo- Zweede"1

daanige gefteldheyd ondekt had , waar door iv ftuk ,

hy zieh verzekerd hieldt dat en de aftogt pag' s4'

der Zweeden uyt Saxen eerlang ftondt te

gefchieden , cn de zweevende gefchillen

Hhh hhh * tuflehen
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(1) Leev.

Tan Karel

XII K.van

Zwecden

IVftuk,

tuilchcn den Koning van Zweede en zyne

Keyzerlyke Majefteytdoor tuiTchenkomfte

des Engelíchen en Staatíchen Afgezants

ligclyк te vereffenen waaren , zoo vertrok

zyne Groocheyd den volgenden dag, naa

zy by den Vryheer van Görtz te Biflen

gefpeysd en federt by den Zweedfchen Ко-

ning in zyn hoofdverblyf (i) affcheyd ge-

nomen had, over Beríyn, от оок den

Koning van Pruyflc aldaar te fprecken,

weer te rug naar Holland. En zekerlyk

den zes- en zeventienden van Oogftmaand

begoßen de Poo!ich e benden van Leiiznig

uyt Saxcn opte breeken, welken naa dat

'er een bededag in 'c leger gehouden was ,

drie dagen laater van de Zweeden zelf ge-

volgd wierden. Wat het gcfchil met den

Keyzer, wegens de vrye geloofsoeffening

der Onroomichen inSilezic, aaubclaugt;

die Majefteyt had от het zelve by te leg-

gen dé Graaven van Wratislauw en Zint-

zendorf volmagtigd , die dan 00k te Wol

fowitz by den Zweedfchen Koniog den

eerften van (г) Herfftmaand gehoor had-

den, aldaar het Silezifch Geloofsverdrag

met die Majefteyt opfteldeu en onder de

borgtogt der Keurvorftcn van Prnyfle en

Hannover, en der Koninginne van En-

geland, midsgaders der Vereenigde (3)

Staaten flooten , gelyk door deeze

twee penningcn ,hoewel eerft in het vol-

gende jaar gemunt , als des zelfs in-

bond was naagekomen , wordt bevcs-

ftigd.

(1) Leer.

*an Kare!

XII K.van

Zweede

IVftuk,

pag. 143.

(3)Leev;

v*n Karel

XII K.van

Zweede

IVftuk,

pag.158.

I De voorzyde van den eerften is met de beeldeniíTen van de Koningin van Engeland en den

Koning van Zweede binnen die randichriít beíleropeld :

ANNA, Dei Gratia Magn/e BRITannije REGINA.

CAROLUS XII, Dei Gratia REX SUECiaï.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBR1TTANJE.

KAREL DE XII, DOOR GODS G ENADE KONING VAN

ZWEEDE.

Op de zelfde zyde lecfl: men nog op den voorgrond dit opfchrifc :

IN SPONSIONem P ACIFicationis RELIGiosä

SILESiac/e.

WEGENS DE AANGEGAANE BORGTOGT VAN DEN

SILEZISCHEN GELOOFS-

VREEDE.

Ondcr
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Onder cene ftmlepde wölk zynop o> fegenzyde boven de Sihfifche fleden- M unster- 1707.

BERG, BRESLAU, BRI EG, WUHLAU, en L 1 G NIT Z, drie geílrengelde ■■ ■

handen verbeeld, toc cen teken van het vcibo.nd, 4 gene tuflehen den Keyzer cn Koning vnn

Zwecdc onder de bemiddelinq van de Engcllche T;
¿weeae^nqer üe Demjdclerinjz vao deMigeiEnc Koninginne was geflooten , waarom de Gods-

dienft cn Gercchtigheyd , welken vooTwaart zittende verbeeld" zyn , elkander de hand geevenj

■Sítíltt^aq 310013 i33s зэш ] ~nyj> яэ^ Isliuifl эз ышзеяь Egecb г' , :ioq-!3 //

уЯэзпэЛихэГ ï3b>li3>! oAbw luáiam ti323lf ш ¿badrrnJ эз >МэЬ

onder dit

TRES REG^^Ht^^IpCORANT DUM LUMINE DEXTÏ

JÜNGERE QUIS DUBITET JUSQUE FIDEMQUE MANUS.

-.-акййившзпзвИ J3íi yrf ü3ív/ tisbsoifl изо ! -ni эЬ eáluS .зЬтэг*' adama v ЬпеИээгЗ

■IiW тээН за ^ззЯ^эоз (4) 2iM ab ab ;.<u3Íuaü uey fliovinsü пэЬ ввч

ALS DRIE GEKROONDE HOOFDEN ELKANDEREN DE

язЙзпЧ.пэЬпэпоэЛЬЬиошгу *{гШШ &*№A$j&fa&aB* fl£V ¿at»btio до

HUNNEN LUTS TER IN SILEEZIE DOEN FERSCHTNENi

WIE KAN TIVYFELEN DAT DE GERECIITIGHETD

ЭТИМИ 3üi2 n£v flooi9 Ä snBJf^Tj¿OlWF»'i'J.

ООЛГ Ê LitANDER DE HAND GEEГEN.

"С

Eynddyk leeft men nog op den voorgrond, tot meerder opheldeiing., di« opfchrift:

FELICITER PERACTa Anno MDCC'VÍIir

./ , "'l"U GELUKKIGLTK FOL ВRAGT IN T JAAR 1708.

IÏ Detwccde, die het zcltde voorftuk heeft, is op het rugftuk met dit opfchrift beftem-

peld: ■ *

Dbo Ter Optimo Maximo,

AUGUSTISSIMO ROMANORum IMPERATORI,

MAGNiE BRITANNia REGINA

DEFENSORI FIDEI, SUECORÜM REGI,

FOEDERATI BELGII ORDINIBUS

OB LIBERUM RELIGIONIS EXERCITIUM

MNÜO LUTHERANIS CONCESSUM MAXIMAS

HUMILLIMASQ.UE GRATIAS AGIT SILESIA

m D C с 1 1 X. . ,

AAN DEN ALLERBESTEN EN GR007STEN GOD9

DEN DO0RLUCHT1GSTEN ROÖMSCHE N HETZER,

DE KONINGIN FAN GROOTBRITTANJE

BESCHERMSTER DES GELOOFS, DEN KONING VAN ZtTEEDE,

EN,DE STAATEN FAN >T VEREENIGD NEDERLAND

BETUYGT SILEEZIË

DE GROOTSTE EN OOTMO ED IGSTE DANKZEGGING,

JVEGENS DAT DE VRTE GELOOFSO EFFENING

DEN LU2TERSCHEN CEDEROM IS TOEGESTAAN 1708.

ППЪеек Iii iii De
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r) Europ.

erk.

I. пик,

1707. pag.

313.3r4.

(I.) Huhn.

вешать.

ш. i 34

De Hertog van Marlboroug den aanbe

trouwden lall dus gelukkiglyk volvoerd

hebbende, kwam den (i) twaalfden van

Bloeimaand uyt ’s Graavenhaage te Ant

werpen, ’s daags daarnaa te Brullel , en eyn

delyk te Lembeek in ’t leger, met het welke

llaande dees veldtogt niets van belang, mids

men op den uytllag der Onderneeminge

van Toulon de oogen gevelligd hieldt, in

Neêrland verricht wierdt. Zulks de in

weijing Van den Keurvorll van Keulen,

aldaar in dit jaar voorgevallen , ook alleen

onze opmerking verdient. Dees Prins, die

in den ouderdom van veertien jaaren reeds

tot Bill'chop van Friezingen en (a) Re

gensburg, drie jaaren laater tot Keurvorft

van Keulen en eyndelyk ook tot BilIchop

van Luyk verkoozen was, hebbende tot

in ’t Voorgaande jaar uytgelleld de Prie

llerlyke weydinge te outfangen , was dier

halven den Vyftienden van Oogllmaand

van dat jaar door den Aartsbillchop en

Hertog van Kameryk in de Kapel van On

zelievevrouwe van Genade,een uur buyten

Rylfel,eerll tot Onderdiaken , den acht

Иен van Wintetmaand, zynde de feelldag

van Onzelievevrouwe Ontfangenis, door

den Billchop van Doornik in de Kerk der

Minnebroederen te Ryllel tot Diaken, en

eyndelyk Op Kersdag des zelvenjaars in de

Parochikerk van Sint Maurits der zelve

Onder eene kelk , zyn twee rechtere handen

llad tot Prielier zelf ingewyd. Sedert al

les tot het doen der eerlle Mille met veele

moeite en kollen zynde Vervaardigd, zoo

gefchiedde die den eerften dag deezes jaars

met zeer groote pracht en llaatfy in de

kerk der Jezuiten te Ryllel , zynde hy by

die gelegenheyd onderlleund door den

Biffchop van Doornik, in de tegenwoor

digheyd Van den Kcurvoril van Beijere zy

nen Broeder, wien hy het Nachtmaalllaan

{де де Mis (3) toereykte. De Heer Wil

'._ lem Bernard van Hinnisdael ,Grootvikaris,

i Kannonik en Zanger van Luyk bekleedde

de bediening van onderlleunenden Prieller.

Johan Herman van Stokhem Aartsdiaken

van Brabant, en Ferdinand Alexander

Graaf van Liedekerke Aartsdiaken van

Ardenne , Prooll van Sint Maarre, en Ge

magtigde wegens» het hoofdkapittel van

Luyk waaren zyne onderlleunende Dia

kens. Voorts nog де Graaf Thomas Van

Tilly, Kanonnik van Luyk zyn gewoon

lyk Diaken , even gelyk Maximiliaan

Hendrik Graaf van Poiâiers , Abt van

Cheminon , Kanlelier van zyne Hoog

heyd en Kanonnik van Luyk de bedie

 

ning van OnderdiakenA waarnam. Naa

de Mis geëyndigd was' fmeet де heraut

van Wapenen deezen zilveren en koperen

bel.

Eo lLll'irANr i.
l .

s'vus ФАЬЬ'Ш.’

gellrengeld en het zinnebeeld van de eendragt

der twee Broederen zoo in het doen der Miil'e van den eenen, als het ontfangen van het Nacht

mfial uyt zyns Broeders handen van den anderen; waarom ook daar boven dit jaarfchrift in den

rand llaat:

PIA CONCORDIA nrtA-rnVM.

DE GODVRUCHTIGE EENDRAGT DER BROEDEREN.

De tegenzyde is, binnen eenen krans, met dit iaarfchrift bellempeld:

IosEPnVs CLI-:MENs DEO LI'rANs.

yOZEF KLEMENS AAN GOD OFFERENDE.`

Waar onder voorts nog dit tweede opfchrift, tot volmaaking van den zin der voorgaande

fpreuke , (laat:

INSULIS CALENDIS JANUARII IN ECCLEsrA PATRUM

SociETATIs JESU.

TE RTSSEL DEN EERSTEN VAN LOUWMA'AND

IN DE KERK DER VADEREN

yEzUITEN.

Dus

(3)Recueil

Herald.

des Bour

uem. de

a Cité de

Liege iol.'

s41

penning onder de omliaanders te grab- i

—- —`<‘А
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(т) Les

Delices

des Pais

bas tom.

II. pag.

184.

p

Dus zyne eerfle Mis verricht hebbende i fcheydene karroffen,ieder door zes paarden

was het, volgens de regels der Roomiche

Kerke, noodig dat hy, als zynde eertyds

tot Aartsbiflchop van Keulen verkoozen,

ook nog tot die waardigheyd wierdt in»

gewyd , waartoe alles in de Sint Peters

kerk, welke door Boudewyn den V Graaf

van Vlaandre, gebynaamd van Купец,

met een ryke inkomíle (1) voor veertig

Kanonniken in’t midden der elfde oeuwe te

Ryffel gefticht is, tegen den eerllen van

Bloeimaand , als men in de Roomfche kerk

het feel't der Apoftelen Philips en Jakob

vierde, met geenen minderenluyfter ver

vaardigd wierdt. De Keurvorll: van Beije

re, om ook deeze plegtigheyd by te woo

nen, deed den laatften van Bloeimaand in

die Над met ongemeene ftaatfy zyne in

treede,wordende door den Magiůraat onder

’t losbranden van ’t kanon aan de poort

ontfangen, en met de gewoonlyke eer

wyn befchonken. De Keurvorů van Keu

len dien nacht op een landhuys hebbende

geílaapen , kwam ’smorgens zynde een

zondag in de Rad, alwaar de geheele be

zetting op de been en het voetvolk in dnb

bele ryen van hethoftot aan de kerk van Sint

Peter gefchaard ftondt , voor wiens ingang

eene prachtige zeegeboog was opgerecht,

wiens opíchriften en zinnebeelden te ken

Ю”М:- пеп gaven dat by daar ’t bulderen der (*)

Zuyde winden, (waarmede men op den

naam van Oollenryk zinfpeeld) geen:

я)”: .zynde bewoogen met den vreede meen

de in de ark (verllaat zyne Staaten) te rug

te дегтем. Ten negen uuren begon de op

togt en wierdt die geopend door de lyftrau

wanten van beydcn de Keurvorilcn en ge

volgd van de hovelingen: welken in vcr

voortgetrokken, zaten. Toen leyddende

Vorlllykc Herauten een groote bende E

dellieden te paard op, welke de verlierfe

len, tot deeze plegtigheden gebruyklyk,

droegen en door eene zeer prachtige kar

ros ,waarin de beyden Keurvorllen zaten,

gevolgd wierdt. Aan de kerkdeur wier

den de twee Vorftlyke Broeders door den

Aartsbiffchop en Hertog van Kameryk ,de

Biffchoppen van lpere,Atrecht, Sintomer

en Namen, zesentwintig (a.) gemyterde Ab

ten, deSuffragaan van Keulen en verfehey

dene Gemagtigden der Kapittels van Keu

len en Luyk ontfangen. Naa de Aarts

biílchoplyke inwying,volgens de gewoon

lyke kerkregels voltrokken was, begaven

de twee Keurvorflen en dit aanzienlyk ge

zelfchap , onder ’t losbranden van’t kanon,

zich naar het üadhuys., voor ’t welke des

nieuwen ingewyden Billchops beeldenis

onder een gehemelte geûeld, en daarbin

nen een koíllyk maal vervaardigd was.

Naa ’t eyndigen van ’t zelve, toog de in

gewyde Bisfchop,verzeld van zynen Broe

der en’t verder ilaatlyk gevolg, voorby de

beurs naar een verheve ûellaadje , ’t gene

op de groote markt voor ’t Bierhuys was

opgerecht, op het welke hy zich op eenen

Armezynfluweelen troon zettede; terwyl

de Herauten deezen penning onder de om

flaanders te grabbel gooiden. De bezet

ting lofle immiddels verlcheydene maalen

haar fchietgeweer , de huyzen waaren

verligt , veel wyns wierdt , als een

fpringende fonteyn, ten belle gegeevcn

en voorts dit inwydingfeeß , ’savonds

door ’t aanfteeken van een konllig vuur

werk, bellooten.

 

Eene duyf, het zinnebeeld van den Heyligen Geeft, daalt op de eene zyde, met uytfehieten

de vuurftraalen op eenen biffchoplyken Myter , Stafen Kruys neder, onder deeze fpreuk; geno

men uyt de kerklyke lofzang liaande de inwying gebruykt:

VENI, DATOR MUNERUM.

KOM, О GEEVER DER GÃAVEN.

De tegenzyde heeft geene verbeelding , maar binnen eenen krans dit janrduydend op

fehrift :

CoNannA'rIo CLEMENTIS AnCHIr-:PIsCoPI CoLoNlaNsls.

INWTING VÄN KLEMENS ¿JRYSBISSCHOP

VAN KEULEN.

1iiiii1l Y Ge.

r7o7.

(a) Europ.

Merkur.

I. iluk ,

170". Pàg, _

3r6.
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elyk ten voordeele van hct gemeene neude het wettig erfrcéht van den Koning

sbeläng der Bondgenoorert'de Veree- j van Pnryiîe, aan wien het, als zynde uyt

de oudfte Dochter van Frederik Hendrik

Prins van Oranjc gebobren, thans was vefS

vallen. Zynde het Hays van Oranje eff-

genaam van dat van Chatotts i ' wien het

buyten alle regenfpraak eertyds had toegc-

komen. Zulksjah de IV Graaf van Cha

lons hct aan zyrie Dochter ten huuwelyk

af, op beding dar het zelve aan hem zou¿

e Gcwcften zieh nevdhs de Koningin

Grootbritranje tot. borgen van'het Si-

leziiche Geldbftvefdrag allecn'geftefd had-

den , zoo beftonden ólrji d^elftle ít&BSB*

nn ook die twee Moogendheden ,Ъес erf- !

recht vaii den Koning van PruyiTc, bp het

Graafichap Neufchatel, uyt al haar ver-

(x) Europ.

Merkur,

ll.ftuk,

1707. pag.

37.

шооёепЖбЪШ1ШЙёп1 aD*0,Hër&

van Nemours, laatítc bezrtfter van 't zel .

had den zefticnden van1

dit Graafichap met de dópd ontruymd ,

't gene ten VVcftc ßourgonje, ten Nbordc

den Vrycftaat Bieunc, ten Zuydoofte heel

Zwitzcrhfna fá'^fjbegóty1 ^^щ'*йоттктс

íleden, negchti¿^M0éi1?;eíi:over d'é drtëy

(1) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1707. paß.

АО.

(3) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1707. pag.

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1707. pag.

»77-

(5) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1707. pag.

»57.169.

wierden 'er nog zeven (г) andercn'daafbp

eyiehmaakende perfoonen getcld , van wel-

ken'er vericheyden in Vraukryk vvooüirieil

en door die kroonc met groóte

derfteund wierden. Dus bctuygde de Mark

graaf van Puifieux Afgezant "des Franichcn

Konings by een ingeleverdgeichrift aan de

Zwitzers de meening zyns Metßerste"sxe*

zen van niet te zullen dulden , dat de

erfvolgingvan Neufchatel ааП ïemanâ an

ders dan eenen zyner onderdaanen , vooral

niet den Keurvorfl van Brandenburg,

wierdt toegekeurd: 'Dewyl die zieh altyd

verklaard hadzyns meeflers vyänd te zyñ,

zulks , zoo hy hun Landheer wierdt , de

Franfcbe Koning verfügt zoudle zyn die

(3) van Neufchatel desgelyks voor zyne

vyanden te moeten aanzien. Dit gefchrift

blcef niet onbeantwoord , de Heer Run

kel Gemagtigde der Vereenigde Staaten

leverde tegcn'tzelvcen vecle anderen, zoo

alleen (4), als nevens den Engelfchen ($)

Afgezant aan de regeering van Neufchatel

verfcheydene vertoogen over , hen vertoo-

gat, op beding dar het zelve aan hem zou*

de tveder keeren zoo zy , gelyk namaalsge-

fchiedde, zonder manlyke kinderen kwarti ' '"

te íkrven. Des су Ichtie de Vader het tea

huuwelyk gegeeven Graafichap, hoewcl

tc vergeefich, wecrom, mids hy het bc-

jangvàn den' Huyzc van Ooftenryk aanklee*

vende, ende ontwcttigebezitter(6) toen- Merkur°P"

niàal , even gelyk ook de volgcnden in 11. ftuk,'

't vcrvolg,doordchulp van VrankrykiztoH ,7°7« Pa6-

tofflbgtoe hadden weeten te handhaaven.

Dir was zoo baarblykelyk dat de regec*¿

ring van Neufchatèl .zullcnde ieders rechte

cyfchen gaan onderzoeken, van die van

den Koning van PruyiTe befloot cenen aan-

vang te maaken: zulks de Prins van Conti

cn andere Franfche erfeysfchers aan den

tilag hunner zaaken beginnende

te twyfclen , zieh vandaar weer (7) te rug С7)Евк>и

naar Vrankryk begaven. En zekerlyk, naa n.fluk,

alle'deingclevcrde ilukken der onderfchey- »707. pafl

dene eyflehers ryplyk te hebben overvvoo- 177* '

gen, wierdt eyndelyk den derden vanSlagt-

maand hct vonnis door de dric Heeren

Staaten van Neufchatel ten voordeele van

den Koning (8) van PruyiTe uyrgefprooken , Merkur0*1

en in gevolge van 't zelve, aan den Graaf 11. ftuk

van Metternich Afgezant van dien Vorft,

de fchepter cn ecrfle zitplaats overge-

geeven. Deeze uytipraak wierdt door

een algemeen gejuyg des volks beant-

woord, de hoofdklok geluyd, het kanon

geloft, en onder anderen dees gedenkpen-

ning gemunr.

'707. pag.'

»81.

Hct borftbeeld van den Koning van Pruyfle , 4 gene op de voorzyde zcer fierlyk in 4 harnas

vcrbeeld is , heeft in den rand tot omfchrift deezen tytel :

FRI-
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(t) Europ.

Merkur.

ll. пик ,

1701- Рав

309.

(a.) Refol.

derStaaten

Сепег.

a4 Nov.

r7o7. fol.

1113.

Sg) Refol .‘

er 5111111.

Gener,

5 Dec.

1707 .

fol. n.55.

4) Refol.

er Staat.

Gener.

5 Dec.

1 707. fol.

11.58.

FRIDERICUS, REX BORUSSrEz, ELec'ron BRANDENBURGrcus,

PRrNcnPs AURIACus.

FREDERIK, KONING VEN PRUISSE, KEURVORSE'

VAN ERENDENEURG, PRINS

VEN oR/zNyE.

Op de tegenzydc ziet men het Graaffcbap Neufchatel in de gedaante eener bemuurkroonde

vrouwe, en kennclyk aan het in de hand hebbende wapenfchìld, de Graaflyke kroon

bieden:

.des Gewells den Koning van Pruylfen , die op zynen troon zit , onder dit randfchrift aan.~

RESTITUTORI NEOCOMI: MDCCVII.

¿IIN DEN HERSTELLER VAN NEUFSCH/ITEL: 1707.

De vreugde . die men aan ’t Pruyfiifche

Hof wegens deeze gunûige nytlpraak had

opgevat, wierdt {edert door de geboorte

van eenen jongen Prins, waar van de

Kroonprinfes den drieëntwintigûen (l) van

Slagtmaand in de kraam kwam, tot geen

kleyn genoegen van den Vader en Groot

vader vermeerderd. Welke laatfte zich

aanûonds naar de kraamkamer begaf, де

Kroonprinfes met die vrugt geluk wenfchte,

en het jonge kind tot Ridder van den

Zwartenarend en Prins van Oranje ver.

klaarde. Voorts behaagde het zyne Ma

jefteyt, gelyk zy (2) hunne Hoogmoo

gendheden wegens haare hulpe in de zaak

van Neufchatel betoond ,fchriftelyk be

dankt had, haar ook door eenen afgezonden

brief van deeze geboorte kennis te gee

ven. Het zelve deed niet alleen de Kroon

prins drie dagen laater, maar die verzogt

de Vereenigde Staaten om als Getnygen

(3) over den doop zyns Zoons tel

ftaan. \Vaarin zy, naa de oude befchey

den naagezien , en den Grootvader en Va

der wegens deeze geboorte by herfchry

vinge op een zeer beleefde wyze geluk

gewenfcht te hebben, niet alleen bewillig

den, en des den Heer van Lintelo hun

nen,buytengewoonen Afgezant aan dat

hof gelaûten (4) ten kolle des lands zyn

huys, naar ’t voorbeeld van anderen op

dien dag te verlichten , maar daarenboven

41111 Фее].

beflooten den jongen Prins zoo ter ge`

dachteniffe als tot cene Pillegaave met twee

goude overdekte drinkkoppen, ieder ter

waarde (5) van vyfduyzend guldens, mids

gaders met eene lyfrente geduurende zyn

leeven van vierduyzend guldens jaarlyks,

en waarvan de brief in een oude doos van

tweeduyzend guldens lag, te befchenken.

De doop nu , waartoe alles met ongemee

ne pracht was vervaardigd, gefchiedde den

vierden van Wintermaand in de hoofdkerk,

werwaart de jonge Prins , naa ’er eene

predikaatft over eene (6 ) fpreuk der Pfalmen

door den Hofpreediker gedaan was, door

de Prinfes van Saxenzeyrs, onder geleyde

van de Voriìlyke lyfwacht gebragt en al

daar door de Gemaalinne van den Mark

graaf Philips aan-den Koning overhandigd

wierdt ,die hem zelf als Gevader onder den

doop hieldt. By wiens toediening hem де

naam van Frederik Lodewyk, naar bey

den zyneGrootvaders, gegeeven wierdt.

Als gCtuyge over deezen doop,{tondt Mi

lord Rnby, van wegen de Koningin van

Grootbrittanje ; де Prins van Anhalt~

deiTau (7) voor de Vereenigde Staaten ,ge

lyk ook anderen voor de Onroomfche

Zwitzers en den Keurvorft van Hannover.

Veele penningen-wegens deeze geboorte

zyn in verfclreydene Heden van Duytfchland

gemaakt , welken ik, mids het Peterfcha

der Vereenigdchweflen ,hier zal inlaíien.

Kkk kkk I Pruyfi'e,

1 707.v
.___-n

(5) Refol.'

derStaaten

Gener.

10 Dec.

1707.

fol. n.80.'

(6) Pfalm

LXXXIX.'

v1.4 e115.

(7) Europ.

Merk.

Il. ílnk,

1707. pag.

310°.
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I. Pruyfle, als eenc gekroondevrou, tuflchen eenen ArendenOvervloedshoorn op dc voorzyde

vcrbceld , houdt in de flinker hand den ryksftaf en in de rechter dennieuwgeboorenPrins,tu(Tchen

die om- en opfchrifc :

PROPAGO IMPERII BORUSSïci, XXIII NOVEMBris

M D С С V I I.

DE VOORTPLANÏING VAN 'T PRUYSSISCH HUTS, DEN z$

VAN SLAGTMAAND 1707.

De tegenzyde heefc geenc verbeelding , maar is allecn met dit opfchrift beflempeld :

ME
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1707.

MEMORISE NATALlTIiE FRIDerici LUDOVicr, PRINCipis

AURIACI FRIMI, IN PURPURA

REGIA NATI.

TER GED ACHTENIS DER GEBOORTE VAN FREDERIK LODE-

IVYK, DEN EERSTEN PRINS FAN ORANJE, DIE

IN »Г KONINGLYKE PUR PER

GEBOOREN IS.

II Voor het Koningîyke hof te Berlyn, 't gene door zyne weergalooze pracht, EEN

LICHT AAN DE IVERRELD (LUMEN ORBI) isr zict men den Vorftlyken (c]r¡¿°"£

Vadcr in de gedaante van Herkules, cn voor zyne voeten den nieuwgebooren Prim, welke leg- iv. od. 4.*

gende op cen kuiTen, twee flangen doodtj onder deeze fpreuk (0 van den Romeynfchen Lier-

dichter :

NEC IMBELLEM PROGÉNERAT.

i

GEEN BLOHARTIGEN TEELT HY.

I. .'

Zynde aanmerkelyk dat uyt de dooreen gezette letters van het woord BEROLINUM,

(BERLTN); de fpreuk LUMEN ORBI {НЕТ LICHT AAN DE IVERRELD)

gemaakt kan worden. Op den voorgrond ifoat voorts:

DEORUM PROGENIES D1F.

DER CODEN AFKOMELINGEN ZYN OOK GODEN.

In de plaats van de eene of andere afbeclding zoo is op de tegenzyde dit opfchrift ge*

field:

VIVAT HEROS AB INCUNABILUS,

REGIO CRETUS SANGUINE,

HERCULES BORUSSIACUS, FRIDericus LUDOVICUS,

PRINCEPS ARAUSlON ENSIS,

FUTURE GRANDITATI PRiELUDENS,

AUGUSTI GENERIS ET GENII EX ASSE HIERES,

NATUS Die »3 NOVembris MDCCVH,

DAT LEEVE DE HELD

FAN ZYNE WIEG AF, UYT KONINGLYK BLOED

GESPROOTEN,

DE PRUYSSISCHE HERKULES, FREDERIK LODEIVYK,

PRINS VAN ORANJE,

VOORSPELLENDE ZYNE TOEKOMENDE GROOTHEYD,

VOLLE ERFGENAAM VAN DEN DOORLUCHTIGEN STAM

EN IMBORST,

GEBOOREN DEN ¿3 DAG VAN SLAGTMAAND 1707.

Kkk kkk z III Op

V
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*7°7» III Op de cene zyde van den derden ziet men het Graaffchap NeuFchatel in de gedaante ee-

'" ' 1 ner gekroonde vrouweaan den Koning van Pruyflè, die inRomeynfch gewaad en den rechteien

hoek ftaat, den fcepter van het tocgeweeze ftaatsgezag aanbicden, tuiTchen die om-en op-

fchrift:

NOVUM CASTRUM

REGIS FRIDERICI SAPientis REGNUM PROVIN

CIA AUCTUM, 3 NOVembris

Anno 1707.

MET NEUFCHATEL EEN NIEUW GEWEST НЕТ RTK FAN

KONING FREDERIK DEN fFTZEN, DEN 3

VAN SLAGTMAAND IN 'Г J AAR

1707, FERGROOT.

Den zelfden Koning biedt eene. Nimf op de andere zyde den nieuwgebooren Prins aan,

mec dit vcrfchillend om- en opfchrift:

NOVUS HEROS.

REGIS FRIDERICI SAPientis GENS NEPOTE AUCTA.

Anno 1707, ¿3 NOVembris.

; EEN NIEUfFE HELD.

НЕТ GESLACHT FAN KONING FREDERIK DEN WYZEN DOOR

EENEN KLErNZOON FERMEERDERD, DEN 23

FAN SLAGTMAAND 1707.

Nog is de dikte des pennings beftempeld met deeze bekende fpreuk :

FORTES GENERANTUR A FORTIBUS ET BONIS.

DE STERKEN IFORDEN FAN STERKEN EN GOEDEN

GETEELD.

IV De borftbeelden der Vorftlyke Ouders van den nieuwgebooren Prins ftaan op het voorftuk

van den Vierden} binnen deeze tytelen:

FRIDfiRicus WILHelmus I, Dei Gratia REGNI BORUSsici

HíEResj SOPHia DOROTHEA, PRinceps

ELectoralis BRunsvicensis

LUN eburgensis.

FREDERIK WILLEM DE 7, DOOR GODS GENADE KROON-

PR1NS FAN PRUrSSE; SOPHIE DOROTHEE,

KEURPRINSES FAN BRUNSWIK

, LUNENBURG.

(i)Hubn. Welken te famen den achtentwimigften van Slagtmaand (1) in 't voorleden jaar getrouwd

geilachtk! waaren. Onder beyder borftbeelden leeft men voorts nog in den beneden rand :

tafel. 180.

FELICITAS PUBLICA.

HEYL FAN T GEMEEN.

De
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De gemelde Kroonprinfes , zittende op een iiaatii bedde, houdt den nieuw'gebooren Prins in 1707' 

haare a men onde de  ~r , r eze (l) bovengeflelde woorden , op de tegenzyde . è__Hoïgh

l от:

THALAMUS NOSTER FLORET. ' 1:29”;

ONS HUUWELTKSBED BLOEIT.

I

Te weeten door deeze eeríie vrugt van ’t aangegaane huuwelyk; {iaande daarom nog op den

voorgrond dit opfchrift:

OB PRINCIPEM AURIACUM,

FRIDERICUM LUDOVIcUM Drs. XXIII NOVEMnnIs,

FELICI SIDERE, IN ARCE BEROLINENSI NATUM,

DIE IV DECEMnnIs ANNO MDCCVII RENATUM,

ET DIE VIII JANUARII ANNO MDCCVIII

SOLENNI RITU OBLATUM.

TER OORZAAKE DE PRINS VAN ORANfì'E,

FREDERIK LODEWTK DEN 2; DAG VAN SLAGTMAAND

ONDER HET GELUKKIG GESTARNTE

IN ’T HOF VAN BERLIN GEBOOREN,

DEN 4 DAG VAN WINTERMAAND IN ’T _'ÍAAR

1707 GEDOOPT,

EN DEN 8 DAG VAN LOUWMAAND IN ’T _7AAR 1708

OP EENE PLEGTIGE WTS AANGEBOODEN IS.

Te weeten als hy tot ryk's erfgenaam erkend wierdt. Eyndclyk is de d_ikte des pennings, in (, Hoo L

naavolging , van de bekende (2) gewyde fpreuk, met dit jaarduydend tweelingdicht beiIetn- загони. 1 _

peld: \ I_Iâp: vs.

EXsVnGA'r воины, EXsVLTET AD INsVPI-:n AVs'rEn.

Hon'er @Vo NonIs sTILLE'r AnoMA rREqVENs.

оптимист NOORDEWIND, EN KOM G1 zUTDEWIND,

DooRWE/II MTNEN HOF, DET ZINE sPEsERrEN

UITVLOElyEN.

V Drie onderfcheydene Arenden, doch ieder met eene Koninglyke kroon Op ’t hoofd, ziet (9130,*

men op de voorzyde van den vyfden naar eene Zon vliegen, in welke »de Hebreeuwfche naam des Mofas

Heeren is geûeld , en belend met deeze (3) gewyde en tufi'chengefìelde fpreuk: _ груш"

ERO DEUS TUUS, SEMINIS TUI, POST TE.

IK ZAL U TOT GOD ZTN EN UWEN ZAADE NAA U.

\

En dewylde echtheyd der arenden uyt hunne zonnevlugt en de Истые hunner klaauwen gekend

wordt, zoo Praat nog op den voorgrond:

EX SOLE ET UNGUE.

UTT DE ZONBE-SCHOUWING EN KLAAUWEN

KENBAAR.

De tegenzyde voert , zonder eenige verbeelding , dit opfchrift:

1111 Фее]. L ll lll CEL-v
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J?°7- CELSISSIMO REGUE JUVENTUTIS PRINCIPI,

FRIDerico LUDOVICO,

PRincipi ARAUSionensi AD PURPÜRAM

MAJESTATIS BORUSSlACiE,

Die 2j NOVembru Anko MDCCVII NATO,

BONI DIVIN1QUE OMINIS ERGO SACRUM.

AAN DEN HOOGFERHEFENSTEN PRINS

DER KONINGLTKE JEUGD, FREDERIK LODEtFTK,

PRINS FAN ORANJE Г0Т DE PRUTSSISCHE RTKSKROON

DEN 2} DAG FAN S LAGTMAAND IN V JAAR

1707 GEBOOREN,

Т0Г EEN GOED EN HEMELSCH FOORTEKEN TOEGEfFTD.

VI Op de cene zyde van den zesden is een zcer wceklrige

zeer grooie vrugt, onder di: randlchrift, belaadcn:

00m met een eenige ,doch

RE-
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REGIME FLOS FRUCTÜSQJJE JUVENTjE.

DE BLOEM EN УRÜGT DER KONINGLYKE JEUGD.

i

In naavolging der Romcynen , welken des Keyzers kinderen (0 Vorfteq der jeugd noemden (i) Ou-

Op den voorgrond ftaat nog deeze (г) fpreuk: daan R.

Moog.

pag.319.

AUREA CONDAT iSJ»,,

SPECULA. ^.791< &

: '. ' 79-3-

DAT HY DE GOÜDE EEUW SUCHTE.

De tegenzyde is, boven de eerfte letters van Hendrik Frederik Halter des penningtnaakers naam,

beftempcld met dit opfchrift :

OPTIMO PRINCIPE,

NEPOTE AUGusTi ET SAPIENTIS FRIDERICI

REGIS BORUSSIA, . ...

FILIO MAGNANIMI ET FORTISSimi FRIDERICI WILHELMI,

FRIDerico LUDOVICO Principe AR AUSionensi,

ASSERTO IN AURIACAM JURE ET SUPRemo PRINCIPATU

NEOCOMENSI ADJUDICATO, EDITO ET A DEO DATO,

Die z$ NOVembris MDCCVII. r. f-

AAN DEN ALLERBESTEN PRINS,

FREDE RIK LODE WYK, PR INS VAN ОRANJE,

KLEYNZOON VAN DEN DOORLUCHIIG EN EN

W2ZEN FREDERIK

KONING VAN PRUTSSE,

ZOON VAN DEN GROOTMOE D IGEN EN DAPPEREN

FREDERIK WILLEM,

■ , IN НЕТ PRINSDOM VAN ORANJE RECHTSWEGE

GEHANDHAAFD

EN, НЕТ HOOGE PRINSDOM VAN NEUFCHATEL

BT VONN1S TOEGEfVEEZEN ZINDEt

GEBOOREN EN VAN GOD GEGEEVEN,

DEN %i DAG VAN SLdGTMAAND 1707.

VII Naaft eenen weeldrigen grnanakker is eene Gerílefchoof op de cene zyde van den Zeven-

den verbeeld, welke de Jooden op Paafchdag, naa der zonne ondergang, plagten te vergaderen,

en als de eerfteling der vrugten op den volgenden aan God in den tempel te öfteren j welke , bo

ven den Hebreeuwfchen naam der heylige ftad, op den top eens bergs, in 't verfehlet, tultchen

dit ош- en opfchrift, gezien wordet

SANCTjE PRIMITIV SOLO POLOQJ7E GRATiE.

HEYLIGE EERSTELING AAN DEN HEMEL EN DE AARDE

AANGENAAM. v

Op de tegenzyde ftaat dit opfchrift \ in *t welke zevennual het woord EER S T E geleczen

wordt, om dus op de verbeelding der voorzyde te zinfpeelen:

LH III г PRI.



504 NEDERLANDS'CHE

1707.

PRIMAM SOBOL'EM REGIAM PRIMO REGI BORUSSiAf.,

ET PRIMUM AVO FRIDERICO PRIMO REGNI I-IIEREDI,

ET PRIMUM PARENTI FRIDERICO WILHELMO,

DIE z; NOVEMnitis ANNO MDCCVII

NATAM FRIDERICUM LUDOVICUM,

PRINCIPI-:M ARAUSIONENsEM,

AUGUSTISSIME SOBOLESCERE JUBET PRIMATIS

GERMANIIE URBS PRIMA MAGDEBURGUM:

INTERPRETE HENnico FREDERIOO HAL-1:11110.

MEEGDENEURG, DE EERSTE STED

VEN HET EERSTE BISDOM VEN DUTTSCHLEND, WENSCHT

EERST EEN DEN GROOTVEDER FREDERIK DEN EERSTEN,

KONING VEN PRUTSSE,

EN EERST EEN DEN VEDER EREDERIK WILLEM

` EERSTEN ERFPRINS VEN HET RTK,

DET HET EERSTE KONlNGLTK KIND

FREDERIK LODEWTK PRINS VEN ORENij,

DEN 2; DEG VEN SLEGTMEEND i707 GEEOOREN,

DE KON1NGLTKE NEEKOMELINGSCHEP MEG

VERMEERDEREN:

VOLGENS DE UTTLEGGING VAN HENDRIK FREDERIK HALTER.

(,j Hubm VIII De beeldenis der Kroonprinfefi'e, die den zeiIienden van (i) Lentemaand des jaars zes

geflachtk. tienhonderdLevenentachtig gebooren, en cene Dochter was van joris Lodewyk, Keurvorfi van

“Ш: 19!› Hannover en Sofia Dorothea Erfprinfcffe van Zell, is in ’t haair gthuld en opde voorzyde van den

voorlaatíien , binnen dit randfehrift , verbeeld :

верим DOROTHM, REGIA prima.. BORU'ssicA, NATA

PRINCEPs BLEe'roitALis BRuNsvico

LUNEnuneicA.

SOFIA DOROTEA, KROONPRINSES VAN PRUTSSE, GEBOORE

KEURPRINSES VAN BRUNSWTK

LUNENBURG.

De verbeelding der tegenzyde is eveneens als die van den vierden, doch met dit verfchillend

randfchrift gepaard:

SPONSUS NOSTER FLORET.

ONZE BRUTDEGOM BLOEIT.

Het opfclirift van den voorgrond is insgclyks verfchillend, als uyt des zelfs inhoud kan gezien

worden 3 want het luydt aldus: '

OB PRINCIPEM AURIACUM,

FRIDERICUM LUDOVchM DIE XXIII `NOVEMIiirrs,

FELICI SIDERE, IN ARCE BEROLINENSI NATUM,

DI!



EJ\

(ЧИК Deel

fol. _446.

HISTORIPENNINGEN: l/Boei.

l

D11: IV DECEMnnts ANNO MDCCVII RENATUM,

ET DIE XVIII JANUAnrr ANNO, MDCCVIII,

IN IPSO INAUGURATIONIS FESTO,

SOLENNI RITU CONSECRATUM.

‘IER OORZEEKE DEI DE PRINS VEN ORENyE,

' PREDERIK LODEWTK,

DEN 2; DEG VEN SLEGI'MEEND,

ONDER EEN GELURKIGE GESTERNTE IN ‘a’ SLOT VEN

PERLEN GEBOOREN,

DEN 4 DEG VEN WINEERMEEND IN ’z 7EER 1707 GEDOOPr,

EN DEN 18 DEG VEN LOUWMEEND IN ’f yEER 1708,

OP DEN VERyEERDEG DER KROONINGE,

OP EENE PLEGTIGE WTS GEzEGEND IS.

IX Het kopfinlt van den nienwgebooren Prins , is met eenen geplnymden helm op de voorzyde

van den laatflzen, tufl'chen dit om» en oplchrift, veriierd:

D111 GRATIA FRIDnnrcus LUDWchs, PRINCE-.rs AURtacus,

HIEREs REGNr PRUSSrct,

SPES SECULI, NATUS XXIII SEPTEMBnrs

(NOVEMBRrs potins) r7o7.

FREDERIK LODEWTK DOOR GODS GENJDE PRINS

VEN ORENyE,

ERFGENA/IM VÃN ’T PRUTSSISCH RTK,

DE HOOP DEEZER EEUWE 1S GEBOOREN

DEN 2; I/'ÃN HERFSTMAÁND, (moet zyn SLAGTMAAND)

1707.

Onder het woord REVIRESCET (HT Z/IL WEER GROEN WORD EN)

isop de tegenzydc een Oranjeboom in zyne tobbe geileld , tuffchen dit oplchrift op den beneden

grond :

NOVA?. TERRIE, NOVA?. VIRES.

NIEUWE JdRDE, NIEUWE KREICHTEN.

Het gefchenk der Vereenigde Staaten

was eensdeels naarden ouden voet,in dier

gelyke gelegenheden gebruykelyk, gere

geld, andersdeels ook met opzigt tot den

Koninglyken Grootvader gedaan , om dien

met naadruk het in gefchilzynde kroon

recht van Koning Karel, niet tegenûaande

zyne zaaken in Spanje,fiaande dees veld

togt,aldaar eene zeer naadeelige keer ge

nomen hadden, te blyven onderßennen.

Want hoewel Koning Philips,als ( * )hier

voorgemeld is, zyne hoofdliad op de aan

nadering van ’t Portugeefehe leger had ver

1111 Юге-1.

laaten, zoo was dit niet gelchied, gelyk

hy in eene in ’t licht gegeeve verklaaring (1)Ешор.

(r)betuygd had,dan om zich aan ’t hoofd

van die benden te ñellen, welken tot zynen

onderfland uyt Vrankryk op weg waaren.

En voorwaar! dees onderfiand was zoodaa

nig, dat Koning Philips leger met de ben

den, die ’t beleg van Barçclona hadden

moeten opbreeken, en langs Navarre zich

by hem in Kaûili'e’ , vervoegd hadden,

wel vyfentwintig Efqnadrous en dertien

(z) Bataillons ûerker dan dat der Portu

geezen was, welken ziende daarenboven

Mmm mmm al

Merkur.

ll. пик ‚

1706. pag.

11.1.

(a.) Europ.

Merk.

Il. пик ,

1 7 o 6. pag.

1.98.
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1707.

(1) Europ.

Merk.

Il.ftuk,

1706. pag.

197-

(i") Europ.

Mprkur.

L (luk ,

1707.

pag. 183.

al het landvolk rondom tegcn hen in dc

vvapencn, en Koning Karel den dicrbaar-

ften tyd in A rragou verilyten in de plaats

van zieh te Madrit te-vcrroonen, des ge-

noodzaakt waaren die hoofdftad vvedcrom

te verbaten. En hoewel die Vorft i'edert

den achtften van Oogftmaand met twee

regementen ruyters en drie Bataillons zieh,

by het Portugeelche (1) leger vervoegde ,

zoo was die gunftige gelegenheyd nu voor-

by , en men des te raade geworden om tot

op de grenzen van Valeuçie ea Murçia af-

zakkende, cene zoodaanige winterlegering

aldaar te betrekken,dat daardoor die Ge

weiten, nevens Arragon en Karalonic,tegen

den vyand gedekt ftondeu tc weezen. Ko

ning Karel zelf keerde met eenige benden

naar Barcelona te rug,en gafdit een en ander

voorval den vyand gelegenheyd от zeer

veele fteden, floten, enfterkren, die hen

naa 't opbreeken der belegeringe van Bar-

çelona waaren afgevallen , eensdeels door

de wapenen anderdeels by verdrag weder

onder gehoorzaamheyd te breiigen, en die

geuen, welken zieh voor Koning Kareis be

langen te ligtvaardig verklaard hadden, nu

ten ftrengfte te ftrafîen. Naa de winter

voorby was , wierdt te Valençie beflooten

aile de Portugeefche en andere benden in

een lighaam byeen te trekken,endoor Ar

ragon (г) in Kaftilie te breeken , от de

vyandlyke voorraadhuyzen , door hen op

de grenzen opgerecht, waar 't moogelyk,

te verwoeften. Met dit oogmerk dan ver-

fcheenen aile de onderfcheydenc benden ten

getale van drieënvyfrig Efquadrons en

tweeënveertig Bataillons al den zesdenvan

Grasmaand in 't veld, en naa den tezamen-

gebragten vyandlyken voorraad te Baude-

re , Ycla, Montalegrcs gclukkiglyk vernicld

te hebben , eyndelyk ten beleg van het

flot Villena. Doch cer de uoodige wal-

breuk gemaakt was,ruktcook het vyandly

ke leger,ten getale van zescnzeventig Efqua

drons en vierenvyftig (3) Bataillons, te

Almanza byéen , met 'Vöornecmen от

zieh nog by cenen onderftand van zeven- of

achtduyzend Françoizen onder den Her-

tog van Orleans te vervoegen. От deeze

zamenvoeging te beletten, wierdt den

viereutwiutigften in eeuen krygsraad der

j Bondgenooten beflooten den vyand, mids

men van zyne meerdere fterkte onbewuft

was, te gaan bevechten. De optogt ge-

ichiedde den volgenden dag. Omtrent den

middag vertoonde zieh dierhalven het

verbonde leger in de vlakte voor 's vyands

benden , welken flraks haare tenten opna«

men en zieh voor de (lad Almanza in

flagprde ichaarden. Door de Engellchcen

Staatfche benden gefchiedde de eerfte aan-

val.en hoewel zy by die gelegenheyd, gelyк

ook in den tweeden , mids zy in den ecrften

waaren afgeflaagen, cene wecrgaaloozedap-

perheyd liefen blyken,zoo viel echter aaa

den vyand eyndelyk eene volflaage over-

winning te beurt. By de drieduyzend (4)

wierden 'er gevangen genomen , het meeftc

voetvolk of gcdood of gewond, en des

het weynige ontihoerde overfchot, onder

den Lord Galloway en den Markgraafdas

Minas , te raade от over de Ebro naar

Tortoza te wyken. Geevende deeze be-

haalde overwinning gelegenheyd dat in

Vrankryk, tot lof van des zelfs Koning,

dees penning gemaakt is.

(3) Europ.

Merkur.

I.íluk,

1707. pag.

Z84.

(4) Europ,1

Merk.

I.íluk,

1707. pagí

i»7.

Gelyk de voorzyde тес 's Konings kopfluk , zoo îs de rand met deezen tytel beilem-

peld:

LU-



HISTORIPENNINGEN : V Bock.
|07

LUDOY4CUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

1707.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERGHRISTE-

LTKSTE KONING.

Het Spaanfche ryk. is op de tegçnzyde als севе gckroonde vrou verbeeld , welke zic op eenen

ßapel van Keyzcrlykc,Engelfche, PortugeeíTchc en Staatfche wapenen, tuflchen dit om- enop-

fchrift :

ASSERTUM PHILIPPO V HISPANIARUM REGN UM,

HOSTIBUS AD ALMANZAM CiESIS, XXV

APR1LÏS MDCCVII.

НЕТ RTKSGEBIED VAN S.PANJE AAN PHILIPS DEN V

VERZEKERD, DOOR 'T FERSLAAN DER. STAN

DEN BY ALAfANZA, DEN if VAN

GRASMAAND 1707.

(r) Europ.

Merk.

I. Пик.

1707. pag.

»88.

(г) Europ.

Merkur.

I.ihik,

1707. pag.

290.

(3)Enrop.

Merkur.

Ilfluk,

1707. pag.

63.

Naa 't bevcchten van zoo volkoome

zcege, maakte de overwinnaar zieh in

't kort niec allccn van Requena maar 00k

bynaar van'c gehcele Koningryk( 1 ) Valençie

meeftcr, en hebbende zyn leger in drie

lighaameu gedeeld, kwam de Hertog vap

Orleans, mec het eene , naa hy Calatajud

veroverd had, den yyfcntwintigften van

Bloeimaabd' voor Saragolîa, waar uyt' de

bezetting der Bondgenooten den voorigen

nacht naar Katatonie geweeken was.. Zulks

de uytgezondene gemagtigden , zqo goed

als zy konden ,hun verdrag met den Her-

tog van Orleans maakten , welke daarbin-

nen aanilonds tweeduyzend map in be

zetting zondt. De (i)Ridder van Asveld

veroverde met hct piveede deel de (lad Xa-

tiva ftormener hand , laatende het îlot

vooreeríl ingeflooten houden , om zy-

ne overige benden by die gepen , wei-

ken de Biffchop van Murcia had in 't veld

gebragt, gevoegd hebbende Aukanrçp

zelf aan te taften. Ondertuflchcn had de

Graaf Galloway, naa dat hy door veríchey-

dene uyt de fteden gefogte bezettingeh ver-

fterkt was, zieh achter de Segro gelegerd ,

en, om zieh aldaar te handhaaven, van

Tortoza af tot voorby Lérida toe, ver-

fcheydene werken en verfchanfingen be

gonnen ; Zulks de Hertog van Berwyk

zieh met het derde deel ter verfterkin-

ge weer by den Hertog van Orleans

voegde. om dien Engelfchen Bevelhebber

gezamclyker hand, nict tegenilaande de

hitte althans onverdraagelyk was , van

daar te jaagen, cngevplglyk over deEbro

geraakt in Katalonie te dringen. Met dit

oogmerk het (3) noodige kanon in 't leger

zynde gekomen wierdt dat aan den boord

der Cinca geplant , cn uyt hct zelve zoo

fterk op de vier aan den anderen kant ge

legerde Efquadrons der Bondgenooten vuur-

gegeeven , dat die zieh verpligt zagen te

wyken en des aan den vyand het komen

over dien ftroom gclukte, invoege de bezet

ting uyt Fraga week, en dus de weg geo

pend was , om Lérida zelf te bclegeren ;

wiens vemngwerken in eenen zecr goeden

itaat van tegenwecr, midsgaders door de

drieduyzend aldaar in bdzetting zynde En«

gelicbçn de rondom leggende tuynen,

huyzen en boomen tydig geflecht waaren.

Echter was het niet voor (4) den tienden

van Hérfftmaand, en als de grootile hitte

voorby was, dat de Hertog van Orleans

zyn voetvolk naar die ftad zondt,volgende

weynige dagen laater in perfoon met de

ruytery ,cn wierdt federt nog by demaand

gcíleetep om al het noodige aan te voeren,

zulks de loopgraaven daarvoor des avonds

ten negen uuren van den tweeden (5) van

Wynmaand eerft wierden geopend. Moc-

dig queeten zieh de belegerden , doch kon

den echter nict belctten dat de vyand da-

gelyks naderde eu den twaalfden eene ge-

uoegzaamc walbreuk gemaakt had. Waarop

de vyand 's avonds dorm liep,cn naa een

hartnekkig gevecht van twee uuren den

bedcktenweginnam,en zieh aldaar tegens de

uytvallers handhaafde. Zulks de bezetting

der ftad ophet flot week, waar regen tus-

fchen den zes- en zëventienden iusgelyks

de loopgraaven wierden geopend , niet te-

genftaande cenige Bevelhcbbers oordeel-

den het beter te weezen , mids het ver-

loop des jaars, dat flechrs berend te (6)

houden: te mecr, dewyl de Graaf Gal

loway , om dat te ontzetten , in vollen

M mm mmm г aan-

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1707. pag.'

193.

(0 Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1707. .pag.

170.

(6) Earcrp.

Merkur.

II. ftuk,

1707. pag.

»71.
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1707.

у—

(2) Europ.

Merkur.

‚11. ltuk,

1707. pag.

2.70.

aantogt was. Maar de toegangen wel bezet

en dus dat voorneemen verydeld zynde ,

liet de Hertog van Orleans de eerlten

van Slagtmaand met den degenin den vuylt

de buytenwerken inneemen, verlcheyde

ne mynen aanleggen en de noodige wal

brenken door het kanon vervaardigen. In

voege die van binnen om te handelen den

tienden de trom roerden , en een eerlyk ver

 

drag bedongen; ( t) uyt kragte van ’t wel- (iyïurop.

ke de bezetting, uyttrekkende met alle te.

kenen van eer,langs den kortlten weg naar

’t leger van Mylord Galloway moelt ge.

leyd, en den ingezeetenen eene vollever

geetenis van alle het voorgaande ge

gund worden. Van zoo merkwaardig

beleg vind ik de gedachtenis op deezen

penning bewaard.

IMERDÃ Eîff’йтд

xr  пощипал :is

шведу; —

De voorzyde voert wederom ’s Konings kopftuk binnen dit zelfde randfchrift:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTE

LTKSTE KONING.

Op de tegenzyde plant Mars eenen Franfchen ftandaard op eene verbreyzelde rots, waar van

eene vrou, verbeeldende Lerida, nevens het wapenfchild dier ftad en eene veibrokc pilaar,

zynde het zinnebeeld der voorheen bekomene voordeelen der Bondgenooten, hol over bol ter

aarde valt 5 onder dit randfchrift:

NOVA GLORIA.

EENE NIEUWE GLORI.

Waardoor die nu bekomen is, geeft dit opfchrift van den voorgrond te kennen:

ILERDA EXPUGNATA XI NOVEMBRIS

M D C C V I I.

LERIDE INGENOMEN DEN п VEN SLEGT

¿MEEND 1707.,

Deeze belegering aldus, gelyk ook im

middels die van Ciudad Rodrigo (t) in

Leon tot een goed eynde gebragt, en de

bedongene voorwaarden ltiptlyk naageko

men zynde, zoo was de Veltdtogt voor

dit jaar daarmede in Katalonie geeyndigd ,

niet zoozeer door het aannaderen des win

ters, dan wel voornaamelyk om dat het noo

dige to': verdere onderneemingen ontbrak,

ter oorzaake de Spanjaarden daarvoor

geCDSf

Merkur.

II. пик.

:707. pag;

285.
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(i)Europ.

Merk.

Il.ftuk,

pag. 186.

(г) Europ.

Merkur.

Ilftuk,

1707. paß-

189.

gccnszins naar bchoorcn gezorgd haddcn.

Hunnc bendendan betrokken, onder'tge-

zag van den Graaf van Eftain , de winter-

legerioge tuíTchen de Segra, en Cinca,

van Miquinenza af tot aan (1) Bellaguer

toe , zynde het Hoofdvcrblyf te SaragoíTa ,

en de Hertog van Orleans met de lauwer-

takken deezer bekome overwinninge be-

laaden, naar Madrit vertrokken om de

plechtigheden van den doop des Prinfen van

Afturie by te woonen, van welken den

vyfentwintigilen (2) van Oogßmaand de

Gemaalin van Koning Philips was in de

kraam gekomen. Om 00k aan Koning

Karel eene vrouw te bezorgen had men nu

verfcheydene maalen zoo in zyne tegen-

woordigheyd als aan 's Keyzers hof te Wec-

nen geraadpleegd, wegens 't verkiezen eener

Prinfefle, die nevens de hoogheyd haarer

geboorte, de andere vereyíchte hoedaa-

nigheden bezat. En dewyl 'er onder dc

Roomfchen geene zoodaanige thans te tyd

gevonden wierdt, had mcneyndelyk, mids

de weergalooze gaaven van ziel en lig-

haam ,het oog op deoudftcDochter van Lo-

dewyk Rudolf, Hertog van Blankenburg,

nict tegenftaandc zy Onroomfch was , ge

worpcn,cn haar afbeeldfcl aan Koning Ka- '7°7«

rel te (3) Barcelona gezonden. De uyt- ^ Europ.

muntende fchoonheyd van 't wcezen, en j4^1,

de wcergaalooze begaafdheden der ziele, 1'707. pag.

waarmede men hem verzekerde dat zy 36o«

by uytftek voorzien was , deed hem het

voorgeflaage huuwelyk goedkeuren, mids

zy nogthans alvoorens het Roomiche ge-

loof op een plegtige wyze mocil aannee-

men , zoo tot voldoening van haars aan-

ftaanden Gemaals gewiiTe , als om aan de

geloofsyverzugtigcSpanjaarden tot geenen

fteen des aaníloors te weezen. Deeze voor-

waarde door de Prinfes, die nu zeftien

jaaren oud was, midsgaders door haaren

voorgemelden Vader, en door haaren

Grootvader Antoni Ulrich Hertog van

Wolfenbutcl, die drie jaaren hiernaa 00k

(4) het Roomiche geloof aannam, zyn- Geflachik.

de aanvaard, zoo wierdt gevolglyk het tat. 190.

huuwelyksverdrag opgcfteld en gete-

kend, zy als aanßaande Bruyd des

Spaanfchen Konings federt alom erkend,

en ter gedachtenis van 't zelve, mids

zy deeze roep als van God hcrkom-

ft i g aanzag, dees een en andere penning

gemunt.

I en II. Op de voorzyden van den eerflen en tweeden, want die ver (chillen alteen in grootte,

is haare borft-of kopftuk, binnen dit randfehrift, gefteld:

ELISABetha CHRISTina, Dei Gratia REGINA HISPANICE

ET INDIARUM.

ELIZABEt CHRISTINE, DOOR GODS GENADE

KONINGIN VAN SPANJE EN DE

INDIEN.

Door cene hand , die op de tegenzyden uyt de wölken komt, wordt het Lunenburgfche

paard met den room, volgensGods voorfchikking en die byfehrift , gelcyd , 4 gene op cenenboven

verbeelden wiropcl gefteld is :

UWDeet. Nnnnnn AD
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1707.

AD NUT UM DEI.

NAAR GODS WIL.

Ill Met het kopftuk der zelve Voritinne is de voorzyde van den derden beilcmpeld, en dat

omzoorad door dit randfchrift :

ELISABetha CHRISTina, PRINCeps BRunsvicensis ET

LUN EBURGENsis , AVITiE FIDEI

REGIQue FIDA.

ELIZABET CHRISTINE, PRINSES FAN BRUNSfFTK EN

LUNENBURG , GETROUW AAN НЕТ

V00R0UDERL1K GELOOF EN

DEN KONING.

Tuflchen verfcheydenc fchepters en kroonen is op de tegenzyde de Noordfche ftarrehemel

verbeeld, en bevat dierhalvcn in 't midden tuflchen de groóte en kleyncBeerdc Noordftar, waar*

naartoe de onder verbeeldde fcheepsnaald wyft, boven dit opfchrift:

NON SCEPTRA, SED ASTRA.

NIET DE RTKEN, MAAR DE HEMEL.

(0 Europ.

Merkur.

L ftuk ,

1707. pag.

306.

(i) Europ.

Merkur.

I ftuk,

1707. pag.

307.

(3) Europ.

Merk.

I.ftuk,

Ï707. pag.

306.

Te weeten , dat haar geenszins de be-

geerte tot de kroon en den Schepter , maar

de Hemel zelf cot die befluyt gebragt had.

Wat hier van zy , het is zeker dat alles tot

haare äfreyze naar Weenen wierdt ver-

vaardigd cn de Graaf van Paar (1) Keyzer-

lyke Opperkeukemeefter, als Gezant van

Koning Karel , zynde verzeld van deGraa-

vinne van Ringmaul als haare aanitaande

Opperhofmeeftreflfe, om de jonge Vor-

ftinne af te haalen , te Wolfenbuttel tydig

met veel luyfters verfcheen, en beyden

aldaar met zeer uytbundige eer , zoo door

den Grootvader en Vader, als 't verdere

Vorftlyk gezin wierden ontfangen, en

rykelyk, naamelyk de eerftc met eenen

diamant van achtduyzend ryksdalers , en

de Graavin met een (г) diergelyk kruys

ter vvaardevanvyfduyzend kroonen , door

den Hertog befchooken. Haare afreyze

gefchiedde den negentienden van Gras-

maand verzeld van eene zeer pragtige hof-

ftoet, welke door de Vorftlyke lyfrrawan-

ten wierdt geopend , en die weder opge-

volgd door alle de Leyjonkers des Hofs,

en de leden der Hertoglyke ridderfchoole,

ten getale van (3) zesendertig , zynde

ieder op 't prachtigíl uyrgedorft en tc

paard gezeeten. Toen kwamen alle de

edellieden , amptenaaren , kamerjonkers en

't verdere hofgezin, en achter dat twaalf

trompetters, welken voor de Vorftlyke kar-

ros reeden , waarin de Prinfes , verzeld van

haare doorluchtige ouders en de Graavin

van Ringmaul zat. De Abtdis van Eran«

desheym, de Erfprins , de vrouw van

Benninge , welke de Prinfes tot Wecncn

moeft verzellen, en die van Kraijcn als

cerfte Staatjuffer zaten in de tvveedc , even

gelyk de Graaf van Paar, de twee Prinfen

vanBeveren, die van Holfteyn, de Baron

van Friezendorf buytengewoon Afgezant

van Zweede en 't verder Vorftlyk gevolg

in devolgende karroflen , welken cyndelyk

van een overgroot getal troswagens, kar

ren en verder reytuyg gevolgd wierden.

Den drieëntwintigftcn was het Vorftlyk

gezelíchap te Erffurt aangekomen, daar

het zieh tot denzesentwintigftenophieldr,

alswanneer de reys naar Bamberg ("4)

wierdt voortgezet , 't gene het des naamid- Merk"101*

dags vandenlaatftcn dier maand bereykte, 1 ftuk»

neemende in het Keurvorftlyk hof zyn Г"

verblyf. De dag deezer ftaatlyke afreyze

vinde ik op eenen penning bewaard,

welke daarom nergens gevoeglyker

dan achter dit verhaal kan geplaatft

worden.

Haar
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tytel:

Haar корми, zeer iîerlyk in ’t haair gekapt, Praat op de voorzyde; omzoomd door deezen

ELISABETHA CHRISTINA, PRINCEPS BRUN SVIansrs

ET LUNEEURGENsrs.

ELIZABET CHRISTINE, PRINSES VAN BRUNSH/TK EN

LUNENBURG.

Op de tegenzyde loopt een fchip met drie maûen , begunfligd door eenen voordeeligen wind,

in de zee onder deeze (t) fpreuk :

VOCAT AUsTER 1N ALTUM. Y,

vDE zUTDE WIND ROEPT ЕЕ 'TE 'SeHEE'A

/

Zinfpeelende het woord AUSTER op het Ooñenrykfehe Huys. Voorts leeft men op den

voorgrond nog dit opfchrift:

DATA VELA NOTIS, `

MDCCVII Dir: XIX APRILIS. `

‘ DE ZETLE'N VOOR DEN' WIND GEOPEND,IDEN 19 DJG VEN

GRJSMAAND 1707.

Dewyl nu de aangelande Prinfes in dee

ze ßad haare openbaare beleydenis des

Roomfchen geloofs moeů doen , zoo was

daartoe vooraf alles vervaardigd. Den

eeríien van Bloeimaand dan wierdtzy door

de karros van den Keurvorft van Ments,

f naa zy zich ’s daags te vooren gebiegt had,

“штор, van haar verblyf gehaald (2) en naar de

Hoofdkerk gebragt , aan wier ingang haar

het kapittel ontfong en met wywater be

fprenkte; werdende door den'Graaf van

Paar naar de toegeûelde bidbank, niet ver

van de grameden der Heyligen Hendrik en

Kunigunde, met de hand geleyd. De

Keurvoríl: van Ments zelf deed by die ge

legenheyd de Hoofdmis. Dan, als die

tot naa’t zingen der Niçefche geloofsbe

lydenis gekomen was, naderde de Prinfcs,

door den zelfden Graaf wederom met de

hand geleyd, het altaar, en zynde ter

rechter hand onderûeund door haaren

Biechtvader den jezuit Blokner, en ter

flinker door den Keurmentsfchen en Apo

fiolifchen geheymfchryver den Heer Bes

felbinder, las zy met eene heldere Нет де

gewoonlyke geloofsbelydenisßen overftaan

van den Graaf Melchior van Schombron

Keyzerlyken Geheymen Raad , den

Proofidekcn en verfcheydene anderen,

welken verzogt waaren tot getnygen van

den eed, dien zy vervolgens, met opleg

ging van beyde haare handen op het Sint

Jans Evangeli, ’t gene de Keurvorfl van

Ments voor 't altaar in eenen armlioel ge

zeeten vaflhieldt, ter bekrachtiging der

voorgande belydenis afleyde. Naauwlyks

was dit verricht, of de Keurvorlì uyt zy

nen zetel opgeliaan, las de gebruykelyke

kerkgebeden , en gaf haar, als tot eenlid

maad der Roomfche kerk nu zynde aange

noomen, onder ’t maaken van een kruys

met de rechter hand., zynen zeegen. De

Nun nnn a. Prin

(ЦК/1:3.

En. lib.

111. у. 69.
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1707.

(') Ранг

Najkr.

(1) Europ.

Merkur.

I. 1101: ‚

1707 . pag.

308.

(2) Hand.

der Apoíi.

hooidíl.

X. v5.35.

.aw

Prínfes keerde gevolglyk, met eene zeer

üerlyke gebedeteller (*) door den Keur

vorft haar tevoore vereerd, in haare zaam

gevouwene handen houdende, naar haare

voorige bidplaats te rug, daar zy het ove

rige der Hoofdmiile hoorde, doch eer die

nog geëyndigd was uytde handen van den

Kenrvorû het Nachtmaal aan den voet des

altaars ontfong. Vervolgens wierdt де

Ambroûaanfchelofzang (t) in keurig maat

gezang onder ’t luyen der klokken gezon

gen, de Prinfes, naa eene predikaatfi van

den Jezuit Ludwig gehoord te hebben,

op де zelfde wy's naar het Keurvorû

lyk Hof te rug gebragt, daar zy twaalf

arme vrouwen ten maaltyd onthaalde,

die in perfoon de disgerechten aanbragt,

en iedere, voor haar vertrek, met eene

beurs vol geld vereerde. Geevende дее

ze afgelegde geloofsbelydenis aanly

ding tot het maakcn van deezen gedenk

penning.

 

zien:

г

Haare fierlyk in ’t haair gekapte beeldenis wordt op de voorzyde,binnen dit „идемте:

ELISABETHA CHRISTINA, PRINCEPS BRUNSVIcENsxs

ET LUNEBURGENsrs.

.ELIZABEYl CHRISYINE, PRINSES VAN BRUNSWTK

EN LUNENBURG.

Onder den Hebreeuwfchen naam des Heeren,'die in een ůraalend licht in den bovenrand Raar,

ziet men de vangeloofveranderde Prmfes, met een wierooksvat in de hand ,van den eenen altaar

aan haare {linkere hand , tot dien aan haare rechtere hand keeren,onder deeze betuyging echter;

die in den bovenrand Haat:

COETUM NON NUMINA MUTAT.'

ZT VERANDERT VAN KERK EN NIE? VAN

GODSDIENST.

Wanneer en waar nu deeze verandering is voorgevallen geeft dit opl'chrift van den voorgrond

te kennen:

BAMBERGIE MDCCVII I MAII.

ТЕ BAMBERG DEN t VAN BLOEIMAAND 1707.

Eyndelyk is de dikte des pennings nog met deeze geweyde (2) Грге01: beůempeld:

IN OMNI GENTE, QUI TIMET DEUM ET OPERA

TUR _]USTITIAM, ACCEP

TUS EST El.

IN ALLE VOLKE, IS DIE GENE, WELKE GOD VREEST EN

GERECHY'IGHEID ll/ERKT, AAN HEM

AANGENAAM.

Den
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Den derden dag,naa ’t doen deezer ge

loofsbeleydenis ,begaf zy zich nevens haar

Vorfilyk gezelfchap wederom op reys,

kwam den zevenden (1) te Donauůaf, zes

dagen laater in ’t kloofter Nienburg, en

eyndelyk den volgenden dag in ’t Keyzer

lyke hof te Weencu,wordende door hunne

Majeûeyten en de Aartshertoginnen met de

uyterfie tederheyd begroet cn ontfangen.

Sedert in gezelfchap der Keyzerinne we

dunwe, naar ’t voorbeeld van haaren Ge

maal voor zyn vertrek naar Spanje, deed

zy eene bedevaart den achtûen van Hooi.

maand (2) пааг Mariënlel , en wierdt,

den elfden van Wynmaand alsmen,wegens

’t veroveren van Gaëta in ’t Koningryk

Napels, te Weenen in de Domkerk een

plegtig dankfeeít hieldt, tot Bruyd van

Koning Karel verklaard ; alswanneer de

Markgraaf del Vaßo Spaanfch Afgezant,

en de Graaf Gallis, Koninglyk kamerheer

aan de Bruyd de afbeelding van haaren

aanfiaanden Gemaal, rykelyk met diaman

ten omzet, nevens eenen brief van den

zelven overleverden, waarby hy haar tot

zyne Bruyd verklaarde, evengelyk hy dit

te Barcelone reeds had laaten bekendmaa

ken. Naanwlyks had de Koninglyke

Bruyd en 't een en ’t ander aanvaard of де

Keyzerin verfcheen in haar vertrek, en

hong de ontfange afbeelding op haar boríI,

waarnaa alle `I-lofjuffers ter handkus, en

alle hooge Amptenaaren en Gezanten ter
gelukwenfchinge wierdenl toegelaaten, en

de drie volgende dagen met banketteu en

danleryen geileeten. En hoewel de Keyzer

reeds op dien tyd de noodige volmagt van

Koning Karel , om des zelfs Bruyd in zynen

naam te moogen trouwen , gekrecgcn had,

`zoo gefchiedde dit echter nier dan ’savonds -
ten tien uuren rvan den dertienden van

Grasmaand des volgenden jaars te Maria

hitzing in de tegenwoordigheyd van dere

geerende Keyzerin, de Keyzerinne We

.dnuw , de Aartshertoginnen, den BitTchop

van Osnabrng en den Grootprior van Ka

(Iilië. De Kardinaal van Saxenzeyts, on

derßeund (4) доог nog vier andere Kerk

voogden, gaf haar den hnuwelykszcegen.

Naa de gelukwenfchingeu gevolglyk waa

ren afgelegd, vertrok de ondertrouwde

Koningin , verzeld van de Voriiin van Lig

tenñeyn en den BiiIchop van Osnabrug,

naar Haidersdorf. Vanwaar zy den vol

genden dag, naa het eheele Keyzerlyke

Hof en alle uytheem che Afgezantemby

haar afleheyd genomen hadden , met eenen

naaileep van eenennegentig karrofi'en , kar

ren, of wagens, midsgaders van vierhon

derdeenentachtig trek-‘of zadelpaarden de

reys over Tirol naar Italië aannam. Staan

de deeze reyze in het doortrekken aller fie

den (5) en landfchappen op eene Overprag

tige wyze alom zynde ontfangen ,tradt zy
den dertienden van Hooimaand te Sintl Pe

ter d’Arena aan boord van den Engeliehen
vAdmiraal Leake, en bereykte. naa zes

dagen zeylens, де kuû van Katalonie,

daar zy den zesentwintigften aanland

Парке, en door haaren Gemaal met

ongemeene tcderheyd zynde ontfan

gen,_ met' 'geene mindere pracht fe

dert het (6) huuwelyk voltrokken wierdt,

van wiens voorgaande ondertrouw te

Mariahitzing voorgevallen de gedachtenis

op deeze vier penningen bewaard wordt.

 

I De kopilukken van Koning Karel _en_zyne Gemaalin zyn op de voorzyde omringd door dll''l randfehr ift:

i i .1111 Юге].

1. _. . -e
а

000 ooo C A.
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CAROLI III HISPaniarüm ^T^ÏlftifiÀ^l^jLÏÔ'ft, ET ELISA*

Bethä CHRISTihä BRUNSVico-GUELPHIC^

conHubiüiíi^ Г . . TS"-

HUUíVELTK VAN КAREL DEN III, KONING VAN SPANJE EN

DE INDIEN, EN ELIZABET CHRISTINE VAN

BRUNSWIK WOLFFENBUTTEL.

Boven eenen ontftooken akaar, gecft de Keyzer, die in Romeynfch gewaad gefcleed is, de

Koninglyke bruyd ter bcvcftiging van 4 aanltaande huuwelyk de band , tuflchen dit om- en op-

fchrift: - "-\ i

DISSOCIATA LOCIS SIC SPONSOR CiESAR ADUNIT, XXIII

APRILis MDCCVIII.

ALDUS VEREENIGT DES KETZERS WOORD, DIE ZOO VER

VAN EEN ZTN, DEN 13 VAN GRAS-

MAAND 1708.

II De voorzyde van den tweeden is met de becldenis van Koning Karel in Spaanfch gewaad,

even als de rand met deezen tytel beflempeld :

; CAROLUS III, Dei Gratia HISPaniarüm ET IN-

, Diarum REX.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING

VAN SPANJE EN DE INDIEN.

Zyner ondertrouwde gemnalinnc beeldenis ftaat op de tegenzyde , omzoomd door deezen

tytel:

ELISABETHA CHRISTINA, Dei Gratia HISPania

rüm REG ina.

ELIZABET CHRISTINE, DOOR GODS GENADE KONIN

GIN VAN SPANJE.

Voorts,om aan te toonen wanneerdeondertrouw gefchied is,leeft men opdediktedespennings

dit omfehrift :

SPONSALIA CELEBRATA VIENNAE ANNO MDCCVIII

XXIII APRILis.

DE ONDERTROUW TE WEENEN GESLOOTEN IN 'Г

JAAR 1708 DEN 13 VAN GRAS-

MAAND.

III Op de voorzyde van den derden is de beeldenis van de ondertrouwde Vorftin feer fierlyk

opgetooid, en door dit randfehrift omvangen:

ELI-
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ELISABETHA CHRISTINA, Dei Gratia HISPania-

RUM REGlNA.

1703.

ELIZABET CHRISTINE, DOOR GODS GENADE KONIN-

GIN VAN SPANJE.

Een Duytfchc wyngaard is, op de tegenzyde, rondom den ftam van eenen olyfboom,

welken in Spanje, van welk geweft de bygeftelde Konyn het zinnebeeld is, overvlocdig gc-

vonden worden , geflingerdj waarop dit randfchrift zinfpeelt:

FERANT GENEROSO LIQUORE SALUTEM.

MDCCVIII.

DAT DEEZEN, DOOR HUNNE EDELE FOGTEN, TOT HETL

GEDETDÊN. 1708.

IV Rondom de beeldenis van Koning Karel en die zyner Gemaalinne, lecft men in den rand

der voorzydc van denlaatften dit jaarduydend omfchrift:

eLIsabeth In sponsaM DatVr CaroLo regI.

ELIZABET WORD* ЧОТ GEMAAL1N AAN KONING

KAREL GEGEEFEN.

Boven het wapenfchild van Gent , want het is op laft van den Magiftraat dier ftad

dat dees penning gemaakt is, ziet men op de tegenzyde, onder de Spaanfche kroon, bey*

den de wapeníchiíden des Konings en zyner Gemaalinne , midsgadeis in den rand dit jaar-

fchrift: *

oanDa regIIs CongratVLans thaLaMIs.

GENT tTENSCHT НЕТ KONINGLTKE BRUTDSBED

ALLE HETL TOE.

Nevcns de Koninglyke Bruyd waaren

vericheydene (1) krygsvolken ten onder-

OOEurop. ftan(j van Koning Karel ontfcheept. Dc-

n.fluk, wyl men van den anderen kant ßaande de

1708. pag. wintcr met ongemecnen yver in 4 voltal-

ligmaaken derbenden had voortgevaaren,

en zieh vlcydc met de hoopc van in dec-

zen veldtogc geene mindere voordeelcn ,

dan in den voorgaanden te zullen bejaagen.

Tot dat eynde was de Hcrtog van Orleaua

den veertienden van Bloeimaand van Ma-

drit (г) naar SaragoiTa vertrokken, daar

hy vier dagen daarnaa aankwam en vcr-

volgens alle de (land- en legerplaatlen tot "708" pa*

voorby Lérida bezigtigde, zulks zyu on- lie>

derhoorig leger niet dan voor'c midden van

О 00 ooo i Bloci-

(1) Eüfop«

Merkur.

II. Лик,

i



5i NEDERLANDSCHE

1708.

(1) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1708. pag.

71.

(г1) Europ.

Merk.

I. link,

1 708. pag.

187.

(3) Europ.

Merk.

II. it uk,

1708. pag,

<5j.

Bloeimaand bycen geraakre , onaangezien

hy beflooten had Tortoza te belegeren.

Deeze ftad echter vondc zieh nict voor den

twaalfden van Zomermaand, by gebrck

van 't noodige, berend, mids vier oorlog-

fcheepen der Bondgenooten,op dc hoogte

van Kambrils omtrent (1) honderdvyftig

Franfche vragdeheepen , welken uyc de

havens van Provence de noodige levens-

middelen voor dc belegeraars dier ftad

moeften brengen , onder geleyde van vier

oorlogfcheepen hadden ontmoet, en des

met hulp van eenige galeijeu de meeften

der zelven nevens eeuen der geleyders ver-

overd, en te Barcelona opgebragt. Zulks

om in dit ongeval te voorzieu de Herrog

van Orleans zyn zilverwerk liet fmelten

en tot geld munten, midsgaders (г) alle de

graanen, die men alom vin tien kon, opíchry-

ven , en die nevens alle bet groot en kleyn

vee geweldigerhand naar 't leger voor

Tortoza voeren. Twee dagen, naa die

ftad berend Was, waaren dc omichanfin-

gen voltrokken , de gemeenichap tuflehen

alle de ftandplaatfen , niet tegenftaande de

mocijelykheyd van 't Geweft, voltrok

ken , en wierden den twintigften de loop-

graaven tegens de fterkte der Karmelieten

en het bolwerk van dc Zeepoorr, midsga

ders nog eene valfche aan 't bovenfte van

de Ebro geopend, zulks die van binnen

het eyland beneden de ftad , naa de wer

ken te hebben baten (3) fpringen, als hen

nu onnut zyndc geworden »verliefen, bef

ftaaude de bezetting van Tortoza uytacht

Bataillons, driehonderd ruyters en zes-

duyzend gewapende landzaaten. En hoc-

wel de belegerden zoonu zoodan ver-

icheydene uytvallen deeden omden voort-

gang der aangelegde beukerycn te ftrem-

men , zoo was 'er echter den Vierden van

Hooimaand eene, den volgendeu dag nog

een tweede in ftaat gebragt, en de nader-

niíTcn zelfs by ondergraavinge tot aan den

voct van de voorfchuynte des bedekren

wegs in den daarop volgenden nacht voort-

gezet. Zulks die van binnen door 't op-

fchieren van vuurpylen (4) hunen nood te

kennen gaven. Enzekerklyk eenebomb,

den negenden 'savonds in het kruythuys

der ftad zynde gevallen , deed het zelven

en verfcheydenedaarrondom ftaande huy-

zen opvliegen , 't gene den volgenden dag

van 't verliczen des bedekren wegs ge-

volgd wierdt. Die van binnen dus gc-

prangd roerden dien zelfden avond uog de

trom om te handelen , en flooten op den

volgenden hec verdrag der overgaave, uyc

kragte van 'c welke de bezetting met alle

tekenen van eer den vyftienden (j) mede-

neemende zes ftukken kanon en tweemor-

tieren, naar Barcelona uyt die ftad trok.

De gedachtenis van het Winnen eener ftad,

waarmede de veldtogt deezes jaars alliier

ecu суtide nam, wordc op deezeo pen

ning bewaard.

(4) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1708. pag.

6$.

(j) Europ,

Merkur.

II ftuk,

1708. pag.

66.

Binnen dit omfchrift ftaat des Franfchen Konings koptluk op de voorzyde:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI AN1SSIMUS.

LODEWXK DE GROOTE, JLLERCHRISJ Е-

LTKSTE KONJNG.

Op de tegenzyde ziet men de gewönne ftad in de» gedaame eener nederige vrouwe, die tfen

;utel haarer pooiten aan den Hertog van Orleans overgeeft , welke met zyneu flinkeren

voec
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e " .f l d l Ivoet de waterkruyk van de nevens leggende Ebro vertrapt Het om en ope rr t uy t al 7

dus:

AUXILIORUM PRIESTANTIA DERTOSA CAPTA, xr

JULII MDCCVIII.

TORTOZA, DOOR DE DEFTIGE KRAGT DER HULPBEN

DEN, GEWONNEN DEN rr .VAN

HOOIMAAND 1708.

Dit verlies te land zou des te fmartlyker

geweelI zyn, zoo het door eene overwin

ninge te water niet ruym geboet was.

Want der Bondgenooten oorlogsvloot,

naa de Koninglyke Bruyd en een gedeelte

der uyt Italië gebragte benden in Katalouië

te hebben ontfcheept, was den (1) acht

lien van Oogllmaand weder t’ zeyl gegaan

naar Sardaigne, en verfcheen, naa tien of

twaalfdagen zeylens,voor des zelfs hoofd~’

{Iad Kagliari, waar omtrent llraks eenig

Volk aan land tradt. Verfcheydene ver

maanbrieven , om zich aan Koning Karel te

onderwerpen, wierden voorts alom door

’t land geñrooid en, dewyl ’er geen ant

woord op de gedaane opeyfching uyt de

fiad kwam, met den uyterflen lpoed het

noodige kanon en de mortieren ontfcheept

omdaarmede de opgeëyfchte [lad te befchie

ten. Doch dit was niet zoodra door de

verbaasde üedelingen gemerkt, of zy

openden der flads poorten en flelden zich

benevens het geheele eyland onder hetge

bied van Koning Karel. De hierdoor ver

fchrikte en op ’t Ilot geweeke Onderko

ning ziende zoo zeldzaame omkeering en

geene hulp uyt Spanje te gemoet, befloot

ook het nog in zyn geweld hebbende flot,

onder ’t maaken van een eetlyk verdrag,

over te ecven. ’t Gene den dertiendeu

(2) gefchiedde, wordende hy en zyn ge

volg, volgens de door hem bedongene

voorwaarden , door der Bondgenooten

oorlogsvloot te Valençia of Kartagena aan

land gezet. Van waar het de verbonde

fcheepsmagt , ziende den ondernomen

aanilag 0p Sardaigne zoo wel gelukt, het

naar Minorka, het kleynfle der Baliarifche

eylanden , wendde , alwaar onder den

Hoofdbevelhebber Stanhope den veertien

den van Herflimaand aanflonds vieren

twintighonderd foldaaten te land ilapten,

welken eene algemeene genegenheyd onder

Merkur ’t landvolk tot Koning Karel ontdekten .

„дик; д1е dan ook aanlionds van de (3) afgevor

PIs- derde onderwerping der op het platte land

IIII fDeel.

(1)Euro .
Merk. р

11.11ц1‹‚

1708. pag.

131.

(1) Europ.

Merkur.

ll.iluk ,

1708.

pag. 167.

(3 ) Europ.

woonende opgezeetenen evolgd wierdt.

Om Portmahon ,de hoofd ad des eylands ,

te dekken had de aldaar in bezetting

leggende manfchap zekere befchanfmg

langs de (lad en haven opgeworpen, die

door vier toorens en even zooveele ron

deelen'befchermd wierdt. De Hoofdbe

velhebber Stanhope derwaart zynde ge

rukt, beval aanûouds eenige beukeryen opte

werpen, en waarvan men zoodaanig vuur

gaf, dat de bezetting zich eerlang genood

zaakt zag de gemelde toorens te verlaateuë
Gevolglyk wierden de nu nog Overige be-v

l'chanfingen deu volgenden dag met gelyke

dapperheyd aangetaû, waar binnen dertig

buytzoekende waaghalfen de {Ioutheyd

hadden van zich te begeeven, doch die

ook eerlang door een gelyk getal aldaar

op de wacht gelielde Françoizen om hen

dit reukeloos beliaan te verleeren, wier

den 'aangetaii , zulks zich {Iraks alhier

een zeer viuning gevecht verhief. Op dit

gerucht fchoot aanilonds een Engelfch

Hopman, met zeshonderd onder zyn be

velliaande knechten, teronderûeuningdet'
zynen toe, wordende hy aanllonds wederl

opgevolgd door den Hoofdbevelhebbet

Stanhope met tweehonderd anderen;

door welke gezwinde onderlleuning men

zich eerder, dan men vermoed had, van

de aangevochte beichanfrng meeller zag.

Staande deeze (4) verbaasdheyd, wierdt

het flor iierlyk opgeëyfcht, niet tegen

Ilaande daarin achthonderd knechten ter

bezetting lagen, midsgaders dat het met by

de vyftig liukken kanon beplant en voorts

van alle het noodige voor zes maanden

wel verzorgd was. Maar de vrees, uyt het

onverwacht verlies der befchanlinge ge

booren , hunne gemoederen hebbende

overmand,gaven zy die ongemeene ilerkte

over, met beding van met alle tekenen van

eer te moogen uyttrekkeu. Dit gefchiedde,

en vinde ik de gedachtenis van het winnen

deezer twee eylanden door den volgenden

penning den naakomelingen achtergelaaren.

PPP PPP De

(4) Europ.

Merkur.

lI пак,

1708. pag;

171,
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De voorzyde voert, rondom het borftbeeld der Koninginne van Grootbrittanjc, deezen haa

ren gewooniyken tytel:

ANNA, Dei Gratia MAGnve BRItanni^e, FRAnciä ET

HIBERNbE REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE K0N1NGIN VAN GROOT-

B RITTANJE, FRANKRYK EN

JERLAND.

In 4 vcrlchiet der tegenzyde zyn de veroverde cylanden , en voorwaart in 't midden der zee

cenc Overwinning (bande in eene hoi le fchulp verbecld} welke in de eene hand cenen ;

ce in de andere den Grootbrittannifchcn ihndaard houde ¡ onder die randfehrift :

SARDINIA ET BALEARIS MINOR CAPTJE

M D С С V I I I.

S ARDIAGNE EN MINORKA VEROVERD 170S.

(1) Europ.

Merk.

I. ftuk,

1707. pag.

(i) Eu

rop: Merk.

II link,

1708. pagi

87,

Niet rain dan het verliezen van deeze

twee eylanden kon 00k hergeflootenHuu-

wclyksverbond van den Koning van Por-

tugaal met de Zuíler van Koning Karel

aan 't Hof van Madrit onfmaafcelyk voor-

komcn ; als waar door, wel ver van zieh ,

naa den flag van Almanza, van de overi

ge Bondgenooten af te zonderen , gelyk

rnen (1) reeds had oytgeftrooid , nu de

band tuflchen die twee Köningen te ont-

knoopbaarer gemaakt was. Den zeven-

den van Zomermaand had de Portugeefche

Afgezant de Graaf van Villa Major te We-

nen met eenen ongemcenen luyfter en

weergaalooze pracht zyne intreede ge-

daan, enden vierentwintigften diermaand

in eene openbaare gehoorhebbing van den

Keyzer en de Keyzerinne Weduwe, de

tweede Aartshertoginne voor zynen Mee-

fter ten huuwelyk verzocht en 00k beyder

toeftemming bckomen , welke door de

eyge goedkeurina: van de toen (г) daar by

outboode Prinfefle wierdt bekrachtigd. In-

voege de Afgezant zyns Meefters cygen-

handigen briefen des zelfsafbeeldiel, ryke-

lyk met diamanten omzet, aan die Prinfes

overhandigde, en, naa dat dit gefchenk

door de Hofjuffers op haare borft gehecht

was, als bruyd zyns Konings begroetter

'tgene door heel het Keyzerlyke Hof

wierdt naagevoJgd. De ondertrouw ge-

fchiedde den negenden van Hooimaand

in 't kloofter Neuburg, by welke gelegen-

heyd de Keyzer zynen aanftaandenichoon-

broeder verbeeldde en hen de huuwely kszee-

gen , met de zelfde plegtigheden y als by de

ondertrouw van Koning Kareis Gemaalin,

door den Kardinaal van Saxcnzeyts weder-

om gegeeven wierdt. Den volgcnden dag

(9) nam het Keyzerlyk gezin van de on«

dertrouwde Voritin affcheyd , en zy den

clfdcn de reyze aan naar de Vereenigdc

Geweften. Wier Staaten haar door de

Heeren Broekhuyzen, de Lange en Hoeuft

te Schcnkefchans uyt hunnen naam lieren

verwelkomen en 's lands jagten aanbieden,

waarmede zy van Emmerik den veertien-

den van Oogftmaand te Dordrecht , dea

volgenden te Rotterdam, en vandaar, naa

zy door de Burgemeefters verwelkomd,

(4) en door 't losbranden van 't kanon en (4)Europ:

handgelchut der in de wapeneu gerukre Й'Й."

burgerye begroet was, met ecn binnen

jagt in 's Graavenhaage kwam, alvvaar zy

haar verblyf, by den Portugeefchen Afge.

zant Pacheco nam, tot dat alles 't haarer

ft) Earop:

Merkur¿

II Инк .

89.

1708.

1 6г.

pag.

in-
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(i) RefoL

derStaatcn

Gêner.

17 Sept.

1708. fol.

891.

(г) Europ.

Merk.

II. ftuk ,

i7o8.pag.

240.

infcheepinge vcrvaardigd was. Deeze ge-

fchiedde in 'c eynde van Herfftmaand, ver-

voegcnde zieh, door de Staatiche Gemag-

tigden (1) tot omtrenc den Briel zynde

nyrgeleyd , aan 't ichip van den Engelichcn

Ad mira.il Baker, hec welke den zesdenvan

Wynmaand Spirhead bereykte. Vanwaar

zy, naa zieh eenige dagen tePortsmouth

van de ongemakken der zee te hebben her«-'

fteld, met hec ichip de Koninglyke (г)

Anna en eenen goeden wind den achttien-

den wederom zee kops en binnen acht da

gen de rivier van Liflabon bereykte ; al- 1708.

waar haar de Koning in perfoon aan boord "

nog dien dag verwelkomde. Den vol-

genden deed zy , door haaren aanftaan-

den Gemaai zynde afgehaald , längs de

nieuwe brog (3) en de toegeflelde eerpoort ^Д°ггор'

haar intreede te Hoof, en van daar naar n"^

de Vorítlyke Kapel ; alwaar de te Wenen »7°8.pag.

gedaane ondertrouw nogmaals wierdt Ье-

veftigdí; geeveade dit geíloote huuwe-

lyk aanleyding tot het maaken van deezen

1 penning. '«'.'■

Op de voortyde ftaat de beeldenis van den jongen Koning , welke den vierentwintigflen

van Wynmaand des jaars zeftienhonderdnegenentachtig gebooren , en den (4) eerften dag (4) Hubn.

des voorgaanden jaars Koning van Portugaal geworden was. Het randfehrift luydt ab geflachtk.

dus: tafeL 46.

JOHannes V, Dei Gratia REX PORTügallia

ET ALGarbi£.

JOHAN DE Г, DOOR GODS GENADE KONING VAN PORTU

GAAL EN ALGARBE.

Het in 't haair gekapte kopftuk zyner Gemaalinne, die den zevenden van Herfftmaand des

jaars (f) zeftienhonderddrieentaehtíg uyt Eleonora Magdalena Dochter van den Kcurvorft van (5) Hubn:

de Paks gebooren wierdt , ftaat op de tegenzyde , omringd door die randfehrift: talcl »7.

MARia ANNA, Dei Gratia PORTugalliä

REGina 170*. -

MARIE ANNA> DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN

.: с PORTUGAAL 1708.

(6) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1708. pag.

izo.

(7) Europ.

Merk.

Il.fiuk,

1708. pag.

I». 174.

Door het ontbeeren der opde vlaotin-

gefcheepte benden , welken zoo in Kata

tonie ten onderftand van Koning Karel

uyc Italie gebragt als tot het veroverenvan

Sardaigne en Мщогка gcbezjgd, w.aaren,

was de krygsmagt van den Hertog van Sa-

voije zoo niet verminderd, of die zieh

aan het hoofd zyner nog bygebjeçvene ben

den gefteld hebbende,opende denveldtogt

door 't veroveren van de fterkte Exilies ,

met gevangenneeminge (6) der bezetrelin-

gen , 't gene weer door *t inneemen van

Perouzen en federt nog van Feneftrellen ,

wier beyde bezettelingen zieh tot krygsge-

vangenen moeften overgeeven, voor het

eynde van den veldtogr, wierdt (7) ge-

volgd. Waar door niet alleen des Herto

gen landen aan dien kant zeer welgedckt,

maar de vyanden belet Bierden eenige hun-

qer, benden vandaar naar den Bovenryn te

zenden, om ftaande de tegenwoordige

veldtogt eenen gelyken in val, als in den

voorgaanden, in hetDuytfche ryk te on-

derneemen. De Vereenigde Staaten had-

den door hunnen Afgezant Mortaigne by

de Ryksvergadering te Regensburg weder

om tydig baten aanhouden om, zoo nice

honderdtwintigduyzend man, volgensden

beraamden voet, ten mi nile een zoodaa-

nig leger in 't veld re brengen, (8) waar-

door meu in ftaat was om aanvechtender-

wys tc oorlogen. De Hertog van Marl«

boroug in Grasmaand in de Vereenigde

Geweftcn uyt Engeland zynde aangeland,

verreysde 00k den tweeëntwintigften naar

Hannover (9) om dien Keurvorft over te

haalen van nogmaals ftaande dees vcltogt

het hoogekrygsgebied van 's ryks leger op

Ppp ppp г zieh

(8) Europ:

Merk.

I.ftuk,

1708. pa&j

78.

(ç) Europ;

Merkur.

I.ftuk,

1708. pag:

168.
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f0 Europ.

Merkur.

II. ltulc,

1708. (pig.

92.

zieh te ûeemeo. Tot dat cynde was die

Vorft den zevenden van Zomcrmaand te

Frankfort gekomen , en hebbende aldaar

met de Printen van Savoije en Heften, 1

wegens de onderneemingen van den aan- '

(banden veldtogt , eenen krygsraad gehou •

den, vertrok hy den tienden over (1)

Darmítad naar den Bovenryn, alwaar,

wel ver van het; noodige gereed te zyn ,

alles in zoo flechten (laat was, dat hy den

Graaf van Fierheym aan den Keyzer zondt

om ontilaging van het thans weer aan-

vaarde krygsgebied des rykslegcrs te erlan

gen , mids hy by gebrek van het noodige

genoodzaakt waszieh hier achter ftroomen,

(г) daar achter vcrfchanfingenaltydfchuyl ЁЙ5^г*

te houden, het gene geenszins met zyne 11. ftuk',

hooge waardigheyd overeenkwam. Op 17o8>

't naadruklyk verzoekdes Keyzcrs echter, I47î

volhardde hy in het aanvaarde gebied toc

het eynde van den veldtogt , onaangezien

'er niets van gewigt , als aan alles gebrek

hebbende, federt verriebt wierdt : nogthans

vindt ik de geheugenis van dit ontlmaak«

lyk krygsgebied op deezen penning be-

waard.

(3")Perfius Op eenen Vierkanten voetftal legt de Keyzerlyke brief, waarby zyn Vader eertyds tot Kcur-

Sat. vi. vorft aangefteld,en hy thans in die hoedaanigheyd uyt krachte van den zelven op de ryksyerga-

fCa 43. dering te Regensburg eyndelyk ontfangen was. Het randfehrfft is deeze ($) fpieuk:

A, CiESARE MISSA.

VAN DEN KETZER GEZONDEN.

Tot wat eynde nu, geeft het opfchrift van den voorgrond te kennen:

INTRODUCTus IN COLLEGium ELECTORALE, PLAUDENTE

• PRINCIPUM GERMANICE SENatu, RATIS-

BONjE Die Villi SEPTembäis

MDCCVIII.

(л) Statius

Lib. V.

Protrept.

ad Criip.

tffu 16.

INGELETD IN НЕТ KEURVORSTLTK GENOODSCHAP TE RE

GENSBURG, ONDER DE TOEJÜTGING VAN DE RTKS-

VERGADERING DER DUTTSCHE P RINSEN, DEN

9 DAG VAN HÈRFSTMAAND 1708.

Op de andere zyde zit de Keurvoríl van Hannover in volle barnas te paard, hebbende den be-

velftaf van het wecr aanvaarde ryksgebied in de rechter hand. In *t verfchiet zier, men het Duyt-

Iche leger zieh achter zyne opgeworpene verfchaniing op de voorheen uytgebreyde grenzen fchuyl

houden, en die opfchrift (4) in den bovenrand gefteld:

«

EXTENSO GAUDENT AGNOSCERE МЕТЖ.

DE U2TGEBRETDE GRENZEN VERHEUGEN ZICH REM

TE BESCHOUfVEN.

Eyn«
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Eyndelyk leelì men nog op den voorgrond dit opl'chrift:

l

GEORGrt LUDOVICI ELEcronrs BRuNsvicENsis LUNEnunctct

SECUNDIE AD RHENUM EXPEDITIONI

PRO PATRIA ET IMPI-:nto

SACRUM.

AAN DEN TWEEDEN KRIGSTOGT

VAN :TORIS LODEWTK, KEURP'ORST VAN BRUNSWIK

LUNENEURG, EEN DEN RTN

VOOR ’T VADERLAND EN KE TZERRIK

TOEGEWTD.

\

Meer yvers dan de Duytfchers had in

dit jaar de Koning van Vrankryk, om

vroegtyds den veldtogt te openen zoo op de

grenzen als de zeekulten van Nederland be

toond, en des alles tot het uytvoeren van

eene zoodaanige onderneeming laaten ver

vaardigen, welke, zoo die wel gelukt

was, hem eensílags over alle zyne vyan

den zoude hebben doen zeegepraalen. Om

deeze toernlìing met het uyterûe geheym

te doen, waaren alle fcheepen te Duyn

kerke in beflag genomen, de poorten van

die flad en ook van Nieupoort geflooten

gehouden , alle vreemdelingen ,fchippers en

’t bootsvolk der opgebragte fcheepen door

eenige voor hun verblyf geûelde fchild

wachten zeer (1) naauw bewaard en het

fchryven van brieven naar elders op lee

vensflrai’ verbooden, terwyl men dag en

nacht onophoudelyk bezig was om negen

zwaare oorlogfcheepen, vyf- of zeftien

fregatten en vyfentwintig kloeke kapers

nyt teruflen ,waarby zich nog verfeheyde

ne anderen van Breü en Sintmalo, ter

verfterkinge, moellen voegen. Op dee

ze vervaardigde vloot wierden, behalven

twaalf Bataillons te zaamen nevens hunne

Bevelhebbers zevenduyzend man lìerk,

nog veertig tonnenfchats aan gemunt geld,

tienduyzend vuurroers, (2) twaalfûukken

kanon met hun toebehooren ,tiendnyzend

pak kleederen en veele andere noodwen

digheden meer , ten fpoediglle ingefcheept.

Om de Bevelhebbers, welken den ontwor

pen aanílag moelien uytvoeren, te meerder

aan te moedigen onrfìngen , by wyze

van eene vrywillige gifte, de Kernels vyf

tienhonderd, de Majoors negenhonderd,

1111Швед

en de Hopluyden zeshonderd guldens,

midsgaders de minderen , elk naar geraade

eene mindere vereering. Als nu dus alles

klaar was, wierdt eyndelyk rugtbaar dat

die groote roerufling alleen gefchied was,

om den Prins van Walles op den troon zy

ner Voorouderen te herflellen. De Ko

ning van Vrankryk dierhalven ging dien

Prins voor zyn vertrek den vyfden van

Lentemaand , perfoonlyk te Sint Germain

vaarwel zeggen en alle heyl in zyne 0n

derneeminge toewenfchen , by welke ge

legenheyd hy hem met een degen ,rykelyk

met diamanten bezet (3) en op vyftigduy.

zend gulden gefchat,vereerde. en te gelyk

vermaande ‘van altyd деда/1:13 te zyn,

dat bet een Franfe/J geweer war. Danke

lyk wierdt zoo zouderlinge gift aanvaard ,

dankelyk ook de gedaane aanbeveeling met

deeze tegenbetnyging beantwoord van , dat

by,ky aldien bem de Hemel zoo gelukkig

maakte 'van den troon zyner Voorouderen

te beklimmen, zich niet zoude 'vernoegen

om zyne муфт enkellyk door brieven of

Gezant/ebappen te bedanken , maar dat

дед" door daaden, Vrankryk ten bongße

aangenaam , meende te 'verrà/aten. Dier

halven ook van den Danfyn en de andere

Prinfen van den bloede affcheyd hebbende

genomen, vertrok hy nog dien dag naar

Duynkerke, en fcheepte zich met een tal

ryk gevolg van vrywilligers op de vervaar

digde vloot , welke den zeventienden (4) м

’savonds zee koos , om hem in ’t bezit der

ryken, wier eygendom hy zich toeëygen

де en des der zelver weergeeving op deeze

penningen vorderde, met de hulp der mis.

noegde Schotten, te llellen.

Qqq ччч 1 мс
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1708. *~

( 0 Matth. I Nevens des vertrbkken Prinfen gcla'im'erdc beelJenh ftaat op dc voorzyden deeze vraag van

XXH.kap. (i)Chriilus:

VÏ. 10. \ » '

CUJUS EST?

WIENS IS %1>

Op de tegenzyde lecft men boven dc verbeeldmg van Engeland , Schotland en Ierland dit

woordj tot byfehrift:

REDDITE.

GEEFT ZE WEES.

II De tweede, die kleyner en maar eert naaflag is, voert op de tegenzyde de zelfde ryken,

doch zondcr hunne bygeftelde naamen , en op de voorzyde rondom de beeldcnis van den zelf-

den Prins, doch hier met den flinkeren wang naar buy ten gekeerd, tot randfehrift:

CUJUS EST? i7c8.

WIENS IS '2"? 1708.

(г) Europ.

Merkur.

I.ltuk,

1708. pag,

193.

O) Europ.

Merkur.

I.ltuk,

1708. pag.

181.

(4ÏEurop.

Merknr.

I. ftuk ,

1708. pag.

130.

De Vereenigde Staaten waaren de eer-

ften, die het geheym deezcr uytruftinge

ontdekren* en des tydig daarvari door

eene van Schevening (г) afgezonde pink

de Koninginne van Engeland verwim'gden.

Beyden bragren zy dan eerlang by dc veer-

tig oorlogfcheepen onder den Riddcr Joris

Bing in zee, welke vergeefích getraehc

hebbende de vyandlyke vloot binnen de

haven van Duynkerke bezet re houden,

en des niet zoo ras van haar vercrek

verwittigd was, ofzettede alle zeylen by

om den naar Schotland gezeylden Prins ,

waar het moogelyk , te achterhaalen. On-

dertuflchen waaren verfcheydene (3) En-

geliche benden uyc de Vlaamfche fteden

naar Ooftende afgezakt, van daar in alle

fpoed naar Engeiand overgevoerd en in dat

ryk voorts zoodaanige middelen (4) ter

beícherminge by de hand gevat, als men

bequaamd oordeelde om eenen flag van

zulk gewigt re können afkeereir. la

't midden deczer ongemecne bezigheden

kwam 'er bericht in dar de Prins van Wal

les met zyne byhebbende vloot voor de

haven van Edenburg den viercntwintigften

was ten ankergckomen, doeode door het

loiTcn van't kanon zoodaanige afgefprooke

tekenen, op welken ecnigeduyzenden, mis-

noegd wegens de gemaakte vereenigingtus-

ichen Engelaod en Schotland, te zynen

onderítand, gelyk men hem verzekerd

had, mocften in dewapenen verlcheynen.

De booten zclfs wierden , om de landing

tc onderneemcn, in zee gebragt , doch

naauwlyks was hier mcde ecn begin ge-

maakt , of men zag de hen naagezeylde

Engelfche vloot, die veel fterker dan die

der Franfchen was, met voile zeylen na-

deren. Dit ftremde voor ceríl de voorgc-

nome landing: de krygsraad wierdt tc fa-

men geroepen en daarin beflooten met drie

(5-) fcheepen tot digt onder Edenburg tc (j)Europ.

nadcren, om, zoo 'er eenige voordeelige ¡ 2ïïft'

bewceging onder de Schotten ontdekt 1708. pag.

wierdt, de no opgehoudc landing echter 2l8,

te voltrekken. Maar alles was aldaar in

mil, en men ecr gezind hen af te keeren

dan re ontfangen; invocge zy beilooten

van dien aanflag af te zien en ten ipoedig-

ftc wcer naar Vrankryk tc keeren. Dit

kon echrer niet zoo vaardig gelchiedcn , of

dc Engelfche voorhoede , nu zecr digt ge-

aaderd,bcgon fchietgevaard met het J chip

de
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(i)Europ. de (i) Salisbury en nog twee andere Fran-

Lítuk"' ^cne 1с°еереп te houden. En dewyl de

1708. pag. overige vyandlyke vloot zieh meer be-

"8« kreunde om een diergelyk gevecht te ont-

wyken, dan haare aangegreepene makkcrs

te onderfteunen, zoo wierdt het eerfte al-

Ieen , mids de twee anderen zieh immid-

dels ook door de vlugt gered hadden , den

vyfentwintigften dier zelve maand vero-

verd. In 't begin van Grasmaand кwarn

dan de in Schotland geweeft hebbende

Prius, zonder iets aanraerkenswaardigs al-

daar verriebt te hebben, te Duynkerke 1708.

nevens zyne fcheepen en manlchap te 1

rug. Aldus was de zoo vaardige onder-

norae aanflag , en waarvan men zoo breed

en ontfeylbaar opgegeeven had , even

vaardig verydcld. De Koningin van Enge

land , midsgaders de Vereenigde (г) Staa- WEnrop'

ten fehreeven deswege eenen dankdag ifluk""

uyt, en zag men zoo hier, inDuytfch- 1708. pag.

land als Engeland de negen volgen- 26J*

de penningen daarop in 't licht gee-

ven.

I Rondom de gelaurierde beeldenis der Engelfche Koninginne leeft meo in den raod der voor«

zyde van den eerlten deezen tyter :

ANNA, Dei Gratia MAGN« BRITanniä, FRANCi« ET

HIBerni£ REGINA.

ANNAt DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOf-

BRIfTANJE, VRANKRYK EN

JERLAND.

In 4 midden der tegenzyde is de Britfche fchepter omvlogcen door eenen Engelfchen rooze-

en Schotfchen difteltak. Wordende het veroveren van het fchip SALISBURYin den eenen

hoek en in den anderen het gegangen brengen van de daarop bekomene weerfpannigen naar den

Tourgezien; onder dit randfehrift :

Q.qq qqq Z Q.ÜIS
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1708.

QUIS NOS IMPUNE LACESSET UNITAS? ‘

WIE ZAL ONS, VEREENIGD, ONGESTRAFT

UTTTARTEN?

Waarin nu deeze uyttarting beltaan heeft geeft het opfchrift van den voorgrond te ken

nen:

IRRITO SPURII IACOBI REDITU IN SCOTOS CLASSE

GALLICA EXTERNATA

MDCCVIII.

DE FRANSCHE VLOOY OP HOL GERAAKT WEGENS DE

VERGEEFSCHE WEDERKOMST VAN DEN

ONIVETTIGEN YACOB IN

SCHOTLAND.

\

II Op dc voorzyde van den tweeden ftaat het zelfde borltbeeld der Koninginne, doch met ee

ne kroon verfierd, binnen dit randfchrift:

ANNA, Der GRA-rra MAGNIE ET UNITIE BRITANNIIE,

FRANCIA; ET HIBERNIK;

REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN HET GROOT

EN VEREENIGD BRIYTANïE, VRANKRTK

EN IERLAND.

De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar is met dit opfchrift belternpeld:

QUOI) DEUs ЕТ REGES шахты/п, HENRicUs Rosts,

JACOBUS NOMINIBUs, ANNA REGNIS

CONJUNXERUNT,

LUDOVICUS xtv GALLMRUM REX,

PRINCIPE вигвам—„тю, ЗЕРАКАКЕ AUsUs EST,

Die xxtv MART“ MDCCVIII.

’T GENE GOD EN DE WETTIGE KONINGEN,

TE WEETEN HENRIK DE ROOZEN,

yAKOB DE NAAIMEN EN ANNA DE RTKEN

HEBBEN VEREENIGD,

HEEFT LODEIVTK DE XIV KONING VAN VRANKRTK,

DOOR DEN GEWAANDEN PRINS, DURVEN VAN

EEN SCHETDEN

DEN 24. DAG VAN LENTEMAAND 1708.

III De zelfde voorzyde heeft de derde,en op de tegenzyde de Wysheyd op haaren glansrykcn

Cn
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en boven de wolken geplaatßen troon , houdende in de eene hand een gefloote bock en in de 1708"

ander eenen Koninglyken fchcpter. Het randfchrift is deeze (I) gewyde lpreuk: (i) _Praha

CX ‚31.10.

INITIUM SAPIENTIIE TIMOR DOMINI.

DE VREES DES HEEREN IS HET BEGINSEL DER

WTSHETD.

IV Met de ongekroonde beeldenis der zelfde Koningiune is de voorzyde van den vierden be

ilempeld , in wier rand dees tytel Raat:

ANNA, Dar GnArrA MAGNIE BRITANNIIB, FRANCIA: ET

HIBERNIIII. REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTANj'E, VRANKRTK EN

IERLAND.

Op de tegenzyde is een Ezel,belufl: op de Schotl'che difielbloem , doch die door ’t ruyken van

de Engelfche Roos, welke bem door eene vrou wordt aangebooden, daar van onder ’t пупки

ken zyner lange ooren afziet. Het randfchrift luydt aldus:

INIMICUS ODOR, APPETITUS FORTIOR.

DE HAATELTKE REUK VERWEKT STERKER LUST.

Zinfpeelende op ’t gevoelen der natuurkenners, welken willen dat de Ezels een afkeer van de

lieflyke roozegeur hebben. Op den voorgrond leeíl: men voorts dit opfchrift:

GALLI SCOTIAM AGGRESSURI SOLO ANGLORUM

ASPECTU FUGANTUR 1708.

DE FRANCOIZEN SCHOTLAND ZULLENDE .AANTASTEN

WORDEN DOOR ’T ENKEL GEZIGT DER ENGEL

SCHEN VERfì'AAGD 1708.

V Het borflbeeld der Britfche Koninginne Raat wederom, omzoomd door deezen tytel, op

de voorzyde van den vyfden.’ `

ANNA, Der Gana-IA MAGINIE BRITANNIII'., FRANCHE ET

HIBEIINIIE REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT-)_

BRITTANïE, VRANKRTK EN

IE RLAND.

Op de kuit van S CHO TLAND (S COTIA) ziet men op de tegenzyde de Engclliche 1) Нот;

en Franfche vloot onder deeze (I.) _randfpreukr _Gundula

a 0 n.:

FUGERE NON FALLERE TRIUMPHUS. “L

DE ZEEGEPRAAL BESTAAT 1N HUNNE' VLUGT, NIET

1N BEDROG.

1111 Фее]. Rrr rrr Waar
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1708. Waar onder tot meerder opheldermg dit opfchrift geleezen wordt :

GALLORUM CONATUS IN SÇOTIAM ANNAE

Magnje VIGILANTIA ELUSI

'.*. Л . . СЮ ID CCVIIJ

DE POOGINGEN DER FRANCOIZEN IN SCHOTLAND,

DOOhR DE IFAAKZAAMHETD VAN ANNA

DE GROOTE, FERTDELD 1708.

VI De zefde heeft de zelfde voorzyde als de tweede en derde, en op de tegenzyde geene ver-

bcclding , maar is met dit opfchrift bcílémpcld : 44

■ А ъ У, ; Л \ \ HENRICUS R OS AS, . , .

JACOBUS NOMINA, ANNA REGNA UNJ VIT MDCCVII,

CONFIRMAVITQue^ÀCTA IRRITA

LUDovici XIV GALLijb REGis CONSPIRATIONE

... PER PRiNciPBM SUPPosiTiTiuM JAGOBum DE WALLIS

MDCCVII Г. i;)

HENDRIK HEEFT DE ROO ZEN,

JAKOB DÉ NAAMEN, ANNA DE RTKÈNFEREENIGD Г707}

EN DOOR 'T FERTDELEN DER ZAAMENZWEERINGE

. .. FAN
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VAN LODEWIK DEN XIV KONJNG VAN 1708.

VRANKRIKy

DOOR JAKOB DEN GEfVAANDEN PRINS VAN WALLES,

BEVESriGD 1708.

VII De zevende, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde de Britfche Ko-

ningin in de gedaante van Bellona, wiens knien het verbaafdc Schotland, wegens de komft der

Franlche vloot voor Edenburg, oraarmd, doch waarop zy 4 zynen byftand , met een fchild en

fpeer gewapend , de vyandlyke fcheepen van die kuil jaagt } tuflchen dit om- en op-

fchrift :

CLASSE GALLica FUGata AD FRETÜM EDENBURGi,

XIV MARTH MDCCVIIL

DE FRANSCHE VLOOT VAN DE KUST VAN EDENBURG

VERJAAGD, DEN 14 VAN LENIE-

MAAND 1708.

VIII Binnen den zelfden tytcl ftaat op het voorftuk van den voorlaatften der Koninginne ge-

kroonde bceldenis , en op het ruggeftuk dit zcsregcllig Latynfch gediehe :

ANNA EN НЛЕС ILLA EST, GALLÖS DEPONERE FASTUM

QUAE DOCET, ILLA TUUM EST TERRA BRITANNA JÜBAR.

AUGUSTIS MAJOR PROAVIS TOT REGIBUS ANTE

FRUSTRA TENTATUM QUAE SUPERAVIT OPUS.

FATALEM VALUIT MACEDO VI SOLVERE NODUM

ARTIBUS AT PLACIDIS HAEC DUO REGNA LIGAT.

,, í .. . i. ■ .>. : 11: ../■:■ .

' h\ ZIE HIER IS DEÉZE ANNA,','. '

WELKE DEN FRANCOIZEN LEERT HUNNE

TROTSHETD AFLEGGENy

EN UW LUTSTER IS О BRITTANN1SCH R2K. . .

Zr IS GROOTER DAN HAARE DOORLUCHTIGE

■ VOOROUDERSy

:[ DIE НЕТ WERK, DOOR ZOO VEELE KÖNINGEN

ТЕ VERGEEFSCH VOORHEEN ONDERNOMEN,

IS TE BOVEN GEKOMEN.

ALEXANDER HEEFT DE NOODLOtTlGE KNOOP

MET GEWELD VAN EEN GEHAKT,

MAAR ZY HEEFT DE TWEE RYKEN DOOR EENELIEFLTKE

BEHENDIGHE2D ZE SAMEN

GEKNOOPT. ... '
i

IX De zclfde beeldenis, ftaat omzoomd door den zelfden tyrel op 't voorftuk, cn zit de

meergemelde Koningin op het ruggeftuk met eenen drietand , het teken van 't opperzee- (j)v,.f*«

vermoogen , in de hand op eenc zeekar, door twee paarden voortgetrokken j tuflchen dit ^jf11^"

op- en (1) omfchrift: • V 1418043!

Rrr rrr 2 MA-
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MATURATE FUGAM REGIQUE НЕС 1)1С1'ГЕ VESTRO

NON ILLI IMPERIUM PELAGI, MII-II SORTE DATUM 1708.

FAKT U вилке шк HIER EN zEGf ,MN UWEN KONING,

Dar DE HEERSCIMPPT DER 2ЕЕ NIET .MN

HEM, MEER ,MN MI DooR ’ï Lor

GEGEEVEN Is 1708. '

I-let mislukken van deezen aanílag maak

te zeer >groote verandering in де ontwor

ene‘ raadílagcn van ’t Franlche Hof, en

moedigde de Bondgenooten aan om hun

ne uyterfte krachten tegens dat ryk in

’t werk te ůellen. „ Tot dat eynde vertrok

de Hertog van Marlboroug, want, die was

nu weer te rug uyt Dnytíchland geko

men, den (t) derden van Bloeimaa'nd naar

Brabant, alwaar het leger voor ’t uytgaan

digt maand vergaderde. `Gelyk ook het

Franfche , waarover de Hertogen van

Bourgondië en Berry, verzeld van den te

rug gekomen Prins van Walles en den

Graaf van Thoulouze het bevel ůonden (2)

t'e voeren. Naa verfche-ydene gemaakte

beweegingen {loeg het leger derBondgenoo

ten zich eyndelyk by Loven , en het

Franfche te Genappe en Braine la Lieuze

zoodaanig neder als of men van zins waar

elkanderen onderling in deeze legerplaat

fen te verduuren. Dan de Françoizen

braken tegen alle verwachting des avonds

van den vierden van Hooimaand zeeríchie

lyk op en zonden zeßienduyzend (3) man

vooruyt over Enghien naar Aalft,met be

vel van alle bruggens over den Dender leg

gende achter zich af te breeken. Onder

tuchhen kwam het groot vyandlyk leger

tot op de hoogte van Hal , vanwaar het

de vooruyt gezondene benden lafl zondt

om rnet de uyterûe fpoed eerll: naar Nino

vcn , en gevolglyk des nachts, hebbende

ieder ruyter eenen voetgaft achter op zyn

paard, naar Gent te rennen. Alwaar zy

by het opengaan der poorten, zich mee

fter van de burgerwacht en gevolglyk van

de Rad zelve maakende de zwakke bezet

ting van ’t Ilot dwongen het zelve (4) on

derverdra teontruymen. Ondertuffchen

was ook e Graaf >van La Motte uyt

Walfchvlaandre met dertien duyzend man

en eenige [lukken gefchuts voor Brugge

gerukt, ’t welk, als geene bezetting heb~

bende, den zesden zich insgelyks overgaf:

wordende voorts nog de ûerkte Plaffendaal

door hem 'aangetaß en ítormenderhand

(5) veroverd. Het leger-der Bondgenoo

ten had zoodra geene kennis van ’s vyands

optogt gekreegen of volgde dien met den

uyteríien ípoed op de hielen , ja taflte zelf

zyne achterhoedeaan, maar dit belettede

hem echter niet zynen weg te (6) achter

volgen. lnvoege de Bevelhebbers der

Boudgenooten, vcrñaande het verlies der

gemelde lieden, een beiluyt namen om het 7

inderyl naar Oudenaarde te wenden ,op

hoope van den vooruytgefpatten vyand,

by zyn'e aftogt naar de Franfche grenzen ,

tullchen де Schelde en Leye te onderfchep

pen, en tot een hoofdgevecht te noodf

zaaken. Tot dat eynde wierden eenige

volken onder de Heeren Rantzou en (7)

Kadogan voornytígefchikt, omzich van

den doortogt van Leflînes te verzekeren,

terwyl het geheele ieger ook derwaart in

aantogt was. Op den middag van den

clfden ontdekten de twee vooruytgezon

dene Bevelhebbers het Franfch leger,’tgc

ne boven Oudenaarde langs veelvuldige

haagen` en (lruyken was gelegerd. Zy

gaaven hiervan aanûonds aan ’t groot leger

kennis en op ontfange orde hunne onder

hoorige manfchap bevel om den vyand

zonder tydverlies op ’t lyfte vallen. Zulks

zy den zelven met geen kleyne ílagting uyt

het dorp Bevere joegen. Ondertuílchen

kwam het groot leger over de Schelde hen

ten onderitand, ’t gene onder ’t vootttrek

ken reeds zynde in orde gefchaard, еще

trent (8) vier uuren des naamiddags op dat

der vyanden insgelyks aanviel. Schriklyk

verhief zich dan daarop aan alle kanten

een zeer fcherp gevecht, tuflchen ’t we- 8

дег2уд1`сЬе voetvolk, mids de ruytery,

om de veelvuldige haagen en holle wegen ,

alhier van weynig nut was. Doch waar

uyt de vyand nogthans de eeneachter de

anderen verjaagd en >`overhoop gelmeeten

wierdt, tot dat hy eyndelyk door achtien

Bataillons en eenige ruytery van achteren

ook zynde aangetaft den moed verloor(9)

en onder eene Íchriklyke {lachting ge

heel wierdt uyt het veld geflaagen, vlug- UO8P=8

tende het ontfnoerde overfchot met de

nyteríie verwarring, onder de gunít, van

den opkomenden nacht, tot onder het ge

fchut van Gent. Deeze heerlyke en volko

me zeege vinde ik op de vyf volgende

ennin en vereeuwí d.
P g g I Het
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I Het voorftuk van den eerften heefc,iondom hct zeer fierlyke borftbccld der Engdfche Ko»

ninginne, deezen tytel toe omfchrift:

ANNA, Dei Gratia MAGhje BRItannije, FRancije ET

HIBernijE REGina.

ANNAy DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN

IERLAND.

Het ruggeftuk verbeeldt een Overwinningbeeldtje op cenen verheven pylaar, aan wîcns voet- ft)Etirop.

ftal twee overwonnelingen geboeid leggen , en omhoog eenige Franfcbe vaandels gebecht zyn , Merk,

als waar van 'er zesenvyftig (i) ftaande hct gevecht waaren veroverd. Het om-cn opfchrift luydt n.ftuk,

aldus: 1708. paft

34«

GALLIS AD ALDENARDam VICTIS, XXX JUNII

M D С С V I I I.

DE FRANCOIZEN TE OUDENAARDE OVERJTON-

* NEN9 DEN 50 VAN HOOl-

MAAND 1708.

II De tweede verbeeldt op de cene zyde, onder de gedaante van Kaftor en Pollux, Marlbo- MeHuïi?*

rougen Eugeen, welke laatfteuyt Duytfchland in Nederland körnende zieh (г), even voor den li.fluk,'

flag in der Bondgenooten leger vcrvoegd had , zynde het omfchrift dusdaanig: 1708.

pag.i|,
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170B.

SALUTARIUM SIDERUM APPARITIO.

DE VERSCHE7N1NG DER HEÏLSTARREN.

ilHygini Mids ccnigen willen dat Kaftor en Pollux in flarren zouden zyn veranderd , ten minfte dat die

».XIV. op hunne hoofdcn , waar mede zy hier 00k verbeeld zyn, zouden (1) zyn nedergedaald. Op den

voorgrond lecft men die opfchrift :

EUGEN1I ET MARLEBORUGII FELIX CONJUNCTIO.

DE GELUKKIGE ZAMENVOEGING VAN EUGEEN EN

MARLBOROUG.

De tegenzyde vertoont in 't verfehlet de ftad Oudenaarde en wat voorwaart den geflaagen en

vlugtenden vyand -, waarboven tot randfehrift itaat :

VANDOMius IN FLANDRia, SICUT IN ITALia,

EUNDEM FUGIT ET UT FUGIEN-

DUS DOCET.

VENDOME^ IN VLAANDRE GELTK IN ITALIE, VLUGT VOOR

DEN ZELFDEN EN LEERT HOE НГ TE

ONTVLUGTEN IS.

Want gelyk voorheen voor Turin zoo wierdt de Hertog van Vendome, die onder de Priníén

van den bloede hier het hooge bevel voerde, thans in 'c byweezen van den Prins Eugeen in Nc-

derland insgelyks op de vlugt gejaagd. Het opfchrift van den voorgrond luydt aldus:

MULTorum MILLiüM GALLORUM CLADES AD

ALDENARdam, MDCCIIX

Die XI JULik

DE NEDERLAAG VAN VEELE DUTZENDE FRANCOIZEN

i

BT OUDENAARDE, DEN 11 DAG VAN

HOOIMAAND 1708.

Carm°îfb Eyndclyk ftaat nog op de dikte des pennings (t) decs dichtregel van den Romeynfchen Lier-

I.0T7. ' dichtcrî

NIL DESPERANDUM TEUCRO DUCE ET AUSPICE TEUCRO.

DAAR IS NIET TE IVANHOOPEN ALS DE ZELFDE 7R0JAAN

EN AANLETDER EN BESTIERDER IS.

III Op de eene zyde van den derden zietmende Prinfen Marlboroug en Eugeen ieder cenen lau-

werkrans in de hand hebbcn,cn,om die nog meer te verlieren, de blocmcn van eene trotfe leliilcng

piukken-, onderdie randfehrift:

AD EXORNANDAM LAUREAM.

OM DEN LAUWERKRANS TE VERSIEREN.

Welken
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Welken zy, door ’t bevechten van verfcheydene andere overwinningen, reeds bekomen had-A

1 08.

den. Op den voorgrond is nog dit opfehrift gefiernpeld:

EUGENII ET MARLBORUGII CONJUNCTIO, GALLORUM

DISSIPATIO.

DE ZAAIEVOEGING VAN EUGEEN EN MARLBOROUG IS

DE VERSTROOIj'ING DER FRANJCOIZEN.

De Franfche Haan een uytgefmeete ftuk broods, ’t gene aan eene visangel gehecht is, met

vreugde te gulzig inflokkende, wordt daarmede, in plaats van zich te verzaaden, buyten ver

wachting gevangen; waarom daarboven (laat:

VIE TIBI LUDENTI! NAM MOX POST JUBILA FLEBIS.

WEE U EoERzER! WENT запит zULr' G2", NEE

’T yUchGEN, scHREIyEN.

Hoe dit nu gefchiedde, geeft het opfchrift van den voorgrond te kennen:

GALLI, GANDAVO ET BRUGA CAPTA, ALDENARDAM 0133155

Y SESSURI VI-NCUNTUR, MDCCIIX

L' ` Х1 JULIr.

DE FRANqoleN, мы ‘a’ INNEEMEN VEN GENT EN BRUG

GE, EERErD 0M oUDENfMRDE TE EELEGEREN,

WORDEN oVERWoNNEN, DEN 11 шт

нооммлшэ 1708.

lV De eene zyde van den voorlaatflen verbeeldt де twee hier voorgemelde helden , welken den x Vir

vyand vertreedende elkanderen de hand geeven ,en door eene bovenvliegende Overwinning,onder libî

deeze (t) Ipreuk, gekroond worden: 19.513.

JUSTITIAQUE DEDIT GENTES FRENARE SUPERBOS.

HTHEEFT U VERGÚND DE TROTSE VOLKEN, DOOR GERECH

TIGHETD, TE BRETDELEN.

Om ’t welke uyt te leggen beneden op den voorgrond nog dit opl'chrift gelleld is:

STRAGES GALLORUM PROPE ALDENARDAM

rt lIULII 1708.

DE NEDERLAAG DER FRANQOIZEN BT OUDENAARDE DEN

rl VAN HOOIMAAND 1708.

Ор де tegenzyde leggen twee overwonne vyanden aan eenen opgerechten üandaard van be- v. ,

vochte wapenen der Françoizen gpkluyílerd , waarop eene nevensitaande Overwinning, onder m "g'

deeze fpreuk (2) van den zelfden ichter , туй: {гага

НЕС SUNT SPOLIA DE REGE SUPERBO.v

DIT IS DE ROOF VAN DEN TROTSEN KONING.

Sss sss z ’ Én
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1 708. Еп dewyl door deeze opgevolgde overwinning de eerfte hevigheyd der Françoizen , wegens het

‘__-_“ winnen van Gent, Brugge en Plalfendaal in den beginne opgevat , nu geheel gevallen was, zoo

ltaat op den voorgrond:

FUROR GALLORUM FRACTUS.

DE WOEDE DER FRANGOIZEN GETEMD.

V Boven het opfchrift LIBERTAS PATRIIE (DE VR THETD DES VA

DERLAND S) ziet men op de eene zyde van den laatlten den Leeuw der Vereenigde Ge-

weften in zynen tuyn, belend met deeze fpreuk:

N ESCIUS FERRE IUGUM.

GEEN j'UK PAST HEM.

Een blixemfchieht is op de tegenzyde onder deeze fpreuk gelteld:

VIS ET CELERITAS.

DE KRACHT EN GEZWINDHETD.

l

(*) IILDnl

т. 146.

Naa deeze nederlaag was het overfchot zetting lterk tien- of, zoo anderen willen,

van den gellaagen vyand achtet de Brugfche zelfs dertienduyzend (3) man onder de (3)Numl

tiyEump. (t) vaart onder het gefchut van Gent ge- ervaarenlte Bevelhebbers en den Maar- Щей",

{гейш- wecken, en het leger der Bondgenooten fchalk van Bouflers ter befcherming inhad. f01-833- '

. uk, . .. . .

mgm, eerlang door de Duytfche hulpbenden, Tuffchen den twee- en drieentwtntigften

36 welken den Prins Eugeen van de Moezel i dier zelve maand wierden de loopgraaven

naar Nederland gevolgd waaren, merke- ter wederzyde van de Nederdeule (4)geo (днищ,
lyk verlterkt. De Franfche landwallen,tot pend, en federt die begonne aanvechtin- Merkur. l'

dekking van Wallchvlaandre opgeworpen, gen onophoudelyk voortgezet, terwyl het 150123“; .
hadden de Bondgenooten thans ingeno- groot leger tot dekking der belegeraars, roofps’

men, dat land tot by Arras onder brand- de Franfche krygsmagt, welke dagelyksin

fchatting gelteld en eerlang alles vaardig fterkte toenatn , aan alle oorden gade

от Ryflel, de magtigfte ltad van ganfch lloeg. Want de Hertog van Berwik was

Wallchvlaandre, te belegeren: waartoe, met veele benden nyt Duytlchland aange

behalven het zwaar gelchut, de overige komen, en hadden de meelte bezettingen

voorraad met vyfduyzend wagens,onder der vyandlyke lteden, mids de Bondge

(1, Bump, geleyde van (2) veertigduyzend man, nooten in ’t belegeren van Ryffel volko

а“??? waar over de Prins Engeen zelf het bevel men bezig waaren, zich ter verlterkinge

пыжа voerde, veylig in ’t leger was aangeko- by haar groot leger gevoegd; ’t gene dus

149. men. Den elfden van Oogltmaand vondt honderdzesentwintig Bataillons en twee

honderdacht El'quadrons fterk, over Or

Zynde dit zinnebeeld en deeze fpreuk , om eenen hiervoorgemelden С”) Franfchen pennin te

beantwoorden, van den zelven ontleend, en voorts , om te verklaarcn wanneer die heb n

uytgemunt, de voorgrond nog met dit opfchrift beftempeld:

sTRAGEs GALLORUM PROPE ALDENARDAM x1

JULII MDCCVIII.

DE NEDERLAAG DER FRANGOIZEN BTOUDE

NAARDE DEN Il VAN HOO]

MAAND 1708.

zich Rleel berend, het gene van alle het

noodige tot het doen van tegenweer nietal

leen rykelyk was voorzien, maar eene be

chics, Bergen en Pevele naar Pha

lempin afzakte, en by zich nog dertig

zwaare
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zwaare ílnkken uyt Douay ontboodt ; zulks

niemand twyfelde ofde Françoizen zouden

den vyfden van Herfllmaand het verbonde

leger hebben aangetaft, niet tegenllaande

het ’s daags te voore ( 1) door zesenze

ventig Efquadrons en zesentwintig Batail

lons van voor Ryll'el verûerkt was. Maar

de Hertog van Marlboroug eerlang gewaar

wordende dat dit ilechts gefchiedde om

’t ondernome beleg te vertraagen , deed de

tenten ilaan, zyn leger ontoeganglyk ver

fchanfen en een gedeelte van ’t ekoome

onderûand weder te rug naar de belegerde

Нас! trekken. Alwaar de belegeraars tot

aan de vooríchuynte van den bedekten weg

waaren gekomen, . en om dien te beûor

men den zevenden van Herfllmaand alles

vaardig hadden, en ’t gene des ook door

vierduyzend granaatwerpers, behalven de

arbeyders, ten acht uuren (2) ’s avonds ge

fchiedde. Schriklyk was hier het gevecht ,

fchriklyk ook het vuur nyt alle ’s vyands

nog niet omvergefchootene buytenwer

ken en des een bloedbad waarvan weynig

weerga gezien was: de aanvallers echter

handhaafden zich aan verfcheydene oorden

des bedekten wegs, niet tegenllaande de

Maarfchalk van Bouflers door rnyme ver-.

geldingen de zynen by alle voorvallende

gelegenheden trachtte op te wekken , doen

de tot dat eynde, om aan geen geld gebrek

te hebben , van een ( 3) verlamd kanon , dee

ze driederhande metaale geldliukken , van

vyf, tien , en twintig lluyvers, munten.

 

I , II en III Alle drie hebben zy zyn gekroond wapenfchild aan twee kruyslings leggende Maar

fchalllokken gehecht, met welke hooge waardigheyd hy in Lentemaand des jaars (4) zellienhon

derddrieënnegentig door den Franfchen Koning begiftigd was. Voorts is op den grootllen het

wapenfchild nog met den Hertoglyken mantel, zes Franfche vaandels en de drie onderfcheydene

Ridderordren van Sint Lodew k, den Heyligen Geell: en Sint Michiel verzeld. Op de tegenzyden

leeft men, onder ieders onder cheyde waarde, dit opfchrift:

PRO DEFENSIONE URBIS ET PATRIIE 1708.

VOOR DE BESCHERMING VAN DE STAD EN VAN HET

VADERLAND 1708.

Sedert beflondt de Hertog van Vendome

uyt veertig zwaare liukken eenige Engel

lche en Staatlche volken, welken in het

vlek Entrieres (5) verichanû lagen, te bo

fchieten, doch wel ver van zich in ge

vecht, gelyk men andermaal meende,

met het leger onder den Hertog van Marl

boroug in te laaten, brak hy den vyfrien

den met ftille trommen op en deed van

Doornik tot Gent toe de Schelde, en van

de laatfie Нас! tot Brugge toe der zelver

vaart bezetten, waardoor de toevoer nyt

alle de grensfteden, by aldien met Oollen

de uytzondert, zoo aan ’t groot leger als

den belegeraaren wierdt afgefneeden. On»

dertuffchen waaren te Ooflende achtdny

zend (б) Engelfchen, veel buskruyts cn

allerhanden andere voorraad ontfcheept ,

en daarvan een groot gedeelte voor de be

legerde {’tad gebragt. Om den overigen

toevoer, die da el ks no alver root was
IIII ‘Dr-.Í y g g ’

van daar af te haalen , wierden dertien

Battaillons onder den Opperwachtmeeller

Webb en den Graaf van Nailou Wouden

burg derwaart geiluurd, terwyl het leger

onder den Hertog van Marlboroug, om te

dichter by de hand te zyn , tot boven Me

nen by Marquette was (7) voortgerukt.

Deeze nytgezondene benden federt door

nog twaalf regementen te voer, en achten

twintig Efquadrons verlierkt,onderfchep

ten den op weg zynden toevoer te Hoog

leden, en verllonden den achtentwintig

ßen dat de vyand onder den Graaf van la

Motte , drie- of vierentwintigduyzend man

Ilerk, in vollen aantogt was, om haar b

Wyncndaal aan te taûen. Straks hierop

fehaarden de geleyders hunne manfehap

in twee lynen aan ’t eynde van den naan

wen doorgang der twee boffchen,by ’tilot

Wynendaal , en {lelden ter wederzyden

van den doorgang in’t kreopelbofch zelf (8)

:Iftt ttt een

1708.

М

(2) Europ.

Merk

r. 1101€,

1708. pag.

107'!

( )Euro .`
hâlerlrur.P

1|.iluk ,

1708. pag.

309

l4) Luid'.

Woortlcb.v

Il deel,

fol»

(7) Europa

Merk.

Il. Íluk ,

1708. pag,

1.76,

(8)Europì

Merkur.

Il lluk, _

1708. pag.

1.78. r
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een regement, met lait van zich verborgen

te houden en niet tefchieten voor het gewis

lyk de ingetooge manfchap in de lenden

konde aantreffen. Naauwlyks was alles in

die Orde gefchaard ,of de aangekome vyand

begon met tien veldûukken te fchieten , en ,

naa drie (I) uuren hiermede achtervolgd te

hebben , in vier lynen te voet en even zoo

veele te paarde de naauwte in te trekken,

om de geleyders aan te tailen. Maar de

Françoizen waaren naanwlyks zoo ver in

de naauwte gekomen , dat zy op zyde voor

de in ’t kreupelbofch verfchoole benden

bloot Ilonden of zy wierden ter wederzy

de met eene volle laag zoo wel begroet,

dat en de rechter en flinker vleugel zich

daarop geheel zag ontfnoetd en overhoop

gelmeeten. De aanvallers echter herßelden

zich eerlang weder, ja deeden twee Batail

lons der verweerders wyken , maarzy ,wier

den door het hen voor de borft geworpe

1708.

(t) Europ.

Merk.

II. Iiuk ,

1708- pag.

2.79.

regement van Albemarle zoo lang opgehou

den,dat men tyd had om weer verfche ben

den aan te voeren. Zulks de aanvallers dus

zynde van voore gefluyt en door een ge

Iladig vuur nyt het krenpelbofch weder

zydlch in de lenden getroffen, beyden

hunne (2.) vleugelcu Op het middenlyf

in verwarring Iiortten, en eyndelyk ge

noodzaakt waaren, met verlies van tus

fchen de drie- en vierduyzend man, te

rug nyt de naanwte te wyken. En mids

dien de afgeflaage manfchap tot geenen

derden aanval te krygen was, deed die

den aftogt, liet eenig kanon in ’t bofch

ten proy achter, en de geleyders onver

hinderd met den toevoer naar het groot le

ger trekken. De gedachtenis van dit ge

vecht, waarin de verweerders maar tus

fchen de zes- en zevenduyzend man Iierk

waaren , is door de twee volgende pennin

gen vereeuwigd.

I Binnen her randfchrifr deezer tytelen is de beeldenis der Britl'che Koninginne op de voorzyde

van den ecriten венца:

ANNA, DEI GRATIA MAGNE BRITANNIIE, FRANCHE ET

HlBEItNIIE REGINA.

ANNA', DOOR GODS GENdDE KONINGIN VAN GROOT

BRIîTde'E, VR/INKRTK EN IERLdND.

Uyt het doolhof der ginl'ch- en herwaart gedaane togten, en bydehand gevatte onderneemin

(Bl Vírg

fEn. lib.
X- vf.xr3 des“ (3) ÍPrCuk:

gen om куш te behouden , jaagt de Nederlandfche Leeuw den Franfchen Haan 5 onder

r FATA VIAM INVENIENT.

НЕТ NOODLOT Z/IL ZTNEN WEG WEL VINDEN.

Tc weeten , om alle die voorgewotpene beleti'elen te konnen uyt den weg ruymen 3 fedett

НЕТ GEVECHT V/IN WYNENDÁÃL

DEN 28 VAN HERFSTMfI/IND I708.

PRIELIUM WYNENDALENSE 2.8 SEPTnMnnIs 1708.

II Dit rugllug is ook wel met een ander voorflult gepaard , waarop, boven deeze woorden

LIBERTAS PATRIAE, (DE VRTHETD DES VADERLIINDS) de

‚ Leeuw der Vereenigde Geweilen binnen zynen tuyn gelield is; belend met dit randfchrift :

NESCIUS FERRE JUGUM.

GEEN yUIt PESI' HEM.

Dc

(2) Europ.

' Merkur.

Il. пик,

1708. pag.

2.80.
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(i)Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1708. pag.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1708. pag-

г j I.

De aankomft van deezen toevoer ver-

oorzaakte gcene kleyne vreugde onder de

belegeraars, dewyl zy anderszins het be

leg niec zouden hebben können achrcrvol-

gcn. Ia de (lad zclvc, hoe zeer in den

beginne van alles voorzien , begon men nu

00k gebrek aan buskroyt te krygen. Waar-

om de vyand op den zelfden nacht als het

gevecht by dag te Wynendaal voorviel,

door cenige uytgefchikte ruyters , hebben-

de ieder een zak buskruyts op zyn (1)

paard, het zclvc poogde in dc bclegcrde

(lad te voeren. Dan door eenige op de

wacht Haande knechten de aannaderaars

te vroeg zynde ontdekt , iaakte flegts de

voorhoede in de (lad, de achterhoede keer-

de te rug , en van de middenílen wierden

veelen gevangen of door 4 aangaan van

*t buskruy r nevens hunne paarden te flen-

reren geflaagen. De belegeraars ondcrtus-

ichen hadden op de voor eene halve maan

gelegene doorfnydingen vcrlcheydene (tor-

men gedaan,en die 00k de eenenaa de an

dere,hoewcl tenkoftevan veele menfehen,

eyndelyk vermeeilerd, zulks den derden

van Wynmaand de halve maan zelve op

den (г) vollen middag wierdt aangetaft,

en de aanval zoo wcl voortgezct, dar. men

ze verovefde, by de veertig gevaogen

kreeg, en van tweehonderdvyftigman, die

ze befchermden, de meeílen nedervelde,

welken met zwemmen niet in de (lad ge-

raakten : waaruyt men by dit voorval zoo

ilerkop de aanvaliers vuur gaf, dat van de

zelvcn , eer die konden gedekt worden , wel

tweehonderdvyftig het leeven verlooren.

Des niet tegenflaande hidden de overigen de

vermceüerdc halve maan in, zuiks nu alle

vyandlykc buytenwerken daardoor waaren

veroverd, eu des federt alle krachten wier

den ingefpaunen om zieh längs den bedek-

ten weg wyder uyt te breyden, nog eenige

wapenplaatíen tc Winnen, de beer in der (lads

gragten te verbreeken , (з)Ьсг water daar-

uyt af te tappen , en eeuige nieuwe beuke-

ryen in den bedekten weg zelf te (lichten ,

zulks men eerlaog van de flinkere zyde

uyt vyfenveertig zwaare ftukken en vyf-

envyftig mortieren op de door den vyand

wedergeitopte walbreukc begon vuur te

geeven. Den eeuentwintigilen was de ga-

lerey over de gracht aan den rechteren

aanval voltooid, en men rer flinkerzyde,

yverigbezig om dien 00k vaardig te kry

gen. Maar dea volgenden dag 'smiddags

llaaken dc belegeraars een wit vaandel op

om te handelen. Des wierden de weder-

zydfche pandsluyden uyrgewiiTeld , dien

dag nog het verdrag wegens debezetting,

en op den volgenden dat der (lad en kaftel-

nye getroffen , uyt krachte van 't welke

de (4) Magdalene poort wierdt ingeruymd,

den vyfentwintigilen zeventienhonderd

Franiche ruyters naar Douay, en de ove

rige bezettelingen , nog over de zes-

duyzend man iterk , onder den Maar

ichalk van Bouflers in het îlot toogen;

't gene met dubbele gragten en veelvul»

dige buytenwerken voorzien is. Нес

Winnen van zoowel verweerde (lad

vind ik op de volgende penningen aange*

tekend.

1708.

(3)Europ:

Merkur.

Il.ftuk,

1708. pag.'

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1708. pag;

174.

I Eene gevleugelde Overwinning neemt, op de ecr.e zyde, van hft ter aardc lcggendeRyiîcl,

tot teken dat hec ingenomen is, den muurkroon van 't hoofd, tuflehen dit om- en opfchrift:

Ttt ttt z IN-
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INSULA FLANDRrEa G_ALLIS A FOEDERA-TIS EUREPTA,

INDEFESSA VIRTUTE

INVICTISSIMI EUGENII SABAuanz PRINCIPIS

MDCCIIX.

HEAT VLAAMSCHE RTSSEL DEN FRANGOIZEN,

DOOR DE BONDGENOOTEN ONTRUKT,‘

ONDER DE ONBEZWEEKE DAPPERHETD

VAN DEN ONVERWINNELTKSTEN EUGEEN

PRINS'VAN SAVOIj'E 1708.

De tegenzyde verbeeldt Minerva zittende 0p eenen ftapel van allerhande krygstuyg, welke aan

haaren rechteren arm een fchild houdt, beftempeld met het hoofd van Meduza; op wiens gezigt

een Franfch krygsknecht de vlugt neemt. Het om- en opfchrift is:

sPEs нозтшм PERTERRITORUM PRAEctsA,

PRUDENTIA Fon'rtssm.

DUcts MARLEBURGH, onsrnroNEM INSULANAM

PnoTEGEN'rIs.

D_E HOOPE VAN DEN VERSCHRIKTEN VTAND GEKNOT,

>DOOR DE WTSHETD VAN DEN

OVERjDAPPEREN HERTOG VAN MARLBOROUG

HET BELEG VAN RTSSEL DEKKENDE.

mmm, Op de dikte eyndelyk ,omleenen Franfchen (*) penning te beantwoorden,leelt men nog in de

лип. rondte deeze woorden:

SPECTANTE NEC QUICQUAM AUDENTE EXERCITU GAL

LORUM MAXrMo SUB DUCE BURGUNDIIE,

LODOVICI NEPo'rE.

ч

IN ’T GEZIGT VAN HET OVERGROOT FRANSCH LEGER

ONDER DEN HERTOG VAN BOURGONfîE,

~KLETNZOON VAN LODEWTK

NIETS DURVENDE ONDERNEEMEN.

II Den Prinfen Eugeen en Marlboroug, welken in Romeynl'ch gewaad verbeeld zvn, en ieder

eene lelybloem in de hand hebben, biedt het overwonne Ryfl'el, als eene deemoedige vrou,

tot teeken zyner onderwerpinge den lleutel der gewonne ftad aan, onder dit randfchrift:

LILIIS DISCERPTIS, LlLlUM CAPTUM.

NEE ’T EFRUKKEN DER LELIEN, RTSSEL

GEWONNEN.

Äma* 1
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J'ACTABAS QUONDAM CANTANDOr FUGAs'sE LEONESA.

GT STOETE VOORHEEN DEN’ LEEUW SLECHTS

KREEIEND'E yERyEE'GD TE

HEEREN.

Te weeten in ’t jaar (*) zellienhonderdvyfenvyftig. Waarom in tegenllelling op den voorgrond

llaat :

FLUVIUS SCALDIS SUPERATUS, HOSTE ASPICIENTE, Dra

26 NOVEMans 1708.'

DE RIVIER DE SCHELDE oz/ERGETOOGEN, IN ’T GEzIGT

VEN DEN Var/IND, DEN 26 2411

- SLAG TMA/IND 1708. '

I

1708.

(*) Il. Deel

fol. 404.

De regenzyde verbeeldt den Leeuw der Vereenigdc Gewellen binnen eenen 4welgelîooten tuyn,

onder dit randfchrift;

n

NEscIUs FERRE JUGUM.4

HET :YUK DRAAGEN IS HEM ONBEKEND.

En dewyl hy om het juk van dienllbaarheyd af te weeren en ter befcherming derhVaderlandfche

vryheyd, een bloot zwaard in zynen rechteren voorklaauw heeft, zoo leelt men nog op den

voorgrond :

LIBERTAS PATRIIE.

DE VRTHETD DES VADERLANDS.

Irnmiddels zynde de loopgraaven den

(i) Ешор. vierentwintigilerr (Q_,voon Brullel geopend

Wát( en de ftad twee dagen laater tulichen :de

1708. ' Naamfche en Lovenfche poort zeer heftig

Р‘В-З‘З- befchooten. liet de Каин/0111 nog dien

zelven avond omtrent tien uurendoor .vyf

of zesduyzend man den bedekten weg aan
tallen , waarin het regement van Dedig-l

nies en de Huffaaren lagen, welken de

aanvallers onbefchroomd -ontfongen en,

niettegenllaande de llorm negepmaal

hervat en dus het gevecht tot ten zes uuren“

’s morgens achtervolgd was , die eyndelyk

niet alleen noodzaakten het voortzetten

van den aanval te llaaken, maar op hunne

beurt met den'fabel in den vuyfl nyt 'den (2)

bedekten weg zynde te voorfchyn geko

men, joegen den afgeweezen vyand uyt

de voorheen reeds ingenomene (lands

plaatfen, onder ’t maaken van eene ylly

ke llagting, naar zyne wyder afgelegene

(2) Europ.

Merkur.

Il пик ‚

1708. pag.

314.

‘Q

loopgraaven te rug. By welk voorval.

men ,wil- datnvan de belegeraars'wel (3)

.vyfentwintighonderdman; en van dievan

binnen drie vierden minder zouden ge

fneuveld zyn. Hoe ’t zy de Staaten van

.Brabant >lieten ¿ook hunnen yver voor K0

ningI _Karel en zyne Bondgenooten blyken,

door het noodwendig geld te bezorgen:

zulks om dat te bekomen noch het gezag

der Verenigde Gewelien, noch dat hun

ner_Gemagtigden niet was gebruykt gewor

den. Naa ‘t millukken van deezen eerllen

aanval volhardde de Keurvorft den gehee

len volgenden dag met der llad werken te

(gp-Europ,

erkur.

II. link ,

1708. pas,

3132

befcbieten, en llondt, gelyk де uyrgezon- 

de'verl'pieders' gezamentlyk berichtten , in.

den volgenden nacht niet alleen eenen al

gemeenen llorm te ouderneernen, maar

ook met gloeijende koegels de llad te be

fcbieten, om de burgery, waar het moo

gelyk , daardoor tot eenen oplland te

Vvv vvv a bren
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1708. breiigen. Dierhalven als men ter verwee-

———— ringe en uyt voorzorge alles nu had by de

hand gebragc en den gedreygden aanval

iederen oogenblik verwachtte , verftond

men ten elfuuren integendeel hoc 's vyands

leger in beweeging , en weynig tyds

daarnaa, hoe het zclve, verwittigd zynde

Mefkur°P' vaD ^cr ß°Dt^gen00tcn komft over de

i.ftuk"' Scheide, met zoo(i)groote verbaasdheyd

1709. pag. het beleg opbreekende naar Namen gctrok-

ken was, dat het alle zyne gequetften ten

getale van achthondcrd, zeftien ftukken

kanon, vier mortieren, en cene groóte

meenigte pakkaadje had achtergelaa-

ten. Oit wel befchermen van Bruflel

en het onverwagt opbreeken van des

zelvcn beleg, door den Keurvorft van

Bcijere, hebben aanleyding tot hec

manten van deeze vier penningen gegec-

ven.

I Het kopftuk van den afgetrokken , en echter alhier met laurier veruerden Keurvorft, ftaatop

de voorzyde van den ecritcn -t binnen die randfehrift:

AUSPICIIS MAXIMiLiANi EMANuc'Lie, ELbctoris

BAVARiä.

ONDER НЕТ BELETD VAN MAXIM1LIAAN EMA

NUEL, KEURVORST VAN

ВEIJERE.

Op de tegenzyde ziet men den zelfden Vorft met eencn bevelftaf in de rechter hand , en in *c

verlchiet in vier ondcrfcheydene oorden zyne benden op de vlugt % te weeten op den Schel

lenberg, te Hoogfted, Ramilliesen Bruifel. Omhoog befchynt de FranfcheZon ecne Koningly-

ke kroon, die aan eene draad hangr, doch wier fchaduuw flechte boven des Kcurvorfts hoofd

gezien wordt) waarom daar boven itaat:

NON
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Te weeten zoo in 4 gevecht van Oudenaarde als Wynendaal. Op den voorgrond flaat nog 1708

tot oplchrift: 0 *

i

EUGENIO OBSIDENTE, MARLEBOURGio PROTEGENTE,

GALLO SPECTANTE, INSULiE CAPTíE

MDCCIIX XXIII OCTobris.

EUGEEN НЕТ BELEG DOENDE, EN MARLBOROUG DAT

DEKKENDE, IS RTSSEL, IN

*T GEZIGT VAN DEN FRANSCHMAN GEWONNEN

DEN zj FAN WÏNMAAND 1708.

De tegenzyde bevat het platte grondwerp der veroverde ftad, binnen deezen (1) Latynfchen ЩХЙр

dichiregel:

URBS ANTIQUA REDIT, MULTOS DOMINATA PER ANJNOS.

DE OUDE STAD KEERT WEER, DIE VEELE JAAREN

OVERHEERD WAS GEWEEST.

Eyndelyk is op de dikte des pennings nog geftcld dccze fpreuk van den Romeynfchen Min

nedichter :

NEC MINOR EST VIRTUS, QUAM QUERERE, PARTA TUERI.

НЕТ IS GEEN MINDER BELETD НЕТ GEWONNEN ТЕ

HANDHAAfEN, DAN НЕТ

WINNEN ZELF.

III De laatfte verbeeldt op de eene Zyde het ftandbeeld vanKoning Lodewyk, te Parys op de

plaats der Ovcrwtnninge eertyds opgerecht, cn dewyl achter 4 zclve cen Overwinningbeeld ge-

lteld is, 't gene cenen lauwerkrans boven 's Konings hoofd houdr, zoo gaf dit aan zekeren Gas-

konjer aanleyding om te vraagen of de gcmelde Ovcrwinning de boven het hoofd gehoude kroon

aanbragt of wegnam ; waarop de maaker deezes pennings zinfpeelende door dit bovengeftelde

randfehrift antwoordt:

AUFERT, NON DAT.

ZT ONTNEEMT ZE НЕМ, MAAR GEEFT ZE НЕМ NIET.

Op de tegenzyde is Vrankryk afgebeeld als eene verbaasde vrou, ter oorzaake de twee weerg»-

looze helden Marlboroug en Eugeen, naa 't omverwerpen vandeeze opgereebte fcheypaal, toc

de oude Franfchc grenzen doordringen. Het randfehrift is :

HANNIBAL ANTE PORTAS.

HANNIBAL IS VOOR DE POORTEN.

Wiens naam by de Romeynen zoo vcrfchrikkelyk was , dat zy dccze fpreuk , om hun-

ne kinderen vervaard te maaken , gebruykten. Op den voorgrond ilaat vooru dit op-

fchrift :

VIRTUTE INVICTORUM HEROUM FELICITER, INTRA

GALLi^ FINES REPULSO BELLO,

CAPTA INSula Die г\ OC-

TOBRIS I708.

lili Dttk Vvv YYt DOOR
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i7o8.

DOOR DE DAPPERHEYD DER ONVERIVINNELIKE

HELDEN IS RTSSEL,

NAA DE OORLOG OP DE FRANSCHE GRENZEN

GEBRAGT WAS,

GELUKKIGLYK INGENOMEN

DEN 25 DAG VAN WTNMAAND 1708.

(t)Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1708. pag.

187.

(1) In-

rop: Merk.

Ilftuk,

1708. pag:

3».

Vyf dagen voor het winnen van Ryflfel

was de Heer van (1) Ouwerkerk, Veld-

maarfchalk der Vereenigde Gewefteo, in

'c groor leger overleeden , en des zelfs lyk

onder ecne heerlyke krygsftaatfy, uyt het

zelve naar dé grafkeldcr zyner vooroude-

ren re Ouwerkerk- door Gent met vryge-

leybrieven der Françoizen,gevoerd. Want

die hielden als nog niet alleen de Scheide

en Brugfche vaart bezet , maar haddcn by

Brugge de dyken doorftooken , in de Schei

de verfcheydene dämmen , tot het onder-

waterzettcn van 't land , gelcgd , en zieh

längs den oever dier riviere ongemeenver-

íchanft , om aan de Bondgenooten dus den

overtogt te verhinderen en alzoo den Keur-

vorft van Beijere in het beleg te begunfti-

gen, 't gene (г) hy den drieëntwintigften

van Slagtmaand met by de zeventienduy-

zend man, geligt uyt de Heden längs de

Scheide en Maas, voor Bruflel had ge-

ílaagen. In die (lad lag eene bezettingvan

vyfcluyzend man, onder den Stedevoogd

Paskal , welke te vergeeflch aan den eenen

kant zynde opgeëyfcht , en aan den an

deren door het wysbeleyd der Sraatfche

Gemagtigden , Frcderik van Renswoude

en Johan van den Berg krachtdaadig on-

derfteund ,des ailes ter befcherming Met ver-

vaardigen , nieuw volk ligten , de bezettc-

lingen van brood, vlees, brandewyn en

verhooging haarer dagelykfche foldy vcr-

zorgen, en van het gevaar, waarmede

de ftad gedreygd wierdt, ten fpoedigfte,

dat docnlyk waar, aan den Hertog van

Marlboroug kennis gegeeven. Zulks die

met honderd Eiquadrons en vyftig Battail-

lons , midsgaders (3) ^c Prins Eugeen met

vyftig Eiquadrons en negentien Battaillons

den vyfentwintigften zieh naar de Scheide

begaven , от , niettegenftaande de vyand-

lyke benden aan den overkant zeer fterk

verfehaoft lagen, cchcer het overtrekken

te onderftaan. Dees optogt gefchiedde

zoogeheym, dat de vyand , hoewel hy

wist dat het verbonde leger over de Leye

gegaan was , van zynen optogt naar dc

Scheide geene kennis had. Aan wier

boord de Graaf (4.) van Lottum met de

voorhoede den zevenentwintigften 's mor

gens ten vier uuren by Harlebeek aanland-

de , aanílonds twee brnggen daarover

fmeet, en zyne , overgetooge manfehap

op de hoogre in ilagorde fchaarde. Im*

middels geraakte de Hertog. van Marlbo

roug ookte Kerkhoven over dien ftroom,

en tafite de vyandlyke benden zoo onvoor-

ziens te Berchem aan, dat 'er vyf- ofzes-

honderd gevangen en tweehonderd gedood

wierden, terwyl de overigen onder den

Heer van Soutenions het op een vlugten

fleldcn. Dit voorbeeld volgden 00k de

andere Franíche krygsvolken, welken op

de hoogte van Oudenaarde onder den Heer

van Houteford gelegerd waaren,ylings naa ;

zulks alle de met zoo groóte moeite ge-

maakte verfchanfingeu onnut,en het ovcrge-

trokkeleger/tgeneby diegelegenheyd twee

ftandaarden , een paar ketelcrommen , vec-

Ie pakkaadje en lcevensvoorraad bekomen

(5) had, nu in ilaat was от BruíTcl te

hulp te komen. Geevende het openen

der verfehaníle Scheide gelegeuheyd tot

het maaken van deczen penning.

erk.

Il.ftuk,

1708. pag.

3IJ-

(4) Europ.

Merkur.

I. it uk ,

1709. pag;

«3-.

(î) Europ.

Merkur.

I. «uk ,

17C9. pag;

114.

Op dc voorzyde ziet men de Scheide beyde haare armen door verbaafdheyd nytfteeken , we«

gens dat de Nederlandfche Leeuw den Franfchen Haan, hoe zeer längs der zelver boord ver-

fchanft, op de vlugt jaagt. Het randfehrift luydt aldus:

JACTA-

i
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1708.

NON DIADEMA, SED UMBRA.

GEENE KROON, MAAR HAARE SCHADUUW'.

Zinfpeelendc op de ydele belofte des Franfchen Konings, waarby aan dien Keurvoriì , zoo hy (”МОЮ

tegen den Keyzer_en ’t Ryk de wapenen opvattede, gelyk :enigen willen, (t) zoude beloofd zyn „h-c,

van hem tot Koning van Frankenland te zullen verhelfen. Doch wat hier van zy; op den voor- relandea

grond leeíl: men nog dit opfçhrift: Camp’ .

1708, pag.

. l.

SCHELLENBERGIUM, HOCHSTETUM, RAMELIACUM ET 4

BRUXELLIE HAC IPSUM LAUREA

DONANT.

SCHELLENBERG, HOCHSTET, RAMILLIES EN BRUSSEL

VERSCHAFFEN HEM DEEZENßAU

WERKRANS.

II De tweede is op de voorzyde beflernpeld met de kopflnkken der twee Staatfche Gemag

tigdcn, Frederik van Rheede, en johan van den Berg; welken gelyk ook de Stedevoogd Pas

kal, door de Vereenigde Staaten in eenen toegezonden brief, wegens hun beleyd en moedig

gedäaglidn ’t befchermen van Bruffel betoond, zeer naadruklyk bedankt wierden: Het randfchrifl:

uy ta u8:

у” ‘ FRIDERteus ADRrANUs DE RHEEDE, Bano DE

' ‘ ` " RENSWOUDE.

JOHANNEs VANDEN BERGH, CONSur. LUGDuNr

BATAvonuM.

FREDERIK ADRIAAN VAN RHEEDE, BAANDERHEER

VAN RENSWOUDE.

:YOHAN VAN DEN BERGH, BURGEMEESTER

VAN LETDE.

Dees tweede had ilaande zyn Burgemeellerlyk bewind in die Над en andere hooge Ilaatshedie

ningen zoodaanige blyken van zyne bequaamhe d gegeeven, dat de Vereenigde Staaten in ’t jaar

zeventienhondcrdzes, mids de Heer van Gelde malfen hunne gemagtigde te velde ор dientyd zich

aan de Hoven in Dnytfchland ophieldt,den zelven op den voorilag van den (2) Raad van Staate шпион

den achtiìen van Zomermaand des zelven jaars by voorraad tot hunnen Gemagtigde te velde be- dCrSmtm

noemden 5 invoege hy zich in die hoedaanigheyd , naa dat Bruffel door de Bondgenooten was in

bezit genomen, derwaart begaf, en de zwaarwigtiglie Iiaatszaaken met dien yver aldaar waar- ,706.,

nam , dat hy, op de te rugkomile van den Heer van Geldermalfen, tot bewindvoerder der Room- fol. 653;

fche Nederlanden nyt den naam van den Staat aldaar wierdt aangelleld, in deeerlle hoedaanighcyd

deeze belegeringe bywoonde, ja federt dat tweede bewind tot de overgifte dier gewellen met:

dien lof bediende, dat het zyne Keyzerlyke Majelteyt behaagde hem deswege haare opgevatte

gehoudenis door eenen afgezonden brief op het allernaadruklykll te betuygen.

Op het rnggefluk ziet men in ’t verfcbiet de verlolle {lad en voorwaart, ter wederzyde van

eenen ontílooken altaar, de Standvaíligheyd en Wysheyd , beyden door eene vliegende Overwin

ning, onder dit randfchrift, gekroond:

SERVATA SIC BRABANTIA.

ъ BRABANT ALDUS BEHOUDEN.

Te weeren door ’t Randvailig en wyslyk befchermen van BruíTel,als het ondergefleld opfchrift

te kennen geert; ‚

1111 fDeel. X x x' x x x SER
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1708.

SERVATAE CONSTANTIA ET PRUDENTIA BRU-

XELLAE, XXVI NOVembris

MDCCVIII. )

BRÜSSEL DOOR DE STANDFASTIGHEYD EN F00RZIGT1G-

HEYD BEHOUDEN, DEN z6 VAN SLAGT-

MAAND 1708.

Ill De cene zyde van den derden verbeeldt eenen zeer fnel vlugtenden Beer, aan wiens poo-

Dal ten vleugelen gchecht zyn. Het randfehrift, zynde van eenen (*) hiervoor befchreeven penning

fil. 498. eenigszies ontleend, luydc aldus:

EUGENII UMBRA PEDIBUS ADDIDIT ALAS.

DE SCHADUUÍFE FAN EUGEEN HEEFT HEM FLEU-

GELEN AAN DE POOTEN

GERECHT.

Dewyl,als gemeld is, de Prins Eugeen, het Ryflelfche îlot belegerd laatende , nevens den Her-

tog van Marlboroug met het groot léger over de Scheide gerukt was. Op den voorgrond ftaat

nog:

POSTQUAM DIRUIT RUIT.

NAA HT »Г FERZWAKT HAD IS НЕТ GEFALLEN.

Op detegenzyde ziet men in 4 verfchiet de Had BruiTel, en voorwaart eene voortrennende

Overwinning, welke in de eene hand eene fpeer en in de andere eenen eykenkranshoudtj belend

met die randfehrift :

OBSTABAT STRENUA VIRTUS.

DE MANHAFT1GE DAPPERHETD BELETTEDE НЕТ.

Eyndelyk leeft men nog op den voet dier zyde deeze woorden tot opfchrift:

GALLIS FUGATIS, OBSIDione SOLUTA BRUXEL-

LARUM, 28 NOVEMBris

MDCCVIII.

DE FRANCOIZEN FERJAAGD EN НЕТ BELEG FAN BRÜSSEL

OPGEBROOKEN, DEN 28 FAN SLAGT-

MAAND 1708.

IV Decze
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_IV Deeze rugzyde is ook wel met eene andere voorzyde gepaard , welke binnen eenen 1708.

drgtbeflooten tuyn den Leeuw der Vereenigde Gewelien verbeeldt, houdende in den rechre- *_i-1

ren voorklaauw een bloot zwaard, en in den ílinkeren den bundel van zeven pylen; onder dit

randfchrift:

NESCIUS FERRE IUGUM.

HT KENT GE'EN j'UK DRAAGEN.

Eyndelyk leeft men op den voorgrond deeze voorheen meermaal aangehaalde fpreuk:

LIBERTAS PATRIIE.

DE VRTHETD DES VADERLANDS.

Sedert het verbonde leger over de Schel

de getrokkeu en daardoor het verlaaten

van BrulIel te wege gebragt was, had het

zich in verlcheydene lighaamen verdeeld,

zoo om gemaklyker te konnen beíiaan en

den verkreegen overtogt over dien ûroom

Юниор, open te houden, als om den (1) toevoer

Muk- naar Купе! tegen alle vyandlyke aanílagen

Ligging, te beveyligen. Tegen wiens flot, naa de

n4 bezetting der Ptad daarin geweeken en ook

de tyd van den bedongen fiilûand ver

fcheenen was, de loopgraaven den negen

entwiutigûen van Wynmaand waaren

geopend en, mids het gebrek van ’t bus

kruyt, by ondergraavinge federt voortge

zet , tot dat men zich van de voorfchuynte

van den eerûen bedekten weg meefier zag,

waarop gevolglyk de noodige beukeryen

aangelegd en op die weder des avonds van

(ayeurop. den veertienden (2) van Slagtmaand de

ЁЖ? aangevoerde (lukken geplant wierden.

rios. ' Naa de belegerden federt verfcheydene

Р‘З' 3°3° 'fiandplaatfen de eene naa de anderen ver

looren hadden , maakten de aanvallers zich

ook eyndelyk van den tweeden bedekten

weg meefier, en wierpen daarin eene beu

kery van vier {lukken op, om zeker kleyn

werk, by eene halvemaan gelegen, over

hoop te fchieten. Immiddels kwam de

Prins'Eugeen van den gedaanen optogt over

de Schelde voor het belegerde flor te rug,

en deed de aanvechting met de aldus be

onne ondergraavingen nog geíladig voort

Мышь zetten, zulks men, om de noodige wal

II Ник, breuke te maaken, tot nogtoe geen kanon

Рав- geldt, maar daartoe op den achtllen (3)

(3) Europ.

van Wintermaaud als vaardig had, zulks

die van binnen nog dien dag om te hande

len de trom roerden. Het verdrag der:

overgaave op den volgenden tot weder

zydich genoegen zynde getroffen, begaf

zich de teruggekome Prins van Savoije,

verzeld door den Erfftadhouder van Vries

land in ’t Ilot, om den Maarfchalk van

Bouflers te begroeten, die hen, onder

’t loffen van ’t kanon en andere eertekenen

(4.) ontfong, en op zyne beurt weder uyt

de uytrogt , hebbende de pakkaadje aan

’t hoofd еи eyndelyk opgevolgd van den

Maarfchalk van Bouflers zelf; welke,naa

een mondgel'prek van omtrent een half

uur met den Prins van Naffou gehouden

te hebben, in 't voorby trekken door alle

de in het geweer gefchaarde Hopluyden

met de piek gegroet wierdt en die hy we

der met ontdekten hoofde groette, zynde

onder de troswagens eene kar door ver

{cheydene paarden getrokken en daarop

twee tonnen met de hiervoor befchreevene

metaaleg noodilukkíen gelaaden, die men

`den voorigendag (5) de bezettelingen afge

vorderd en toen daar voor briefjes о де

l'chatkar'n'er van Douay gegeeven had. Al

dus was, naa zoo veel _bloedvergietens,

Aen wederzydfch zoo aangelegde als very

delde` `poogingen , eyndelyk zoo mag

tige (lad, nevens haar _overllerk Ilot

onder de magt der Bondgenooten geval

len, en daar van de gedachtenis op alle

de volgende penningen den naakome

lingen, niet zonderrede , achtergelaaren.
~

.

Xxx xxxz I Het

leydde. Den volgenden dag gefchiedde М

(4) EUYOP»

erk.

l fiuk ,

X709- Pigs

122.

(5) Euro

hderk. PH
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I Het geharnafte borftbeeld des Keyzers ftaat op dc voorxyde van den «rilen, wicr rand dit

omfchritt voert :

JOSEPHUS I, Dei Gratia I NVICTISSimus ROManorvm

IMPERator, SEMPer Augustus, Germania,

HuNGARIJE, BoHEMIiEQUE REX.

JOZEF DE /, DOOR GODS GENADE ONVERWINLYKSïE EN

ALTTD DOORLUCHTIGE KETZER DER ROMETNEN,

KONING VAN DUrrSCHLAND, HONGAARTE

EN BOHEEME.

Boven de veroverde ftad vliegt op de tegenzyde de Faam op eene troropet blaazende, op wicr

anhangenden w impel ftaat:

INSULA RECEPTA.

RÏSSEL 1NGEN0MEN.

Vcrßs»



HISTORIPENNINCEN: VERA 54;

Verllaa door het woord Ryli'el het {lot dier Над, ’t welk zich op dien dag overgaf. Het bo

vengellelde randfchrift is deeze (I) fpreuk:

. /

IDQUE AUDIRE SAT EST 1708.

DIT TE HOOREN 1S GENOEG 1708.

I

En dewyl men deeze lIad , in het byweezen van den Erfprins van Hannover , welke tot aan

llaanden erfgenaam der Britfche kroone, by het kinderloos overlyden derKoningìnne Anna ver

klaard was, niet alleen gewonnen, maar alle de vyandlyke aanllagen verydeld , en de Maniche

benden alom gellaagen had 5 zoo liaat nog op den voorgrond:

RESERATIS GALLIIE CLAUSTRIS HOSTE SPECTANTE,

RENITENTE, FUSO,

CIESARIs ET FOEDERATORUM ARMIS FELIcInvs,

' GALLIAM INVICTAM VICTAM

VIDET DIVES TRIUMPHIS GERMANIA

CUM PROLE ANGLIIE 1708. *_

DE GRENSSLOTEN 7411 224112212 zTNDE GE OPEND,

_ IN ’T GEzIGT 7411 DEN TEGENSTRIEEELENDEN IIT/IND,

» VERSTROOID, DOOR DE GELUKKIGE

WEPENEN DES KETzERS EN DER EONDGENOOTEN,

zoo EESCHOUWT HET zEEGERTKE DUTTSCHLEND,

NEVENS DEN EREPRINS 11411 ENGELAND,

HET ONVERWINNELTRE 224112211: NU 022217011

NEN 1708.

r . .

II De ongemeen lierlyke beeldenis der Engelfche Koninginne, hebbende het hoofd met eene

kroone gedekt, _is op de voorzydevan den tweeden, omringd door deezen tytel:

ANNA, DEI GRATIA MAGNA; BRITANNIIE, FRANCIA?. ET

- HIBERNIIE REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT

BRITTANYE, VRANKRIK EN IERLAND.

Eene gevleugelde Overwinning, wier hoofd eene muurkroon torlt ,houdt op de tegenzyde in

de eene hand eenen zeegetalc en in de andere, boven de afbeelding van Ryllel,des zelts wapen

fchild, belend met dit randfchrift: '

1Ы$0Ъ1Е САРТ1Е MDCCVIII.

RTSSEL GEWONNEN 1708.

III Het Franfche ryk zit op de voorzyde van den derden, in de gedaante eener weemoedige

vrouwe, naait zyn verminderd wapenfchild, mids het , door ’t verliezen van Ryll'el , daar uyt

eene Leli verlooren had 5 waarom in den bovenrand lIaat: ‘

GALLIA MOERENSOB LILIUM DEPERDITUM.

VRANKRTK WEEMOEDIG WEGENS DE VER

LOORE LELI.

: Uyt welke bloem het wapenfchild der verloore пае bellaat. Op den voorgrond leell: men nog: I

I 708.

(I) Virg.

Aïn. lib. ll.

i. 103.

1111 Weel. _ Yyy yyy IN
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Ш; INSULA выпиши; CUM casTELLo'REsTiTUTA.

RrssEL МЕТ 2ТН sLor' ‚МН 'r' SPEENSCH VLEENDRE

WEERGEGEEI/EN.

b#Deeze gewonne дад en haar до: is op де tegenzyde, tufi'chen dit om- en opfchril't, ver

eld: ' а ‚ ‚

FOEDERATIS ADITUS IN GALLIAM APERTUS, URBE

REDDITA Dre 23 OCTonRIs, CA

STELLO DIE 9 DECEMaRts

" Jlunccvltr.
i

DE sar/1D DEN 2; ВАС РАН ИН’МЕЕНВ *l

EN НЕТ Ь‘ЬОТ ВЕН 5 0116 VEN WINTERMEEND 1708

2ТНВ'Е oI/ER'GEGEEVEN, ' ""

1s .MN DE EoNDGENoozEN DE WEG NAAR

„.I/’RHNKRIK GEB/MND. д ‘i
,ì

m {Воск IV Op de eene zyde van den vierden ziet men de befaamde ytoorn van Babel door Noa-ebs

Mous kap. naakomelingen t’hunne fchande bouwen, verzeldt van ldeeze (t) gewyde fpreuk Ш деп

ш-И- bovenrand: _ - l  4 г -

'CONFUNDAMUS LINGU'AM EORUM, UT NON

AUDIAT' UNUSQUISQU'E VOCEM"

PROXIMI SUI." '

LAAT ONS HUNNE TAAL VERWARREN, OP DAT NIEMAND

‚ DE SPRAAKE ZTNS NAASTENI/ERSTAA.

(I) Europ Door welken vergeeiTchen arbeyd en yerwarring der taale, het onderling ontfiaane gefchil der

мак, ° Franl'che (2) legerhoofden en de _vergecflche gins- en herwaart gedaaue togten betekend zyn. Het

ll. дик . ondergeüelde opfchrift luydt aldus:

xg08.pag.

5 .

RYSSEL VEL INSULIE PER PRINCIPEM EUGENIUM

OBSESISA 22 AUGUs'rx ET z; OCTOBRI:ñ

RECEPTA 1708. I 

` ‘ RafssEL DooR'DEN PRINS EUGEEN ВЕНЫ: VEN

oocsszmND EELEGERD EN DEN 2;

РАН И’ТНМААЫВ VERO

VERD 1708.

Onder de Prilftaande zon en aFgaande 'maan, dat is de vermindering van de glori des Franl'chen

(3) Joiua Konings, wordt op de tegenzyde де дад en het По: van Купе! met bommen befchooten, onder

kap.X. деде (s) gewydc fptellkz' ‘ '

' lslsTE bsoL 1N GIBEON, ЕТ LUNA 1N. VALLE .l ~ i

AJALON. `

vf.,n..

.. ,. . ч l

zoNNE зил MILLE ТЕ GIEEoN, EN Gr Mfr/:NE 1N'r'

`~ - “~DEL .ry/MONS. '

Zinl'peelende op de Zon het aangenomezinnebeeld desFranfch'enKoningì.fûp.'-den' 'voorgrònd

1еед men nog dit opfchrift: 7 ‚ CA
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cAsTELLUM RYsEI. oßsnssUM xxvrr остовы, Щ

RECEPTUM VERO IX DECnMnnIs.

l

HET лот ют RTssEL EELEGERD DEN 27. VHN WIN

MHHND, EN шмотки DEN 9 шк

« - WINTERMHHND.y

Eyndelyk is de dikte of rand des pennings met deeze dagelykf'clle fpreuk van Keyzer (I) Otto (r) Num.

bellempeld: _ _ _ Итог.

`, ‚ MDCCVIII

щитов. UNITA VALET. ш“

VEEL VERMÁG DE VEREENDE KRACHT.
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V Boven het gevecht te Oudenaarde voorgevallen, en waar in ’s Konings Kleynzoonen' Все

bevel voerende de nederlaag 'te beurt viel, leeft men dit jaarfchrift in den rand van den vyf

den:   e . . - - «
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Ik gaLLos VarIas DabIt aDenarDa Coronas. "!■

OVDENAARDE ZAL FERSCHEYDENE ZEEGEKRAN SEN

OP DE FRANCOIZEN VERSCHAFFEN. - - - л

i
* * " ч * »

En dewyl aidas het tegcndecl getarnte, van *t gene zeker Dichter Maugarde in zyn gedieht

den Franfchc Prinfcn , op *t aanvaarden van *t booge krygsbewind, voorheen voorfpcld had, zoo

ftaat nog op den voorgrond, ípottender wyze, dit opfchrift:

' " . • ■ - * **

FüGIENtibus EX VATICINIO GALLIS, VICTORIA PARTA

il JULn 1708.

DE FRANCOIZEN , FOLGENS DE FOORZEGGING, FLÜGTENDE,

IS DE OFERIFINNING BEHAALD DEN 11 VAN

HOOIMAAND 1708.

Op de tegenzyde is deílad en het flot van Ryflel, en daaiboven dit Hoogduytfch jaarfchrift

geftcld:

In oDenarDer sIeg besteht,

Dass rysseL fort noCh VIeí- weggeht.

IN DE ZEEGE FAN OUDENAARDE BESTAAT FOORTS

NOG НЕТ VERLIES FAN RYSSEL.

De voorgrond dier zelfäe zyde voert eyndelyk dit opfchrift:

SPECTANTibus HORTULANIS LILIUM DECERPTum,

zj OCTobris ET p DECembris 1708.

IN %T GEZIGT DER TUYNDERS RYSSEL FEROFERD, DEN

zj FAN IFYNMAAND EN DEN о FAN

WINTERMAAND 1708.

Verftaa door deeze tuynders de Franfche Priniên , in wier gezigt de ftad RyiTcl , vier Fran-

fche naam eene Leli betekent , van haaren fteng geplukt was. Op de dikte des pennings ftaat

voorts dit jaarfchrift : '

eVgenIe et MarLbro! DeLetIs foenora gaLLI.

GY ONTNEEMT, О EUGEEN EN MARLBOROURGl

DEN FRANCOIZEN HUNNE IN-

КОMSTEN.

VI In 't midden van vier Franfche vaandels is een Overwinningbeeldtje en daar rondom we

der drie Jauwerkranfen onder cene muurkroon gefteld : bevat tende de bovenfle de beeldcnis van

den PRINS EUGEEN (PRINCEPS EUGENIUS) benedewaart aan de rechter

hand die van den PRINS EN HERTOG FAN MARLBOROUG, (PRinceps

(OIIBock ET DIX MARLBOROUG) cn aan de flinker zyde die van den OPPERFELD-

Samneis MAARSCHALK OUfFERKERK (GENERALIS OUWERKERKE) on-

кар.ххш ^ег deezc (1) gewyde doch jaarduydende fpreuk:
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1708.

vmC feCerVnt hI tres arMIpotentes DeI. г

DIT DEEDEN DIE DRIE WAPENHELDEN GODS.

De tegenzyde bevat op den voorgrond den Prins Eugeen te paarde , in *t verfchiet het aan- (1

gevochte RyíTcl en in den rand dceze fprcuk, in naavolging van'(i) den Mantuaanfchen Helden- li

dienter:

VI FACTA VIA EST,

M D С С V I I I.

DOOR GEWELD IS DE WEG GE£AAND9 ,

1708.

VII De zevende heeft de zelfde voorzyde en op de tegenzyde het beleg van RyíTcl op eene tyJ$vîf'

verfchillende wyze, onder dit verfchillend (z) randfehrift, verbeeld: vs. 7.

CORRUAM EUM GLADIO IN REGIONE SUA.

JESaiä 37. MDCCVIII.

IK ZAL HEM DOOR НЕТ ZWAARD IN ZYN LAND FALLEN.

JESAIA 57. 1708.

VIII De eene zyde van den achtften vertoont in 't verfchiet de fiad Oudenaardc , en voorwaart

boven eenen ftapel van allerhande bevochee wapenenecneopftygende Overwinning} welke in de

cene hand den ftandaard der Vereenigdc Geweflen cn in de andere eenen lauwerkrans , onder dit

randfehrift, houdt:

ADVERSA ET AVERSA GLORIOSA.

DE VOOR- EN TEGENZYDE IS ROEMRYK.

Op den voorgrond dier zelfde zyde leeft men nog dit opfchrift:

FLANDRIA UTRINQUE TROPjEIFER A, CiESI EX ITINERE

GALLI AD AUDENARDAM, XII JULn

MDCCVIII.

VLÁANDRE RECHT UYT TWEE OORZAAKEN ZEEGESTAN-

DAARDS OP. ZYNDE DE FRANCOIZEN OP DEN WEG

NAAR AUDENAARDE GESLAAGEN DEN iz

FAN H001MAAND 1708.

Op de tegenzyde ziet men in 't verfchiet het verovetd Ryflel,~cn voorwaart drie uytgezondene

Gemagtigden , die het wapen van 't zclve voor hunne voeten hebben , als die fiad in de banden

der Bondgenooten fteilende. Het randfehrift luydt aldus:

VICIT PERVICAX VIRTUS.

DE ONPERZETTELYKE DAPPERHEYD HEEFT

GEWONNEN.

1111 'Deel. Zzz zzz Eyu.
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1708. Eyndclyk leeft men op den voorgrond dier tegenzyde nog dit opfchrift:

den

INSULTE VISCERIBUS LUDOVICI XIV EREPTjE, NE-

POTIBUS ET EXERCITU FRUSTRA RE

LUCTANTE IX DECembris

M D С С V I I I.

RTSSEL иГГ DE INGEWANDEN VAN LODEWYK DEN XIV

GERUKT, ZTNE KLETNZOONEN EN LEGER TE VER-

GEEFSCH TEGENSTRIBBELENDEy DEN 9

FAN IVINTERMAAND 1708.

IX Rondom het gekroonde borftbeeld der Engelfche Köningihne, waarmede de voorzytfe van

n negenden beftempeld is, leeft men in den rand deezen tytel:

ANNA, DEI GRAtia MAGníE BRitanniä, FRAnciä ET

HIBerniíe REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBRITTANJE, VRANKRTK

EN IERLAND.

Op de tegenzyde ziet met den Nedcrlandfchen Leeuw , onder wiens geweld de fleutcl van 't

gewönne Ryflfcl legt, met den cenen voorklaauw het Wapenfchild dier ftad, en met den an

deren cenen vlugtenden haan by de ftaart vattenj onder dit byfchrift:

NUNC TU GALLE FUGIS, DUM LEO BELGA FREMIT.

NU BEGEEFT GY Ü9 O FRANSMAN , OP DE VLUGT,

DEWTL DE NEDERLANDSCHE

LEEUW BRULT.

!.. - ' . .... ...'s'". '

(*) и. Dul Dienende dit om ecnen (*) hiervoor befchrceven Franfchen legpenning te beantwoorden. Op

fd. 404, den voorgrond ftaat tot opfchrift:

INSULA CAPTA XXIII. OCTOBris, ET ÄRCE IX.

DECEMBrís MDCCVIII.

RTSSEL GEWONNEN DEN 2}. VAN WYNMAAND,

EN НЕТ SLOT DEN 9 VAN WINTER-

MAAND 1708.

X. Deeze rugzyde is ook wel met eene andere voorzyde gepaard , welke den Stroomgod de

Scheide in eene zcer verbaasde gettalte verbeeldt , ter oorzaake de Franfche Haan op 't gezigt

van den aannaderenden Nedcrlandfchen Leeuw van zynen boord de vlugt ncemt, tegen zyn»

(*) iLbtcl voorhecn (*) gedaane betuyging, waarom in den boven rand ftaat:

(W.404.

JACTA
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JACTABAS QUONDAM CANTANDO FÜGASSE LEONEM.

1708.

GT POCHTE FOORHEEN, SLEGHTS KRAATENDE,

DEN LEEUW FERJAAGD TE

HEB В EN.

Tc weeten op den hiervoor gemeldet! legpenning, maar nu door de Scheide gedekt zynde

dor it hy op de aankomft van den Nederlandichen Lecuw geenen ftand houden, gelyk het op*

fchrift van den voorgrond beveftigd :

FLUVIUS SCALDIS SUPERATUS, HOSTE ASPICIENTE,

Die гб. NOVembris 1708.

DE S,CHELDE, IN T GEZIGT FAN DEN FTAND,

OFERGETROKKEN DEN гб DAG FAN

SLAGTMAAND 1708.

Merkur.

I.ftuk ,

1709. pag

i 24.

Hoe groóte ongemakken der Bondge-

nooten krygsmagt door de veelvuldige be-

weegingen had ondeiigaan,'cn te gelyk 00k

200 merklyke voordeelen als wel verdien

de vrugten van dien arbeydbekomen,zoq

vondt men echter nietgoed, hoeverook

het jaar verloopen was, den veldtogt,dan

naa het herwinnen der voorheen verloore-

ne fteden Gent en Brugge, te eyndigen.

Om deeze eerfte plaats re belegeren brak

hetgroot leger, onder 't bevel van den

Hcrtog van Marlboroug , den eífden. Van

Wintermaand van Bellem, in twee lynen,

(i)Europ. naar Mariebeeke (1) en Melle, gelegen

aan de Benedefchelde,op,en floeg zieh de

Prins Eugeen , vyf dagen iaater over dien

ftroom zynde getoogen , met zyne onder-

hoorige bénden te Ename neder; waarop

den volgenden dag die ftad zieh, door de

daartoë vèrordendé beödeh,onder het beleyd

van den Graaf van Lottum, den Erfprins

van HeíTenkaflel en den Graaf van Tilly,

berend zag. De Hertog van Marlboroug

(i)Europ. nanj (i).daarop zyn verblyf re Mariebeek,

LOüii, ora te, riader by de drie aanvechtingeñ te

zyo, wier eene aan de zyde van het îlot,

de tweede tuiTchen de Keyzerfche enBrus-

felfche poort , en de derde tuiTchen die van

Sint Peter en van Kprtryk den vier- en

vyfentwintigílen dier maand nog wierden

geopend. Onderwylen men in alles, tot

het openen dier loopgraaven , bezig was te

vervaardigen , rukteu eenige benden den

tweeëntwintigftenvoor 't flot Roodenhuys

't gene op de vaart. van het Sas van Gent

1709. pag.

izó.

gelegen, en als nog, от zyne groóte aan-

gelegenheyd , door tweehonderd Françoi-

zen (3) bezet was. Op hunne aankomft

vervaardigden zy ftraks de noodige fchans-

korveu, ja plantren het geichutop de door

hen opgeworpe beukerycn ; waarmede den

zesentwintigften het ílot zoo ílerk be-

íchooten vvierdr, dat de bezettclingen , te

vergeefich eenen vryen -bytrogt verzogt

hebbepde, dierhalvengenoodzaakt waaren

zieh tot krygsgevangen over tc geeven.On-

dertuflehen waaren de aangelegdeaanvech-

tingen voor Gent tot aan de voorfchuyn-

te des bedekten wegs niet aileen voorrge-

zet, maar den negenentwintigften (4,) alle

beukèryén, en zoo groot getal van mor.

tieren vaardig, dat men, den volgenden

dag de ftad befchietende , in ftaat was от

haar door het ingeworpe vuur, ten ftrafle

van de FranÇoizcn eerryds zoo ligtvaardig

binnen háare muuren ontfangen te heb-

ben, toteen puynhoop tc maaken. Maar

die van binnen zoo fchriklyke verwoefting

niet willende afwachten , zönden den Prins

van Ifenguîen , nevens twee andere Hop-

luyden, aan den Hertog van Marlboroug,

die den bezettelingen het uyttrekken met

(5) alletekenen van eer toeftond, moeten-

de tot naakoming des verdrags ftraks

wederzydfch gyzelaars gegeeven cn

twee poorten den Bondgenooteu in-

geruymd worden. Dus wierdt Gent

herwonnen, en gaf dit aanleyding tot

het ' maaken van deeze drie peunia-

gen. . . • \ .

(j) Europ:

Merkur.

I.üuk,

1709. pag;

127.

С4У Enrop.

Merkur.

I. ftuk ,

1709. pag;

(5:) Europ,

Merkur.

I. ltuk ,

1709. pag,'

130.
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I. De ftad Gent is op de eene zyde van den eeriten, onder dit bygeftelde randfchrifr, vcr-

beeld:

1
I

AUTORITATE ET POTESTATE.

DOOR ONTZAG EN VERMOOGEN.

En met door lift, gelyk de vyand zieh van de zelve voorheen mcefter gemaakt bad. De

voorgrond voerc nog die opfchrift :

PRUDENTIA FORTissiMi Ducis MARLBorugii

TRADidit CAROLO III GANDAVUM,

POST OBSiDioNEM s DIERuM,

Die 2p DECembris 1708.

DE VOORZIGT1GHETD VAN DEN MOEDIGSTEN HERTOG

FAN MARLBOROUG

HE EFT GENT, NAA EEN BELEG FAN V7F DAGEN9

ONDER НЕТ GEBIED VAN KAREL DEN III GEBRAGTt

DEN X9 DAG VAN W1NTERMAAND 1708.

In 4 verfchiet der tegenzyde ziet men de uyrgetrokke FRANSCHE BEZETTING

(GALLicum PRíESidium) en voorwaart DEN HEER LA MOTTE (MON-

SieuR LA MOTTE) met de eene knie op den grond leggende aan den Hertog van Marl-

boroug eene handfehoen, zinnebeeld van Gent, aanbieden: mids de Franfche naam dier Had

eene handfehoen bctekent. Het randfehrift is dusdaanig :

CAROLI V IMPeratoris A GALLIS TECHNIS RAPTiE,

ET CAROLO III RESTITUTE

CHlROTHECiE.

DE HANDSCHOEN, DOOR DE FRANCOIZEN VAN KETZER

KAREL DEN VTFDEN MET LIST ONTNOMEN, AAN

KAREL DEN III fVEERGEGEEVEN.

5Te
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Тс weetcn: in 't jaar vyftienhonderdnegenendertig , als deGentenaars tegen dien Keyzer op- 1708.

ftaande,' hulp van de Françoizen (1) verzogten. Voorts'llaat nog op de dikte deeze (г) fpreuk -- t —

van Euripides: ( . &¿¿css

des Pais-

Bas tom.

MENS UNA SAPIENS PLURIUM VICIT MANUS. ii.pag.4T.

/ (г) Polyb.

lib. Leap.

DE WÏSHETD VAN EENEN MAN ALLEEN GAAT НЕТ 3î-

HANDWERK VAN VEELEN ТЕ

В O VEN.

i

II De tweede voert rondom het gekroonde borftbeeld der Engelfche Koninginne , waarmedc

zyne voorzyde beftempeld is , deezen tycel tot randfehrift :

j I

ANNA, DEI GRAtia MAGnä BRitanni«, FRAnci£ ET

HIBerniä REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN

IERLAND..
% -

/

De tegenzyde verbeeldt , in naavolging van eenen Franfchen penning, door ons hiervoor (*) (•);/;. ri#rf

befchreeven, in den Vlaamfchen tuyn eenen opgerechten wapenftandaard , aan wiens voet de /W. 149.

Maagd en Leeuw van 4 zelfde Geweft zyn verbeeld en vcrzeld van dit randfehrift :

SPES ET OPES HOSTIUM REBELLIUMQUE '

FRACTAE.

DE HOOPE EN MAGT DER VYANDEN EN WE ERSPAN NEL

LINGEN VERBROKEN.

4 t

Werdende door de weerfpannelingen , die genen verftaan, welken, niet tegenftaande zy den

eed van onderwerpinge aan Koning Karel hadden afgclegd , echter aanleyding tot de hiervoor-

gemeldc overrompeling van Gent gegeeven hadden. Op den voorgrond ftaat :

GANDAVUM RECUPARATum Die 50 DECembris 1708.

GENT HEROVERD DEN 50 DAG VAN WINTER-

AIAAND 1708.

III Deeze rugzyde is 00k wel met eene andere voorzyde gepaard, welke met den Leeuw der

Vcreenigde Geweften, voerende eenen bundel pylen en een bloot zwaard, binnen eenen digtge-

flooten tuyn beftempeld isj onder deeze bovcngeftelde fpreuk:

NESCIUS FERRE JUGUM.

НЕТ JUKDRAAGEN IS HEM ONBEKEND.

Op den voorgrond ftaat nog:

LIBERTAS PATRIAE.

DE VRTHETD DES VADERLANDS. ,

ППЪеек Aaa aaa a De

1
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Mtíerk.

t. ftuk,

1709. pag,

i'-

1708. De belegerden, gelyk zy zieh tornog-

——— toe met een'gcwis cratzet gevleyd hadden ,

bedongen by ingegaane voorwaarde, dat

die van geene kracht zoude zyn, by aldiea

'er immiddels een zoodaanig onderftand

opdaagde , dat de Bondgenooten daardoor

genoodzaakt wierden het beleg te mocten

opbrecken. En zekerlyk, de Maaríchalk

i) Europ. ( 1) van Bouflers verftaande hoe Gent bele-

gerd was, had zieh den zevenentwintig-

ften van Wintermaand, om het te hulp te

komen, verzeld van eenige mindere Be-

velhebbers en Hopluyden van Parys naar

Douay opreys begeeven , maar onderwege

verftaande dat het' verdrag der overgaave

reeds getroffen was , keerde hy onverrich-

ter zaake even fpoedig weer terug naar

'cHof. Zulks de vyandlyke bezetting,

nog omtrent veertienduyzeud man fterk,

den tweeden dag des nieuwen jaars met

llaande trommen,vliegcndc vaandelsen me-

devoerende zes ftukken kanon, (г) over

M Europ. Gavere längs den kortften weg naar Doorr

Merkur. ., & i j j T

I.ituk, nik toog.. Den* volgenden dag omtrent

i7os>.pag. dea middag deed de Hertog van Marlbo-

roug zyne ftaatlyke intreede in Gent , aan

Wiens poort hem de Magiftraat, onder

't doen van eene fierlyke aanfpraak?, der

ftad ilcntelcn in een goud bekken aan-

boodt, ja de huyk nu weer als voorheen

naar den wind hangende , zag men de zelf-

de ftedelingen , die de Françoizen nog

over weynige maanden als met opene ar

men ontfangen hadden, thans wegens hun

gevvenfeht vertrek en de in ichyn verlang

te verlosfing openbaare dankzeggingen in

hunne kerken doen, en andere vreugdete-

kenen bedryven. Welken federt verraeer-

»33

derd wierden op de ontfange tyding hoe

de françoizen de ftad Brugge, die de

Hertog van Marlboroug door eenen (3)

trompetter reeds had laaten opeyfchcn , ue-

vens de andere door den vyand tot nogroe

in dien oord bezet gehoudene wyken,

hadden verbaten. Want de Franfche be

zetting te Brugge had niet zoodra verftaan ,

hoe die van Gent, onaangezien des zclfs

fterkte, de voorgemelde gemagtigden om

te handelet aan den Hertog van Marlbo

roug' hadden gezonden, of zy begoßen

aaoftonds den noödigen toeitcl tot het cfnf-

ruymen dier ftad te maaken , uyt vreeze

dat haar by langer vertoevinge , anders den

voorgenomen aftogt zoude belet worden.

De ftad wierdt dundos nachts tuffchen den

tweeden en derden van Louwmaand door

de Françoizen cmtruymd, neemende hun-

nen weg naar den kant van Dixmuyde en

(4) Nieupoort. Op den zelfden tyd ver

lieren zy 00k de fterkte Plasfendaal, het

veríchanfte dorp Leffinge en voorts alle an

dere ftandplaatfen van dien oord , welken

zy tot nogtoe hadden bezet gehoudeu.

Brugge aldusvan bezetting zynde ontheft ,

verfcheenen des zelfs Gemagtigden (5)

voorden Hertog van Marlboroug om zieh

aan de regeering van Koning Karel op

nieuws te oederwerpen. De Britfche

Veldheer nam deeze aanbieding aan ,

zendt de noödrge bezetting in die ftad en

wierdt aldus decs langduurige en overzwaa-

re veldtogt , naa de eerftvcrloorene fteden

herwonnen te hebben , met geene kleyne

glori beflooten en wegens het bekomen

dier voordeelen dees penning daarop ge-

maakt.

(3) Europ.

Merk.

I.ituk,

1709. pag.

131.

(4) Europ.

Merk.

I ftuk,

1709. pag.

144«

(0 Europ.

Merk.

I.ftuk, ч

1709. pag.

I4V

De cene zyde verbeeldt het Franfche ryk in de gedaante eener treurige vrouwe, wegens dat

uyt het Franfche wapenfchild, 't gene aan eenen dorren boom gehecht is, cen der drie hoofd-

lelicn is gevalleni gelyk het randichrift beveftigt :

GALLIA MOERENS OB LILIUM DEPERDITUM.

VRANKRYK BEDRUKT WEGENS DE FERLOO-

RE LEU.

En

4



HISTORIPENNINGEN: V Boek.
555

En dewyl door decze verloore leli de ftad RyiTel , ah welke zoodaanigen bloem in haar (child 1 708.

vocrt, verftaan wordt, 200 lceft men nog op den voorgrond: —

INSULA FLANDRr* CUM CASTELLO RESTITUTA.

RTSSEL MET НЕТ SLOT AAN НЕТ SPJ4NSCНУLAЛNDRE

WEDERGEGEEVEN.

Naail de Scheide , die op haare waterkruyk leunt, ondeifteunt de lof blaazende faató een tafc-

reel , »t gene op de rugzyde onder verfcheydene kroonen aan eenen wapenftaridaard gehecht , dit

opfchrift vbert :

SCALDI TRAJECTA, VALLO HOSTium PERRUPTO,

BRUXELlis LIBERAtis

DUCE BURGÜNDiä IN GALLiam FUGATO,

GANDAVo ET BRUGIS RECEPTis.

DE SCHELDE O VERGETROKKE N,

DE BESCHANSINGEN DER VYANDEN DOORBROKEN,

BRÜSSEL VERLOST,

DE HERTOG VAN BOURGONDIË TOT IN VRANKRYK

VERJAAGD, \ T

EN GENT EN BRUGGE HERIVONNEN.

' i

Waar door, gelyk het daarrondom gcftelde randfchrift beveftigt , de veldtogt zeer roemryk

gee'yndigd was :

EXPEDITIO FOEDERATORUM FELICISSIME FINITA

M D С С V I I I.

DE VELDTOGT DER BONDGENOOTEN GELUKKIGLYK

GEÈYNDIGD 1708.

Waarlyk! zoo men dc zaaken daarin

verricht te gelyk, en als met eenen opflag

befchou\vt,moet men door verwondering als

verrukt ftaan: want de voorgevallene krygs-

verrichtingen zyn van zoo groóte aangele-

genheyd, dat naauwlyksde volgende ecu-

wen daaraan zullen können geloof geeven.

Men zag met het openen van den veld

togt iu Nederland de Zoonszoonen van

den Grooten Lodewyk aan 'thoofd zyner

ontzaglyke benden verichynen, als verze.

kerd van iet waardigs aan de komft van

zoo hooggeboorene Prinfen , te zullen ver

richten; en voórwaar, zy verméèfterdèn

Gent, zy namcn Brugge by verrasfing

en PlaiTendaal formender hand in, maar

hadden naauwelyks tyd om zieh deswege

te verbeugen ofvonden by den aftógt buy-

ten verwachtinghnn leger aangetaft en bin

nen weynige uuren zieh genoodzaakt als

vlugtelingentotdezelfde ftad te rügte kee-

ren , waaruyt zy nog onlangs als overwin-

naars getrokken waaren. DeBondgenooten

integendcel , door zoo aanmerkelyke zeege

begunftigd, iloegen het beleg voor RyiTel,

de magtigfte (lad van ganfeh Walfchvlaan-

dre , en verydelden niet alleen alle de aan«

gewende poogingen van het herilclde Fran--

(che leger van buycen , maar kwamcn 00k

eyndelyk alle de hinderpaalen te boven,

welken door eene overtalryke bezetting,

onder 't beftier der afgerechtfte Veldhee-

ren en als in 't gezigt van geheel Vrank-

ryk, om het beleg re verduureu , van tyd

tot tyd waaren by de handgenomen. Ver- *;

geeflch was een vcrraad op Aath beftoo* '

ken : vergeeflch eenige uyrgezetre benden

by Leffinge aangetaft, vergeeffch 00k hec **'

onderfcheppen van den opweg zünden toe- »

voer by Wynendäal ondernomen , als

ftrekkende de een- en aridermaal aldaar

gedaanè aanval alleen om de krygskuudc

der Bondgenooten te meer te doen uyt-

munten , door eene zoodaanigc ftandplaats

tot het gevecht uyt te kiczen, waardoor

zy met eene kleyner magt eene grooter

niet alleen het hoofd booden, en met be-

bloede koppen te rug joegen,maar den aan-

betrouwden roevoer, nevens de aldaar be-

vochte zeegetakken , roemruchtigin 't leger

bragten. Van geen beter gevolg voor hen

was het onderwater zctten der Brugfche

Aaa aaa а г pol-
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17°%' polders of het bezetten , opftoppen en ver-

fchaulcn der Scheide en Gentiche vaarte :

Want de Bondgenooten , шее eene weer-

gaalooze vaardigheyd voortgerukt, raak-

ten zonder bloedvergieten over dien ftroom

en alle hinderpaalen re boven ; ja dwon-

gen den verfchanften vyand alle zyue aan-

gelegde werken , metachterlaacinge van een

groot gedeelte zyner pakkaadje te ontruy-

men, en gelyk Beijere van Bruflel, zoo

ook de Prmí'en van den bloede naar huu-

ne grensfteden te wyken. Oridertuflchen

wierdt eeríl RyiTel, gevolglyk des zëlfs'

overfterk flot veroverd, en door 't herwin-

nen van Gent , Brugge en andere eerft ver-

loorene plaatfen de veldtogt tot geenen kley-

nen Iuyftervan der Bondgenooten heromge-

voerde wapenen met het eynde des jaars

ook te gelyk geëyndigd. Alle welke voor-

deelen men met eeoen opflag des oogs op

de twee volgende ponningen kan befchou*

wen.

I De Oorlogsgod Mars zit op de eene zyde op eenen ftapel bevochte wapenen, vcrtrapt het

Franfche fchild met zynen flinkeren voet , en houdt in de eene hand de banier der Ver-

eenigde Geweiten en aan den anderen arm het Engelfch wapenfchild ; binnen dit rand-

(chrift: i

V DE TROTSHEID VANDE FRANSEN ALEXANDER,

LEG* HIER FERTRAPT VAN BRIT EN NEDERLANDER.

Onder welke afbcelding nog op den voorgrond ftaat :

НЕТ JAAR MDCCFIII GELUKK1G DOOR DE NEDERLAGE

DER FRANSSEN, SPAANSE EN

BEIJERSE.

Op
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(диет.

der Staat.

Gener.

19 April

1 7 06.

de dees geheele oorlog in Nederland,

was door den Heer Ferdinand van Col

Op де andere zyde rondom де ЬееШепШ'еп van FRANS EUGEEN, van JOI-IAN 1708.

HER'roG VAN MARLBURG, HENDRIK HEER VAN OUWERKERK ——-—

en van JOHAN FRISo PRINS VAN FRIESLAND, zyn in tien onderfcheydene

rondten de AANSLAG OP SCHOTLAND MISLUx'r, de SLAG BY OUDE

NAARDE, de AANSLAG OP AAT MISLUKT, de TREFFING BY WY

NENDAAL, DE SCHELDE VEROVERD` de TREFFINGE BY ` \

LEFFINGE, BRUGGE GEWONNEN, BRUSSEL ONTSET, RYSssr.

GEWONNEN, en GENT HERWONNEN, binnen dit omfchrift, verbeeld:

MEN LOI/'E EN БАНКЕ GOD EENDRdGTIG МВТ МАЬКААК:

DIE TIENMJJL ONS DEE SLdeN EN WINNE IN DIT ïdER.

Il Op de eene zyde van den tweeden vërtreedt де Fnam eenen verílaagen vyand, en blaafls den

lof uyt der Bondgenooten, met by KERKHOI/E, BING EN en OUD EN/I/IRDE (nw-,s_

over de verfchanûe Schelde geraakt te zyn, Waarvan zy de kaart in haare {linkcr hand houdt; En. hb.

onder deeze (r ) fpreuk: V1.;t.8e6,

FAMAM EXTENDERE FACTIS,

HOC VIRTUTIS OPUS.

DE мим DooR HELDENDEÄDEN Ura“ TE BRET

DEN, DET 1S HET WERK DER '

ВАРРЕКНЕТВ.

Pallas ’t zinnebeeld der Vereenigde Geweften is op de tegenzydc gezeeten , en houdt in de rech

ter hand eenen dolk, doorl eene {lang omwonden, en met de andere hun wapenfchild aan eenen Slsilîlaud;

Греет gehecht; belend met dit (2) randfchrift: “жги,

CEDANT, DRUSE, TUI, CEDANT, TRAJANE, LABORES.

.DAL О DRUSUS EN TRÄj'Ä/ÍN! UWE KRIGSONDER

NEEMINGEN HIER VOOR

‘ ZWIGTEN.

Op den voorgrond leefl: men eyndelyk het herwinnen der eeril: verloorene plaatl'en:

GANDAVUM, BRUGGE, PLASSENDAAL CAPTA 1708.

GENT, BRUGGE EN PLÁSSEND/l/IL INGENOMEN 1708.

Dees veldtogt, gelyk ook de twee moogendheden den (4) vyfden van Len

voorigen, zynde de roemrykfte (laan remaand niet alleen tot haaren Gemagtig

de te velde voor datjaar aangefleld, maar

nog den zesentwintigûen (5) dier zelve

maand, als daartoe door de Staaten van

(4) Refol.

derStaatell

Gener.

5 Maar!

:706.

fol. 246.

( ç) Refol.`

derStaaten

Gener.

zó Mam

1706.

tol. 348.

1еп als Gemagtigde der Vereenigde Staaten

met geenen minderen roem bygewoond, Holland benoemdftot buytengewoon lid

dan hy in vericheydene andere bedie- in die doorluchtigevergaderinge ontfangen,

ningen voorheen reeds had verkreegen. In : от zich tor de uytvoeringe van de rechte

’t jaar zeûienhonderdvierennegentig zyn- Í meening hunner Hoogmoogendheden ,

de Raad in de Vroedfchap van Amûerdam, l fiaande het aan hem opgedraage bewindin

twee jaaren laater Schepen en in ’t vervolg ’t leger, des te bequaamcr te maaken. Al

voortzittend lid van der Schepenen bank dus op die wys tot in Bloeimaand alle de

dier magtige koopflad geworden , wierdt hoogwigtige beraadllagingcn der Algemee

hy in den jaare zeventienhonderdzes, in- ne Staaten hebbende bygewoond , heeft

evolge van den voorílag der Staaten van by den (6) elfden dier maand van de

Holland, op eene (3)wedde van vyfenze- 'zelven affcheyd genoomen om zich naar

ventig gulden ’s daags, door hunne Hoog- ’t leger te vervoegen, en wierdt des, naa

1111 Швед ВЬЬ ЬЬЬ Ъ hy

(6) Refol.

der Staat.

Gener.

fol. 448.

1 r Mey

|706. fol.

54x.
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1708.

D

Si) Refol.

erStaatrn

Gener.

a2. Mey

I 706. fol.

589

Ьу den gewoonlykcn eed tegen het ont

fangen van giften en gaaven had afgelegd,

door hunne Hoogmoogendheden veel hcyl

op zyne aanílaande reyze toegewenfcht,

en hem het alom betrachten van ’slands

dienll ten dierlle aanbevoolen. Naauwlyks

was hy in ’t leger aangekomen, of gaf

nevens zyne Medegemagtigden de Heeren

Rhecde en Goflinga aan den Staat kennis

dat ’er (I) geen Hofpitaal, Of veldkas in

’t leger was, dat geene Pollery, gelyk in

de voorige veldtogten, alsnog was gere

geld, midsgadcrs dat het hoofd van den

krygsraad, de Fiskaal, de algemeen Pro

часа, де Wagenrneefler,midsgaders zeer

veele hooge, en nog meer getal Onderbe-`

velhebberen afweezig waaren, echter be

haagde het den Hemel, onaangezien dit

gebrek, zoo merkelyke zeege by Ramel

lië aan de wapenen van den Staat te ver.

leenen, die federt nog van zeer veele an

dere voordeelen , Ilaande die veldtogt , ge

volgd wierden. By alle welke voorvallen

de gemelde Heer zoodaanig beleyd, het

zy in ilaats- het zy in de krygszaaken,

liet bly'ken, dat men goedvondI aan hem

de zelfde zwaarwigtige bedieninge ook in

de twee volgende veldtogten op te draa

gen. yEn zekerllyk deeze van hem opge»

vatte verwagting was niet ydel, want heb

bende door zynen raad en gedrag te voore

niet weynig de overwinning by Oudenaar

de bevorderd , liet hy federt geene minde

re dapperheyd in het voortzetten van het

bynaar hoopeloos geworden beleg van Rys

Iel blyken ;zulks als men ор den negentien

den van Herfftmaand eeríl mondeling by

hem zeer ilerk tot het opbreeken der bele

geringe aandrong, ter oorzaake ’er reeds

twintig Battaillons llaande de aanvechtin

gen verfmolten waaren, dat de vyand het

een of ander beleg flor-Id te onderneemen ,

dat het quaad herfflweer eerftdaags tewach

 

ten was, dat de gevangens ñerker dan de

bezetting binnen Aarh waaren, dat ’er

geen brood langer dan tot den achtílen van

Wynmaand in ’t leger, en in tegendeel

daarin niet alleen zeer groot gebrek aan

geld, maar zelf geene genoegzaame voor

raad tot het achtervolgen van het beleg

der llad alleen, waartoe ten minile nog

achtien dagen vereyfcht wierden, voor

handen was,zoo heeft hy niet alleen flraks

mondeling, maar vier dagen laarer by (2.)

gefchrift daartoe met meer naadruks we

derom zynde aangemaand ouder betuyging

dat men wegens de beweegredenen om

het beleg te moeten opbreeken aan de Нее

ren Heyníius en Slingerland als hunne

vrienden reeds gelehreeven had, ook ten

tweedemaal alle die voorgewende zwaa

righeden; op den vyfentwintigflen van

Herfflmaand, Onderfleund door de Hee

ren Hardenbroek ‚ Rechtercn , Welvelde

Heer van Zallik, met gelyke ilandvailig

'heyd Ibhriftlyk (3) opgeloll en wederlegd,

waarby de Graaf van Rechteren aannam

aan't leger het noodige brood (waaraan ’t

reeds zeer groot gebrek had) te zullen ver

yzorgen, ’t welk hy ook met eenen lofly

ken yver uytvoerde,zulks het beleg wierdt

agtervolgd en dit aldus genoegzaam aan

leyding eerfl tot des zelfs veroveringe, en

federt nog tot de verdere in dien veldtogt

behaalde voordeelen gegeeven heeft. In

voege de Heer van Collen thans het ver

maak had van belaade met de glori dier

welgclukte {landvafligheyd in volle gezond

heyd tot die van zynen Huyze te rug te

keeren ,en dit hem weer aanwakkerde om ,

in dankbaare erkentenis wegens de gelukki

ge volvoering van het aan hem opgedraage

driejaarige veldbewind , deezen penning te

doen munten , en daarmede alle de aan zyn

- huys genoodigde Bloedverwanten,en verde

re disgenooten ter gedachtenis te verecren.
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De voorzyde is bcilempeld met de goharnaile beeldenis van den driejaarigen Staatfehcn Ge

11T-lg’

(2.) Confi

deration

fur la Ii

tuarion

préfente

des знай

res 8c les

meiures

`a prendre

pour le

bien gén 6—

ral de la

cauie pu

blique ôte.

fait au

camp le 2.3

Sept. 1708.

ligné S.V.

Goilinga.

Adr. van

Bori'elen

tot Gel

dermalfen.

(3) :Antw.

van de

Heeren.~

van Col

len , Har.`

denbroek,

Rechte- `

ren , Wel-I'

velde van

Zallik in

dato 2.;

Sep. 1708;

in't legenl

voor

Rinel.
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magtigde , welke de Zoon was van den Heer Ieremias van Collen en Vrouwe van Ulïelen, uyt een 1708.

oud (1) Brabantfch ûamhuys gefprooten. Dees Heer zelf wierdt het volgende jaar Hoofdbaljuuw van m

Amlterdam, en, naa dat ampt tien jaaren bediend te hebben, eyndelyk in ’t jaar zeventienhon
Troph.

derdzevenentwintig, gelyk ook vyfjaaren daarnaa nog voor de tweedemaal, tot zoo groot genoe- de Brab.

gen aller inwoonderen van die magtige koopflad Burgemeeller, dat' men een geheel boek van al- нашё

lcrhande heylwenfchende lofdichten ter dier oorzaake heeft zien in ‘t licht komen. Het randfchrift

der voorzyde luydt aldus: ‘~

 f

FERDINAND... VAN COLLEN, TOPARCHA DE опытна

STEIN, Doa/rm... 1N TIENHOVEN, PRaEToR

ET SENATOR AMSTELoDAMstls.

FERDINAND VAN COLLEN, HEER VAN GÜNTER

STEIN, HEER TE TIENHOVEN, HOOFD

BALj'UW EN RAAD VAN AM

STERDAM.

l

Het gekroond wapenfchild van deezen Staatfchen Gemagtigde, wiens twee Zoonen Ferdinand en

Boudewyn , geteeld by Vrouwe Maria de Bordes, reeds verfcheydene maalcn Schepenen van Am

iierdam geweeit zyn, is op den voorgrond der tegenzyde gelleld en dat weer in tween gedeeld;

zulks des zelfs bovenhelft twee zilvere pelgrimftokken op eenen rooden, en de wederhelft twee

goude bellen op eenen blaauwen grond, overdekt met het fchild van Gunteríteyn, voert. Voorts

leeít men onder eenen bovengeíielden lauwerkrans, die door twee zeegetakken doorreegen is, dit

opfchrift :

AD CONFOEDERATORUM EXERCITUM ORDINUM

GENERALruM BELGn

UNITI PER ANNOS MD-CCVI, MDCCVII, MDCCVIII

LEGATUS FORTITER ET PRUDENTER RES PUBLICAS

SUO CONSILIO MODERAVIT,

PRAELIO RAMELIENSI INTERFUIT,

FUGATts HOSTIBus ET TRIBUs РЕКЕ PROVINCH:

SUBACTrs,

GALLORUM CLADBM PROPE ALDENARDAM PROMOVIT,

llSDEMQUr.: APuD WYNENDAL REPULSIS,

LILIO EJUSQUE CASTELLO DEVICTIS,

BRUXELLIS LIBERATIS, GANDAVO RECUPERATO

OVANS REDIIT AD SUOS.

ZTNDE GEMAGTIGDE DER ALGEMEENE STAATEN

VAN HET VEREENIGDE NEDERLAND

IN HET LEGER DER BONDGENOOTEN,

HEEFT HT IN DE j'AAREN 1706, 1707 EN 1708

ZEER DAPPER- EN WISLTK DE GEMEENE ZAAKEN DOOR

erEN RAAD BELEID,

DEN VELDSLAG VAN RAMELIE BIGEWOOND,

EN ZTNDE DE VTANDEN VERÉ'AAGD

Bbb bbb b 2 EN
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¿Loi-_ EN BTNEER DRIE GEIVESTEN VEROVERD,

IS DOOR HEM

DE NEDERLEEG DER FRENpoIzEN BT OUDENEERDE

BEVORDERD,

EN HT, NEE DE zELVEN BT WTNENDEEL

EFGEWEEzEN, `

RTSSEL EN zTN SLOT GEIVONNEN,

BRUSSEL oNTzET, EN GENT HERIVONNEN WEEREN,

zEEGEPREELENDE BT DE zTNEN '

WEDERGEKEERD.
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BESCHRY VING

DER
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DES VIERDEN DEELS

ZESDE BOEK.

Eat was niet zoodra gewonnen

■ ™* ofdaarverhief zieh zoo ftren-

ge vorft , dac niet allecn vcele

menichen, maar het meefte

getal van de vrugtboonjen ,

'c kooren, en de zaadgewaflen daardoor

doodvroozen. Het gene weder van eenc

zoo treffende dierte, voornaamelyk in

(i)Europ. Vrankryk, (i) mids de meeile wynftok-

Глик ken aldaar tot aan den wortel te íchande

1709. рае. gevroozen waaren, wierdt opgevolgd.dat

»j4cm87 mcn nec anders zoo magtige ryk, federt

eenigcjaaren herwaarr,nooit in cenen zoo

erbarmelykcn ftaat gezien had. De geld-

kaflen waaren door de zwaare oorlogslas-

ten aytgeput ; de af- en aanvoer ter zee

door de alora op de wachtleggende fchee-

pender twee Zeemoogendhedeu geftremd,

en de huysman »Welver van zyne pacht-

penuingen op te brengen, niet in ftaat van

zelfs den ftedelingen het noodigc ondcr-

houd tcverzorgen: met een woord, alles

was in de uyterfte elende. Des rces het

gekerm der uoodlydcnden als tot den He

mel , des wierden alom gebedeftonden in-

(г")Еигор. geftcld (i),om Gods vergramde hand te ver•

zoenen, en ecnen fpoedigen vreede af te

bidden, welke allecn bequaam fcheen om

T189.cn zoo knellcnde rampen tc doen ophouden.

De Koning zelf betuygde geraakt tc zyn

door de elende zyns volks,en tot het maa-

ken van den zoo zeergewenfehten vreede,

tot hoe dieren prys het 00k waar , geneygd

te weezen. Zulks des zelfs Gemagtig-

(з")Еигор. den Voizin cn (3) Rouille, in ichyn van

Merkur. over je ^ visvangft te komen han-

1709. paß. delen, doch waarlyk alleen om over het

>53« vreedeswerk met de Bondgenooten inge-

Merkur?1*' fprek te komen , naar Holland vertrokken.

i.ftuk, En hoewel de daarop in 'sGraavenhaage

1709. pag. aangelegde handelingen met zoo groorge-

illl <Deel.

Merkur.

Iftuk,

1709. pag.

55- "

II ftuk,

pag. ixx.

heym gefchiedden , dat daarvan niet ze*

kers te melden was , zoo deed echter het

veelmaal heen- en weergaan van buyten-

gewoone reuboden, dehoope van zoo ge*

wenfeht geluk/te zullen ' aantreffèn niet

weynig vermeerderen. *tc mecr dewy1 de

Hertog van Marlboroug, die tot nogtoe

de vreedehandeling had bygewoond, den

tweedenvan Bloeimaand naar (f)Engeland

vertrok en op den vyftienden , verzeld van

den Lord Townshend , terug keerde, wel

ke tot buytengewoonen Algczant, door

de Koningin, op het ftuk van den vreede be-

noemd was. Om zoo gewigtig werk meer

voort te zetten verfchecnen 00k nog van

Vrankryks wege de Staatdienaars (6 ) Tor-

cy en Pajot , zulks , onaangezien Koning

Philips op de allerplegtigue wyze ver-

klaarde nooit den Spaanlchen troon te zul

len verbaten , maar zieh daarop gewape-

ner hand tc willen handhaaven, de aan-

gevange handeling nu met tc meer na-

druks , ja fomwylen zelf tot diep in den

nacht, wierden voortgezet. Invocge de

grondvoorwaarden den achtentwintigften

van (7) Bloeimaand waaren opgeftcld en

door de wederzydfche Gemagtigden der

Bondgenooten ondertckend. ßehalven

veele (teden , die Vrankryk zoo in de

Spaanfche Nederlanden , aan den Ryn als

eiders moeften afftaan , zoo wierdt daarby

Koning Karcl tot wettig Vorft van het ge-

heele Spaanfche ryk erkend, en des (8)

Philips met vrou en kinderen verpligt voor

den eerften van Herfftmaand aanftaande

het zelve goedwillig te verlaaten , of dat

de Franfche Koning zoude gehouden zyn,

nevens de andere Bondgenooten zoodatu

nige middelcn by de hand te vatten , wel

ken bequaam geoordeeld wierden om zy-

nenKIcynzoon.by des zclfs onwilligheyd,

Ccc ссе с ge*

<î)Europ«

Merkur.

I. ftuk ,

17C9. pag."

3*3-

(6) Euro«

Merkur.

I.ftuk,

1709. pag;

181.

(7)Europ¡

Merk.

I. ftuk ,

1709. pag;

30?*

(8) IV trt.

dervoor-

waardcih
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1709. gcwapender hand daartoe te noodzaaken.

Met deeze overeengekomenevoorwaarden

Mefkur01'* vertro^cn de Heeren Torcy (1) en Pajot

i.ftuk,' naar Vrankryk, vanwaar , terwyl icder

1709. pag. cenen ípoedigen vreede als voor de deur

achtte, men eerlang bericht kreeg dar die

door den Koning, ter oorzaakc hem het

onttroonen van zynen Kleynzoon te

hard feheeu, als onaannéemelyk (2) (г)Ешор.

waaren van de hand geweezen. Het

plotslyk vcrdvvyncn van den zieh nu als no9.pag.

wis iugebceldeu vreede gaf (Iraks aan- 3'3-

leyding rot het munten deezer pennin-

gen.

(3)Virg.

I Лап Koning Lodewyk, die op de eerie zyde voor zynen troon ftaat, wordt de elenden

Zyner ondcrdaanen, te weeten de hongersnood, oorlog en gevreefde opftand der noodlydcnden,

en waarvan de drie naaft den troon zittende perfoonen het zinnebeeld zyn, door het Franfche

ryk in de gedaante eener gekroonde vrouwe voor oogen gefleld , en te gelyk door (3) dit

omfchrift onderihan, wanneer het een eynde dier elenden had te verwachten:

. QUEM DAS FINEM, REX MAGNE! LABORUM?

WAT EYNDE ZULT GT, O GROOTE KONING, VAN DEEZE

ELENDE VERSCHAFFEN?

Op de andere zyde ziet men den Franfchen Koning, wegens de ongevallen zyns ryks, by ce

nen Starrcnkyker raadvraagen: welke leunende op eene tafel , daar cene Hemelsbol opftaat, in

de eene hand cenen verrekyker houdt, en met de andere naar het tcken J1 van Mars den God

des oorlogs wyft. 4 Gene in zynen vollen middagftond, even als dat 5 van Merkuur , den ty-

Hb. i.tf.662 dingbrenger des vreedes, flechts aan den gezigteynder gezien wordt. Het randfehriit is deeze (4)

&663. Tpreuk :

CYLLENIUS HiERET,

ET COELUM MARS SOLUS HABET. 1 .

MERKUUR DRAALT, EN MARS BEHEERSCHT ALLEEN

DEN HEMEL.

(s)Lncan. Merkuur wordt in. het Latynfche byfehrift albicr alleen de Cylener genaamd om dat hy in zy-

lib. VIH.' ne jongheyd op den Arkadifchen berg Cylene is opgevoed. Nog is de dikte des pennings metdee-

Ts.zi&ii. 2e (j-) fprcuk van den zelfden Dichter beftempcld:

LONGI POENAS FORTUNA FAVORIS

: . ■ ■ . EXIGIT.

DE FORTUYN FERGT, VOOR DEN LANGEN VOOR-

SPOED, RAMPEN.

i

II De
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II De cene zyde van den tweedcn verbecldt omhoog ecne rcgenboog, in 4 verfchiet cc- J^°^'_

ne ondergaande zon en in den flinkeren hoek een fchraal koorngewas > onder die rand-

lchrift:

DECIPIT, UNDE PATET.

ZT BEDRIEGT, DOOR T GENE HAAR MIDDEL-

P UNT IS.

En dewyl geen rcgenboog in de lucht gezien wordt , dan recht over de zon in cene rc¡

wölk , zoo ftaat onder die veibeelding :

DESINIT IN LACRYMAS.

ZT УERGAAT IN 'Г IRAANEN.

Meer nedcrwaart lccft men nog op den zelfden voorgrond dit opfchrifc:

è .' " '

ABRUPTA PRíELIMINarja PACIS MENSE APRili, MAJq,

JUNio MDCCIX.

DE AFGEBROKE FREED ESVOO RIVAARDEN

IN GRAS- BLOEI- EN ZOMER-

MAAND vjo9i\

:

Op de tegenzyde houdt de Vreede in de ecne hand ecnen olyftak en in de ander rondom eene

L zynde de eerfte letter van des Franfchen Konings naam, eenc ring j belend door dit Hoog-

duytfch opfebrift :

• . ■*

AU WEY! DER FRIED HAT SCHON EIN LOCH 170p.

" i .. ' ,' •■ i i Л

ACH IVEE\ DE VREEDE HEEFT WEER EENE

III Dceze voorzyde is oo£ wel met селе verfchillcnde tegenzyde gepaard , waarop twee

handen , uyt de wölken körnende , geilrengeld zyn } tuflehen dit Hoogduytfch rand-

febrift :

EIN SCHELM DERS GUT H MEINT.

'J* IS EEN SCHELM, DIE 'ER GOED Uli MEENT.

Deeze vreedehandeliug, (bände welke

men alles onderwyl tot den vcldtogt had

vervaardigd , dus eensílags zynde afge-

(t)Europ. brooken, vertrok den negenden (1) van

iiftuic Zomermaand de Ffanfche ftaatsdienaar

1709. ' Rouille naar Vrankryk en desgelyks 00k

P»g.io. dien zelven dag de Hertog van Marlboroug

naar 't leger, 't gene, midsde vyaud om-

trent Arras tuíTchen verícheydene moeras-

fen eu boífehen ontoeganglyk befehanít lag,

den zevenentwintigften dier zelve maand

de ovcrfterke ilad Doornikbcrende, waar-

in , onder hct beleyd van den Heer van

Surville, rüym (ij~vicrduyzcnd man in ^Д^г)б>

bczetring lag. Tcrwyl men hier mcde be- iniuk I

zig was, rukte dc Prins, Erffiadhouder Ц°9- P»8:

Ccc ccc с 2 van
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1709. van Vriefland, met dertig Efquadrons en

twaalf Bataillons voor Sint Amand , 'tge.

nc hy bezettede , even gelyk eenige ande

re uytgezondene benden zieh van de itera

te l'Eicarpc formender hand meefter maak.

ten. Immiddels waarcn de omfchanfingen

voltrokken , en eenige duyzenden van tak-

keboflcn, fchanskorven , icherpe ftaaken

cn andere gereedlchappen vervaardigd, om

by 't voortzetren der loopgraaven gebe-

zigd te worden. Deeze wierden den ze-

venden van Hooimaand met vier Batail

lons en tweeduyzend arbeyders onder den

Generaal van Lottum tegen het flot, met drie

(1) Bataillons en een gelykgetal arbeyders

omtrent het hoornwerk der zeven fontey-

nen onder den Generaal Schuylenburg,

en met even zoo veele manlchap onder den

Generaal Fagel omtrent de poort van Mar-

ville gcopend, en dagelyks federt voortge«

zet. Meer zwaarigheyd had het echter in

het grof kanon voor de ftad te krygen,

mids de fchecpen daarmede gelaaden nict

hooger dan Oudenaarde konden opkomen ,

zoo door 4 gebrek van water in de Schei

de, als door de overgebleeve dämmen,

welken de vyand , om dien ftroom op te

floppen, in den voorleeden veldtogt daar.

Й) Europ.

erkur.

II. flute .

1709. pag.

»7«

in gemaakt had : maar dees hinderpaal ,

door 't graaven van eeue nieuwe vaart zyn-

de uyt den weg gcruymd , wierdt het ka*

non op de beukeryen gevoerd,en den der-

tienden ceu aanvang (г) gemaakt met de

ftad daarmede te belchicten , en 'svyands

befchermwyken overhoop te fmyten. On

der de gun il van dit vuur was de Gene

raal Fagel tot aan den boord van der ftad

gracht genaderd , en den zevenrienden al

een begin gemaakt om die te vullen. De

Graaf van Lottum was 00k ten zelven da-

ge omtrent zoo ver gevorderd , ja de Ba

ron van Schuylenburg had zieh den voor-

gaanden nacht , naa den gedaanen ftorm,

niet alleen in het hoornwerk gehandhaafd ,

maar zelf cene naailgelege Ravelyn vero-

verd; zulks die van binnen, den achten-

twintigften tuííchen zeven en acht uuren

's avonds, aan alle drie de(3) aanvechtin-

gen, om te handelen, een wit vaandel op-

ftaaken^ Het verdrag wierdt den volgen-

den dag getroffen ,uyt krachte van 't welke

de Heer van Surville nevens zyne bezet-

ting, die hy ftaandehet beleg der ftad met

deeze driederhandc noodftukken beraald

had , den laatften dag der maand in zyo alom

ondermynd flot trok.

(1) Europ.

Merkur,

ll.ftuk,

1709.]

3*

(3)Eorop.

Merkur.

II ftuk ,

1709. pag.

37.

(4) Europi I Het eerfte , van der vei moogendfte (4) Burgeren en des Stedevoogds zilverwerk gemunt , heefc

Merk. voor го ftuyvers gangbaar geweeft, en is bcftempcld, zynde een zaak die geen weerga heeft,

i709Uk' mcc ^ct gelau"crde kopftuk van den

pag. 143-

HEER VAN SURVÎLLE.

Г Monsieur DE SURVILLE.

II Het tweede 4 gene van koper is, voert het gekroond wapenfchild van den zelfdcn Hcerop

de eenc, en dit (f) jaarfchiift op de andere zyde:

Mone-
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f i) Europ.

Merkur.

ll. как,

1709. pag.

160.

(2) Europ.

Merkur.

ll. них,

1709- раз

rór. -

(3) Europ.

Merkur

Il пик r

x709. pag

163.

Мощи-А IN onsIDIoNE 'ronNACENsI CVM.

GELDSIUK IN ’1' BELEG I/ÄN DOORNIK GEMUNYK

lll Voor twee Ruyvers heeft het ваше ‚ ’t gene mede van koper is, gangbaar gewceß, en

voert boven het jaar r709 eenen burg, zynde het wapen der Инд; binnen dit randkhrift:

TORNACO OBSESSO.

DOORNIK BELEGERD.

Naa der Над bezetting op ’t flot gewee

ken en de bedonge ûilůand gcëyndigd

was, wierdt het langs twee kanten zoo on

der den Graaf van Lottum (t) als den Ba

ron Schuylenburg aangetaíl, waartoe der

tig nieuwe Battaillons en tien Efquadrons

uyt het groot leger geichikt wierden.

Naauwlyks waaren vier dagen hiermede

geileeteu, ofde Heer Ravignan ,door den

Franfchen Koning afgezonden, kwam in

't leger der Bondgenooten en verkreeg op

zyn verzoek Vryheyd om eenen der Вече!—

hebberen van ’t Ilot te moogen fpreeken ;

zulks op den volgenden dag door den

Slotvoogd aan de Bondgenooten een ont»

werp wierdt aangebooden, waarby hy die

Ilerkte den vyfden van Herfflmaand be

loofde over te geeven, ingeval zy immid

dels niet mogte ontzet worden, zullende

ondertufi'chen eene Ililfìand van wapenen

zyn tuffchen het flot en де belegeraars, aan

welke laatften den achtilen van Oogft

maand eene poort zonde worden ingeruymd,

naa des Konings goedkeuring op dit ont

werp te hebben ontfangen. Om deeze te

erlangen keerde de Heer Ravignan naar(z)

’t hof van waar men eerlang, in de plaats

van de beveiliging,integendeel tyding kreeg,

hoe de Koning het gemaakte ontwerp v'er

worpen had , ter oorzaake hy begeerdedat

de {liliiand niet alleen tuiTchen de beleger

den en belegeraars, maar ook tuifchen de

twee groote legers zoude (land grypen. Des

de aanvechtingen op nieuws zynde begon

nen zag men nooit in cenig beleg zoo

fcliriklyk onderaardfch vuur dan in ditte

genwoordige opgaan. De eene myn was

aan de andere als gehecht, en die gezaa

melykdoor anderen weder ondermynd;

zulks binnen zesentwintig dagen over de

(3) aehtendertig mynen aan de aanvechting

van den Graaf van Lottum alleen waaren

1111 ïDeel.

aangeßooken. yWaardoor altemets hon

derd menfchen te gelyk wierden te flenteren

geilaagen , leevendig begraaven , of van die

’er nog tydig genoeg wierden uytgedol

ven, de mecile leden verpletterd, of elen

díg verbrand. Desonaangezien wierden de

aanvechtiugen door ’t aanleggen van te

genmynen voortgezet, waardoor de een

ondergraaver den anderen in de onderaard

fche holen ontmoette,zulks dan aldaargeen

minder gevecht, dan op де bovenvlakte

ontilondt. Den laatiten (4) van Oogflmaand

echter пак де Stedevoogd, om te hande

len, een wit vaandel op, dan dewyl de bele

geraars die vanbinnen niet dan voor krygs

gcvangencn wilden aanneemen, wierdt

de onderhandeling andermaal afgebrooken ,

en door den Stedevoogd gedreygd van lie.

ver alles,dan dat lot te ondergaan, te zullen

laaten in de lucht vliegen. Desonaange

zien zettede men de loopgraaven op nieuws ’

voort en gaf'y meteen den Stedevoogd te

verflaan, datnoch hy noch zyn volk in zulk

geval dan ook geene lyfgenade te hoopen

had. Zulks die, van dat wanhoopig voor»

neemen afziende, zich nevens zyne be

zetting den tweeden van (5) Herfflmaand

de voorheen hem aangeboode voorwaarde

onderwierp,0uder belofte echter, van ten

fpoedigße , dat doenlyk waar, tegen

eenige manfchap der Bondgenooten, door

de Françoizen 200 in Warneton als elders

gevangen gekreegen, uytgewifi'eld te moe

ten worden. Aldus f wierdt eene der

fierkile plaatfen van Europa veroverd,

welke, zoo zy nergens aan gebrek ge~

had had, nog eenen zeer geruymen tyd

zonde hebben in (laat geweeíl, om

door haar onderaardfch vuur den Ье

legerden het hoofd te bieden. Het winnen

van Doornik verichaft ons deeze pen

ningen.

ned ddd d r Ор

t 709.

(4) Europ.

Merkur.

II пик ,

1709. Раз?

arg.

и

(5) Europ.

Merkur.

ll пик ‚

nog. prg.

2x6.
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I Op de eene zydc van den eerften houdt de Vreede den Nyd gekluyilerd en is verzeid van de

Doornikfche Maagd, welke met de eene hand haar wapenfchild vafthoudt, en met de andere

den weg mec lauriertaliken , voor den achter haar volgenden vreede , beftrooit ; ondcr

dit byfchrift:

UT MELIUS PROCEDAT.

OP D At ZT GEMAKLYKER VOORtGAA.

. Ovid ^e te8eDZy^e verbeeldt de met vuur aangevochte fladj onder dcczc (i) fprcuk in denboven*

lib IV,

*. 738.

SOLUTA CATENIS INSURGIT.

FAN DE KEtENS ONTSLOOtEN, FLIEGT ZY OP.

Ver-
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Verfizaa de Mynen , door het aangefiooken buskruyd. Des onaangezien was, gelyk het opfchriit l 709.

van den voorgrond beveiligd: _ н.

DOORNIK INGENOMEN1709.

TORNACUM CAPTUM MDCCIX.

II Boven de belegerde {Iad ziet men op де ееие zyde van den >tweeden de wapcnfchilden van (пи/113.
  . E . 1'ь. '

ŕVlaandre en Doornrk ,belend met deezen (l) Latynfchen dichtregel. Xůlwfgn

QUID NUNC TE TUA, TORNE! POTEST ANTlQUA JUVARE GLORIA?

WAT KAN NU, О DOORNIK! U UWE OUDE GLORI ’

BAATEN?

Volgens het gevoelen van den Florentynfchen Hiflorifchryver (a) zoude de oude Latynfehe (2) Guîce.

naam van Doornik , nu TOR N ACU M , ecrtyds T O R N US geweeli zyn , waarop, gìfäìlrríd“

mids aders op den naam van Turnus, dien Eneas veríloeg, de maaker van deezen penning fchynt (01,315,

te he ben gezinfpeeld. Op den voorgrond Itaat nog:

CESSIT INVICTIS_FOEDERATORUM ARMIS,JUL11 30

M D C C I X.

HET ZÍVIGT VOOR DE ONVERWINNELTKE WAPENEN

DER BONDGENOOTEN, DEN 30 VAN

HOOIMAAND 1709.

Op de tegenzyde ziet men eenen burg (zynde het wapen van Doornik) door eenen blixem

fchicht getroffen,waarom het Franfche ryk , in de gedaante van eene gekroonde vrouwe, in eene

zeer weemoedige geíialte met de handen zamengevouwen zit, hebbende aan zyne voeten twee

olyftakken van den voorheen aangebooden Vreede, aan iederen van welken een momaanzigt ge- (3) krt-ml

hecht is. Waarom in den rand deeze (3) gewyde fpreuk [laat: xiti“ '

DOMINE DIXERUNT PAX ERIT VOBIS, ET ECCE

PERVENIT GLADIUS USQUB AD ANIMAM.

HEERE ZT HEBBEN GEZEGD GTLIEDEN ZULT VREEDE

HEBBEN, DAAR HET ZWAARD TOT AAN

DE ZIEL RAAKT.

III Deeze rugzyde is ook wel met eene andere tegenzyde gepaard, welke, rondom het plat-_

te grondwerp van de find en het Ilot van Doornik, in den rand dit omfchrift heeft:

ULTIMUM OPUS M_ARTIS, CETERA PACIS

' ERUNT. _

DIT IS HET LAATSTE WERK VAN MARS, DE OVE

RIGE ZULLEN VAN DEN VREEDE

WEEZEN.

IV De vierde, die vierkant en in Duytfchland gemunt is, verbeeldt tud'chen verfeheydene

olyfboomen eenen vreedetempel op den top eens bergs, wiens voet met Doornen bezet is,waar

om, zoo wederzydfch als op den voorgrond, tot byfchrift Praat:

Ddd ddd d 2 DIE
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1709.

*_

568 ЫЕВЕКЬАЫПЗСНЕ '.‘

DIE BAHN ZUM еще UND FRIED IsT DORNICHT.

DE BAAN TOT DE ZEEGE EN DEN VREEDE IS

DOORNACHTIG.

Zinfpeelende op den naam der gewonne ftad Doornik. Dey tegenzyde voert binnen twee

doorntakken,waaraan eenige druyvetrolfen gehecht zyn, deeze Hoogduytfehe fpreuk, tot op

fchrift: _ ‚

uIerT сотт, so KAN MAN InzT BEI DonNnN

rRIsCIIn TRAVBEN LEI-:sem

ZOO GOD ONS HELPT, KAN MEN HAAST BT DE

DOORNEN FRISSCHE DRUTVEN

LEEZEN.

V De vyfde, wiens eene zyde gelyk is aan de keerzyde van den eerlten, verbeeldt het Fran

fche fchip van ftaat door zoo hooggaande oorlogsgolven gellingerd ,dat zyn groote malt,door ’t

verliezen van Ryffel in ’t voorleeden jaar, zynde buyten boord geflingerd, men nu weer in het

tegenwoordige genoodzaakt is, nog een zeer zwaar pak , waarop DOORN I K ftaat, ter be

houdenilfe, buyten boord te werpen. Het bovengeftclde randfchrift luydt aldus:

/

NE PEREAT, PERDIT.

HT WERPT HET WEG, OM NIET TE VERGAAN.

VI Met het borltbeeld der Engelfche Koninginne, omzoomd met deezen tytel, is de voor-_

zyde van den zefden beftempeld:

ANNA, DEI GRA TIA MAGNIE BRITANNIIT., FRANCIA’. ET

HlBI-:RNIIE REGINA. 

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBRITTANïE, VRANKRTK

EN IERLAND.

Op het rugftuk ziet men in ’t verfchiet de ewonne ftad en voorwaart de Godin Minerva

op eenen ltapel bevochtene wapenen zitten. Zy eunt met haaren rechteren arm op haar gewoon

lyk fchild en houdt in de llinker hand eenen fpeer, waaraan eene muurkroon gehecht is, om.

zoomd door dit eenvoudig randfchrift:

TORNACO EXPUGNATO MDCCIX.

DOORNIK GEWONNEN 1709.

VII De eene zyde van den zevenden verbeeldt DE VRTHE TD DE S VADERLANDS

(L I B E RTA S PATR I IE) zynde een Leeuw gewapend met een zwaard binnen eenen wel

gellooten tuyn 3 опдег dit randfchrift:

NESCIUS FERRE JUGUM.

HET уик DREEGEN ISLHEM ONBEKEND.
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De Hoop, naar de wyze der Ouden, houdt in de eene hand nevens de flip van haaren rok ee-

nen zeegentak, en op de andere, boven de afhangende af Deciding der gewönne ítad , een ovcr-

winningbceldtje , tuflchen die om- en opfchrift :

1709.

CLAUSTRA GALLORUM RESERATA, TORNACO CAPTO

XXIX JUL11 MDCCIX.

DE GRENSSLOTEN DER FRANCOIZEN GEOPEND, DOOR *T

INNEEMEN VAN DOORNIK DEN zp VAN

HOOIMAAND 170p.

(1) Europ.

Merkur.

ILftuk,

1709. pag.

*i8.

(г) Europ.

Merk,

ll.ftuk ,

1709. pag.

no.

Naauwlyks waaren de opgeworpene wer-

ken voor de gewönne ftad in 'c ruuwe ge-

llechc , of de Prins van Heffenkaflel floeg

met zeftienduyzend man op weg , zoo om

Berge, hoofdftad van Henegouwe, te be-

rennen , als om ecnige bygelegene toegan-

gen, voornaamelyk längs (1) de Trouille,

die naar de gemelde ftad loopt, te bezet-

ten : wordende den Vierden van Herfft-

maand van 'c heele leger gevolgd , doch

*c gene door eerie geftaadige regen , en de

naauwte der wegen zoodaanig in zynen

togt vertraagd wierdt,dat de vyand insge-

lyks opgebrooken , daardoor gelegenheyd

kreeg, om zieh by Blangies nederteflaan,

hoadende zyne ruytery de vlakte tuflchen

twee boiTchen , even als her voetvolk die

ter wederzyden zelfs bezet. Het immid-

dels aangekomen groot leger der Bondge-

noorcn den vyand in deeze ftandplaats

cnordeontdekkende,befloothemgewapen-

hand vandaar te dry ven, doch alvoorens

de aankomít en toeftemming der Staarfche

Gemagtigdcn af te wachten. Van dee-

zen dieren tuflehentyd bedienden zieh

de Françoizen om hunne betrokke le-

gerplaats tot driewerf achter den andere

en dus genoegzaam onroeganglyk (г) te

verfchanlen. Des niet tegenftaande fchaar-

de zieh der Bondgenooten krygsmagt des

's morgens van den elfden zeer vroeg ten

ftryd, welke о mrrent acht uuren met eene

weergalooze kloekmoedigheyd wierdt be

gonnen. De flinker vleugcl, waarover de

Hertog van Marlboroug het gebied Voer

de , tafite den vyand met zoo groóte dap-

perheyd aan , dat die onder eene ysly-

ke flachting uyt twee verfchanítngen

de eene achter de andere wierdt ver-

dreeven. En hoewel de ingedrongenen

de derde niet konden vermeefteren, ter

oorzaake die door zeer vecle ftukken ka-

non , en verfcheydene opzygelegene ftryk-

weeren befchermd wierdt, zoo bleevenzy

echter, onaangezien hçcle bendentegelyk

overhoop gefchooten wierden, den gewon

nen grond nog cen wyl handhaaven, toc

dat zy door dit hardebolden niet weynig

in gctal verminderd cyndelyk genoodzaakt

wierden de (3)tvvee reeds veroverde ver-

fchaufingen weder te verbaten. Ondertuf-

fchen was het voetvolk van de rechter vleu«

gel, onder 'tbeleyd van den Prins Eugeeu,

naa een over ftreng gevecht längs het an

dere bofch in de vlakte gekomen , en gaf

daardoor aan zyne ruytery gelegenheyd van

00k binnen de vcrfchanfing te raaken »wel

ke de twee boflehen aan de andere kop-

pelde. Hierop verhief zieh, geen min

bloedftortende ftryd tuflchen de wcderzyd-

fche ruytery, tot dat de ingedronge Bond

genooten meerderen grond en des 00k,

naar maate van dienxgrooter voordeel op

het vyandlykc (4.) ogddcllyf behaalende,

dat eyudelyk wyd pn zyd op de vlugt

dreeven en dus de weder aangevalle flinker

vleugcl opening maakícn, om , naa 't her«

( Winnen der twee eerft verloorene verichan-

J fingen, den vyand 00k van achter den

derden tc verjaagen. Wicr verlies ten drie

uuren 'smiddags van cene algemeene vlugt

van 'svyands gehecleJeger gevolgd wierdt,

't gene dc overvviuriaar , mids 't doen van

den verwarden aftqät, toen op zynen

beurt gecne gcriDg* nederlaag tocbragt.

Bloedig voorwaar was dus wederzyds hec

gevecht geweèft : want het veld lag alom ,

zoo ver zieh deoogen droegen ,met lyken

en geqnetften overdekt, mids ftaande dc

flag, zoo eeuige willen over de veertien-

duyzend der Bondgenooten en nog oin-

trent vyfduyzend meer van den op den

vlugt gejaagden vyand of gedood of ge-

quetft (j) of vermift waaren. Ter ge-

dachtenis van deeze bloedigc overwin-

ning zyn zoo in Engeland , Duyrfchland

als elders deeze vyf gcdenkpenningen gc-

munr.

(3) Europ.

Merkur,

ll.ftuk,

1709. pag.

"5-

(4) Eurtíp.

Merkur,

ll.ftuk,

1709. pag¿

ii8.

(О Europ,

Merkur,

ll.ftuk,

1709. pag.

»57.
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I De écrite en klcynfte voert , rondora het geharnafte borftbeeld des Franfchen Honings, in

den rand der voorzyde deezen tytel :

LUDOVIGus XIV, Dei Gratia Magnus FRanciä

ET NAVarrä REX CHRistianissimüs.

LOÙEWrK DE XI1II, DOOR GODS GENADE DE GROOTE EN

ALLERCHRISTELYKStE KONING PAN FRANK-

RYK EN NAVARRE.

Op de tegenzyde wordt eene lclifteng door twee uytgcfchootcne blixemftnulen yin verfchey-

den zyner blocmen bcroofd¿ onder dit jaaifchrift:
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D£ LELIDOODING.
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Zynde aanmerkelyk dat 'er gceno dan tcllcttcrs in dat woord gcvondcn worden. En dewyl

bet dus niemand voor ecn jaarichrift zoude aanzien zoo \taat , tot rueerder opheldering, nog dit

opfchrift op den voorgrond :

• » '".-*""

FUGAntGALLis TAISN1ERS AN»0 SUPRA NOTato

XI SEPTembrij.

DE FRANCOIZEN VAN TAINIERS IN >T BOVENAANGE*

TOONDE JAAR DEN w FAN HERFSTMAAND

VERJAAGD.

II Met het geharnafte borftbeeld van den Prins Eugeen is de voorzyde van dentweeden, even

als met deezeo tytcl der zelver rand beftempeld :

EUGENIUS FRANCiscus, DUX SABaudiä, C^Sarei

EXERcitüs GENERalis COMMendani.
i

EUGEEN FRANCOIS, HERTOG VAN SAVOIJE, ALGEMEEN

HOOFDBEVELHEBBER VAN 'S KETZERS

. - . LEGER.

Op de tegenzyde ziet men Jupiter op eenen trend zittende den reukeloozen Faetón uyt zyne

zonnekarbuxemenj verzeld van deeze fpreuk:

ARMATUS UT ORBEM RESTITUAT.

GEWAPEND OM DE WERRELD iE HERSTELLEN.

Te wecten door het verzorgen van eenen beftandigen vreede. Voorts leefl: men nog op den voce

dier zdfde zydç dit opfchrift :

PUGna AD BLANGIACUM XI SEPTembris

M D С С I X.

GEVECHT TE BLAGNIES DEN и VAN HERFST-

• r - MAAND 1709

III Het zeer fierlyk gckroond borftbeeld der Engelfche Koninginne is op de voorzyde van den

derden , omzoomd door dczen gewoonlyken tytel: " .

ANNA, Dbi Gratia MAGna BRItannia, FRancia, ET

HIBerkia REGina.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN G ROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN

•H^u: - - IERLANDa : - . 7.

Есе eee ел Boven

*1
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1709. Boven den in 't bofch voorgevallen veldflag vliegt op de tegenzyde eene Ovei winning, vclke

——— zoo in de eene als andere hand eenen laùwerkrans houdr, onder dit landfchrift:

CONCORDIA ET VIRJUTE.

DOOR DE EENDRAGT EN DAPPERHETD.

T ...... .

Waar en wanneer , volgens de Engelfche tydsrekening , dit is voorgevallen geeft dit onderge-

ílelde opfchrift te kennen :

GALLIS AD TAISNIERE DEVICTIS AUGusti XXXI

M D С С I X;

DE FRANCOIZEN BY TAISNIERE OVERWONNEN DEN

Ii VAN OOGSTMAAND 170p.

• • V • X *

\ * '

IV De borllbeelden van beyden de Opperlegerhoofden Eugeen enMarlboroug ftaanopdcvoor-

zyde van den Vierden , ieder belend met dcczen zyncn rytel :

EUGENIUS FRANCiscüs, DUX SABAUDiä.

JOHANNES, DUX De MARLeburg, Sacri Romani

Imperii Princeps. '

EUGEEN FRANCOIS, HERTOG VAN SAVOIJE.

JOHAN, HERTOG VAN MARLBOROUG, PRINS VAN НЕТ

HEYLIG ROOMSCH RTK.

De roodverwige Franfche Zon ziet men op de tegenzyde, mids hct verliczen van deezen bloe-

digen veldflag , ondergaan ; waarom in den rand ftaat :

• • • • . ; • - - » i - • i • i / - ■

CRUENTUS OCCIDIT.

HT GAAT BLOEDIG ONDErV

Tot meerder opbeldering van deezen duyíleren ondergang leed men nog dit opfchrifc op den

voorgrond :

GALLI AD MONTES HANnonia VICTI, Anno MDCCIX

Die XI SEPTembris.

DE FRANCOIZEN BT BERGE IN HENEGOUfVEN OVERWON-

NENy DEN h DAG VAN HERFSTMAAND

; ..... x... . IN 'T JAAR 1709. . ■ . . . - , .

V Op de eene zyde van den laatílen ment Faetón de zonnewagen, dan dewyl hy, verfchrikt

voor den bovengeitelden dîerenkring, daarvan het hoofd afwendt ,zoo is deeze fpreuk daar boven

tot randfchrift geileld:

SOLEM MENTITUR, QUEM SIDERA TERRENT.

HT VERDICHT ZICH DE ZON TE ZTNt fVlEN DE STARREN-

GEDROGTEN VERSCHRIKKEN.

De
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De zon zelve gaat achter eenen hoogen berg op de tegenzydc onder, in wier rand deeze fpreuk

van den ( 1) Mantuaanfchen Heldendichter так:

SOL RUIT INTEREA ET MONTES UMBRANTUR.

ONDERTUSSCHEN G11/IT DE ZON ONDER, EN

DE BERGEN WORDEN BE..

SCHJDUWD.

Wordende door den verbeelden berg, de Над Berge betekend. Op den voorgrond leeit men

nog :

STRAGES GALLonUM AD MONTES HANNONUE, XI SEP

TEMBRxs MDCCIX.

DE NEDERLJÁG DER FRJNQOIZEN BTBERGE IN

H'ENEGOUWEN, DEN 11 74N HERFST

M11/IND 1709.

’sDaags, eer dit gevecht voorviel, was

de Luytenant Generaal Dedem met eenig

volk naar Sint Gillain ter bezetting gezon

den, mids men den Hertog van Marlbo»

(t) Europ. roug (a) verzekerd had, die plaats van ale

{Ё‘ЁЁЁ 1е vyandlyke manfchap ontledigd te wee

17.09. ' zen. Maar de Heer Dcdem onder ’t aan

”Ед” naderen van het tegendeelde zekere tyding

hebbende ontfangen , zondt onder den

Overi'ten Haxhuyzen in de plaats van twee~

nu vyfhonderd man te voet van de genen,

die te Genappe ůonden, derwaart zynde

voorts nog door twee Efquadrons onder

ßeund. Deeze manfchap zich in ’t aanna

deren meer dan naar de gewoonte wyd en

breed , om des te ontzaglyker te weezen ,

hebbende uytgefirekt, deeden, voor die

plaats gekomen , de zelve door eenen tam

boer opeyfchen. Dan die van binnen be

tuygden zich als mannen van eer te willen

verdeedigen. Des liet men alles tot de aan

vechting vervaardigen. Deůorm gefehied

de dan nog ten zelven dage, flaande wel~

ke de aanvallers, naa een vierendeel uurs

fchietgevaarte gehouden te hebben , niet al

leen tot voorby zekere'affnydíng, maar

zelf tot ‘achter een huys ter flinker zyde

van de beukery doordrongen, zulks die

(3) Eg;- к van binnen aanftonds hierop den trom ( 3)

ЁЖ“? ' roerden,doeh die nu te laat zynde , moeflen

1709P=g= zy zich tot krygsgevangenen overgeeven.

‘36’ Beter geluk hadden de Françoizen met

‘ meer dan duyzeud man, voorts nog eene

roote fornme gelds, en veele noodwen

digheden, en dat zelf wel acht dagen naa

het laatft voorgevallen gevecht, in Berge

te werpen, waar voor den vyfentwintig

IIII Фее].

íten door vier Battaillons en tweeduyzend

arbeydert,onder"t beleyd van den Hoofd

krygsvernuftcling Hartel tegen de (4) poort

van Berteaumont,en door twee Battaillons

en even zoo veele arbeyders onder den

krygsvernufteling Baufie voor de poort van

Havre' de loopgraaven geopend wierden.

De zwaare regen was ondertuffchen den

aanvalleren hinderlyk, zulks men het in

de loopgraaven gevalle water moeft aftap

pen, daar toe eene waterleyding tot in de

Trouille maaken, en den grond met tak~

keboilen bevloeren. Des onaangezien waa

ren de aanvechtingen wakker voortgezet,

de noodige beukeryen geflicht, en den

twintigllen van Wynmaand alles vaardig

om het hoornwerk by de poort van Вег

teaumont te beitormen, maar die van bin

nen den aanval niet durvende afwachten,

zonden , naa den trom geroerd te hebben,

eenige gemagtigden naar buyten, vanwaar

zy met de opgeiielde voorwaarden ten acht

uuren (5) te rug in de Над keerden en den

volgenden morgen die met de goedkeurin

"des Stedevoogds bekrachtigd,den Bondge_

nooten overhandigden, welken ten elf uu

ren van de poort van Nimy. en twee да

gen Iaater, van de (lad zelve bezit namen ,

naa de Françoizen naar Maubeuge en de

Spaanfclre en Beyerfche benden naar Na

men met (6) alle tekenen van eer ge«

toogen waaren. Wegens ’t winnen van

deeze ftad en andere behaalde voor

deelen deezes jaars. waarmede de veld

togt in Neêrland eyndigde , vinde ik

de volgende penningen gemaakt te

zyn.

Eff fff f I op

r 709.

ы.—

(|)Virg.

IEnJib.

In. 7.508.

(4) Europ.

Merkur.

li (luk ,

r 709. pag.

1.61.

$51) Europ.

erk.

ILIIUk, 

1709. `

pag. 2.85.

(6) Europ.

Merkur.

ll. ilult ‚

1 709. pag.

1.87.
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I Op de cene zyde van den eerften, die te Amflerdam gemaakt is, zier men Europa op cenen

Stier gezeten en door den Keyzer , Engeland en de Vereenigde Gtweilen , in de gedaante van

dne gewapende beiden , uyt het gcweld ven het brandftichtend Vrankryk verloflcn. Hct rand«

febrift luydt aldus :

VIRTÜS ET CONCORDIA EUROPAM A GALLORUM TY

RANNIDE VINDICANT.
i

DE DAP PERHETD EN EENDRAGt FERLOSSÈN

EUROPA VAN 'S VRANKRXKS G E-

WELDENAART.

De
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De ftcden Doornik , Sint Gillain en Berge worden in 't verfehlet der tegenzyde, en voor- _*7°9»

waart ruíTchen verfcheydene verflaagene vyanden en vyandlyke wapenen , de- op de trom- '

petblaazende Faam met eenen lauwerkrans in de flinker hand , binnen dit om- en opfchrift , ge-

zien :

TORNACOjSancti GISLENII FANO, ET POST CiESOS FUGA-

TOSOJÜE PROPE URBEM GALLOS, MONTIBUS IN HAN*

NONIA CAPTIS, ANNUS FELICITER

CLAUSUS 1700,

DOORNIK, SINT GILLAIN, EN BERGE, NAA '7 OP DE VLUGT

SLAAN DER FRANCOIZEN BY DIE STAD, INGENO*

MEN ZÏNDE, IS НЕТ JAAR 1709 GELUK*u

KIGLYK GESLOOTEN.

II Rondom het borftbeeld der Engelfche Koninginne, waarmede de voorzyde van den twee-

den beftempeld is ,leeft men in den rand deezen tytel:

ANNA, Dei Gratia MAGnä BRItankiíe, FP„Anciä ET

HIBernive REGina.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN FAN GROOX-

BRITTANJE, VRANKRTK EN

. . IERLAND.

Boven het gewönne Berge, vliegt eene Overwinning, welke in de rechterhand cene kroon en

in de flinker eenen zeegetak houdt -, binnen dit randfehrift :

MONTIBUS IN HANNONIA CAPTIS MDCCiX.

BERGE IN HENEGOUWEN INGENOMEN 170p.

III De ftad Berge zit,op de eene zyde van den derdcn^alreene geboeide vrou in 4 verfchieten

wordt Vrankryk, kennelyk door zynen Leliryken mantel, door de cendragtige krygsmagt der

Bondgenooten geblixemd,ondcr deeze fpreuk :

NEC CASTRA NEC MUNIMENTA.

DAAR BAATEN NOCH LEGERPLAATSEN, NOCH

VERSCHANSINGEN, .

En dewyl dit bloedig krygsfpcl in den Herfft gehouden wierdti zoo leeft men op den voor-

grond :

POSTSCENIUM AUTUMNÍ.

НЕТ NAASPEL VAN DEN HERFST,

Op de andere zyde ziet men het overgroot kopere ftandbeeld der zonne, 't gene vyfcnzeven*

tig elleboogsmaaten hoog, te Rhodus voor den ingang der haven opgerecht, en door eene hef

tige aardbeving ,mids zync eyge zwaarte , omverre gelchokt wierdt , nna dat het zesen»yftig jaa-

ren te voore doorCharetcs, zynde een leerling van Lyfippus, gemaakt was. De randfprcuk luydr

aidas;

MOLE RUIT SUA.

НЕТ STÖRT IN DOOR ETGE ZWAARTE.

Fffffff* Tc
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1709. Те weeten het groòt vermoogen van den zonvoerenden Franfchen Koning,’t gene ditopfclirift

-" van den voorgrond beveltigt: .

MONTES HANNONIEI, GALLIA LABERITE,

‚ 1 . RECUPERATI, XXIII OCTonnis

M D C C I X. vr

'Y

VRANKRTK BEZWTKENDE, IS BERGE 1N HENEGOUWEN

_ HERKREEGEN, DEN 2.3 VANv WTN

MAAND 1709.

C, Ш M IV De Godin (*) Pallas houdt op de eene zyde van den vierden in de eene hand haare fpeer

_,3'4_ en in de andere eenen laurierkrans,tulfchen dit om- en opfchrift:

ANNUS FELICITER CLAUSUS FANUMcLUe SANCTI GISLENI
i CAPTUM MDCCIX.

HET yEER GELUKKIGLTK BESLOOTEN диете: GILL-EIN

INGENOMEN 1709.

Op de andere zyde ziet men in 't verfchiet de Stad Berge en voorwaart Herkules der zelver

wapenfchild in de eene hand, en in de andere zynen knots, verzeld van dit om- en opfchrift,

houden: _ r.

TERNIS cAsTRIs DELETIS, MONTES HANNONIE

EXPUGNAT. MDCCIX.

HET DRIEVOUDIG VERSCHANSTE LEGER ZTNDE VER

4 DELGD, IS BERGE IN HENEGOUWE INGE-"

NOMEN _17095

V De gevleugelde Overwinning houdt op de eene zyde van den vyfden in de rechter hand ee

nen zeegeftandaard en in de flinker eenen lauwerkrans, omzoomd door dit randfchrift:

VIRTUTE MILITUM BELGICORUM.

DOOR DE DAPPERHETD VAN HET NEDERLANDSCHE

KRTGSVOLK.

Waar deeze dapperheyd heeft uytgefcheenen geeft dit ondergeltelde opfchrift te ken

nen: _ l _

PUGNA AD MALPLAQUET XI SEPTEMBRIS

M D C C I X.

DE VELDSLAG TE MALPLAQUET DEN rr VAN HERFST

MAAND 1709.

Op de tegenzyde 'zyn drie muurkroonen aan even zoo veele zeegetakken, tulfehen dit orn- en

opfchrift , gehecht:

CONCORDIA DUCUM, TORNACUM, FANUM GISLBNI,

l ET MONTES HANNONIIE CAPTA

f ‘ ‘ М D C C I X.

_ _ DOOR

_Lr _.
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1709.

DOOR DE EENDRAGT DER BEVEL HEBBEREN IS DOORNIK,

SINT GILLJIN EN BERGE IN RENEGOUW E

GEWONNEN 170p.

VI De met laurier bekranfte, en het Gulden Vlies gefierde beeldenis des Roomfchen Key-

aers worde op de voorzydc van den zefden door dit randfcbnft omvangen:

JOSEPHUS, Dki Gratia ROManordm IMPERATOR.

JOSEF, DOOR GODS GENADE KETZER DER

ROMETNEN.

Eene praalzoyl is op de tegenzyde opgerecht , aan wier rechter zyde de Dapperheyd en aan

vier flinker de Sterkte is gezeeten. Voorts ziet men in drie tafcreelen de ftad Doornik , den

veldflig by J'aifniere, cn Berge in Henegouwe afgebecld, waarboven de vliegende Faam eene

lauwer- en twee muurkroonen houdt, verzeld van dit randlchrift:

TURRIS, CASTRA, MONTES VICTI.

DOORNIK, НЕТ VERSCHANSTE LEGER, EN BERGE

OVERWONNEN.

En dewyl men daardoor eene hoope had opgevat, dar in 't kort de te lang ontbcerde vreede

zoude herlteld worden ; zoo leeft men nog op den voorgrond :

VICTORIA PACIFera Anno MDCCIX.

VREEDE BRENGENDE OVERWINNING IN T

JAAR 170p.

VII Dit ruggeftuk is 00k wel met een ander voorftuk gepaard, waarop de beeldenis der Ko-

ninginne van Engeland, binnen deezen tytel, gelteld is;

иПЪЫ. Ggggggg AN-
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ANNA, Der Gana-1A MAGNA; BRITANNIH., FRANCIA ET

HlBERNIIE REGINA.

ANNA, DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN

GROOTBRITTANÈ'E, VRANKRTK

'EN`IER'LAND. "

Het Franfche ryk zou geenszins fiaan

de dit jaar in Raat geweeû hebben om op

eene zoo ontzaglyke wys in Nederland den

Bondgenooten het hoofd te bieden; by al

dien de gewoonlyke naalaatighcyd der

Duytfchers het daartoe geene gelegenheyd

verfchaft had. Want hoewel de Koning

van Vrankryk, door zyne meefle magt

naar Nederland te trekken, naauwlyks (1)

twintigduyzend man aan den Bovenryn kon

in’t veld brengen,zoo zagen zich de Duyt

Íchers onder den (1.) Graaf van Merçy,

door bem niet tydig genoeg te Onderfieu

nen,door den vyand geflaagen, en mids

hunne zwakheyd voor het overige van den

veldtogt genoodzaakt achter hunne land

wallen fchuyl te houden. In Savoije ook

waaren де krygsbedryven met geenen rech.

ten ernft voortgezet,zoo om datde Hertog

van Savoije wegens het afitaan van eenige

landen , by ’t fluyten van ’t verbond voor

heen aan hem beloofd , onaangezien (3)

де ernftige aanhouding der twee zeemoo

genheden tot nogtoe van den Keyzer de

begeerde voldoening niet had konnen er

langen, als om dat veele Keyzerlyke hulp

benden, mids de heevige twiiì, die tus

ichen het Keyzerlyke cn het Pauflyke Hof

omtrent deezen tyd blaakte, elders ge

bruykt wierden. Want hoewel de Paus

aan de Keyzerlyke benden certyds eenen

vryen doorrogt over den bodem van den

Kcrklyken flaar naar Napels gegeeven had ,

en zy gevolglyk zich dus теедег van dat

ryk gemaakt hadden , zoo waaren де

zwaarigheden daardoor eerder toe- dan af

genomen. mids de Paus tot nogtoe ge

weygerd hebbende den Aartsltertog Karel

voor wettigen Koning van Spanje te erken

nen, daarenboven nu nog door de Duyt

fchers zoo деде gepraamd wierdt om aan

hem in die hoedaanìgheyd де leenverhef

fingen van Napels en Sicilie te geeven.

De Franichc en Spaanfchc Afgezanten,on

derlteund door de Kardinaalen hunne aan

hangeren poogden den Paus van het toe

дешшеп in dat verzoek nu door aller

hande aanmoedigingeu , dan weer door be

dreygingen en dus op verfcheydenc Wyzen

af te raaden, onder verzekeringe, zoo де

Keyzerlyke benden iet totnaadeel van den

Kcrklyken даас onderwonden, hy van de

hulp hunner Меедегеп zich geheel konde

verzekerd houden: ja zy fpanden alle vlyt

en krachten, ( hoewel te (4) vergeeffch)

in , om tquchen den Paus, de Overige Vrye

[laatenen Vorûen van Italië een onder

ling verbond ter befcherminge op te rech

ten. En zekerlyk nooit was het Paus

lyke hof in groorer verlegenheyd, want

l'chorvoettede het langer om ’t verzoek

des Keyzers te bewilligen, zoo had het

zekerlyk des zelfs krygsvolken, zoo van

den kant van Napels als Milaan eerlang in

den Kcrklyken даас te wachten, en was

het integendeel den zelven te wille, zoo

допдс eene Wifi'e vyandlchap met den Ko

ning vau Vrankryk en dieu van Spanje

voor de deur, en des te duchten dat die

twee kroonen, gelyk de Duytfchers (5')

te Milaan en Napels reeds gedaan hadden ,

ook de kerklyke tienden, amprsvergcevin

gen en andere inkomfien zouden aanflaan.

Het verwylen der hoofdzaake fcheen dan

’t veyligfi, op hoope dat twee zoo recht

tegen den anderen ürydig zynde ge

vaaren, door het treffen van eenen alge

meencn Vreede , waarom men hem„hicr

op deezen penning wederom zoo vnu

riglyk hoort (6) verzugten , ter zyner

reddinge, mogt uyt den weg geruymd

worden.

 

Binnen een zeer Gerlyk fchild 1еед men op de eene zyde deeze (7) gewyde fpreuk:

MAT

(4) Europ.

erkur.

I I дик ,

1708. pag.

1.1.4.

(g) Europ.

Merkur.

I. iluk ,

1708. pag.

108.

lI дн]: ‚

pag. 48. _

(6) Num.

Hillor.

anni

кисет.

fol. 890.

`_____`_.|__“
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FIAT PAX IN VIRTUTE TUA.

DAT HE7' VREEDE WERDE DOOR UWE KRACHT

En hoewel alhier door de kracht, die van den Heyligen Geeft moet verflaan worden, zoo

flaaken de Françoizen hiermede den fpot (2) ,betuygende dat men met maar eenige honderdduy

zend diergelyke flukken aan den Keyzer te geeven het dan zekerlyk door hunne kracht теме zou

worden. Op de tegenzyde ziet men onder de Pauslyke muts en twee kruyslingleggende fleurelen

des zelfs wapenfchild 5 omringd door dit randl'chrift:

CLEMENS XI, PoNTIFIcATus MAxIMr ANNO IX.

KLEMENS DE XI, IN ’T 9 _?‘AAR ZTNS PAUSSCHAPS.

De Keyzerfehen niet voldaan met deeze

Pauflyke verzugtingen, maar ziende dat

alle де gehoude raadVergaderingen maar ge

zogte uytvlugten waaren om tyd te win

nen , lieten eenige hunner benden in’t Her

togdom Ferrara (2) trekken, waar tegen

men te Rome een befluyt nam om geweld

met geweld te keeren, het overlaaten van

drieduyzeud man by de Roomlche Zwit

fers zeer ernfl'ig(3)verzogt, enden Mark

graaf van Marfigli ‘tot Opperlegerhoofd

verkoor over de benden, welke men tot

tweeëntwintigduyzend man deed vermeer

deren. Waarvan zevcnduyzend binnen

Rome, tweeduyzend op de grenzen,duy

zend te Feanza,ticnmaal zc veel in’t Her

togdom Ferrara, en tweeduyzend in del

fchans Urbino Honden gelegd te (4.) wor- l

den. Wordende om de_koflen van deeze;

buytengewoone krygsrulling te vinden’

een gedeelte van den weggele den fchat

van Pausl Sixtns den V, met toe emminge

der Kardinaalen , uyt het flot van Sint An

gelo geligr. Ondertuffchen zagen zich де

weynige Duytfche benden, welken reeds

in den Kerklyken flaat gevallen waaren,

door nieuwen uyt Piemont tot twintigduy- l

zend verflerkt, zulks zy Bondeno aan

taflten en het zelve met (5) gevangennee~

ming der bezetting eerlang dwongen zyne

poorten te openen. Sedert maakten zy

zich niet alleen by verdrag van Bologne,

maar ook van alle des zelfs onderhoorig

gebied (6) meefler,en deedcn voorts Fer

rara en de flerkte Urbino door eenige op

de toegangen gellelde benden zeer naauw

influyten. De Paus aldus ziende zyne

krygsmagt tegen de Keyzerfchen niet bc

flandig , de beloofde hulp des Franfchen

Konings ook nog verre afweezigbenoemde

eyndelyk den Kardinaal Paolucci om met

den Markgraaf van Prié (_7) Keyzerlyken

Afgezant wegens de ingelchil zynde pun

ten in onderhandeling te treeden. Onder»

tuffchcn op-dat alles zich ten belle mog

te fchikkeu,nam» hy zyne toevlugt rot gef

beden, en liet de afbeelding des aligrnaa

kers, welke ecnigen gelooven van Sint

Lukas te zyn gefchilderd ,en des~ aldaar in

groote waarde gehouden wordt, uyt де

kas,waarin zy federtGregoor den Grooten

tot nu toe was opgeilooten geweefl, naa

gedaane bekendmaaking voor den 'dag haa

len en op ’s nieuwen jaars nacht in zekere

daartoe vervaardigde plaats brengen, van

waar zy den volgenden dag ,verzeld van

den (8) Paus, de Kardinaalen en alle de

kerkordren in boetkleedereu te voer, tus

fchen duyzendcn van Fakkels` en eenen

llaatlyken ommegang onder eenen troon,

doordc Geefllykheyd op haare f'chouderen

getorfl, naar de kerk van Sint Peter ge

bragt en voor het hooge altaar ten toon ge

fleld wierdt, zoo om aldaar van elk gezien,

als de Hemel door de gebeden der aflaatver

dienende bezoekers tot het behoeden van

den Kcrklyken (laat voor een zeer drey

gend onheyl, bewoogen te worden. Dee

zen flaarlyken ornmegang vinde ik op den

volgenden (9) penning afgebeeld.

 

Het Pauilyke borflbeeld, met eene Vefpcrkap en tene driehoog gekroonde muts gefîcrd, fiaat

op de voorzyde; binnen dit randfchrift:

Gag ggg g l CLE’

I 709.

(I) Europ.

Merkur.

Lfluk ,

l 709' Pal’

30

(7) Europ.

Мerk.

~I.flulr,

1709. pag;

151.,

(8) Europ.

Merk.

l. n uk,

1709. pag.

19.

(9) Num.

тог.

MDCClX

fol. 879.
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CLEMENS XI, PoN'rxrrcA-rus Maxim ANNO VIIII.

KLEMENS DE rt, [N HET9 ïddR ZTNS PAUSSCHÃPS.

17с9.

(r) Iofua

kep. 1V.

Y. и.

I

MDCt“ .

Op de regenzyde ziet men onder eenen troon de helderílraalende beeldenis van onzen Zaligmaa

ker m eenen plegtigen ommegang veeler Geeíilyken en Pauílyke lyfrrawanten op de fchouderen

torfen. Het randfchrift is deeze (1) gewyde fpreuk: п

PORTAVERUNT TABERNACULUM FOEDERIS

01x.“

ZT HEBBEN GEDRAÁGEN DE dRKE DES VER

BONDS 1709.

De Keyzerlyke Gezant wel voorziende

dat men van ’s Panfen wege, niet tegen

üaande hem de gemelde Kardinaal was

toegevoegd , zoo veel moogelyk waar, in

het onderzoeken van ’sKeyzers overgele

verde eyfl'chen op het íleepende houden

der handelingen zoude toeleggen, had aan i

zyne Heyligheyd om zich te verklaaren tot

{22:53:39 den (a.) vyftienden ìvan Louwmaand tyd

Luuk.' gegeevcn. Welke bepaaling en dat de ver- '

Н°9°Р‘$- boude oorlogsvloot, zevenentwintig zoo

° oorlog- bombardeer- als vragtfcheepeu

Herk., onder den Engelfcheu Zeevoogd,

Withaker, op de kuů van Livorno zynde

gekomen,den Keyzerlyken Afgezant zyne

hulpe had aangebooden,oorzaak waaren dat

het vergelyk eyndelyk den laatßen dag van

den bepaalden tyd wierdt getroffen ,waar

by de Paus zich verpligtte binnen vyftien

dagen alle de nieuwgewerfde krygsvolken

te zullen afdankeu , alle de poogingen der Na

pelfche uytbannelingen tegengaan , voorts,

behalven verfcheydene andere byzondere

punten, den Aartshertog Karel tot Koning

van Spanje erkennen, en des hem toeüaan

alle de voordeelen die van den Roomfchen

(3)Europ. Нос! (3) afhangen. lmmiddels dat eene

___'.

renbode naar Wenen gezonden was, om

1.109. pag. ’s Keyzersgoedkeuring hierop in te haalen ,

36' waarmede by in ’t midden van Sprokkel

maand te rug kwam, had de Franfche en

Spaanfche Afgezant op de allerplegtigíie

wys tegens het geilooten verdrag hunne

aanruygingen gedaan, en was de eerfie,

naar affcheyd genomen te hebben,den zes

(43 Europ. entwintigûen ну: Rome (4) over Livorno

naar Genua vertrokken. Het welk den

woning. achtficn van Bloeímaand, doch zonder

206' ’t neemen van affcheyd, door den Hertog

юниор. van Uzeda Afgezant van Koning Philips

Merk. (ç) gevolgd wierdt, welke Majefieyt den

{Зина} Pauílyken Afgczant te Madrit сета: het

279. bywoonen der kerkdicnfien in haare kapel

\

ontzegd en federt door den Hertog van

Medina Sidonia door eene fchriftlyke be

kendmaaking het vertrekken nyt het ryk

(6)gebooden had. Des onaangezien wierdt Munn

cyndelyk een brief, met de erkenning Luuk, _

van Koning Karel naar Wenen gezonden, Р‘Ё'

maar dewyl men hem daarin alleen Ko- "

ning in Spanje noemde , keerde die te

rug naar Rome,met begeerte dat hem de

volle eertytel van Algemeenen geloafvigerr

Koning wnSpary'e,zou gegeeven worden:

onder bedryging van anders de Keyzerlykc

benden op nieuws naar den Kerklyken Raat

te zullen zenden , even gclyk men (7) te

Napels en Milaan reeds weder des zelfs

inkomiien had in beilag genomen. Wey

nig ingang vondt dit by den Paus, zulksdes

zelfs Neef de Heer Albani om, waar het

mogelyk,eenen vreede nyt te werken,als

Buyteugewoonen Gezant aan (8) alle

Roomsgezinde Hoven benoemd wierdt,

en van Rome in ’t laatfl: van Herfñmaand

naar Padua verreysde , om zich voorts over

Verona door Tyrol naar Wenen te begee

ven. Maar hierdoor was de hoofdzaak

nog niet vereffend. De Markgraaf van

Prié betuygde dan eyndelyk van zins te

zyn, by aldien de erkenning niet voorts

naar den letter wierdt uaargekomeu, van

aanûonds Rome te verlaaten. Dit was van

die uytwerking dat de Paus den vierden

van Wynmaand in eene tezamen geroepe

vergadering _’s Keyzers Broeder tot` Koning

van Spanje erkende en des in die hoedaa

nigheyd op zyne benoeming den (9') voor

geftelden BiÍTchop van Salzonain Katalonie

beveiligde. Gevolglyk hing de Konfiabel

Kolonna des erkenden Konings wapen bo

ven zyne deur, de Markgraaf van Prie'

gaf een prachtig gaftmaal , en is de gedach

tenis van het eyndigen dcezes gefchils

door (lo) den volgenden penning vereeu

wigd.

(7) Europ

Merk.

I. (luk,

1109- раз?

53

(8) Europ,

Merkur.

Il. ñuk ,

l709- P18*

l 16.

(9) Europ.

Merkur.

Il Пик,

1709. a.'166. p z

(ro) Num.

Hifi. anni

MDCCIX

fol. 880.

" Binnen



 

§'~;_z’/

Binnen deezen tytel, itaat ’s Keyzers geharnaite borilbeeld op de voorzyde:

JOSEPHUS, DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATQR

SEMPER AUGUSTUS.

yOSEF, DOOR GODS GEN/IDE ALTTD DOORLUCHTIG KETZER

. DER ROMETNEN.

Op de tegenzydc wordt het Keyzerlyke, Pauiiche en Spaanfche wapen door eene bovenge

itelde itar, mids ’er in ’t Pauslyke fchild ook eene geitcld is, beicheenen 3 verzeld van dit jaar

duydend randichrift:

ALBANI IN rna'rnr-:s sa anC'rI'r sIDVs АМовв.

DE LIEFDESTÁR VAN JLBÁNUS KEERT ZICH ТОТ DE

GEBROEDEREN.

Mids des Pauzen itamnaam Albani was. En dewyl door deeze erkenning nu de geheele ruit van

Italië betiteld wierdt, zoo leeft men nog op den voorgrond:

ITALIAE TRANQUILLITAS.

' DE GERUSTHETD VEN 11.11.1'13'.

De Markgraaf van Prié gaf van ’t ecrit naar Katalonie te veld, dan, veritaande

geilooten verdrag met den Paus aan den dat de Franfche benden lait hadden van

Hertogvan Marlborougin Nederland itraks niets te waagen, ook eerlang weer mis

kennis, hoopende dat deeze toetred van` noegd te rug naar (3) Madrit, alwaar de (НЕМОЕ

het zigtbaar hoofd der Roomfche kerke verilaagenheyd niet weynig onder ’t volk Merkur'
l. ituk,

(t) Europ.м k de oogen (1) van zulke Spaanfche Geeit- was, zoo dra men aldaar veritondt dat de 17°9~P18`

„ЁЖ, lyken zouden openen, welken nyt naanw- Franfehe Koning zyne benden had te rug 179'

1709429 gezetheyd des gemoeds, naar ’t voorbeeld uyt Spanje ontbooden. De Spaanfche

'53’ des Roomfchen hofs, tot nogtoe zwaarig- Koning beval dan zyne eyge krygsmagt

heyd gemaakt hadden om Koning Karel in Arragon tegen den aanitaanden veldtogt "ю.

door onroomichen onderiteund te erken» merkelykte vermeerderen, welken h be

nen. Hierenboven was men nu ook in iloot perioonlyk te zullen(4.) bywoonen. 00Euro?

itaat geraakt om dien Vorit met eenige Dus begaf hy,zich den derden van Bloei- Mum’

1.a k,krygsvolken uyt Italië, volgens zyn ern- u

maand op reys, en kwam den tienden dag то. тд

itig gedaan verzoek ,inzynen hoogen nood te Lerida, alwaar men in eenen krygsraad m’

te konnen byfpringen. En zekerlyk de beiloot Balaguer te belegeren. Maar door

benden van Koning Philips hadden weer ’t hooge gezwolle water , en op het Ье

(ЩЕтоРо in dit jaar de itad en ’t iterke ilot van (a) richt dat Koning Karels leger door de nyt

Mum’ italië overgevoerde benden, nu merkelyk
мы ‚ Alikante veroverd, het leger der Portngee.

пошив. zen op de vlakte van Guadiana verilaagen, veriterkt was, wierdt de reeds gedaane in

‘65’ en ten koite van ’s vyands land aldaar hun ilnyting geitaakt, en lait gegeeven om naar

beitaan gevonden. Die Koning zelf trok Lerida te rug te trekken. Dit gefchiedde:

1111 “Вен. Н h h h h h h doch
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1710.

(О Europ.

Merk.

II ftuk,

1710. pag.

x8z.

(i) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

17 10. pag..

17?.

doch naauwelyks had men daarvan de

wiífe tyding in 't leger van Koning Karel

ontfangen, of dat rukte met Hille trom-

men en zoo grooten ípoed den aftrekken-

den Spanjaard naa , dat her den zevenen-

twintigften van Hooimaand op den mid-

dag meeft de Noguera zynde overgetrokken

dus de vyand voorkwam , welke met acht

oftien Bartaillons en alle zyne ruytery (1)

veerrig Efquadrons fterk.zich te Almenara

op de hoogte ftraks in flagorde fchaarde,ter-

wyl het voetvolk nog geftadig voortrukte.

De Bondgenooten plautten dan veertien

ftukken kanon op eene andere hoogte , wel

ke over de ftandplaats dier gefchaardeben-

den heerfchte,en vielen metzeftien Efqua

drons en zoo veele dapperheyd, niet te-

genilaande hunne rechter vleugel nog niet

•was (z) aangekomen , op de vyandlykc

ruytery aan , dat die eerlang alom zynde

overhoop gefmecten, met zoo fuellen ren

op haar eygen voetvolk in de laagte flore

te , dat zy beyden verward en door een

gemengd , de wapenen gins- en herwaart

wegímeeten, en met achterlaatinge van

de pakkaadje, teneen , cenige flukken ka

non, en veele troswagens, onder de gunft

der opgekome duyíterheyd, naar Lérida

vlugtten: alwaar Koning Philips, zeer

misnoegd wegens het ilecht gedrag zyner

ruyterye.ten twaalf(3) uuren 's nacht aan-

kwam , en zieh moeíl doeu aderlaatcn , de

wy 1 zyn paard, door eene kanonskoegel

verfchrikt , hem ftaande de ftryd uyt den

(4) zadel gefmeeten had. Degedachtenis van

dit gevecht, waarin de overwinnaar fleches

vierhonderd zoo dooden ais gequetílen bc-

kwara, worde op deeze penningen bcwaard.

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

17 10. pag.

»7«.

(4) Europ.

Merkur.

H ftuk,

17 10. pat

183.

(5) Europ. I Niet zonder reden ftaat op de voorzyde van den eerílen het gelaurierde borilbeeld der En-

Merkur, gelfche Koninginne.mids (г) zes haarer regimenten onder den Hoogbcvclhebber Stanhope by

I. ftuk, uytneemendheyd ftaande dit gevecht hadden uytgemunt. Het randfehrift luydt aldus:

vu. pag.

ANNA AUGUSTA.

ANNA DE DOORLÜCHTIGE.

Op de tegenzyde is het gehoude gevecht verbeeld, onder dit eenvoudig randfcbrift:

PUGNA EQUESTRIS.

НЕТ RUTTERGEFECHT.

En dewyl dit omfehrift den leczer in onzckerheyd laat waar en wanneer dat is voorgevallcn ,

zoo leed men op den voorgrond, tot meerder opheldering, dit opfchrüt:

*

HISPA.



HISTORIPENNINGEN : VIBoeL

HISPANIS AD ALMENARAM VICTis JULII XVI

M D С С X.

1710.

DE SPANJAARDS TE ALMENARA OVERWONNEN, DEN 16

FAN HOOIMAAND 1710.

II Het geharnafte borftbceld van Koning Karel ftaat op het voprftuk van den tweeden : dewyî

zync Majefteyt vcrzcld van de Afgezanten (1) van den Koning van Portugaal en den Hertog van (i)Europ:

Savoije door zync tegenwoordigheyd de Soldaaten ftaande het gevecht niet weynig had opgewekt. nlïuk''

Het randfehrift is dees tytel: 17'to.pag.

180. '

CAROLUS III, Dei Gratia HISPANiarum ET

INDIARum REX.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING FAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Op de tegenzyde ziet men eenen krygsheld in Romeynfch gewaad drie harpyen verdryven j

onder deezc (z) fpreuk van den Mantuaan:

SCIT PATRIO SONTEIS HARPYIAS PELLERE REGNO.

HTWEET DE SNOODE HARPYEN UTT ZTN

FOOROÜDERLTK RTK TE

JAAGEN.

Wie door de Harpyen, en wie door den krygsheld betekend wordt geeft dit opfchrift van den

voorgrond te kennen:

VICTORIA AD LERIDAM IPSIUS REGIS CONTRA

DUCEM 1710.

DE OVERJVINNING FAN DEN KONING ZELF OP

DEN HERTOG BT LERIDA BE-

HAALD 1710.

JEn. hb.

(3) Europ.

Merk.

II. ftuk ,

17 10. pig.

184.

(4) Europ.

Merk.

H.fluk,

17x0. pag.

190.

Naa dit voordeel behaald te hebben

maakte zieh het verbonde leger meefter

Tan ßalbaüro, Eftadilla, Sarirena, Gues-

qua, Abaftello (з)епМопсоп metgevan-

gennceming der bezettingen, en rukte den

twaalfden van Oogftmaand van de laatft

gemeide (lad op , om den terugtrekkenden

vyand inte haalen en tot een tweede gevecht

te noodzaaken , te meer dewyl een groot

gedeelte van Arragon tot aan Huefca (4) toc

zieh (Iraks aan Koning Karel onderwierp ,

die den negentienden met zyn leget by

Ozera over de Ebro naarden vyand toog,

welke zieh op de hoogten van Jariero had

neergeflaagen , zynde onder het opperbe-

vel van den Markgraaf de Bay zyne flin

ker vleugel by Saragofza uytgeftrekt, en

van voore door 4 riviertje Huebra, mids-

gaders van achteren door de Ebro gedekt.

AI het noodige tot een tweede gevecht

's nachts voor den twintigilen van Oogft

maand dan zynde vervaardigd, zoo begon

met het opgaan van den volgenden dag

't vyandlyke kanon op de aannaderende

benden der Bondgenooren dapper vuur te

geeven. Des onaangezien Helden die zieh

onder't voorttrekkeu naar des gronds gele-

genheyd in ilagorde, znlks zy het vuur

van 's vyands handgeichut immiddcls heb-

bende met cene ongemeene dapperheyd

uytgeftaan, omtrent elf uuren den ftryd

aanvingen. En hoewel de vyandlyke

hoogbevelhebbers (?) Amczaga en Ma- . 1Ецго.

honi den aanval van de flinker vleugel af- Меткит/

floegen , ja de aanvallers tot Alagon aan de н- Лик»

Ebro terug dreeven , zulks zy zieh bereyds pai"

met eene wifle zeege vleyden , zoo wierdt

hunne flinkere vleugel echter op haare

Hhh hhh h г beurt
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1710. beurt zoo van voore als van ter zyde nyt

\——

(r) Europ.

Merkur.

11. íluk,

1710. pag.

t9r.

де haagen ,met die uytkomíl: door den Graaf

van Starremberg aangetaft, dat zy in wan~

orde op haar middellyf flortte, die mede

in verwarring, en daardoor weer omtrent

vier uuren aan het overige leger de neder

laag tewege bragt. Tweeënzeventig zoo

vaandels als ûandaarden , tweeëntwintig

Rukken kanon, alle де legerrulling,mids»

gaders zesduyzend gemeenen, en vier

honderd bevelhebberen vielen KoningKarel

in handen. welke het genoegen had van

dien avond nog in des gevlugten Konings

- tent te Групп. De Hoogbevelhebber (1)

 

Mahoni, die zich met een gedeelte van

’t geflaagelegerin’rflot Alfaxerea, ’t gene

niet ver van Sarragoffa legt, had gewor

pen, wierdt ook opgeëyfcht, en, alsgeen

ontzet hebbende te hoopen, des genood

zaakt zich en zyne manichap tot krygsge

vangen over te geeven. Van zoo heerlyke

zeege , welke het lot van Spanje ten

voordeel van Koning Karel fcheen te zul

len beilechten , en waarvan de tyding door

den Graaf van (2) Oropeza aan zyne Ge- ша“?

шаа11иие te Barçelona gebragt wierdt, vin- 11.1tu'k,

de ik de gedachtenis op deeze vier peunin- ш“ M'

gen bewaard.

I Het gelaurierde borßbecld der Engell'che Koninginne, waarmede de voorzyde van den

cerilen beñempeld is, heeft deezen tytel tot randfchrift:

ANNA AUGUSTA.

ANNA DE DOORLUCHTIGE.

Ann де zelfde Vorilin, welke op de tegenzyde op haaren troon zit en van Pallas verzeld is,

worden door de Overwinning де veroverde vaandcls aangeboodcn 5 tuffchen dit om- en op

Ichrift:

HISPA.
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1710.

HISPANIS PROFLIGATIS AD CjESARIAM AUGUSTAM, '

AUGusti IX MDCCX.

DE SPANJAARDS BT SARAGOSSA VERSLAAGEN, DEN о VAN

OOGSTMAAND 1710.

II Het geharnafte borftbeeld van den zeegepraalenden Koning, zynde met hct halsfieraad van

*c Guldenvlies verfierd , ftaat binnen deezen tytel op de voorzyde van den tweeden:

CAROLUS III, Dei Gratia HISPANiarum ET IN.

* DIARum REX.

KAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Door den Duytfchen Adelaar ziet men eenen Franfchen Haan op de tegenzyde, in een (0 Virg.

onderling geveche, zeer mishandeld de pluymcn uyttrekken » verzcld van deeze (1) dicht- Лп.1>Ь.Х1.

fpreuk : . v" 7l*

NUNC CRUOR ET VULSjE LABUNTUR AB AETHERE PLUMAE.

NU VALLEN НЕТ BLOED EN DE UTTGERUKTE PLUYMEN

UÏT DE LUCHT.

Waar dit nu is voorgcvallen geeft dit opfchrift van den voorgrond, tot meerder ophclderinge,

te kennen :

DE GALLIS IN CATALonia ET ARRAGONIA 1710.

VAN DE FRANCOIZEN IN KATALONJE EN AR-

RAGON 1710.

III De voorlaatfte, die de zelfde boritbeeldenis voert, is in den rand beftempeld met deezen

vcrfchillenden tytcl :

CAROLUS III, HISPANIARum ET INDIARum REX

CATHOLicus.

KAREL DE III, ALGEMEENGELOOVIG KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

De tegenzyde verbeeldt Koning Philips , welke, vlugtig voor Koning Karel, eenen Jezuit by

de mouw houdt en met dit randfehrift aanfpreekt :

QUEM FUGIAM NOVI, AD QUEM AUTEM FUGIAM

NEQUAQUAM.

IK WEET VOOR WIEN IK VLUGT, DOCH NIET TOT WIEN

IK VLUGTEN ZAL.

„ IUI 'Deel. Iii iii i En
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1710. En dcwyl het ccrftc gcvecht volgens de oude tydsrckening juyft twee dagen voor den avond

! ■ van 't feeft van Ignatius, even gelyk he: tweede weer twee dagen naa den achtftcn dag van 't

zelve by Almenara voorviel, zoo leeft men nog op den voorgrond:

CAROLUS DEVICIT DUCis ANDEGAVehsis EXERCITum XXVII

JUL11, DELEVIT, Celebrato FESTo Sancti Patris

IGNATii LOYALE MDCCX,

ALMENAR*.

KAREL HEEFT НЕТ LEGER

VAN DEN HERTOG FAN ANJOU OVERfVONNEN

DEN 17 VAN HOOIMAAND,

EN TE ALMENARA GEHEEL VERDELGD,

NAA >T VIEREN VAN DEN FEESTDAG VAN DEN

HEYLIGEN VADER

IGNATIUS L01JOLA 1710.

Met het kopftuk van den zeegepraalenden Koning is de voorzyde van den laatften binnen dit

randfehrift beftempeld:

CAROLÜS III, HISPaniarum INDiarumqjje REX

CATHOLicus.

KAREL DE III, ALGEMEEN GELOOVIG KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN.

Op de tegenzyde , dewyl veelen waanden dat Philips ryksgebied nu een eynde nam , zoo ziet

men den ze! ven op een tooneel met ontdekten hoofJe van de aanfchouwers affcheyd neemen ; on-

der dit randfehrift :

PLAUDITE, NUNC ILICET.

JUYGT WANT GT KONT VERTREKKEN.

Want in deblyfpelen der Romeynen wierden (t) de toehoorders, by het eyndigen van 'c fpel,

(t)Terent. door eenen der vertooners tot befluyt aangemaand, om den Dichter met handgeklap toc te juygen.

Ай.уГ* voorgrond leeft men voorts dit opfchrift:

íccn.VÍ.

PHILIPPI EXERCITÜS FÜNDITUS SUBLATUS AD SARA-

GOSSAM DIE XX AÜGUSTI

MDCCX.

НЕТ LEGER VAN PHILIPS ТЕ SARAGOSSA GEHEELLYK

. л - VERDELGD, DEN 10 DAG VAN OOGST-

■MAAND 1710. .

Naa
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Naa deeze nederlaag was Koning Phi» brief aan die van Kafielië beloofd had,bin

МЕНЮ!» lips , begeleyd _ door (I) tweehonderd

ruyters ,naar Madrit vertrokken , alwaar

то. pag. alles in de nyterfle verflagenheyd was, en

'9°' hy den vierentwintigflen aanlandde: gee

vende aanftonds bevel om zoo veel doen

lyk waar zyne verftrooide benden met

geld en leevensmiddelen te onderfleunen ,

midsgaders dat vyfduyzend man van de

(nEurop. grenzen van Andaluzie en (a.) Eftramadu

willig. ra zich ter verflerkinge by ’t herzamelde

то. leger zouden voegen. Immiddels had zich

‘"5""3' Saragoffa , hoofdllad van Arragon, aan

Koning Karel onderworpen en dien Vorfì

een gefchenk van zeventigduyzend kroo

nen, veele klederen en anderen voorraad

voor ’t leger gedaan , ’t gene gevolglyk den

weg naar Madrit infloeg. Invoege Koning

Philips, in die hoofdftad zich niet meer

veylig achtende, den achtflen van Нетт

таапд den gevangengenomen Hertog van

Medina Caeli van ’t flot van Segovia onder

жжёт geleyde van zeflig ruyters (3) naar dat van
lrliiuk ‚ Sint Sebafliaan of Fontarabië, midsgaders

P=s= allen den prachtigen en althans ingepakten

" huysraad des Hofs van Madrit vooruyt

naar Valadolid liet voeren, werwaart hy

zelf den volgenden dag, nevens de Konin

ginne, den Prins van Afturie, alle de

гад???- Raaden en Grooten zyns Hofs (4) over

trank; Montejo de la Vega, als zynde de oude

Paß' verblyfplaats der Koningen van Kaftilië,

vertrok en den chlieuden diet zelve maand

aanlandde, naa hy in eenen toegezonden

nen eene maand weder in zyne hoofdflad

Madrit te zullen komen. Welke fiad den

eenentwintigflen door den Hoofdbevelheb.

ber Stanhope , om zich aan Koning Ka

rel te onderwerpen, wierdt aangemaand;

zulks dit door vier Gemagrigden te Alcala

de (5) Henares gefchieclde , waarop eene

algemeene vergiffenis afgekondigd en drie

achtereen volgende avonden met het luijen

der klokken en aanfleeken veeler vreugde

vuuren geileeten wierden. Vyfdagen laa

ter floeg het zeegepraalende leger, naa

het hunne voorheen opgehangene vaaneu

uyt de kerk van Onzelievevrou van Ato

cha had laaten lichten, omtrent Canille

jas neder , en nam Koning Karel zyn ver

blyf op het prachtige landhuys van den

Graaf (6) van Aguilar, omtrent maar een

uur van Madrit geleegen, binnen welke

Над hy den achtentwintigfien van Herm

maand, zynde voorgereeden door het rc

gement van den Graaf van Galves en be

geleyd van zyne lyftrawanten, 4door de

ftraat van Alcala zyneintreede deed, en

langs de Calle Major tot aan de poort van

(7) Guadalaxara, en vandaar over de groo

te plaats naar de Kerk van Onzelievevrou

van Atocha reedt , hoorde hy met veele

aandacht de Mis en begaf zich des avonds ,

zonder nogthans het Koninglyk hof eens

gezien te hebben, weder terug buyten die

Had. Van welke intreede de gedachtenis

op deeze twee penningen bewaard wordt.

 

I.Op de eene zyde van den eerflzen zit Koning Karel op zynen rroon,wien de Overwinning den

te Sarragoifa bevochten zeegepalm aanbiedt; onder dit (8) randfchrifr ;

TESTE PROBAT, QUISJUSTIUS ARMA»

SUMSERIT.

Iii iii i z. HI

I7IO.

(5) Europe

Merk.

I. ftuk ,

1711.

pag. 61..'

(6) Europ.

Merkur.

Liluk , '

I7Ir. pag.

63.

(7) Europ.

Merk.

ll. пни ,

1710. pag.

159.

(8) ercan. ‚

lib. VII.

vfu 1.59 8€

160.
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HY BEWYSt DOOR GETUYGEN, JV1E GERECHT 1G-

LYKER DE WAPENEN AANGESCHOO-

TEN HEEFT.

Zynde tot antwoord van cenen penning tot lof van Koning Philips te Antwerpen gemunt en

(*) ir.Dnl door ons voorheen (*) befchreeven. Onder welke vci beelding voorts nog dit opfchrift op den voor-

fil. 404. grond gcfteld is :

CAROLO III, HISPaniarum ATQUE INDiarüm VICTOR!

REGI MADRITI Anno 1710 INGRESSO.

КAREL DE III, OVERIVINNAAR EN KONING FAN SPAN-

JE EN DE INDIEN, TE MADRIY IN *T

J AAR 1710 ZYNE INTREEDE

DO ENDE.

De tegenzyde verbeeldt het Spaanfche ryk en een gedeelte der Weftindiën} onder dit rand-

fchrift:

EREPTA, PROIN RECEPTA.

ONTNOMEN EN BYGEVOLGE ONYFANGEN.

(OPftlm Op den voorgrond is eyndelyk nog deeze gewyde (1) fpreuk tot opfchrift geileld:

XXXVII

f.*

BENEDICENTES EI, HiEREDITABUNT TERRAM

PSALMO 57.

г -

DIE HEM ZEGENEN, DIE ZULLEN DE

AARDE ERVELYK BEZITTEN.

PSALM 37.

II Met het geharnafte borftbeeld van den te Madrit aangelanden Koning is de voorzyde van

den tweeden, binnen dit randfchrift, beftempeld:

CAROLUS III, Dei Gratia HISPANiarum ET INDIA-

Rum REX.

КAREL DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJE

EN DE INDIEN

(i) Virg. Op de tegenzyde neemt de eene Koning der Byen , terwyl de ander de bykorf verlaat , daarvan

íx0vrfS9Íb' b*™» onder deezc(i) fpreuk:

MELIOR NUNC REGNAT IN AULA.

EEN BETER KONING HEERSCHT NU IN *T HOF.

Waar-



HISTORIPENNINGEN: 5°91/1 Boek.
l)

(i.) Europ.

Merkur.

I пик ‚

1711. pag.

65.

(3) Europ.

Merkur.

l itult ,

1711. pag.

68.

\Vaaronder nog op den voorgrond itaat:

MADRITO ITERUM RECEPTO MDCCX.

AIADRIT ÄNDERMÃJL IN ВЕЗ]? GENOMEN 1710.

Eyntlelyk leeit men nog op de dikte des pennings deeze (1) fpreuk van den Mantuaanichcn Hel

dendichter :

REGE INCOLUMI, MENS OMNIBUS UNA EST.

NU DE KONING BEHOUDEN 1S, ZTN Z2” ALLEN 74N

EENE GEZINDHETD.

De betuygìng . die Koning Philips aan die

van кашне ор zyn vertrek van Madrit we

gens zyne aanitaande wederkomite gedaan

had, was niet ydel; want hy zag zyn

voorheen geilaage leger, door de van alom

te zaamen getrokkene benden, eerlangzoo

merklyk veriterkt, dat het leger van Ko

ning Karel daardoor genoodzaakt was die

hoofditad den elfden van Slagtmaand te

verlaaten en zich naar Toledo, 't gene hem

voor Koning erkend had, te begeeven,

zulks Koning Philips den (2) derden van

Wintermaand, verzeld van den Hertog

van Vendome en de voorheen nevens

hem vertrokkene Raaden, weer bezit van

Madrit hebbende genomen , drie da

gen (3) daarnaa zich aan ’t hoofd zyner

benden itelde , om het verbonde le

ger in zynen aftogt naar Arragon, waar

’t moogelyk , in een gevecht te wikkelen ,

re meer, mids het, om te gemaklyker te

konnen beitaan , in vericheydene lighaamen b

nog geitadig dien tocht voortzettede. - En

zekerlyk , eerlang veritaande hoe de En

gelfche Bevelhebber Stanhope zich te

Brihnega, zynde een bemuurd vlek, met

acht Bataillons en even zoo veele Efqua

. drons ophieldt, liet hy dat aanitonds

(4) Europ.

Merkur.

I. ilult ,

1 7 1 x . pag.

“l

door zyn leger iniluyten, voorts eene

walbreuk maaken, die beitormen en in

neemen, ja zyne benden tot in ’t midden

dier (4.) plaatie zynde doorgedrongen,

noodzaakten dus zoo talryke bezetting,

behoudende nogtans de Bevelhebbers hun

ne paarden en -pakkaadje, naa eene verdee

diging van achtentwintig uuren, zich tot

krygsgevangen over te geeven. De Graaf

van Starremberg was van het gevaar waar

in zich de Hoogbevelhebber Stanhope

bevondt niet zoodra verwittigd of hy ruk

IIII ‘DML

te met het geheele leger tot zynen byiland

derwaart en deed des nachts eenige kanon

fchooten (5) от hem van zyn komit te

verwittigen. Met dit voorneemen tot in

de vlakte van Villavicioza den tienden van

Wintermaand zynde genaderd, kwam hem

het Spaanfche leger, naa het op de gemel

de wys zich van de Engeliche benden

meeiter gemaakt had, in volle ilagorde en ,

als hem in manfchap overtreficnde, zeer

moedig tegentrekken. De Hertog van

Vendome viel dan des naamiddags omtrent

drie uuren met zyne rechter vleugel op de

ilinker der Bondgenooten, en wierpzein

eene oogenblik overhoop. Het’ overige

middenlyf en de rechter vleugel, beitaande

nu alleen uyt dertien Efquadrons enzeitien

Battaillons, itonden desonaangezien niet

alleen vyf vyandlyke aanvallen uyt, maar

zouden . gelyk eenige (6) willen.eerit de

vyandlyke ruytery in wanorde hebben ge,

ragt en voorts de aanvallers over de Ta

june met omkoming van zesduyzend der

hunnen terug gejaagd en het ilagtveld ,

midsgaders beyder gefchut tot den volgen

den middag ingehouden. Anderen echter

(7) melden dat de Hertog van Vendome

iedert ook de ruytery van der Bondgenoo

ten rechter vleugel in delenden aangr pen

de ontfnoerde en het overige voetvo k tot

den avond in den itryd volhard hebbende,

eyndelyk zeer fchielyk deynsde, en met

achterlaatinge van ’t gefchut, de gequetiten

en veele wagens den weg naar Siguenza in

iloeg. Hoe ’t zy de gedachtenis van dit

gevecht , waardoor de zaaken van Koning

Philips wederom in haaren voorigen itand

gebragt wierden, vinde ik op deezen pen

ning bewaard,welke door de Hoogeichool

der opfchriften te Parys gemaakt is.

\

Kkk kkk k Het

1710.

(1)Virg.

Georg. irb.

1N'. ‚1.111.

(ç) Europ.'

Merkur.

l пик.

1711. pag:

69.

за) Europ.

erkur.

il. itult ,

1711. pag.

74

C7)E\1f°P~

Merk.

I.ilult ,

1711. pag:

77-
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Het kopftuk van den Franfchen Koning, omzoomd door deezen tytcl , flaat op de voor-

zyde;

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI ANISSIMUS. « »■ •/

LODEJVYK DE GROOTE, ALLERGHRISÏÉ- ' *л

LTKSTE KONING^ * '*

Tot het Spaanfche ryk, 't gene als cene verflaage en weembedigè vrou naaft 'zyn wapenfctiilâ

ter aarde leydt, daalt de Overwinning neêr, welke in de cene hand echen zeegetalc en in dé ande-'

re ecne muurkroon, onder dit randfchrift, houdt :

VICTORIA REDUX.

DE OVERWINNING WEDERGEKEÈRD.

(t)Hi(t. EndewyldeFrançoizenbewcerden dat (1) in dit gevecht vjerduyzend verfla*igcn, negendayzend

des Med. юс te Brihuega als in den ftryd gevangen, en dus hetgeheele leger <ier Bondgenootcn verdelgdtc

le Grand гУП* Zo° ^ee^ men no8 °P ^cn voorgrond :

fol.307. HÖSTES DELETI AD VILL AMVICIOSAM X DECEMBRIS V

M D С С X.

DE VYANDEN VERDELGD ГЕ VlLLAVICfOZA DEN 10 FAN

fVlNÏERMAAND 1710.

(1) Europ.

Merkur.

I. ftuk ,

1710. pag.

»3S-

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk.

17 10. pag.

"35-

(4) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

17 ro. pag.

179.

Door deeze zeege zag Koning Philips

zieh op eenen troon bcveíligd, wiens be-

zirting toe nogtoe het in gefchil zynde

voorvverp van zoo bloedigeu oorlog ge-

vveeil was. Wcl is waar dat in Lente-

maand deezes jaars om dien te doen eyudi-

gen de Maarfchalk (2) van Uxelles, de

Abt van Polignac en de Heer Le Blanc

vanwege den Franfchen Koning te Gcer-

truydenburg verfcheenen , en met de Hee

ren Buys en Vander DuíTen als Gemagtig-

den der Vereenigdc Gcvvcften in onder-

handeling traden. Maar deeze tweede

zarnenkomft was van geenen beteren uyr-

flag dan de eerfte, zy wierdt in Hooi-

maand vrugteloos ( 3 ) afgebroken , en

de veldtogt in Viaandre den twintigften

van Grasmaand geopend. Want de Prin-

íen Eugeen en Marlboroug in 't leger dien

dag zynde aangeland, brak het nog dien

zclven avond op, zoo om de brug van Ven

día, als de hoogte van (4) Courieres te

Winnen. De Françoizenwierden nieezoo

dra de' voorhoede van der Bondgenooreri

krygsmagt gewaar ofzy verlieren âllehun-

ne wyduytgeftrekte veldwallen , welken zy

met zoo veele moeitc , vlyt en koften toc

dekking van Walfchvlaandre gemaakt had-

den. De Hertog van Wirtemberg (5) en

de Luytenant Generaal Cadogan trokken

dan met vyftien Battaiííons en eenige ruy-

ters by de Brug van Vendin , zonder de

minfte bloedftorting, binnen de zelven.

Welk voordeel den vblgenden dag nog

merklyk vergíoot Wlcrdt, mids de Maar

fchalk van Artignán, die met veertig Bac-

taillons en dertig EfquadrouS achter de

Scarpe llaandc, nier alteen die rivier, maar

de Viertorens, Marchienne, H'ahott cn

Sintamant (6) verlief, eenige manlchap in

Bouchain wierp , en met de overigen töt

onder Atrecht week Aldus met den veld

togt tegelyk de flerkverichanfte toegangen

der Franfche grenzen zynde geopend ,

wierdt Douay den drieëntwintigften be-

rend, Waarin Philips de II, Koning van

# Spanje

(0 Europ.

Merkur.

I.ltuk,

»710. pag.

280.

(f>) Europ.

Merkur.

I.ftuk ,

17 10. pag.

»81.



H I S T О R I P E NN I N G EN i FI Beek.

(i) Les

Dclices

des Pais-

Bas torn.

II.pag.ws

(i) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

i7io.pag.

301.

Spanje in 'c jaar vyftienhondcrdzeftig eene

Hooge fchoolheeft opgerecht en wdkeftad

honderdzeven jaareu daarnaa,door Koning

Lodewyk binnen vyf dagen naa 't openen

der loopgraaven zynde veroverd , met vee-

Icgeregelde buytenwerken (1) en eenfterk

flot, geleegen еец half quartier uurs van

de ftad en op de Scarpe, thans was verílerkt.

Twee aanvechtingen wierden dan aan de

noordzyde van die rivier des nachts tuiîchen

den dcrden en Vierden van Bloeimaand be

gonnen , en door de Françoizen , terwyl de

Bondgenooten in 't voortzetten dier aan

vechtingen bezig waaren, alle benden , die

men eenigszins miíTen kon , uyt de fteden

by het groot leger onder den Maarfchalk

van Villars te zaamen getrokken, onder

voorgeeven van de aangevochte ftad te wil

len ontzetten. Verfchynende tot dat eyn-

de met het groot leger tuflchen Lens (1)

en Faupou en met eenige voornyt gefchik-

te benden te Neuvircl en Bertricourr, tot

digt onder de befchaníing der Bondgenoo

ten , welke zy , om nier gcftadig als voor

Ryflel ontruft te worden, voor het groot

leger hadden opgeworpen. Invoege, door

alle deeze tyeweegingen.die.van binnen ge-

ftadiginhoope leefden van te zullco ontzct

worden enjzrdh des mcrJ eene^pryswaardi*

ge dapperheyd queeten. Echter kwamen

deaanvallersalle de voorgeworpene zwaa-

righedcn te boven, noodzaakten den Ste-

devoogd den (3) yyfentwintigftcn vanZo-

mermaand een wit vaandel op te ftee-

ken, en de ftad en fterkte op de Scar-

pe vier dagen laater in te ruymen ; moe-

tende de bezetting met alle tekenen vari

eer onder bequaame hoedc naar Kameryk

geleyd worden : waarvan de gedachrenis

op deeze vier penningen bewaardt wordt.

I Het gelauricrJe borilbceld der Engtlfche Koninginne is op de voorzyde van den eerflen от-

zoomd door deezen tytcl: «. ■ '* ■"• *л>

Kkk kkk к X AN-

1710.

(3) Europ.

Merk.

I.ftuk,

17 10. pag;

310.
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~ 1 ANNA AUGUSTA-

ANNA DE DOORLUCHTlGE.

In 4 verfehlet der tegenzyde vcrdryft de zelfde Koningin , in de gedaante van Belloiu , ce

nen Franfchen krygsknecht van achter zyne landwallen, waarom , we&ens 'tveroveren vanDouay ,

eene Overwinning boven cenen hoop Franfche wapenen aan eenen pylaar onder cene muurkroon

ecn belofte fchild ophangtj beilempeld met dit opfchrift:

SALUS PROVINciarum.

НЕТ НЕГЕ DER LANDSCНАР P EN.

Waardoor nu dit heyl veroorzaakt is geworden , geeft het volgcnde om- cn opfchrift tc ken

nen :

VALLO GALLORUM DIRUTO ET DUACO CAPTO

M D С С X.

DE ¡TALLEN DER FRANCOIZEN GESLECHT EN DOUAT

INGENOMEN 1710.

II De Franfche Zon ziet men op de eenc zyde van den tweeden door den voorgeilclden aard-

kloot vcrduyftcrdi onder dit randfehrift :

DEFECTUM LUMINE VIDIT.

MEN HEEFT ZE VAN T LICHT BEROOFD GEZIEN.

Detegenzydc vcrbeeldt twee krygsknechten , zittende op eenen mantel, wier écrite, zynde

een Franfman, naaft zieh twee ftukken gelds heeftleggerii waarop ftaat ARRAS en PARIS

en de tweede, een der Bondgenootcn, met drie diergelyken voerendc RYSSEL, MÖNS,

DOORNIK. Waarom onderling met drie teerlingen gefmeeten wordt, en de Franfman, het

fpel verliezende, het geldftuk , waar op DOUAY ftaat, overgeeft. Het opfchrift luydt al-

dus:

SPES PERDENS.

DE M1SLETDENDE HOOPE.

Door dien de Françoizen den vreede verachtende federt Douay verloorcn, als uy t die opfchrift

van den voorgrond is af te meeten :

DUACUM GALLIS, PACEM SPERNentibus, EREPTUM

M D С С X.

DOUAT DEN FRANCOIZEN, DEN VREEDE VERACHTENDE.

ONTNOMEN 1710.

(0 Claud. *H De gewönne ftad Douay, cn de daarvoor gefliehte beukeryen en naderniflèn zyn, op de

üb. It. cene zyde van den derden, verzeld van dit (1) randfehrift, verbecld:

carm. V.

33t" ИЖС REQJUIEM REBUS FINEMQUE LABORI

ALLATURA.

DEEZE



H I S TlQW MflSWA il GîE№: зРЦВоек. m>

DEEZE ZAL DE RUST AAN DE Z AAKEN, EN НЕТ ~*—

SCHAFFEN.

^v4Ví:^^T **v^ w^s r^ovi лай

Op den voorgrorid lecit men:

DUACUM САРТим Die 19 JUN11 MDCCX.

•flurblqe íbliNfíflJ )íb ^fnbb'Mipv i^yi-mbir™ эхгэЬ rabee fwt £?*î iybacv,*.

DOUAT INGENOMEN DEN 19 DAG FAN ZOMER-

;Я01Д,И *¡Vi^hMAANiD trfltífih tí Г» Г\/ OCU-

Op de tcgcníyde ontncemt Pallas de helft der blixems uyt de hand van Jupiter; onder dceze (OOvid.
(,)fprcuk:ß •

н,„ i,,,,q BREVL T.BM.POÄE INERMIS ERiT. = *îw

«■ , /3V KORT&&TTD Z*AZ HT OÑTÍVÁPEND ZfN.

gni . я «И г>о«- ' o« a^'ib.v '•!• ЪчЯ , ,-.rr: " '""''•"''in ur>f'u

Door wie Шс nu ftondt te geschieden, geeft bet opfchrift van den voorgrond te ken-

VIKTUTE FOEDERATORÜM. . Г ;
Л, ( • v,-V.-' • ••• /.....-л i i ?»r;..'. •.«••••' .-ш.ъ.,. .: •.««• •> ■..••--»»»ü

„«Д DOOR DE DAPPERHETD DER BONDGENOOTEK ,¿""'.V.
«, .,-.;> : .i^.-,.^- V • ••-V. •,«-': ¡ •»• я», и- * ■;'

• ■} -» ' . ■ i т ' . • . . i .

1' Û «i« i-'1 . 1. X •* .:•»?..•• • .' i)i|<"H.^ ■ 'if » 'íUiif .Л < >•!'• ¡ ■'» ,(Ji. ; , »

Л Eyndelyk is de dikte des pennings nog met deeze (г) fpreuk beftempeld: ; (í)Lucaa;

, , . .ШV.EN IIVT-AM LONGA ФОТ ENMA'iFfК EM. ^ '

v-.И, • •■*•'>*..•<-' ът" -- -í1' :-' гл.. jofaoS-,.-' w '•*>•'• -At ifí » J «1 irt<*uk-

- -ZO O„ L¿NG&Q&É&MA$TriNDT<ErNDELTlt

¡ я,..4 . :;.> ^-n^^r -1-, •■•■!/. ^¡-.>..> WET^EiNDE.' ' "'' 1,1 ,

;w/ . -v. Vv" -:' r - -..•-•» ^■•.;;i.íA..»r.X ...•■>»». >i-.. ms\ <o.;r."

...4 .-, .7:' Ч . "i". • ¿ v« .i- í-»-á.- ••»•« ' . .-V, •»<-. .1.4.0. jj.MV- •>«••''' Jft

. IV De, laatfte eyndelyk». te fchandig quetíende de Majeíleyt der gektoonde hoofden , vef-

beeldt op de eene zyde .de Engelfche Kpningin, welke, als eene andere Dali la den Franfchen

Koning ,Vdîç ïn zyne Içgertept flaapende zit? het haaír affnydtj onder deeze Hoogduytfcbc

Ci'* -;--íi - v:^ «• •»•]! . ■ Л .■•.•.M.t.v.- ^. i.- ;¡»>.^. «V . 4.

:nín .>^3£, а,^'./ PHILISTER ÜBER DIR SI M SON. :^»оли »j^

íwÍDírtovoa. ''V-'' ■•"lï'''vv'5x- ' : • • ••»« net п- 1 ""«•

h- DE'KfLiSTTNEN OVER Ut SIMSON. w .

..<•«• ''; j' vîtl*» j""!**".** и ; • ' ■■• v * ■' ' 'л ' ;' 4 ■ 4 **"

' r ¿ -5 ' ¡« > v>\-''ah ' »«• ,■■}'-•■ " • ,ч1 ' '

Op den vpp'rgfond lcefl 'тт\щ dit.opfchrift : .^4 V » / :,.'¿ ; ¿'

POST VARIAS URBES ET DUACUM GALL1S EREPTUM,

• » .1 ;D|B :Z7 JUNII I7I0. - ; .çv,.^--....
:r'¡

- ^A^ERSCHETDENE STEDEN, DOUAT OOK L*EN FRAN- 4

U ?:rL г:->^5 4 "' COIZEN ONTNOMÉN^ ÉÉ^'ÁJ.bV/fi fU&* v ?-",.>.>

m ... -j.j ZOMERMAAND iflo. ' . о ••"

Öp de tég'érîzyde zict^fien der» Franfchen Koning met bezwagtelde becnen cn twee krukkejn op

hetgeluyd, 4 gene de Engelfche Koningin op de Ierfche harp maakt , pynlyk' danTcn. Hct

xandlchrift is dufdaanig:

%л01ШЪеек LH HI 1 IL
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.17*"©:
"*3V iL FAlf^|c^^

Д/£ЛГ Л/0£Г £/С# ЛГЛЛЯ JUFFERSCHJP

ГО EGEN,

Eyndclyk lccft men, onder dcezc verachtelyke vcibeelding, die Latynfcb opfchrift:

ÄMlU'S VW4 OVO ;k V\'\vV V\ i\\KVTv\ \ > V "'V.H\

LUDOVICo ANNA IUO.MAGNo MAJOR.

J- vK?\

GROOfER DAN DIE GROOTE LODEIVTK.

(0 Europ.

Merk.

II. Auk,

i7io.pag.

J';-

.1 - ;

• ■ ■•

Gelyk alle de aaagewende; poogingen

ош de Bondgenooten voor Douay te ont-

ruften , zoo pierde ook federt , om zieh

vaa Loven meèfter te maàken , een aarí-

flag door dea buytzoekerdu Moulin tever-

geeffch tegeá die ftad ohdernomea. Deo

vyfdcn van Oogftmaand beklommen eeni-

gen zyner vooruyrgezoudene knechten«

tufichen de oude en nieuwe Bruflelfche

poort, den wal(i)»terooTzaake aldaar geen

water in de gragten en de toegang des ge-

maklyker is. Aldusdc beklimmcrs,zonder

ontdekt te zyu, in de ftad gekomen,ont«

wapenden de naaftftaande burgerwachr,

openden eeuc/der poorten en lieten daar-

langs hunne makkers , fterk tuífchen de

vier- en vyfëonderd man, in de ftad ko-

men, welken zieh binnen den muur van.

den kerkhof van Sint Jakob neérfloegerí,

en ftraks eenige raaufchap dieper ftadwaart

zoodcn,die zieh varí het Stadhays en der

bürgeren hoofd wacht hebbende meefterge-

maakt, vöörts alles vervaardigden om ook

(г.) Let

Délices

des Pais-

bas tum,

l.pag.146,

de andere poorten te overweldigen , dewyl

de zwakke bezetting» ten getale van honj

derdvyftig man , op het op nieuvv verfterk-

te flot Ccefar , door Keyzer (г) Arnold

tegende Noordmannenomtrent de Meche!,

fche poort in 'r begin der tiende eeu-

we gefticht , tydig was geweeken. Ou-

derwylen verhief zieh een algemecne wa-

penkreet door de ftad , de/ Burgemeefter :

van de Ven daardoor gewekt,v!oog in onbe-

kend gewaad naar de Sint Peterskerk , (loot

zieh daarin en begon aanftonds de ftorm-

klok te trekkej» , waarop de burgery , ieder

in haare wyfc , onder de wapenen , doch wel

voornaamelyk voor de hoofdwacht op de '

markt, onder den voornoemden Burgemee

fter zieh aanftonds in orde fchaarde. Wer.

waart de Franfche bevelhebbcr, om te

▼emeemen Wat *er gâaqs wâst есцеп zy»

лег hopluyden in der yl te paard met den

uytgetoogen degen afzondt, en aldaar gc-

kotnen den bürgeren lict dreygen hunne

ftàd te zulfen in den brand fteeken , zoo

zy voortvoeren met zieh te wapenen. Maar

wel verre van« dáardoór veríchrikt te zyn,

jocg hem een der gewapende burgers ecnen

koegel door den hals, zulks hy dood van

't paard ter aarde ftortre. Waarop dege-

melde Burgemeefter laft gaf qui van ver-

fcheydene kanten naar de geopende poorс

te trekken , от dien te herwinnen , ter-

wyl hy zelf met de manfehap, die op de

markt ftondt, met ilaandc trommeis naar

poort te zullen worden afgefneeden, gaf 109-

gevolglyк ftraks laft tot den aftogt , wel

ke onder een groot gejuyg der aankomen-

de bürgeren gefchiedde , hebbende zelfeene

der uyt de venfters leggeude wyven de

ftoutheyd van onder 't uytjouwcn hem ee-

nen koperen gegooten kandelaar naar

4 hoofd te werpen. Wegens deeze zon-

derlinge getrouwheyd der Lovenichc

burgerye , roidsgaders het goed beleyd van

den Burgemeefter van de Ven , die deswe-

ge met den Borggraaflyken tytel van Lo

ven federt begiftigd is, wierdt zy zoo door

de Staaten der Vereenigde Geweftcn als

Koning Karel by brieven niet alleen be-

dankt, maar de ftad door den Koningly-

ken Raad te BruíTel uyt naame zyncr

Koninglyke Majefteyt met eenen dusdaa-

nigen (4)gouden fleutel begiftigd, welken, (4) Europa

als zynde geen minder gedenkteken dan ^дц""

een cerpeuning, ik niet ondienftig oor- 17 ro. pag.

deel, naar zyne waare grootte en omtrek *48,

ter eeuwige gedachtenis van de dap.

perheyd der Lovcnaaren, alhier tc ver-

toonen.
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59¿ NEDERLANDSCHE

1710. Op deezen fleutel, welke by alle vicringe onder 's Konings bccldcnis en een Koninglyk gc-

—— hemclte voor het ftadhuys ten toon gehangen wordt , leeit; men dit jaarduydend opfchrift :

a CaroLo tertIo s: p: q: L In sIgnVM fIDbI.

DOOR KAREL DEN III AAN 'Г FOLK EN DEN RAAD VAN

LOFEN, 70T EEN TEKEN FAN GEÏROUfFHETD,

GESCHONKEN.

Naa 'с Winnen van Douay had het ver-

bonde leger zieh met de rechter vleugel

(t)Europ. tot by deu oorfpronk (1) van de Lave en

îi.ftukr" mcc ^е ^in^er by die van de rivier le

1710. pág. Souchets achter de Scarpe ncêrgeilaagen ,

en van daar zesentwintig Bartaillons en

achttien Efquadrons den vyftienden van

Hooimaand ten beleg van Bethune gezon-

den. Waarvoor den tweeëntwintigften

onder den Baron Fagcl en den Graaf van

Schuylenburgjzoo tegen depoort van Sinr

Andriesals die van den Heyligen Gecft, en

dus längs twee kanten de loopgraaven

wierden geopend. De ftad was van alle

het noodige ryklyk voorzien , had diepe

gragren, veele mynen, dubbele buyren

werken , eenen fteenachtigen grond, en

fcheen aan den laagen kant door 't onder-

water zetten der toegangen tegen alle aan-

vallen genoegzaam verzekerd. Maar de

belegeraars vonden eerlang een middcl uyt

om dat zoodaanig af te tappen dar zy ge

noegzaam droogvoets hunne werken, zon-

der door de mynen belemmerd te zyn kon-

den voortzetten, zulks men alles tegen

den achtentwintigften , om der ftads buyten-

werken te beftormen , liet vervaardigen.

Maar de belegerden , dat nict durvende af-

wachten, ftaaken dien zelven dag nog aan

de aanvechtingen van den Graaf van ,

Schuylenburg, een wit vaandel op om te j

handelen. Des onaangezien zettede de Ba

ron Fagel , als waanende dit tot zyne on-

eer te llrekken , de (г) aanvechtingen aan

zynen kant voort, met bedryging van alles

te zullen overhoop fchieten in zoo verre

men langer draalde 00k aan zyne wyk een

diergelyk vaandel op te íteeken. En hoc-

wel de Stedevoogd Vauban, dewyl 'er aan

dien oord nog geene walbreuk gemaakt

was, deswege in den beginne zwaarig-

heyd maakte, zoo zag hy zieh echter

eyndelyk daartoe genoodzaakt. Нес

verdrag wierdt dan getroffen, uyt krach

te van "t welke de bezetting met alle eer-

tekenen den laatilen dier maand naar (3)

Atrecht uyttrok Naauwlyks waaren de

loopgraaven geflecht en het beichaadigde

eeniger maate herfteld , of de flad Sint

Venant wierdt door den Erfíhdhouder van

Vriefland met twintig Battaillons, cn Arie

door den Prins van AnhalrdeiTau met veer

tig anderen den Vierden van Hcrfftmaand

(4) berend,in welke laatfte ftad de Mark-

graaf van Guebriant alles tot cenen wakke-

ren tegeniland liet vervaardigen, en, om

gecn gebrek aan geld te hebben, deeze

tweederhandc noodftukken van zyn zil-

verwerk , het groorfte ter waarde van vyf-

tig en het kleynfte van vyfentwintig

iluyvers , ftaand« de belegcring mun-

ren.

(г) F.urop.

Merkur.

II. Пик,

17Ю/ pag.

199.

(з)Еигор.

Merkur.

II. ftuk,

17 10, p»g.

zoo.

(4) Earop.

Merk.

II. ftuk,

17 io. rag.

144.

Of tufíchen of boven het jaar 1710 der belegeringe is in 't midden van bejrdendcsStcdevoogds

gekroond wapenfehild , en daarom in 4 ronde dit byfchrift gefield :

■

- —- ARIA



HISTORIPENNINGEN: ~VIBoeA 797

(r) Europ.

Merk.

1I. пик,

1710. pag.

145.

(2) Europ.

Merkur.

ll. ituk,

17 ro. pag.

2.48.

ARIA OBSEssA, PRO REGE ET PATRIA.

VOORfDEN KONING EN ’T VADERLÄND, ARIE BELE

GERD ZTNDE.

Naa ’er verfcheydcne dagen in ’t aftap

pen van het op ’t land itaande water waa

ren geileeten, wierden den zeitienden

’savonds omtrent negen uuren de loopgraa

ven (1) voor Sint Venant door tweeduy

zend arbeyders, gedekt door vier Battail

lons, tnffchen den weg van Bufne en Ro

beek geopend, en negen dagen laater een

begin gemaakt met des zelfs werken van de

geitichte beukeryen te befchieten On

dertuffchen ook verfcheydene itormen

hebbende gedaan zoo zagen zich de bele

geraars des nachts van den achtentwintig

iten van meeit alle de buytenwerken dier

itad meeiter, zulks de bezettelingen over

weegende dat de aanvallers nu gereedfchap

maakten , om in de veroverde itandplaatfen

de noodi e beukeryen op te rechten , naa
’t nytwiigfelen (2) der pandsluydcn,den

voorlaatiten der maand by verdrag het uyt

trekken met alle tekenen van eer bedon

gen. lmmiddels was het beleg van Arie

ook begonnen , waarvoor , naa de om

fchanfrngen meeitendeel voltrokken waa

ren, tuilchen den twaalfden en dertienden

van Herfitmaand langs twee kanten de

loopgraavenwierden geopend. Te wee

ten de eene aan de ilinker zyde van het

hoornwerk aan de poort van Atrecht, te»

gen het bolwerk aan de poort van Sint Ste- _

ven; en de tweede voor het oude flor naar

het dorp Sint Qrintyn. -De laage grond
en het ongemeen vogtig'uaajaar',l gepaard

met eene weergaalooze dapperheyd der be

legerden, met aan den aanvalleren den

grond voet voor voet te betwiften ,maak

ten dit beleg vry langduurig en moeyelyk.
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A 1111 Deel.'

‘ Mmm mmm rn

Des onaangezien kwaamen de bondgenoo

ten alle die ongemeene hinderpaalen te b0

ven , zy iloegen de (3 ) bruggen , naa die ver

icheydene maaien verbrand geweeit waa

ren , over de voorgragt, joegen den vyand

in’t begin van Slagtmaand nyt den bedekten

weg, vulden de gragten voor de gemaakte

walbreuken , bragten alle het noodige kation

op de beukeryen en noodzaakten aldus den

Stedevoogd den achtiten dier maand tus

ichen vyfen zes uuren ’savonds om te han

delen den trom te roeren. Dees kwam den

volgenden dag by den Hertog van Marl

boroug , tekende de overeengekomene

voorwaarden der overgaave, en wierdt

eene poort van Arie en het ilot Sint Fran

çois dien avond nog (4.) ingeruymd. Uyt

welke beyden de Franfche bezettelingen

met alle tekenen van eer,en medeneemen

de vier itukken kanon en twee mortieren ,

den elfden naar Sint Omer trokken. Dit

was het eynde van den veldtogt, het leger

brak den vyftienden naar Bethune op, en

zynde by de brug van Veudin over devaart

getoogen fcheydden de benden gevolglyk

vaneen, om de aangeweezene winterlege

ringen te betrekken. De Prinfen Eugeen

en Marlboroug naamcn hunnen weg over

Gent, Mechelen , en Antwerpen naar

’s Graavenhaage , alwaar ’s lands Staa

ten eenen algemeenen vait- dank- en

bedendag-.tegen den derden van Winter.
maand (ì) uyt'fchreeven, om den Hemel

over de veelvuldige overwinningen, in dit

jaar verleend, te bedanken ,' welken gezame

lyk ook aanleydingtot het maaken van dee

ze vier gedenkpenningenhebben gegeeven.
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NEDERLANDSCHE

I De beeldcnis der Engelfche Koninginne, hebbende bec hoofd mec laurier verGerJ, ilaat bin

nen deezen tytel op de veorzyde:

ANNA AUGUSTA.

ANNA DE DOORLUCHTIGE.

»»».. # *

t • .**""* * " "

Het rugftuk verbeeldt op eenen Vierkanten voetftal eenen zeer fierlyken wapenftandaard, be

hängen onder anderen mec drie muurkroonen, wegens de drie laatftgewonne ftcden,gelyk het om

en opfchrifc beveftigt :

BETHÜNIA, FANO SancTI VENANTII ET ARIA CAPTIS,

INSPECTANTibus GALLis CENTum MILLibus

M D С С X.

BETHUNEy SINT VENANT EN ARIE GEWONNEN, IN *T

GEZIGT VAN HQNDERDDUrZEND

FRANCOIZEN 1710.

II In
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Ii In Ч verfehlet op de eene zyde van den tweeden ziet men eenige fcheepen onder Myl, en I7'0-

voorwaart den gekroonden Nederlandfchen Lecuw, befchaduuwd door den hoed der vryheyd, in .

den rechteren voorklaauw ecn bloot zwaard, en met den flinkeren de wapeníchilden van den

Keyzer , Grootbrittanje en de Vereenigdc Geweften , binnen decze (r) fpreuk , vafthou- (O Claud,

den: 3-Stil.

ii. loj.

PALMA GAUDENS ET AMICTA TROPEEIS VICTORIA.

DE OBERFINNING VERBLYD WEGENS DEN ZEEGEPALM

EN VERSIERD MET ZEEGETEKENEN.

Op de tegenzyde zit Pallas ncvens eenen zamengeftapelden hoop wapenen, en houdt in de

eene hand haare fpeer en in de ander eenen vreedetak. Voorts leert men op den voctftal,

waarop zy zit, de naamen der vier laatil gewonnene fteden i even als in den rand dït'om-

fçhrift:

SPOLIISQUE MICANTES INNUMEROS ARCUS

M D С С X.

ONTELBAARE ZEEGEBOOGE MET DEN ROOF PRAA-

LENDE 1710. , : „• • V. ■ • ■

III Beyde de geharnafte borílbeelden van Eugeen cn Marlboroug zyn op de voorzyde van don

derden door dit randfehrift omzoomd :

EUGENIUS FRANCiscüs, DUX SABAUDia.

JOHANNES, DUX De MARLBorug Sacri Romani

Imperii Princeps.

. -4 У Д - »Ii

EUGEEN FRANCOIS, HERTOG VAN SAVOINE.

JOHAN, HERTOG VAN MARLBOROUG, PRINS VAN 'T HEILIG

ROOMSCH RTK.

Op de tegenzyde is onder eene wal- en vier maurkroönen in- vyPoriderfcheydene fieraaden hec

inneemen van de Franfche landwallen, DOUAY, BETHUNE, Sint VENANT, en

ARIEN, nevens dit byfchrift, verbeeld:

MUNIMENTA occupata mdccx,

DE STERKTEN INGENOMEN 17.10

En dewyl dceze behaalde voordeelen voornaamelyk aan het geweld van der Bondgenooten wape*

nen was toe te fchryyen, zoo leeft men nog op de dikte des pennings;: 1 ■

ARMORUM FOEDERATORUM FRUCTUS.

DE VRUGT VAN DER BONDGENOOTEN fVAPENÉtà

IV De laatftc verbeeldt boven de gewönne ftad Arre, wicr omfchutfel doorecnen Arend , Een«

hoorn cn Leeuw verbrooken wordc , cen muzykblad onder dit byfchrift :

Mmm mmm m г RÄ-
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1710.

REMEARE, RENUNT1ARE, RENUMERARE SOCIO-

RUM SEPI INCANTANT1UM

ARIA.

WEERKEEREN> AFSTAAN, TE RUG TELLEN, IS НЕТ

LIEDTJE DER 0PZ1NGEREN IN DE

HJAG.

Zinfpcclende 200 op het woord Arie fx. gene in 4 Franfch Air cen licdtje betekent , als de

meermaal herhaalde eyfehen in de Haagfche vreedehandeling gedaan, van dac Philips Wttr-

keeren, en Spanje Affiaan moeft. Voorts ftaat op den voorgrond: .4

CAPTA IX NOVEMBris С1Э1ЭССХ.

INGENOMEN DEN 9 VAN SLAGTMAAND 1710.

Op de tegenzyde ziet men de Franfche Zon achter een muziekboek , boven het welke tot op-

fchrift ftaat>*

DURA VIS CIS C1TRA.

EEN HARD GEfFELD AAN DEEZE ZTDE.

Welk boek op eene tafel met leliën bezet ruft , en door den Franfchen fcepter , in de plaats van

eenen maatftok, ondcrfteund wordt ¡ onder dit dubbele randfehrift:

VICTORIAS CARBONE NOTAT DECEM DECEM ANNO

RUM DISCORDIA: HINC SOLïs

CALAMITAS. ■ •

DE TIENJAARIGE TWIST TEKENT MET EENE SWARTE

.. . ■ KOOL TIEN OVERIV1NNINGEN OP: HIER UTT

' ONTSTAAT DE TEGENSPOED DER

ZONNE.

Op den voorgrond leeft men voorts nog dit langwylig opfchrift :

Sancta GERTRUDis mons SURDos XXV JUL11.

SEPES BETHUNiä DISRUPT^ XXX AUGusti.

Sancti VENANTii MIGRATio XXX SEPTembris.

S1NT GEERTRUDENBERG DOOF ZTNDE DEN 15- VAN

HOOIMAAND.

DE HAAG VAN BETHUNE DOORBROKEN DEN $6 VAN

OOGSTMAAND.

DE VERHUrZING VAN SINT VENANT DEN go VAN

HERFSTMAAND. •

Eyn«
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Èyndelyk Iceft men nog, even of alle de voorige op- en omfchriften niet genoeg waaren, die 17 10.

Volgcndc op de diktc des pennings : "

EX CASTELL1S HESPERIA TOT MILLIA NUMmUM

HAEC AURES PATULAS SOCIORUM DENUO REDDENT.

DE ZOO FEEL DUTZENDEN GELDS VYT DE SPAANSCHE

SLOTEN GETROKKEN, ZULLEN NAAMAALS

DE BONDGENOOTEN IVEL DOEN

LUISTEREN.

HM.d'An

gler. torn.

IV. tol

5*3-

Gelyk de overwinningen tot nogtoe be-

haald uyt de onderlinge eendragt der Bond-

genooten voortvloeiden , zoo heefc de

vreede zyn begin en voortgang genomen

uyt den hevigen twift , die tuflchen de

Whigs en Torys van Engeland omtrent

deezen tyd hcrleefde. Deeze twee party-

(1Л Larrey íchappcn zyn nog droevige (1) overblyf-

fels van den burgerlyken oorlog tuflchen

Koning Karel den I , en het Parlement ccr-

tyds ontftaau, en welken hem eyndelyk

zyn ryk benevens zyn hoofd op het fcha-

vot deeden verliezen. De Torys zyn

voorftanders van een onbepaald Koning-

lyk gezag. De Whigs integendeel er

kennen geen vcrmoogen in den Vorft, dan

't gene onder en door de wetten bepaald

is. Van deeze laàtften had de Koningin,

zoo aan haar Hof als in 't Lagerhuys, zieh

tot nogtoe bediend, welken overgroote

ondcriland gelden jaarlyks hadden inge-

willigd , om eenen oorlog van zoo verren

uytzigt roemryk ítaandete houden en daar-

door eyndelyk eenen verzekerden vreede

aan hun Vaderland te bezorgen. De To

rys ondertuftchen , verbitterd wegens dat

zy buyten allen bewind gehouden wierden,

laakren het gedrag der in 't bewind zyndc

Whigs, als of zy zoo onnoemelyke gelden

niet wefc(*) befteed, degemeente gevolg-

lyk onnoodig uytgeput en den oorlog al-

leen verlengd hadden, om flechts eenige

Gunft cüngen van 't Hof ten kofte van 'tge-

meen te verryken : invoege door deezcn

quaaden handel de Kerk en Staat van En

geland in een baarblykelyk gevaar zoude

weezen. Dit gevaar (3) beftondt 00k eene

Sacheverel van den preedikftoel zync toe-

hoorders dagelyks met veele hevigheyd

niet alleen in te boezemen , maar zelf het

tot nogtoe gehouden gedrag van den Groot-

fchatineefter des ryks zigtbaar te hekelen.

Zulks men deezcn rwiftftookenden leeraar

deswege voor't Hoogerhuys outboodt,al-

waar zyne grondftcllingen met eene onge-

meene hevigheyd door de Whigs (4) aan-

1Ш <DeeJ.

(1) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

17л. pag.

197-

II Г[ftuk,

pag. 61.

(3)Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1710. pag.

117.

(4) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

17 10. pag.

219.

gevochren en door de Torys verweerd

wierden. De Koningin 00k was in haare

eerfte genegenheyd tot eenigen haarer eer

fte Staatsdienaaren niet weynig verflaauwd ,

ter oorzaake die zieh (5) met meer met

zoodaanigen cerbied, ontzag en dankbaar-

heyd, dan in den beginne haarer regeerin-

ge, thaarwaart droegen. Zy hieldt zieh

dierhalven iugetoogener en flcldc haar

hoogfte vertrouwe op eene andere Hofjuf-

fer, die, zynde de Torys toegedaan, de

vooringenomenheyd der Kouinginne te-

gen de zelven eerlt maatigde,eyudelykgc-

heel weg nam en verícheyden van dien aau-

hang naderen toegang by de Vorftin be-

fchikte. Deezc dus wankelende kwam

onbekend (6) in fi Lagerhuys , en hoorde

by die gelegenheyd van de Whigs in de

aanklachten tegen Sacheverel verlcheyde-

ne grondftellingen beweeren, die heel

weynig het Vorftlyk vermoogeu begun*

ftigden, terwyl de Torys, onder het läs

teren derWhigs dat, als zynde boven alle

werten , met een boveumaatig gevley ver

hieven. Dit gevoelcn , 't geue het Vorftlyk

vcrmoogen zoo hcmelhoog opvyzelde,

vondt ftraks vollen ingang by (y) eene

Vorftin, welke in haare eerfte genegenheyd

tot de Whigs reeds zynde verkoeld door

de onophoudelyke oorblaazingen der To

rys , daar op zieh geheel voor dien aanhang

verklaarde. De Whigs dan, onaaugezien

zy den oorlog zoo roemryk tot nogtoe

hadden ftaande gehouden , wierden uyt al

le ampten gefchopr, het Parlement, mids

zy daarin de meerderheyd van Hemmen

hadden, (8) ontbonden cn gcvolglyk een

nieuw naar den zin der nieuwe Sraatsdienaa-

ren beroepen. By 't openen van 't zelve

hadden de Torys de meerderheyd (9) van

ftemmen , doch koften echter daardoor

niet belerren , dat de afgezette Whigs uyt

al hun vermoogen de maatregcls der nieu

we Staatsbedienaaren dwarsboomden; waar

door de burger tegen den burger , de Zoon

tegen den Vader, en mec een woord het

Nnn nnn n voor-

(5) Europ:
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I?i I. voorheen in volle raft zynde Britfche ryk

*~~~~—' nu alom aan het allerfchriklykfte vuur van

eene inlandiche burgertwift ten prooy gc-

field wierdt. Dit ging den zoozeer anders

ME benarden Franfchen Koning geheel naar

Merkur? ' wenfch, mids hy niet twyfclde (i) of

IKftuk, jjem ft0D£j daaruyt, tot redding zyncr ten

1710. p»g. . . J 0 J

ipj. valneygende moogendheyd, geen gering

voordeer gebooren te worden. Zclks

men den zelfden Vorft, die nog over wey-

nige maanden te Geertruydecberg om

vreede кwarn fmeeken, nu een nice гг. in

hoogmocdig gelaat op deezen legpenning,

gemaakt voor het volgcr.de nienwejaar,

ziet houden , dan hy voorheen in zynen

grootilen voorfpoed gedaan had.

Rondora het kopftuk des Franfchen Konings, waarmede de voorzyde bcfterrpeld is, leeft men

in den rand deezen cy tel :

Ш

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

Het ruggeíluk vertoont Vrankryk, of om beter te zeggen des zelfs Koning in de gedaante van

Ncptuyn in eene zeekar eeze«en,hebbendc den drictand van 4 oppcrvcrmoogen in zync rechter

hand onder die randfehrife:

BELLO PACIQUE.

BERETD TOT DEN OORLOG EN TOT DEN VREEDE.

i

En dewyl dees legpenning ten gebruyke der zeezaaken gemunt is ftaat nog op den voor-

groad ;•

MARINE 1711.

VOOR DE ZEEZAAKEN ijiu

Dit ruggeíluk is 00k wcl met een ander voorftuk gepaard, 't gene rondom het borflbceld van

des Konings nacuurlykm Zoon dit randfehrife vocrt .

Louis ALEXAnder DE BOURBON, Сойтв DE

TOULOUZE, ADMIRAL DE

FranCE.

LODEfVYK ALEXANDER VAN BOURBON, GRAAF VAN

TOULOUZE, ADMIRAAL VAN

VRANKRYK.

De
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De nieuwe aangeftcldc Staatsdienaars ,

welken ondcr den ichyn van de zaakeu op

eene betere wys te zuilen behandclcn , hec

hooge ryksbewind aldus hadden in banden

gekreegen , zagen geene kans om ecnen oor

log, die met zoo veelegíori tot nogroe door

de Whigs gcvoerd was, met den zclfden

naadruk tegen Vrankryk te achrervolgen,

zonder gelyke zwaare^belailingen op de

gemeente te leggen als de voorige Staats*

dienaars gedaan hadden en regen welken

zy nogthans ílaande hetStaarsbewind der

Whigs hadden uyrgevaarcn. De verarmde

gemeente echter vcrwachre nict dan over-^

groóte onrlaftingeto, met de hoope van

welken de nieuwe Staatsdienaars het ligt-

geloovig rolk by hunnc aanftelh'ng gevleyd

hadden. Hierenboven bezat de Whigfche

aanhang ver de grootíte ichatten des ryks,

welke, gelyk die onder het voorigeStaats-

bewind de vlytigfte en bequaauifte by de

openbaarc infchryvingen geweeft Was om

den Staat met hun geld te onderíleunen , nu

integendeel dat 'с huys hieldt , waardoor

de hoogachting van den Staat en binnen

eu buyten 'tryk zoo merkelyk daalde,dat

de nieuwaangcftelde Schatmeeiler naamaals

eene geringe hoofdibm op het geloof van

den (1) Staat willcndc opneemen, van het

17 и. pag. zcivc flcchts een gedeelte en dat zelf niet

a

(OEurop,

Merk.

I.ftuk,

dan met veele moeiten konde bekomen.

Dierhalven waarcn de Torys meeft allen ge-

neygd tot eenen vreede, door welken zy ,

van de anders ontebovenkomelyke hinder -

paalen onthefc en des in (hat raakten om

alle de geduckte voorneemens van den

Whigichen aanhang re verydelen. Hier

kwam by dar de Franiche Koning door zy

ne behendige nulddaadigheyd de gemoede-

rerr van anderen, welken niet zoogreerig

het zoo vaardigmaaken van eeneovreeda

zouden hebben goedgekeurd , in zoo verre

overhaalde, dat het Engelfche hof zieh1

met den Graaf van Torcy in cene heyme-

lyke vreedehándelingc inlict, invoege die

den (г) twecëntwintigften van Grasmaand

het algemecn ontwerp en den eerfíen

grondflag van ecnen algemeenen vreede

uyt den naam zyns Meefters aan de nieuwe

aangcileldc Staatsdienaars der Engelfche

Koninginne toezondt. En aldus Wierde

een aanvang gemaakt van aan het ichild

van den zoolang gewenichten vreede

tuiTchen het Franfche en Engelfche

Hof, buyren de kennis der medebond*

genooten , re arbeyden , geevende de

behendige milddaadigheyd des Konings

by die gelegenheyd gedaan aanleyding,

dat in Vrankryk dees legpenning ge

maakt is.

17П.

(i)Raport-

van 't geh.

Comm.

1 1 Heel

pag.3.

Op de voorzyde zietmen het kopiluk van Koning Lodtwyk binnen den zclfden tytel , спор de

tegenzyde eenen der groflyvige Cyklopen het vreedefchild imeeden -, onder die dubbelzinnig

randfehrift: . .

ARTE ATQUE METALLO.

DOOR BEHENDIGHE7D EN METAAL.

Eyndelyk zoo ftaat, mids dees penning ten gebruyke van 's Konings Schatkamer gemaakt is ,

op den voorgrond ;

TRESOR ROYAL 171г.

DE KONINGLTKE SCHATKAMER x-jit.

Niet tegenflaande het Engelfche Hof

zieh op deeze wys in eene afzonderlyke

vreedehandeling, buyten medeweeten der

overige Bondgenootenfmet Vrankryk had

ingelaaten, zoo liet de Heer Sint John

Geheymfchryver des Brirfchen Ryks door

(3)R»port den Lord Raby , Afgezant der Koningiu-

Cbmmîtté ne 'sGraavcnhaagc, de Vereenigde Staa-

I deel ten , om ze nog mecr om den ruyn te ley-

Pa8-3- den>. op de allerplegtigfte (3) wys verze-

keren , hoc zyne Vorßin beflooten had от

zoo ivel in het maaken van den vreede

als het voortzetten van den oorlog met

eene volkqme overeenßemming der Staa

ten te zuilen handele». Wegens eene be*

tuyging, welke den Vereenigde Geweften

niet dan ten hoogfte aangenaam konde

weezen, mids zy niet euvcls van 't Brit-

fche Hof als nog vermoedden , bedankten

zy haare BritJehe Majeßeyt voor het ver*

Nnn nnn n г trou-
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*7f trouwen, V gene zy in hen ftelde , en be-

tuygden ookgeen mindere in haare Maje'

Jteyíte hebben en gevolglyk dat , geiyk haa

re Majeßeyt van haaren kant beloofdhad,

zy ook alzoo van den hunnen nooit de mm-

(i)Ríport fie flap zouden doen tot (i) eenenvreede

Comnfitté °' tot ееЩегкУе fiort van onderhande-

I dcel Ungen, waar in de wederzydfche belangen

pag. 4. ¿er twee volken zouden können geraakt

zyn, dan met volle kenniße en overeen-

ßemming van haare Majefleyt. Ingcvol-

ge van zoo plegtige betayging wierdc van

der Staaten zyde alles in 't werk gefteld

ora , 't gene zy by deeze verklaariog be-

loofdhadden, ook by allegelegenheden in

der daad geftand te doen. De nieuwe En-

gelfche Staatsbedienaars in tegendeel niet

vernoegd van alien den Whigichen aanhang

uyt allé ryksampten geftooten te hebben,

beflooten , om dien nog mcer te vernede-

ren, ook van alle die voordeelen af te

(läppen »welken zy, uyc krachte der over-

win niegen door de Whigs cerryds op

VraDkryk bchaald, vandiekroon zouden

hebben können cyflchen. Ja om de Ver-

eenigde Geweftcn ook hira opgevat on-

genoegen te doen gevoelen, wegeos die

by de Koninginne het in 't bewind blyven

der Whigs eertyds verzogt en dus ftilzwy-

gende zieh tegen de verhooging der Torys

verkiaard hadden , wierdt de in 't geheym

aangevange vreedehandcl nog wel vyf

rnaanden federt, buyten kennis dcrzelvcn,

met Vrankryk (x) achtervolcd .zulks men (*J Rapoit

и j i i Li van'tgeh.

aldaar , ziende aan den eenen kant het be- Committé

(landig vertrouwen, 't gene de Vereenig- P^-s«

de Staaten op de gedaane verklaaring der

Koninginne (leiden , en aan den anderen

kant de opgevatte Vrees der Engellche

Sraatsdienaaren , van hunne vreedehande-

ling aan de Vereenigde Staaten te ont-

dekken, deeze legpenningen met den aan-

vang van 't volgcnde nieuwe jaar deed in

't licht komen.

I Rondom het kopftuk van den Franfchen Koning leeft men in den rand der voorzyde van den

eerften deezen tytel tot omfehrift :

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWYK DE GROOTE.

Op de tegenzyde zit Meduza aan den zeeoever met haar flangehoofd in een bol, zoo от de

veelhoofdige regeering van Holland, als zynen ftand uyt te drukkenj waarboven deeze fehertfende

Гргеик gefteld is:

ETIAM TRANQUILLA TIMETUR.

Zr fVORDT, HOEfVEL GERÜST ZTNDE, GEVREESD.

Voorts flaat op den voorgrond dit opfchrift :

GALERES 1712.

VOOR DE GALE1JEN 1711.

II En waarom men die rugftuk ook wel met een ander voorftuk gepaard vindt , op her welke

het gekroonde wapenfehild van den Hcrtog van Vendome , als Hoôfdbevelhebbcr der galeijen t

binnen deezen tytel , gefteld is :

LOUIS, DUC DE VENDOSME, GENERAL DES

GALERES.

LODEWYK, HERTOG VAN VENDOME, HOOG BE VELHEB BER

DER GALEIJEN.

Om-
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Omtrent den zelfden tyd te weeren den

achtiten van Grasmaand, als men de Ver

eenigde Staaten door deeze onwaarachtige

betuyging niet weynig misleydde , wierdt

t zyne Keyzerlyke Majeitcyt door eene

(1) Europ. zeer hevige ziekte aangetait (1),waar tegen

- de Keyzerlyke lyfartien itraks де bequaamit

„мрад. geoordeelde hulpmiddelen by de hand vat

teden, maar wel ver dat de ziekte daar`

door afnam , zoo verzwaarde die integen

deel, ja men ontdekte eyndelyk dat alle de

tot nogtoe in ’t werk geitelde geneesmid

delen geheel itrydig met den aardt derziek

te geweeit waaren. Des was het Hoi` in

de uyterite verilagenheyd en wierden itraks

eenige ervaaren Artfen van Lintz in Oo

itenryk te hoof ontbooden,om nevensde

gewoonlyken het befte tot ’s Keyzers her»

itelling te beraadilaagen. Wiens ziekte

den vyftienden van Grasmaand nog ganich

niet gevaarlyk fcheen , dan den volgenden

’savonds klaagde zyne Majeiteyt van zeer

geweldigen brand om ’t hart , verzeld van

zwaare veritoppingen en ontiteltenis der

harfenen. De bekommering met ’s Key

zers ziekte toeneemende (a.) raakten de

Geneesheeren wegens de geneesmiddelen,

‘ÉU-Pag’ die men in dit hachlyke uyterite diende

by de hand te vatten, in zoo hevig gefehil

 

dat daarmede de geheele nacht wierdt ge~ 171 r,

Dan als meu den zeventienden ___-‘_ileeten.

’s morgens, eyndelyk eens zynde gewor

den, die zonde te werk itellen, was de

ziekte reeds tot die hoogte gekomen, dat

men hem buyten itaat oordeelde omeenige

te konnen gebruyken, invoege men hem

de Kerklyke gerechtigheden toediende en

hy, naa den laatiten zegen van den Pauily

ken Afgezant ontfangen te hebben , op dien

zelfden dag ten half elf uuren ’s middags in

den ouderdom van (3) drieëndertig jaaren

het itervelyke op zyn hof te Weenen af

leyde. Het lyk wierdt den volgenden

dag gebalzemd, ’t hart beilooten in eene

zilvere bus in de Kapel van Lorette in de

hoofdkerk der ongefchoende (4.) Auguity
nen bygezet, en ’t lighaam zelf, naa het М

| tot den twintigften onder eenen iierlykjop

getooiden hemel openlyk ten toon gelegen ‘6

had, dien avond met eene prachtige itaat

iy, en den gewoonlyken Voritlyken naa

ileep, in de Kapuçyuer kerk en de graf

kelder van dat doorluchtig geilacht naait

zynen Vader bygezet en begraaven. De

gedachtenis van dit ontydig aiiterven

des Keyzers vind ik op deeze twee in

Dnytfchland gemaakte penningen be

waard.

ъ rr r nm'ra..

r.
., г. t

:imam Il „

Rondom des overleedens borilbeeld , waar mede de voorzyde beitempeld is, leeft men in den

rand deezen tytel:

JOSEPHUS, RoMANoRUM IMPERA'roR SEMPErt AUGUSTUS,

GERMANUE, HUNGARr/E, Bonz

мпв REX.

yOZEF, /ILTTD DOORLUCHÍIG KEIZER DER ROMETNEN,

KONING VAN DUTYSCIIL/IND, HUNG/{RIE

EN BOHEEMEN.

1111 ‘DeeL ‚ Ooo ooo o

œ
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1 7 1 1 . De tcgenïyde , die gcene verbeelding hceft , voert die langwylig opfchrifc :

NATUS VIENNAE Die 16 JULII Anno 1678,

PATRE LEOPOLDO MAGNO,

ROManorum IMPeratore, GERManu, HUNGarias,

BOHemiä REGE}

MATre ELEONORa MAGDALena THERESIA

ELECToRis PHILIPpi PALATini NEOBurgici FILIA,

CORONatus REX HUNGariä POSONue,

Die 9 DECembris 16873

REX ROMANorum AUGusta VINDelicorum

Die if JANuarii iöpo; REX BOHEMIAE ANNO MDCCVî

DUABus EXPEDITIONIBus 1702 ET 1704 STRENUE

INTERFU »T,

LANDAVIAMQue BIS EXPUGNAVIT>

MUT1NAE Die 14 FEBRuarii Anno MDCIC

MATRIMONIO SIBI JUNXIT WILHelminam AMALiam

DUCem JOHannis FRIDerici Ducis HANNoverana

LUN eburgici

FILiAM, EX QUA FILII DEMORTÜI DUARUMQ.de

SUPERSTITUM FILIARUM

PATER VIENNAE Die 17 APRilis Ani*o 1711

VARIOLIS OBIIT.

GEBOOREN TE WEENEN DEN 16 DAG VAN HOOIMAAND

, IN 'ТуAAR 1678,

HEBBENDE TOT FADER GEHAD LEOPOLD DEN GROOTEN,

KE2ZER DER ROOMETNEN, KONING VAN DUTSCH- .

LAND, HUNGARÏÈ EN BOHEEME,

EN TOT MOEDER ELEONORA, MAGDALENA, THEREZA,

DOCHTER VAN PHILIPS KEURVORST VAN DE

PALTS NIEUBURG;

IS GEKROOND TOT KONING VAN HUNGARIË

TE PRESBURG DEN 9 DAG VAN WINTERMAAND 1687,

TOT KONING DER ROMETNEN

TE AUGSBURG DEN xf DAG VAN LOUJVMAAND 1690,

TOT KONING VAN BOHEEME IN %t УAAR j7oj-,

HEEFT DE TWEE VELDTOGTEN VAN 1702. EN 1704

DAPPERLYK BTGEWOOND,

LANDOU TWEEMAAL OVERWONNEN,

ТЕ MODENA DEN 14 DAG VAN SPROKKELMAAND

IN T JAAR iöpp TOT VROU GETROUtVD

DE PRINSES WILHELMINE AMALIA,

DOCHTER VAN yOHAN FREDERIK

I1ERT0G VAN HANNOVER LUNENBURG;

UYT
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VTT WELKE HEM, ALS VADER, EEN ZOO N POOR-

OVERLEEDT,

. EN TWEE DOCHTERS NOG IN '7* LE EPEN ZTN,

EN IS ZELF TE WEENEN

DEN 17 DAG VAN GRASMAAND IN >T JAAR r7u

AAN DE K1NDERP0KJES OVERLEEDEN.

Op de diktc des pcnnings leeft men deeze gewoonlyke zinfpreuk van den overleeden Key-

zer :

AMORE ET TIMORE.

DOOR LIEFDE EN VREEZE.

II De tweedc, die het zelfde borftiluk des Keyzers voert, is in den rand der voorzyde met dit

verichillcnd omfchrirt beftcmpcld :

JOSEPHUS, Dei Gratia ROManorum IMPERATOR.

JOZEF, DOOR GODS GENADE KETZER DER

ROMETNEN.

Het ruggeftuk verbceldt, boven eene zeer fierlyke grafftede, de lofblaazende Faam met ee-

□en wimpel in de hand , op welken gelyk 00k op den bovenrand deeze fpreuk ftaat :

A FOVEA AD GLORIAM

CiESAREM VEHO.

IK VOER DEN KETZER VAN НЕТ GRAF TOT

DE GLORI.

Eyndclyk zoo rtaat nog op den voorgrond dier zelfde zyde dit oplchrifc:

MORS ET AETERNITAS JOSEPHI.

DE DOOD EN ONSTERVELTKHETD VAN J0ZE1

0

Dc Graaf van Sintzendorf,en de Baron

Heems Keyzcrlyke AfgezaDtcn in 'sGraa-

venhaage door den afgezonden Baron (1)

Merkur?P* van Hohendorf de droeve tyding van het

iftuk, ontydig overlydeu des Keyzers den zes-

г-ц. entwintigílen van Grasmaand hebbeude

ontfangen , gaven daar van aanftonds ken-

nis aan den Loontrckkcnden Raadsman

Heynzius , gelyk 00k den volgenden mor

gen aan den Heer van Weldercn en andere

Gemagtigden der Vereenigde Staaten,

met verzoek dat hnnne Hoogmoogendhe-

den by dit droevig toeval dc zaaken van

het gemeen met haaren gcwoonlyken yver

wilden blyven behartigen, en dc belan

gen van den huyze van Ooitenryk door

haar vcelvermoogend ontzag uyt al haare

kracht onderlteuncn. Hier over ter hooge

vergadering zyude gcraadflaagd,betuygden

hunne Hoogmoogcndheden zieh ßerker

dan ooit voorbet-n te willen vereenigen met

het buys van Ooßenryk, en dierhalvcn aan

alle de Keurvorften fchryven , dat zy hen ,

als goedevrienden en bondgenooten, raadden,

от ten beße zoo van de gemeene zaake als

het *Duyt/cbe ryk ten eerße te treeden tot

eene nieuwe verkiezing (г) en hunne ge'• /,лКсГо1

voelens en ßemmen te willen wenden , ten derStaaten

voordeele van Koning Kartl den III. Gen,cr\.

. ° , . , 17 April
Voorts dat mm nu meer dan 00it vereentgd i7n. fol.

aan alle kanten met de zelfde wakkerbeyd, 539«

als in den voorleeden tyd , beboorde te oor-

Ooo 000 о г keen

/
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171 1 . logen, en das aan den gemeencn vyand too-

1 nen dat 'er niets bequaam was от den naau-

wen band en de vereeniging, die 'er tus-

fcben de hooçe Bondgenooten is, te ver-

wrikken. En eyndelyk dat bunne Hoog-

moogendheden deezen ßap vooraf deeden,

geenszins twyfeiende of de zelve zoude

gevolgd worden door de Koningin van

Grootbrittanje , te meer âewyl de Lord

Raby ( want die was nog van de geheyme

vreedehan deling onbewuft) uyt den naame

zyner Meeßrejfe verklaard had dat die

Vorftin gelykvormig zoude weezen met

deeze zoo moed'tg genomene raadsbeflnyten

van den Staat. Die befluyt aan alle de

buytenlandiche en met den Staat in ver

bond zynde Hoven, midsgaders aan hnnne

Gezanten in 'sGraavenhaage zynde bekend

gemaakt, zoo betuygde zieh ieder over

de edclmoedigheyd van 't zelve ten hoogfte

voldaan , doch wel voornaamelyk de

Vorftlyke Afgezanten des Daytfchenryks,

alwaar,tot voorkoming van alle wanorden ,

de oude (1) Kcyzerinne Weduuw, mids

haar Zoon zonder het maaken van eenen

uyterftenwil overleeden was , het bewind

der Erflanden , gelyk 00k de Keurvorften l6l>

van Saxen en de Pairs, als Erfftadhouders

van 't Keyzerryk, mids 't ledigftaan van

den Keyzerlyken troon , het hooge beftier

desRoomfchen Ryks hadden by de hand ge-

nomen. Van welk gevoerde Erfftadhou-

derfchap van Saxen men de gedachtenisop

deeze penningen vereeqwigd vindt.

(1) Enrop.

Merkur.

Iftuk,

i7n.paj.

1, II, III en IV. Op dc voorzyden van de vier eerften, die onderling in grootte verfchillcn,

ziet men den Kcurvorft van Saxen, boven zyn wapenfchild, in voile wapenruíling te paard, en

op de tegenzyden twee tafels op wier eene de Keyzerlyke kroon, ryksappcl en fcepter, even als

op de andere de Keurvorftlyke muts en degen legt. Voorts zyn de bygeuelde opfebriften dufdaa-

nig:

FRIDericus AUGustus REX, ELECTOR ET VICAR1US POST

MORTem JOSEPHI IMPERAToris

M D С С X I.

FREDERIK AUGUSTUS KONING, KEURV ORST EN StAD-

HOUDER NJA DE DOOD FAN KETZER

JOZEF 1711.

V Op
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1711.

V Op de voorzyde van den laatften ftaat dc Keurvorft van Saxen met den ryksrtaf van het erP- ——

ftadhoudcrfchap in de rechter hand naaft eene tafcl , op welke een degen cnKeurvorftlykemutslegt:

dan op de tegenzyde leeft men boven de wapenfchilden van Polen en Saxen (want hy was nu , naa

de volle ncderlaag der Zweeden te Pultowa , weer opdien troon geklommen) dit verfchillend rand- _

fchrift:

AUGustus II, Dei Gratia REX POLonia, ET ELec-

\

„ \ tor SAXoniä, VICARIUS IM-

*. .

" % Peru 171 i.

AUGUSTUS DE II, DOOR GODS GENADE KONING VAN

POOLEN, KEURVORSÏ VAU SAXEN

EN StADHOUDER VAN T

RTK 171 1.

Het bewind van'sRyksftadhouder bc-

ftaat in de amptbenoeming , de Vorftlykc

rnagtoefïening , en voorts bynaar in alle

het hooge gezag , 't gene anders de Keyzer

oeffènt. Zoodaanige Stadhouders zyn'er

van zeer oude tyden altyd maar twee ge-

weeft , te weeten de Keurvorft van Saxen

en die van de Palts , dan als de Keurvorftlyke

О и-Ъ"1 vvaardigheyd , âan de Paltz , als hier voor (*)

gemeld is, ontnomen zynde, aan Beijere

gegeeven en hy by den Munfterfchen vree-

de in die waardigheyd met alle der zelver

aangehechte voorrechten beveftigd wierdt ,

zoo hebben de Keurvorften van Beijere fe

dert beweerd dat het Ryksftadhouderfchap

aan hen, metuytiluyting van de Palts toe-

bchoorde, hoewel in de Goude bul gemeld

(^Heifc wordt, (1) dat de Paltsgraaf van den

l'Empir. Ryn Ryksßadhouder is uyt hoofde van zyn

tom. Ii. Prinsdorn ofuyt krachte van een voorrecht

pag. 31. ^ >^ byzonder aan de 'Paltsgehecht. Des

niet tegenftaande is het uyt krachte van

dit voorgewende recht dat de Keurvorft van

Beijere , naa de dood van Ferdinand den

HI , onderlleund door de andere Keurvor

ften, in 't jaar zeitienhonderdzevenenvyf-

tig, het Stadhouderlyk gezag nevens den

Keurvorft van Saxen geoeftend heeft. Dan

naa den flag van Hogfted de Keurvorft van

Beijere uyt zyne Staaten zynde gejaagd en

gevolglyk in den ryksban gedaan , Zoo

kon de laatft overleeden Keyzer goedvin-

den zynen Oom den (2) Keurvorft van ^Jft"ee!ft

den Palts in den Opperpalts , welke by het rÊmpir.

vreedeverbond van Weftfaalen aan Beije- tom- L

re gegeeven was, in voldoening van dertig pa8* l17'

tonnen fchats, die hy van 't Huys van

Ooftenryk te eyiîchen had, te herftelJen ,

en hem daarvan den drieëntwintigften van

Zomermaand des jaars zeventienhonderd-

acht het verley (3} tegeeven. En gelyk (f) Hein

hy daardoor beweerde zynen ouden en Empire

eerften rang onder de Werreldlyke Keur« tom. II.

vorften herkreegen te hebben, zoo is pag147*

't, mids het in den ban zyn van den Keur

vorft van Beijere, dat aile de gelchillcn we-

gens het Ryksftadhouderfchap nu 00k op-

hielden, en hy des, door het overlyden

van Keyzer Jozef, dat gezag over Zwa-

ben , Frankenland , en alle de lan

den (4) des ryks, waardoor de Ryn r^Heift

ftroomt, volgens dc getuygenis van dee- |^р\сг

Ize vier gedenkftukken in dit jaar ocfTen- tom. iL

de. p«*3««í

JIUTfeeL Ppp ppp p I De.
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I De Kcurvorft van de Palts zit op dc voorzyde van den cerftcn in voile wapenrufting te paard

en is omringd door dit randfehrift;

Dei Gratia JOannëS WILhèLmus,

Comes Palatinus Rheni, Sacri Romani Imperii

ARCHIDAPir er, ELector,

EJUSQue IN Palatinatü Rheni,

Subvia ET Franconia Imperii,

PROVISOR ET VICARIUS MDCCXI.

JOHAN WILLEM, DOOR GODS GENADE

PALTSGRAAF DES RTNS,

AARTSSPTSDISSCHER EN KEURFORST DES HEYLIGEN

ROOMSCHEN RTKSy .

EN DES ZELVEN VOORZORGER EN STADHOUDER

IN >T PALISGRAAFSCHAP AAN DEN RYN,

SWABEN EN FRANKENLAND 1711.

Op de tegenzyde wordt de D'uytfche werreld door Atlas en Herkules getorft,onder die jaarduy-

nd randfehrift:

hIs tVto ConCreDere possVM.

OP DEEZEN KAN IK VETLIG BETROÜWEN.

II, III
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II , III , IV. Op de voorzyden is zyn kopftuk gefteld , even als op de tegenzyden zyn wapcnfchild 1 7 r i .

gehecht aan ecnen dubbelen arend ¡ binnen decze randfchriften :

Dei Gratia JOHannes WILHelmus,

Comes Pa latin us Rheni, Sacri Romani Imperii

ARCHIDa pi PER, ELECTOR,

EJUSQue IN Palatinatu Rheni,

Suevia ET FRanconia Imperii ,

PROVisoR ETVICARIUS 1711.

JOHAN WILLEM, DOOR GODS GENADE PALfSGRAAF

AAN DEN RTN>

KEURFORST EN AARTSSP TSD IS SCHER FAN НЕТ HEYLIG

ROOMSCH RTK,

EN DES ZELVEN RTKS FOORZORGER EN STADHOUDER

IN DE PALfS, ZWABE EN FRANKENLAND i7u.

(1) Europ.

Merkur.

I.ttuk,

i7ii.pag.

193-

De zelfde vcrklaariug, welke de En-

gelfche Afgezanc in de laatftgemelde by-

eenkomft der Vôrftlyke gezantcn in 's Graa-

venhaage gedaan had , liet 00k de Konin-

gin van Eugeland door den Gehcymfchry-

ver des Ryks Sint John aan beyden de

huyzen des Parlements (1) doen, onaange-

zien de zelfde Staatsdienaar, met uyt-

fluyting vau alle de overige Bondgenooten

de begönne vreedehandeling in 't gcheym

met Vrankryk achtervolgde. 't Welke

ziende dit trouwloos gedrag der Engclfche

Staatsdienaaren nu niet alleen eene wifîe

hoope had opgevat om de in gefchil zyn-

de kroon vanSpanje voor zyn Kleynzoon

te zullen behouden , maar 00k om zclf de

in den ban gedaane Keurvorften van Keulen

en Beijere in hunne verloorenc Staaten te

herftellcn. Om dit regemaklyker te doen

gelukken droeg Koning Philips , op den

raad des FranfchcnKonings, den vollen cy-

gendom der Spaanfche Nedcrianden, die

hy wel voorzag niet te zullen können be

houden, mids de Vereenigde Gewcften

die tot eenen voormuur van hunnen Staat

aan Koning Karel begeerden afgeítaan te

hebben, aan den Кcorvor it van Beijere op,

ten eynde die daardoor op de aanftaande

vreedehandeling, by wyze van verruylirU

ge, in zyne ontnomene Staaten des te ge-

maklykcr zoude können heriteld worden.

Hoc 't zy de bc^ifre Vor ft, welke zieh nu

een wyl tyds,mids heteverlyden van Key-

zer Jozef, aan het Franfche hof had op-

gehouden, de tydíñg deezer (2) overdrag- M^urop*

te uyt Spanje hebbende ontfangen, bedan- n.ftnk,

кte den Franfchen Koning op de allerem- i7"-pag.

ftigfte wyze voor dit te wege gebragte gunft- 33'

bewys en vertrok den Vierden van Hooi-

maand, zeer wel getnoed naar zyne opge*

draageuc Staaten, om in perioon beZft der

zelven te neemen, mids men hem gewcy¿

gerd had dat door zyne eyge krygsbendèri

te laaren doen. Op zyne aánkórnít in

Nederland wierdt de nieuwe Vorft met dö

uyteríle tekenen van hoogachtitige in de

afgeftaane itedeu ontfangen, zyn zegel,

nàam en tytelen ftraks in alle 's lands ftuk*

ken gebruykt, en ondef anderen dees Schel¿

ling gemunt , waaröp niet alleen de on-

derfcheydene wâpenea deèzir opgedraagc*

ne Sraâten , maar 00k , mids het overlyden

des Keyzers, benevens de andere tytclcii

00k die van Voorzorger enStedehoudcrdcs

ryks gefleld zyn, aïs hebbendc tegens de

aanftaande verkiezing eens nîeuwen Key

zers, zoo die iri zyn afweezcn gefehied-

do, nevens zyncb Broeder den Kcurvorft

van Keulen op de allerplegtigfte (3)wyze [|pi5èrfc

hunne aantuyging gedaan, even gelyk zy И îiuk ,

cene andere tegen het uytgeblixcrridc ban-

voanis eertyds gedaan hadden.

Ppp ppp p 2 De



De Nedcrlandfche Lccuw houdt op de voorxyde in den rechteren klaauw eenen blooten degen

en in den anderen het wapen van Beijcrc , 't gene op de tegenzyde tot opperfchild ran het

gekroond wapenfchild der aun hem afgeítaane Geweftcn geltcld is. De randfehriften luyden

aldus:

MAXimilianus EMANUEL,

Dei Gratia Utriusojje Bavari/e DUX, Sacri Romani

Imperii Archid afifer, Elector ET Vicarius,

Utriusqjue Burgunder, Brabanti£, Luxemburg!,

Limburgi ET Gelria DUX}

COMes Palatinatus Rheni, Flandri^e,

Hannonije ET Namurci 171 1.

MAX1MILIAAN EMANUEL^

DOOR GODS GENADE HERTOG FAN BETDEN DE

BEIJEREN,}

AARTSSPTSDISSCHER, KEURVORST EN STEDEHOUDER

VAN *T HEILIG ROOMSCH RTK;

HERTOG VAN BEIDEN DE BORGODIËN,

BRABANT, LUXEMBURG, LIMBURG EN GELDERLAND¡

GRAAF VAN DE PALTS AAN DEN RXN,

VLAANDRE,HENEGOUfVE EN NAMEN 1711.

(1) Europ.

Merkur.

I ltuk ,

I7n.pag.

170.

(1) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1711. pag.

33. 104.

Onderwylen was inNederland hec groot

leger der Bondgenooten onderden Luyte-

пап с Gcncraal (i) vau der Beek by Orchics

vergaderd, alwaar het tot dca dertigften

van Grasmaand verbleef,cu federt vandaar

naar de vlakte by Douay optrok , zonder

iet hoofdzaakelyks voor eerft te verrich

ten, ter oorzaake de Françoizeu voorgaa-

ven van een gedeelte hunner benden onder

den Keurvorft van Beijere naar Duytfch-

land (г) te willen zenden, om, raids het

overlyden des Keyzers, van deeerftever-

flaagenheyd der Duytfche Vörden, een

merkelyk gewin tedoen: maar dewylftraks

00k verfcheydene benden uyt het leger der

Bondgenootcn naar den Bovenryn gezon-

den wierden ,zoo verdweenen alle de hooge

voorneemens in rook. Niet merkwaardigs

wierdt 00k aan den kant van Duytfchland

verriebt en verfchafte dit ondertuflehen

ílilzitten in Nedcrland aan den Erfíhd bou

der van Vriefland gelegenheyd om den elf-

den van Hooimaand het leger verlaatende

zieh naar 's Graavenhaage te begecven en

aldaar met den Koning van Pruyfle, die

in Holland gekomen was, de onderlinge

geichillen af te doen , welken wegens de

naalaatenfchap van den overlecden Koning

I van Engeland, tuflchen hen nogondcrling

onvereffend waaren. Te Ryflel hebbendc

vernacht kwam de Prins verzeld van (3) (3) Europ.

den Heer Hilke zyneh Grooritalmeefter , Merkur,

den Heer Verfchuur zynen Hofmeefter en ""f,"*^,

ecnige huysbedienden den veertienden van 104.

Hooimaand aan den Moerdyk. Hier ftaptc

hy in eene lloep om des te rafler naar het

Srryerichefas over te ftecken. Maar de

wind en regen, terwyl hy op 't water was,

zieh verheilende wachtte hy de pont in ,

waarin zyne karros was, om binnen 't ry«

toyg tegen dc nog altoeneemcndc regen

en wind gedektte weezen, welke de pont

op laagerwal had gedrcevcti, zulks de fchip-

per genoodzaakt was, tot het wiunen der

haven, weder dieper van land te fteeken.

Dan als men hiermede bezig was itortte

een dvvarlwind op 't onvoorzienft op de

karros, zulks de pont, door 't geweldig

overhellen van 't ryruyg , om floeg en de

Prins en zyn gevolg in 't water plonften.

Hy hieldtzich in den beginne echter aan

den Heer du Tour , welke een touw gevat

had, dan eene geweidige watergolf dwong

dien Heer het zelve te mocten lösbaren:

zulksdes Prinfen leeven tuflehen een en twee

uuren in den ouderdom van omtrent vier

en*
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(1)IIubn.

geilachtlt.

tafel. 159.

(t) Europ.

Merkur.

l ituk .

17 п. pag.

105.

entwintig (1) jaaren in ’t water wierdt

uytgebluit , ’t gene hy reeds een- en ander

maal voor zyn Vaderland in ’t vuur ge

waagd had. Den tweeëntwintigiten wierdt

zyn lyk door den Beurtman van Bergen

opzoom (2) opgeviit en te Dordrecht ge~

bracht, vanwaar het gebalzemd zynde naar

Leeuwaarde vervoerd wierdt, om aldaar in

 

de grafkelder zyner Voorouderen te wor

den bygezet, 't gene den vyfentwintigiten

van_ Sprokkelmaand des volgenden jaars,

met eene itaatfy, zyne (3) afkomit waar

dig, verrichtwierdt. De gedachtenis van

dit ongelukkig fneuvelen en de daarop ge

volgde begraaveniife vinde ik op den vol-_

venden penning vereeuwigd.

Het gelaurierde borftbeeld van den verongelukten Prins ат in_ft harnas op de voorzyde, om

zoomd door deezen tytel:

WtLtrzLMUs FRISO, ARAUStoNrs Рангов", FRISul. ET

GRONtNorE GUBERNAfrott.

WILLEM FRISO, PRINS VAN ORANj'E, STADHOUDER VAN

FRIESLAND EN GROENINGE.

Op het ruggeituk ziet men het omilaan van ’t fehip , waarin de Prins zat, in ’t verfehiet af

gebeeld , en voorwaart het bedrukte Vrieiland , in de gedaante eener vrouwe tegen eene graizark

zitten , waar uyt een arend naar omhoog vliegt, onder dit byichrift:

LACRIMIS ¿EQUARE DOLORES, HIC LABOR.

DE DROEFHETD MET пилил a'E KoNNEN

‘ EVEN/MREN, DEAR ls ‚г

.UNI/.1.11:

kennen:

Waarin nu deeze droefheyd beitaat geert dit ondergeitelde opfchrift van den voorgrond te

FRISIA DEPLORANS PATREM PATRrA’. TUMULATUM, z.;

FEBRUAarr MDCCXII.

d

FRIESLAND BESCHRETT DEN VADER DES VADERLANDS,

BEGRAAVEN DEN zy' VAN SPROKKEL.

MAAND 1712..

Weynige dagen naa dit ontydìg omko

men van den Erfitadhonder van Vrieiland,

lieten de Hoogebevelhebbers van het leger

der Bondgenooten een gerucht loopen van

eeritdaags de Franiche landwallen by

1111 Юге].

Atrecht te zullen aantaiten .waar achter zich

het vyandlyke leger,tot dekking van het Ar

toisfche, tot nogtoe had ichuyl gehouden.

En inderdaad de Hertog van Marlboron

was met zyn onderhoorige legers tot by Vil

Qq ч «ist ч im

1711.

.__

(3) Europ.

Merk.

I. ituk ,

171 1 . pag.'

x40.
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171 1. Icrs Brulin en das op twee uuren паа de

- vyandlyke verfchanfingen genaderd, al-

(OEurop waar ¿q ruytery bevel kreeg (1) eeaige

Ii.ftuk , duyzcadcn takkeboflen te vervaardigen,om

i7H.pag. by 't doen van den aanval, daar mede de )

Mt* vyandlyke voorgragt te können vullen. Ja !

men had den groven naaileep, om daarme-

de niet belemmerd te weezen,den laatften

van Hooimaand uyt het leger naar La

Bailee onder het beleyd van den Hoogbe-

velhebber Hompefch gezonden. Wiens on-

derhoorige manlcnap door eenige uytge-

trokkenc bezettelingen der fteden Douay ,

RyiTcl en Sine Amand rot achtduyzend

шап te voet en tweeduyzend ruyters zyn-

dc aangegroeid, zoo toog hy yliugs recht

op Arleux eu Bac à Bacheul over de Sen-

zct , vanwaar de Maarfchalk van Villars

zyne benden te rug getrokkeu had, om

dus zyn leger tegenden gedreygden aanval

der Bondgenooten te verílerken. Maar

(г) Europ. ()je braken den (2) Vierden van Oogftmaand

îfCftukr,' 'savonds zeer fchielyk op , en roogen in

174. p»g. vier imaldeelingen längs Neuville en Telu

recht op Vitri, en aldaar over de Scarpe

naar Arleux en Bac à Bacheul om den

GraafvanHompelch, welke zieh reeds al

daar bevondt, in der yl te onderfteunen.

Om dit te vaardigertc können doen, rukte

de Hertogvan Marlboroug met allederuy-

ßÄ°P' tery van de flinker vleugel (3) vooruyt,

Ii.ftuk, tenvyl hem het overige leger met de uy-

¡710. pag. tcrfte fpocd yolgde De Maarichalk van

Villars, welke in 4 eeril aan de tyding van

deezen optogt gecn geloof konde iban,

brak eyndelyk, mids 'er geene twyfeling

meer overig was, 00k met zyn leger op,

dan zieude de Bondgenooten te veel voor«

\ uyt en zieh buyren ftaar om met zyn gc-

! heel leger dien voortogt te können inhaa-

! len, fleldc hy zieh aan 'c hoofd van twin-;,

[ tig Eíqoadrons om de onzen het komen

! over de Senzet te belctten. Met dit voor-

! neemen door eene naauwte by (4.) Mar- tf^uroP*

. , » « • Merkur.

I quion zynde gewogen, vondt hy den 11 iiuk,

I Graaf van Hompefch, door de vooruyt gc- ^»«p»*

fpatte ruytery onder den Hertog van Marl- 4 *

boroug nietallcen reeds verfterkr, maar , om

den aanval af te wagten, over de Senzet

in volle ihgorde gefchaard. En hoewcl

hetavond vvascer de overige krygsmagt der

Bondgenooten by Oizy aankwam , zoo

oordcelde de Maarfchalk van Villars ech

ter betcr den aftogt dan den aanval te ou-

derneemen. Door deeze overtogt over de

Senzet waaren alle de opgeworpene ver

fchanfingen aan den vyand onnut, ende

onzen, zonder de minfte bloedftorting ,

van den toegang naar'svyands land, ten

volle meefter geworden. Waarvan de eer-

fte vrugten waaren, dat de Baron Fagel

op den twaalfden dier zelve maand met

dertig Battaillons ($) en twaalf Efqua-

drons de ftad Bouchain berende , waarin iifluk,*

de Stedevoogd ihande dit beleg, in de 'Ч1, t4n

plaats van met geld , zyne bezettelingen 14 '

met deeze gczegclde uoodftukken betaald

heeft.

I Beyden zyn zy van cene fpeelkaart gefneeden en voert het eerite in rood lak op de eene zyde

een minnegodtje , 't gene een dieflantaarntje in de hand heefe, onder deeze zinfpreuk:

'SANS ECLAT.
1

ZONDER SCHTNSEL.

Op het tegenftuk ilaat aan -de vier zyden XXV, zynde de waarde van zr iluyvers, waarvoor

het gangbaar geweeft is, en in 4 midden dees naam gefchreeven:

D'AFFRY M. . . .

II Het tweede heefc op de ¿ene zyde in rood lak gedrnkt het gekroonde wapenfchild van den

Stedevoogd, cn op de andere zyde wederom den zelfdcn naam in het midden, en ann iedere zyde

de waarde, waar voor her. gangbaar geweeit is, cn voert des op vier ondcrlcheydeplaatlcn:

Hill."

Om
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Om het beleg van Bouchain te beletten

had de Maarfchalk yan Villars aanftouds

eene verfchanfing op de hoogte vaD Mar-

kette doen opwerpen, welke door dertig

Battaillons (1) bezet, zieh tot aan't moeras

van Bouchain uytftrckte, om de gemeen-

fchap met die ftad open te houden. De

belegeraars integendeel ftelden al hun ver-

nuft en vly t in t werk om de half berende

ftad 00k van die zyde in te iluyten. En

waarlyk dit gelukte, want zy vonden niet

alleen een middel uyt om des nachts tus-

fchen den veertienden en vyftienden hun-

ne omichanfingen van de hoogte af tuffchen

de vyandlyke werken en de ilad tot aan

het moeras voort te zetten ; maar 00k

door takkeboíTen, ponten, en daar weder

(z)op geplaatlte blinden door het moeras

zelf de omfchanfíng aaneen te hechten.

Naa dit, onaangezien alle de daar tegen

aangewende poogingen des vyands van

buycen, naarwenich geluktwas, wierden

de loopgraaven tuflehen den drie-^en vier-

entwintigften van (3) Oogftmaand tegen

die van binnen geopend ; wier eene tegen

de benede- en de twee anderen tegen de

bovenftad waaren aangelegd. Den dertig*

fien omtrent half acht uuren begonnen de

belegeraars voor de eerfte maal (4) van

hunne gefliehte beukeryen op de fiad te

fchieten , *c gene federt met zoodaanig ge-

weld achtcrvolgd wierdt,dat die van bin

nen, door 't overgroot vuur belemmerd,

de aanvallers van alle kanten lieten nade*

ren, zonder zieh daar veel tegen te (teilen.

Invoege den elfdcn der volgende maand de

halvemaan voor de benedeftad reeds vero-

verd , en in de bovenftad de noodige wal-

breuk zoo aan de cene als andere aanvech-

tinggemaakt was. Zulks die van binnen

den volgenden dag ten twee ("5) uuren des

naamiddags, om te handelen den trom

roerden , maar dewylmen debezeitingniet

dan voor kryg«gevangen wilde ontfangen,

wierden de onderhandelingen afgebrooken

en de aanvechting hervar. Dan omtrent

middernacht roerden de belegeraars ander-

maal den trom en onderwierpen zieh die

harde voorwaarden. Gevolglyk Wierde

den beleggeren cene poort îngeruymd, en

trok (6) de bezetting, nog ruym drieduy-

zend man fterk , den veertienden, naa zy

vierentwintig vaandels en alle haar geweer

had overgegeeven , uyt de ftad naar Mar-

chienne , om van daar naar Gent en

het Sasvangent te lcheep gevoerd te

worden. De gedachtenis van 't Winnen

van Bouchain , waar van de Baron

Fagel door den afgezonden Hopman(7)

Paterfon aan hunne Hoogmoogendheden

kennis gaf, en met welke overwinning

de veldtogt in Nederland wierdt befloo.

ten, vinde ik op deezen gedenkpconing

bewaard.

171г.

(с) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1711. P*g>

194.

(6) Europ.

Merkur,

ll.ftuk,

1711. pag,

195.

(7) Europ«

Merk.

H.fluk,

1711. pag,

196.

Het gelaurierdc borftbceld der Engelfchc Koningione ftaat , nevens deezen tytçl , op de voor«

zyde:

ANNA AUGUSTA.

ANNA DE DOORLUCHTIGE.

Op de tfgenzyde is de gewönne ftad in 't verfchier, en voorwaart naaft eene muurkroon een

Franfch krygsknecht verbeeld , welke ter aarde geknield zyn geweer aan eene vrou, op eenen fta-

pel wapenen ziitende, overgeeft; onder dit randfchiift:

Ojjq qqq q Z Op
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1711.

(1) Europ.

Merk.

II. iluk ,

17u. pag.

183.

(2) Europ.
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II iluk ,
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2.35.

HOSTES AD DEDITIONEM COACTI.

.DE VTJNDEN ТОТ DE OVERG/IJF GENOODZÁJKY.

Op het fchild , ’t gene de zittende vrou vaílhoudt , ilaat FORT UNA MAN EN S

( В E S ТАND IG GEL UK) even gelyk op den voorgrond nog dit opfchrift:

VALLO GALLORUM SUPERATO, BUCHEMIO CAPTO

Mnccxt. ;

DE LÄNDWJLLEN DER FRANçOIZEN VEROVERD EN

BOUCHÁIN INGENOMEN 1711.

Staande het beleg van Bouchain hadden

de befchreevene Kcurvorílen , of der zel

ver daartoe gemagtigde Gezanten den

vyfentwintigllcn van Oogflmaand hunne

eerile ( 1) zaamenkomll tot het verkiezen

van eenen Roomfch Koning op het {tad

hnys te Frankfort gehouden, Het gene da

gelyks , uytgezonderd ’s zaturdags en ’s

zondags, achtervolgd wierdt om het al.

toosduurende verdrag, volgens het ont

werp van de Ryksvergadering te Regens

burg, van lid tot lid re onderzoeken, als

zynde de grondsvoorwaarden , volgens

welken zy den aanûaanden Keyzer ilonden

te verkiezen. En dewyl dit ontwerp van

eene lange uytgebreydheyd was . wierdt

tot het doen van dat onderzoek veel tyds

gefpild, invoege zy niet eerder dan den

(ъ) twaalfden van Wynmaand tot het doen

der verkiezinge traaden. Tuffchen negen

en tien uuren, naa de bnrgery, drie ben`

den ruyters, en de _verdere bezettelingen

op ’t roeren van de ůormklok ieder in haa

re Wyk waaren in de wapenen verfehee

nen , begaaven zich de aanweezendeKeur

vorilen,midsgaders de Gezanten derafwee

zigen, naar de Romer, alwaar ieder in een

byzonder vertrek de Kenrvorfilykc klee

den aantrok en voorts, zynde voorgegaan

van alle hunne bedienden , gezamentlyk

naar de Domkerk , die aan God ter gedach

tenis van den Apoflel Bartholomeus is toe

gewyd, in íIaatlyke orde (3) reeden. Naa

verloop van drie uuren, welken zoo in ’t

geeven als het opneemen der gegeevene

Ilemmen wierden geileeten , vondt men

Koning Karel met algemeene ílemmen tot

Roomfchkoning verkoozen , het gene,

onder trompet gelehal, luijen der klok

ken, en het driemaal losbranden van het

op de veilen fiaande kanon , den iledelin

gen wierdt bekend gemaakt, en zoo ge

wenfchte tyding door den jongen Graaf

Leopold ‘van Windisgratz, door zes op

hunne hoorens blaazende renbooden zyn

de voorgereeden , den zeilienden ’s naa

middags aan ’t Keyzerlyke Hof te Weenen

gebragt. Immiddels de verkiezing dus zyn

de voltrokken, reeden de Keurvorflen en

de Vorftlyke (4.) Gezanten in de zelfde or

de te rug naar den Romer, leyden aldaar

hunne ûaatfykleeden af, en wierdt dit

doorluchtig gezelfchap door den ouden

Graaf van Windisgra'tz, als Keurboheem

fchen Afgezant, des avonds op een Ko

ninglyk gailmaal onthaald , by die gele

gendheyd, onder ’t drinken der gezond

hedcn, veelevreugdenbedreeven , en onder

anderen ook, wegens de verkiezing van

Koning Karel tot Roomlchkoning de vol

te paard , onder ’t luyden der klokken, i gende gedenkpenningen gemaakt.

(3)121110
Макаки

Il. Них,

r 7 1 1. pag,i

136,

(4) Europ.

Merkur.

II link ,

r 7 1 r. pag.
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I Op de eene zyde van den eerften is de hcmelsgeftalte verbeeld , zoo en in diervoege, gelyk

die zieh bevond als wanncer de Spaanfche Koning toc Keyzer gekoozen wierdt, en daarop weef

deeze fpreuk geileld :

CAROLUS VI, VIVAT.

DAT KAREL DE VJb LEETE,

Wáar rondom nog dit randícbrift gcíleld is :

ЛИ <Deel. Rrr ггг г BIS
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BIS SEXTO OCTOBRIS LECTUS FELICIBUS

. ASTRIS 171г.

VERKOOZEN DEN TtVAALFDEN VAN WTNMAAND

ONDER НЕТ GELUKKIG GE-

STARNTE 1711.

De tegenzyde vertoont de Zon in den achttienften graad van de Wcegfchaal , binnen dit rand*

fchrift :

CiESARIS ELECTI SIGNUM MIRABILE COELI.

DE WONDERBAARE HEMELSGESTALTE DES VER

KOOZEN KETZERS.

II Het geharnafte borílbeeld van den nieuw verkoozcn Kcyzer fícrt de voorzyde van den twec-

den, binnen den zoom deezer tytelen:

CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator Semper

Augustos, HISPANiai, HUNGariä ET

ВОНЕМ1Ж REX.

KAREL DE VI, DOOR GODS GENADE ALTTD DOORLUCHTIG

KETZER, KONING VAN SPANJE, HUNGARIE

EN ВОHE EME.

Tuflchen de wapenfchilden der Zeven Keurvorften van Ments , Trier, Palts, Saxen, Branden

burg jBoheeme en Brunswyk, welken of zelf in perfoon, of door hunnegezanten deeze vcrkie-

zing hadden bygewoond , i» de Keyzerlyke dubbele arend verbeeld, welke in den eeuen klaauw

eenen ryksftaf en in den anderen eenen blixem, binnen ditrandfchrift, houdt:

A JOVE ET IMPERIO FATIS VOTISQUE PETITUS

M D С С X I.

VOLGENS GODS VOO RSCHIKKING, EN T VERLANGEN VAN

•Г RTK GEVORDERD 171 1.

III De voorzyde van den derden voert het gelaurierde borflbeeld van den zelfden Vorft} doch

binnen dit verfchillend randfehrift :

CAROLUS Nominis VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator

SEMPer AUGustus, Nominis III REX

HISPani arum.

- КAREL.DM V^VAN I>lEm NAAM-, JäÖOÄ 6&JXS. CJZNvidb&i -

ALTTD DOORLUCHTIG KETZER DER ROMETNEQh

EN DE III VAN DIfiNr,NAA[M[ KONING

vanYpànjè'/':

î." i¿ .14 1л\

Op de tegenzyde biedt een nedergeknielde Hungaar het wapenfchild van dat ryk aan Koning

Karel, welke naaft eenen ontftooken altaar, met een bloot zwaard in de rechter hand op zynen

troon zit en door de nevenftaande Voorzienigheyd de Keyaerlyke kroo|\op hfiLhoofd guctwordt.

Het randfehift luydt aldus: ^



1711.

H I S ЗГГО Я I ИЕЖ /N I NtölE<N ti VA Boek. 6i?

IMPERANTE TE QUIES ORBI, SECULOque

TJ tí ¿a FELICITAS' ' "• 1 1 ~ *ï 1 ":й"' ' 1 -ч

V ^WÄ&ftfT qEB^D^Z^^R RUST AAN DE WERRELD

.ЪУЪ\^ \Ъ№ШГЗУАЪ№0&гЕ TTDEN ZTN.L\ г;п

Ëyndelyk leeft men op den voorgrond^dît oplchrift :

з?Г. 'vIMe*R'A^rta* EbECTvt >XH- OCTOBris FRANGofurti AD С

MOENum 171г.

а д • -v.* -, ■> - _ .1 л '

ГОГ KETZER FERKOOZEN DEN iz FAN JVYN-

MAAND, TE FRANKFORT AAN DE

MAIN 171 1.1 :

Л ï. >'* ô il 'i.* ">
> *

IV Met de beeldenis van den nicuwen Keyzer is de voorzyde van den Vierden binnen dit rand-

fchrift} bcilempeld:

CARÓLus VI, Romanorum IMPerator Semper Augustus^..

Germanice, HISPaniíE, HUNGarií,

BOhemia REX¿- ArchiDux

Austria.

KAREL DE FI, ALTYD DOORLUCH1IG KETZER DER ROMEY-

NEN'y KONING VAN DüTTSCHLAND, SPANJE7 HUNQARi'É .

EN BOHEEME, AARTSHERIOG FAN

' OOSTENKTK.

:•. * л » * *. ч : *. • : ■ • - 11 *\ с *j

De tegenzydc verbeeldr, eene middâgzori , welké," gefteld boven cene werreldkloot, te gelyk

DUrrsaíiLAND (GERMANIA) en SPANNE (H IS PAÑI A) bcfchynti bin

nen dit randfcnrifc: , , . N,, , » .,
: s . 'i 3'.' л i i :U < í *T £. • ' ;' '. г. I i i¿ -í ^ '1: - r- •* i

UTRIQÛË LÜMÉÑ'AB UNO.

BElEteW XMéPÁNCtEN ZT HÈT LICHf FAN SEÑEN.

Op de befcheeae wcireldkldot leeft men voorts hog4dk ôpfchrift: . \ ' . '"'Л Л

\j ~¿ \v л à л оч *¡ * ^ \ \ v. ь лл ^ г « t л \ч *.\ л \ л

REUNIT** ЩЪФЪEOT!ONEM FRANGOFortí AD MOENum

Diev3MI\OCTobris

AMANDO CONCURRUNT BINiE*

MAIN

';7&0'MEN-Zt ON'DÊRtlNG ÖWrEEN ОМ НЕМ ТЕ BEMINNEN

у De Vorftiykc beeidet des nicuweo Key^ers ífcut op de voorzyde van den vyfden, binnen

^■■'v^tn 'RrrrrrrA CA.
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CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorom IMPerator Semper

Aí/gustW, Germ ahije , Hií^ania, Hungary ET

Bohemia REX.

KAREL DE VI, DOOR GODS GENADEMITID DOORLüdMTlG

KETZER DER RO MEYNEN, KONING FAN DUTTSCH-

LAND, SPANJE, HÛNGARIÈ'EN

В OHEEME.

Op de tcgenzyde ziet mcndenaangcbooden ryksappel op cen kuflcn, binnen dit randfchrifc , Jeg

gen; , - • . т~" " •' • -

DIVORUM CAROLO DEDIT HOC CONCORDIA POMUM

... , r . m D с с X i,. 3-4 Ä? ••• >:

DE EENDRAGT DER FORSTEN HEEFTt DEEZEN

RYKSAPPEL AAN KAREL GEGEE-

r ... fen 171 1. t \ ;;,

- -r -■ " ■• • •• •• ■ - " ■ ~ V. -i

VI De laatftc eyndelyk verbceldt boven de ilad Frankfort den gekroonden Kcyaerlyken Arend

met dit byfchrirt in den bovenrand:

SUB НАС TUTA.

ONDER DEEZEN FEYLIG.

IN MEMORIAM ELECTIONÍS

CAROLI VI REGis HISPaniarum,

HUNGarije, ВОНем1л ETC:

IN REGem ROMANORUM FELICITAR PERA'

FRANCOFURTI AnnO 1711 Die ií OCTobri'I-^Uí. i

FEIN SILBER. •

Y

.i

7£Л GEDACHTENIS DER FERKIEZ1NGE

KAREL DEN FI, KONING FAN SPANJE,

HUNGARIE EN ВО HEEME TOT ROOMSCHEN KONING

GELUKK1GLTK ТЕ FRANKFORT FOLBRAGT

IN 'Г JAAR 171 1 DEN it DAG FAN WYNMAAND^.^ -,

JTAT Z1LFER.

(i)Rcfol.

derStaaten

Gener.

a? April

17» I. fol.

Gelykde Vereenigde Staaten, om dee-

ze verkiezing op Koning Karel te doen val

len , voorheen aan de Keurvorften des

Duytíchen ryks gelchreeven hadden , zoo

zonden zy 00k aan den Onderadmiraal Pi-

terfon, als hct gcbiedvoercndeover'slands

oorlogfçheepen in de middelandíche zee,

by toegezondene brieven bevel dat hy met

Koning (1) Karel, en den Hoogbevelvocr-

der van de Engelfche Oorlogsvloote alles

ten befte zoude overleggen , too om zync

Majefteyt van Barcelona naar Jtaliëoverte

voeren als wegen s al het overige, 't gene

inet de fcheepsmagt ten mceften voordeelc

van 't gemeen zoude können worden on-

dernomen. En dewyl Koning Karel met

goedvínden van zynen raad beilooten had

naar Italie* over te fteeken , was de gezaa-

melyke
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melyke oorlogsvloot reeds in Herfitmaand

 voor Barçelona gekomen. Dit beiluyt trof

(t) Europ.

Merk.

II. (tuk,

17 r 1. pag.

168.

in den beginne niet weynigzyne Katalaau

fche ouderdaanen , doch die overweegende

het groot vermoogen, ’t gene hen itondt te

worden opgedraagen,en des daardoor in itaat

te zullen geraaken om hen alsdan met meer

der kracht te konnen byfpringen, itelden

zy zich eenigermaate geruit, te meer де

wyl hy hen verzekerde (t) naa den winter

niet alleen te zullen wederkeeren , maar

immiddels zyne hooggeachte Gemaalin ,

als Opperbewindhebiter, te Barçelona ach

terlaaten. Den Graaf van Starrenberg Key

zerlyken Hooggezaghebber benoemde hy

itaande zyn afweezen tot Onderkoning

om het volkome beitier, onder der Konin

ginne hooge opzigt , zoo in krygs- als

itaatszaaken waar te neemen: zynde hem

in opzigte van het krygsbewind de Graaf

van la Korzane en in dat van Staate de Ge

 

heymfchryver van Las Prelas tot Raadslny

den toegevoegd. Zyn vertrek dan , terwyl

men daartoe op die wyze alles regelde,

wierdt tegen den zescntwintigiten van

Hetfitmaand (a) vaitgeiteld , doch door

hem , verzeld van zyne Gemaalinne, voor

af eene bedevaard naar zeker Lievevrouwe

beeld te Montferrat gedaan om den Hemel

den gewenichten zeege over zyne aan

itaande reyze af te bidden. De gedachtenis

van ’s Konings vertrek van Barçelona, ’t

gene niet dan onder eenen geweldigen traa

nevloed,by ’t neemen van Aficheyd, tui

fchen de twee Voritlyke perfoon‘en,eu den

toevloed van eene tallooze meenigte, die

hem alle heyl op zyne aanitaande reys roe

wenichte, midsgaders onder het gebalder

van alle het kanon, zoo van der Над Wallen

als der op de ree leggende fcheepen, ge~

ichiedde, wordt op deezen gedenkpenning

bewaard.

.n .

I-Iet gelaurierde en in ’t harnas verbeelde borititult des nieuwen Keyzers is op de voorzyde ош

zoomd door deezen tytel:

CAROLUS VI, Вы GEA'rrA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER

AUGUSTUS, GERMANrm, HISPANIAE, HUNGARIA’.

ET BOHEMUE REX.

KAREL DE 71, DOOR GODS GENADE ALTTD DOORLUGHTIG

KEIZER DER ROMETNEN,‘KONING VAN DUTTSCH

LAND, двинув, ННЫСАКПЁ EN

BOHEEME.

1711.

.___-n.

(z) Europ.

Merkur.

ll. iluk,

1711. pag,

169.

Op de tegenzydc ziet men het Dnytfche ryk, in de' gedaante eener vrouwe, den vertrokken (3) Нот.

Vorit, die door eene nevenitaande Overwinning gekroond wordt , onder dit(3) randfchrift , by de

hand vatten:

CAESAR HISPANA REPE TIT PENATES

VICTOR AB ORA. MDCCXI.

DE KEIZER KEERT, OVERWINNAAR VAN DE SPAANSCHE

KUSTEN, TE RUG NAAR ZTNE ERF

LANDEN 1711.

1111 zar Sss sss s Naa

Carm. lib.

lll.0d.140

11.3.
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17ц.

(1) Europ.

Merkur.

Il ituk ,

114.

(*) Pofl-

thalfc.

(г) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

17 iL P*g.

»49-

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

I7n.pag.

150.

Naa omerene acht dagenzeylens, beryk-

te zyne Majefteyt den achtften vaa Wyn-

maand de lealiaaufche kuil op de hoogee

van ( i ) Vado , ftapte den zelrden dag

dac zy cot Roomichkoning verkoozen

wierdt te Sint Pietro d'Arena by Genua te

land , en begaf zieh aanftouds mec ecnen

renzetcl (*) naar Milaan. Onderwege

wierdt de aangelaudc Vorft door den Her-

tog van Savoije ( op wiens grenzen ftaande

dees veldtogt niets van belaug verriebt was)

in 't dorp La Cava (г) verwelkomd , gelyk

00k naderhand door den Hertog van Mo-

denaen kwam den dertienden, onder het

Ioflen van het kanon, te Milaan, alwaar

hem de tydiug zyner verheffinge op den

Keyzerlyken troon door den zelfden jon-

gen Graaf van Wmdisgratz gebragt , en

des door hem en zyn gevolg den volgen-

den dag een plegcig vreugdefeeft gehouden

Wierde En dewyl zyne Majefteyt zieh

eenigen tyd in deeze hoofdftad ophicldt ,

was aldaar eene ongemeene groóte toevloed

van veele Vorftlyke ftandsperíbonen en Af-

gezanten van verfcheydene Vorften en

Staaten om hem wegens deeze haare nieu-

we opgedraage waardigheyd te begroeren.

Dus zag men de Veneetfiaanfche Afgezan-

ten drie dagen naa den anderen , en by

welk voorval hunne (3) bedienden telkens

in audere kleeding waaren,aan het Hofmet

tweehonderd karroiîen verfcheynen , om

hem zoo wegens't affterven zyns Broedcrs

denrouw te beklaagen, als wegens zyne

behoude aankomil eu verheffinge geluk rc

wenfehen. Met het zelfde oogmerk ver-

fcheen aldaar met geenen minderen hofftoer,

de Kardinaal Imperiali van wege den Paus,

de Graaf Carail wegens den Hertog van

Savoije, ende Afgezanten der Vryeftaatcn

Genua en Luca. Naa van ieder de geluk-

wenfehingen aldus te hebben ontfangen,

vertrok de nieuwverkoozc Keyzer den eli

den van Slagtmaand(4)naarLodi, en kwam

over Pezzigicone , Kremona , Mantua,

Roveredo en Trente den twintigften te

Infpruk, alwaar hy de onderwerpingenin-

huldiging van 'c Graaffchap Tirol ontfong,

en uyt den naam der Vcreenigde Geweften

door den Graaf van Regtereu (5-) begroet

wierdc. Sedert zettedc hy zyne reys door

verfcheydene íleden van 't Duytfche ryk

voort, en kwam den negentienden van

Wintermaaud te Frankfort, zynde een half

uur buyten die ftad door de Keurvoríten en

Keurvoríllyke Gezantcn te gemoet (6) ge-

reeden en met alle tekenen van hoogach-

tinge ontfangen. Gcevende des zelfs behou

de aankomil in Duytfchland aanleydiug tot

het maaken van deezen penning.

Нес in 4 harnas verbcelde borflftuk des aangelanden Keyzers ftaac op de voorzyde, even als in

der zelven rand dees tytel :

CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator Semper

Augustos, GERMania, HISPania, HUNGari/e ET

BOHemiíE REX.

(4) Europ.

Merkur.

II. ituk,

171 1. P»g.

г$6.

(s) Europ.

Merk.

II. ftuk.

1711.

pag.i93-

(6) Europ.

Merk.

II. ftuk.

1711. pag.

34.

KARRL DE VI, DOOR GODS GENADE A LTI D DOORLÜCH-

TIG KETZER DER ROMETNEN, KONING VAN

DUrrSCHLAND, SPANJE, HUNGARIE

EN БОНЕ EME.

De tegenzyde verbcildc den gekroonden dubbelen arend des Keyzerryks, welke, vliegen^e

naar
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naar eene bovengeilelde Zonne, in zynen {linkeren klaauw eenen blooten degen, waarmede Koning 171 1_

Karel zoo veele overwinningen in ’t Weite behaald had., en in zynen rechteren den Keyzerlykcn

Ryksflaf houdt , die hem te Frankfort en dus in het Oolie was opgedraagen. Не: rand

fchrift is:

VENIT AB OCCASU VICTOR, NUNC TENDIT AD ORTUM.

DE OVERWINNJJR KOMT РИМ ’T WESTE EN STREEFT NU

'l ШЛАК НЕТ OOSTE.

Mids Duytfchland in opzigte van Spanje in ’t Ooile legt. Voorts Raat op den voor

grond: l

INGRESSUI FELICI IN GERMANIAM rytr.

OP DE GELUKKIGE INTREEDE IN DUITSCH

LJND r7rr.

Gelyk het tegenwoordig Raatsbelangder fchatmeefler de rykskroon op een fluweel

Keurvorflen in ’t byzonder eu van alle de kuífen draagcnde immiddelyk voor den

Bondgenooten in ’t gemeen niet toeliet, Keyzer gongen. Welke aan den ingang der

den dierbaaren tyd in uyterlyke plegtighe- hoofdkerke door de Keurvorflen van Mentz

den teu onuut te fpillen, zoo was de twee- en Trier in hunne Geefllyke plegtgewaaden

(l) E“, eutwintiglien van (t) Wintermaand tot het wierdt ontfangen, naar het hoo e Choot

кетмень doen der krooninge verordeud eu des zeer geleyd , en aldaar , met de gewoonlyke

тяж“: vroeg ’s morgens op het luyden van den plegtigheden , tot Roomfchkeyzcr ge

316. {lormklok de in de wapenen gernkte bur- kroond. Naauwlyks waaren die geëyndigd

gery en de iu de Rad leggende bezetting ofche zerlyke fleet gong inde zelfde or

langs eene honte brug ter wederzyde in de, дос nu te voer, en de Keyzer met

orde gelchaard. welke behangen met geel, de (3) Neurenberger rykskroon op het “титр,

zwart en wit laken . zich van voor het hoofd, tqucheu de Keurvorllen vanMentz Mmm'

Keyzerlyk verblyf, ’t gene op de Ubern- eu Trier,te rug naar het Stadhuys, alwaar {Э‘жьад

markt was, tot aan de Domkerk uytflrek- zyne Keyzerlyke Majelleyt benevens alle 63

te. Werwaart Koning Karel in Spaanfche de Keurvorûen en der zelver Gezanten,

kleeding en gezeeten op een zeer moedig doch ieder aan eene byzonderetafel, lpyf

paard met de hnyskroon op zyn hoofd, de, en wierdt, naa de Keurvorllen hun

onder een zeer prachtig verhemelte , ’t ge» ampt in ’t dienen van ’s Keyzers tafel vcr

ne door tien Raadsheeren gedraagen wierdt, ' richt hadden,aan de tocgevloeidemeenigtc

zich langs de opgeilaage brug begaf, zyn- eene heele gebraade os. veel brood en haver

театр. де voorgegaan vau alle de (z) bedienden ten belle gegeeven . midsgaders, onder ’t

der Keurvorilen en Vorfllyke Gezanten, {priugen van eene roode en witte wynfon

im. frag. van verfeheydeue hooge Standsperfoonen , tyn, naar 't voorbeeld der oude Keyzeren,

6" Graaven en Edellieden des ryks, midsga- door den Graaf van Zinzendorf als Aarts~

ders de herauten vanwapenen, waarachter fehatmeeiier des ryks, dit een en ander

de Keurvorftlyke Gezanten, de Erfmaar- penningtje ouder de omûaanders te grabbel

fchalk het bloot- zwaard en de Aarts- geworpen.  ` "

Sss sss s 2 Op
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I7II.

Op beyden de voorzyden , want zy verfchillen alleen in de grootte , ziet men de wcrreldkloot

door veele wölken, waarfchynlyk van den nog duurenden oorlog, omvangenj binnen deezc

fprcuk:

CONSTANTIA ET FORTITUD1NE.

DOOR STANDFASTIGHETD EN STERKTE.

De tegenzyden zyn , onder de Keyzerlyke kroon , met die oplchrift beftempeld :

CAROLUS, HISPANIARUm, HÜNGaui/e, ET BOHEMia REX}

, . Archidux Austria,

ELECTUS IN REGEM ROMANorum,-

CORONATus FRANCOFurti гг DECembris 1711.

КAREL, KONING FAN SPANJE, HUNGARÍE EN ВОНЕЕME i

■ . • . • . .... » *

AARTSHERTOG FAN OOSTENRTK,\

TOT ROOMSCH KONING GEKOOZEN

EN GEKROOND TE FRANKFORT DEN гг FAN

WINÏERMAAND 171 1, ,

Ten zeven uuren 's avonds , naa het

Vorftlyke inhuldingmaal geeyndigd was,

begaf zieh de pas gekroonde Keyzer met

eene ongemcen prachtige karros, wier

weêrga men nooit te Frankfort gezien had,

in gezelfchap van de Keurvorften van Mentz

Trier en de Paltz , midsgaders gevolgd

door de drie Keurvorftlyke Gezanten van

Saxen , naar zyn voorig verblyf op de U-

bernmarkr, wordende daar op devoorheen

geinelde brug en het daaraangehechte la-

ken, aan de toegedronge meenigte , onder

't gefchal der trompetten, het ilaan van

keteltrommen en eenegeftadige toejuyging

van lang leeve Keyzer Karei (1) de Fl,

ten befte gegeeven , en a Idus de dag

van des zelfs plegtige krooninge geluk-

kiglyk voltrokken. Behalven de reeds 63«.

befchreevene ilrooipenningtjes zyn 00k

nog, zoo in het Duytiche ryk als in Neder-

land , ter eeuwige gedachtenis van dee-

ze voltrokke Krooninge desKeyzers, de

volgende penningen door verfcheydene

byzondere liefhebbers gemaakt geworden.

(r) Europ.

Merkur.

I. Пик,

ПИ. pag.

i

I De
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I De rene zydevan den eerften bevat op zeven fchilden de borftbeelden en tytelcn, van den

Kcyzer en de zes hem gekoozen Iubbende Kcurvorften. Te wceten:

LOTHarius FRANCiscus, ELector MOGuntinüs.

CARolcs JOSEPHus, ELector TREVirensis.

JOHannes WILHelmus, ELector PALATinus.

FRIDericus AUGustus, Rex PoLonije, ELector

SAXonicus.

FRIDericus, Rex Borussia, ELector BR ANDenburgicus.

JlllVeei. Ttt trt t GEOR«



6ié NEDERLANDSCHE

1711. GEORGius LUDovicus, ELector BR A UNs v icensis

i ■

ET LU N Eburgensis.

CAROLus VI, Dei Gratia Roma no rum Imperator, Germania,

Hispanice, Hungari/e, Bohemu ReX.

LOTARIS FRANCOIS, KEURVORST VAN MEN1Z.

KAREL JOZEF, KEURFORST FAN TRIER.

yOHAN WILLEM, KEURFORST FAN DE PALTS.

FREDERIK AUGUSTUS, KONING FAN POLEN, KEURFORST

FAN SAXEN.

FREDERIK, KONING FAN PRUTSSE, KEURFORST FAN

BRANDENBURG.

JORIS LODEWYK, KEURFORST VAN BRUNSWYK-

LUNENBURG.

KAREL DE VI, DOOR GODS GENADE KETZER DER ROMEYNEN,

KONING VAN DUYTSCHLAND, S PANJE, HUNGARIE

EN BOHEEME.

Dc dubbclc Keyzerlyke Arend voert nict alleen in den rechteren klaauw het zwaard en den ftaf

des ryks, midsgadersin den flinkeren den ryksappelj maar, onder eene Keyzerlyke kroon, op de

borft een hart en daarop die opfebrife:

CAESARI ET IMPERIO.

AAN DEN KETZER EN 'T KETZERRTK.

(i)Europ. En dewyl de verkiezing des Keyzers met algemeene flemmen (1) gefchied was, zoo ftaat in

Merk. den bovenrand :

Il.ftuk,

?7"-Pa«- UNA CORONA, COR UNUM.

*37»

EENE KROON, EEN HART.

i

Voorts leeft men op den voorgrond:

CORONATIO OPTiMi PRINCipis MDCCXT.

DE KROONING VAN DEN BESTEN VORST 1711.

II Dc beeldenis van den ingehulden Vorft, met de Keyzerlyke kroon cn kleeding verficrd,

ftaat op de voorzyde van den tweedenj omzoomd door deezen tytel:

CAROLUS VI, ROMANORUM IMPERATOR.

KAREL DE VI, KETZER DER ROMEYNEN.

De tegenzyde, bcftempeld met zyn aangenome blazoen en zinfpreuk, voert voorts op den

voorgrond nog dit opfchrift ;

CORONATus FRANCOFurti MDCCXI.

GEKROOND TE FRANKFORT 171 1.

III De
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III Dcderde, die in Brabant gcmaakt is, bevat op de vonrzyde onderceneKeyzer-enKoning- 171

lyke kroon , waarvan ieder door een vlicgcnd kind wordt vaftgehouden , 's Keyzers borftbeeld r-——

boven deeze fpreuk:

REDEÜNT SIC SECULA QUINTI.

ALDUS KEERT DE EEUfV VAN DEN VTFDEN WEDER.

Als zynde Keyzer Karcl de V cen Vorft geweeft by dien bndaardt ten hoogfte geliefd. Het Key-

zerlyke wapenfehild , met het Gulden vlies omhangen , is op dc tegenzyde even als daarrondom

dit randfchrift geileld :

CAROLUS SEXTUS, ROMANORUM IMPERATOR, CORONA-

TUS 22 DECembris 171 i.

KAREL DE VI, ROOMSCH KETZER, GEKROOND DEN 22 FAN

WINTERMAAND 1711.

IV Rondom de gelaurierde beeldenis des nieuwen Keyzcrs , waarmede de voorzyde van den

Vierden beftempcld is, leed men in den rand dit omfchrift :

CAROLus VI, Imperator Romanorum Semper Augustus, Rex

HISPaniarum, INDiarum, HUNGarize,

ВО H в м i л.

KAREL DE VI, ALTTD DOORLUCHT1G KETZER DER ROMEI

NEN, KONING VAN SPANJE, EN DE IN

DIEN, HUNGAR IS EN BO-

HEЕМË; - ■'

Op de tegenzyde ziet mendengekroondenDuytfchcn Arend de vaneengereetc werreldkloot met

zyne klaauwen vafthouden om tc verhinderen dat zy mcerdcr vaneenfehcure. Dc daarboven gc-

ftelde fpreuk luydt aldus ;

i

NE CORRUAT.

OP DAT ZT NIET INSTORTE.

Eyndelyk zoo leeft men nog op den voorgrond dit opfchrift:

ELECTus^XII OCTOBris, CONSECRatus XXII DECembrii

M D С С X I.

VERKOOZEN DEN 12 VAN WTNMAAND, GEKROOND DEN 22

VAN WINTERMAAND 171 1.

V Door die van Kortryk is de vyfde gemunt , welke den nieuwgekroonden Vorft op eenen

troon, met veelvuldige kroonen verfierd, verbeeltlt en waaronder nog deeze jaarduydende vvenfch

gefteld is:

DeVs MVLtIpLICat.

GOD VERMENIGVULDIGT ZE.

Ttt ttt t г Те
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171 1. Te weeten door het Kcyzerryk met de nog betwift wordende Spaanfchc ryken te vereenigen-Het randfchrift luydt aldus:

DISJUNXIT QUINTUS, CONJUNGIT NOMINE SEXTUS

REGNA PATRUM CAROLUS, CUMULANS SIC STIRPIS HONORES.

KAREL DE FYFDE HEEFT DE RYKEN Z2NER FOOROUDEREN

FAN EEN GESCHEYDEN,

MAAR DE ZESDE FAN DIEN NAAM

HEEFT ZE FEREENIGD,

FERMEERDERENDE ALDUS DEN LUYSTER ZYNS

GESLACHTS.

(i)Europ. De tegenzyde yoert tuflchen de gekroondc wapenfchilden van 4 Keyzerryk, Spanje, Vlaan-

Merkur. dre en Kortryk dit zinryk jaarfchrift } 't gene op den vierdag, in den aauvang van 't (1) volgen-

171° рае ^e jaar tc Kortryk gehoudcn , 00k voor het ftadhuys aldaar was gefteld geweeft:

87.

CaroLo aVgVsto, prInCIpI fLanDrI^ q^VInto,

hIspanIíE regI tertIo, CjesarI seXto,

pIa Vota Donat senatVs popVLVsqVe
i

Cort R aCens Is.

DE RAAD EN >T FOLK FAN KORTRYK DRAAGEN HUNNE ZEER

GENEGENE TOEfFENSCHEN

AAN KAREL DEN DOORLUCHTIGEN,

DEN FYFDEN GRAAF FAN FLAANDRE,

DEN DERDEN KONING FAN SPANJE,

EN DEN ZESDEN KEYZER.

VI De voorzyde van den laatften voert, rondom des Keyzers beeldenis, in den rand deezen

tytel:

CAROLus VI, Dei Gratia ROManorum IMPeratob Semper

Augustus, Germania, Hispanice, Hvngari« ET

Bohemia REX.

KAREL DE FI, DOOR GODS GENADE AL7YD DOORLUCI1TIG

KEYZER DER ROMEYNEN, KONING FAN DUYTS СII-

LAND, SPANJE, HUNGARÏE EN

BOHEEME.

Boven eenen alraar, waarop deKeyzerlykc kroon, flaf en degen leggcn, leeft men op de te-

genzyde dit randfchrift :

REGIT, DEFENDIT, ET ORNAT.

HY REGEERT, HT BESCHERMT, EN HY FERSIERT.

Onder den voet van den altaar ftaat eyndelyk op den voorgrond :

CORONATus FRANCKOFurti MDCCXI.

GEKROOND TE FRANKFORT 1711.

De
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(1) Europ.

Merk.

I. как.

1711.. pag.

66.

De krooning aldus zynde voltrokken ,

deeden de te Frankfort woonendejooden,

volgens eene oude gewoonte eene plegtige

bezending van drie hunner voomaamiten,

en van wie (1) Elban Mofes het woord

itondt te voeren en zyne Keyzerlyke Maje

iteyt om haare befcherming te verzoeken ;

welkeu,door den Graafvan Zintzendorf als

Opperkamerheer zyndeingeleyd, aan den

nieuwen Vorit by die gelegenheyd eene

zilvere vergulde drinkbeker, ter zwaarte

van twaalf pond, en eene beurs met vyf

honderd oude G-oudguldens aanbooden.

Den negenden dag gefchiedde ook de in

hulding des nieuwen Keyzers door den Ma

giitraat en de burgery der itad. Tot dat

eynde begaf zich zyne Majeiteyt omtrent

ten tien uuren met eene karros,zynde die

voorgegaan van den gemelden Graafen alle

de Edellieden des hofs, naar het itadhuys.

plaatite zich op den aldaar vervaardigden

troon, en deed door monde van den Graaf

van Schonborn eene aanfpraak tot den Ma

giitraat, welke daarop, rondom den troon

op zyne knien leggende, onder ’t opitee

 

ken (2) der vingeren den gewoonlyken

eed van onderwerpinge afleyde. Gevolg

lyk begafzich dit voortreflyk gezelfchap

naar de markt en het aldaar vervaardig

1711.

(z) Europ.

Merkur.

l uk

1711. pag.

de toonecl , alwaar de burgery ook den eed 61.

wierdt voorgeleezen, door hen insgelyks

afgeleyd , en die plegtigheyd onder een

geitaadig geroep van lang lee've de Keyzer,

beilooten. Immiddels was alles tot de af

reyze vervaardigd , welke den tweeden dag

daarnaa uyt Frankfort met de zelfde' orde

gefchiedde als de inhaalingeertyds aldaar ge

daan was. En hoewel de ileep wel uyt acht

tienhonderd tochtpaarden, eene meenigte

van karroiIen, wagens, karren en veeler

hande rytuyg beitondt , zoo had men echter

alles zoodaanig voorafonder wege geregeld ,

dat men de reys in vyftien (3) dagen tot

Weenen koude afleggen. In ’t doortrekken

der iteden was de toevloed ongelooilyk,

de ontfangeniii'en op veele plaatfen over

prachtig, zulks men van de eerpoort, die

te Neuremburg wegens ’s Keyzers intreede

aldaar was opgerecht, de gedachtenis op

deezen penning bewaard vindt.

*Y И l i Y ŕ1 rv /Í

NUEDiEERmM/f

Tuil'chen twee pylaaren , beitempeld met ’s Keyzers zinfpreuk, en wier eene de Keyzerlyke en

de andere de Spaanfche kroon voert , torit Herkules op de voorzyde den aardkloot verzeld van dit

randfchrift:

VIRTUS CONSTANTIA FORTIS.

DE DEUGD IS STERK DOOR DE STANDVASTIGHEID.

En dewyl men thans hoope had dat dees Karel zyn vermoogen nog verder dan Keyzer Karel

de V, die deeze twee pylaaren tot blazoenteken gevoerd heeft, itondt uyt te breyden 5 zoo leeit

men nog op den voorgrond:

PLUS ULTRA CAROLUM CAROLUS.

KAREL NOG VERDER DAN KAREL.

Zoo boven als onder de Neurirnbergi'che eerpoort voor KAR E L DEN VI (CAROLO VI)

aldaar opgerecht, en met wier afbeelding de andere zyde beliempeld is, leeit men deeze (4) fpreuk

voor een gedeelte ontleend van den Romeynfchen Lierdichter:

RECEPTO CESARE FELIX, NORIMBERGA MDCCXII.

NEURIMBERG GELUKKIG DOOR ’T INHAALEN DES

Y

I:  1111 Weel.

KETZERS 1711..

Vvv vvv v Staande

( ) Euro
bêlerkur. р.

I. пик ,

1711.. a `68. px.

(4) Horst;

Carm. lib.

1V.od.rr.

1147-6149
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1711. Staande ’s Keyzers krooning te Frank

"_'_ fort was de degen van Karel den Grooten,

welken men hem nevens de andere ryksÍie

raaden had aangedaan, in ’t doen eener

diepebuyginge bloot uyt de fcheede op

den voe't des altaars geûort, en gaf diton

gewoon toeval aan veelen aanleyding tot

het doen van verieheydene voorlpellingen

wegens de zaaken, welken immiddels in

Spanje waaren voorgevallen; en die my

des' ‘no‘odzaaken', den afgebroken draad

der voorheen gemelde Staatsgevallen van

dat ryk. als met eene terugtred, alhiêr

Weder aan te hechten. Naa ’t leger van

Koning Philips zoo ongemeene overwin

ning op dat der Bondgenooten te Villavi

в щи“, cioza ("') in ’t voorgaande jaar behaald

.b589- had, maakte het zich van geheel Arragon

op nieuws meefler, en dwong des zelfs

inwoonders den eed van gehoorzaamheyd

aan Koning Philips weder af te leggen.

Zulks de Hertog van Noailles met vyftig

Efquadrons en veertig Battaillons nog den

zeflìenden van Wintermaand het beleg voor

Girone íloeg, wiens {lerkte voornaame.

lyk in ’t flot Rouge bellaat, tegen het

welke gevolglyk de loopgraaven wierden

geopend en , naa dat vermeeflerd te hebben ,

Е langs dien oord der Ilad werken zelfs aan

шла?“ getall. En hoewel den dertienden dag dee

мы“ zes jaars reeds twee (1) zeer bequaame

I' m' walbreuken gemaakt waaren, zoo begon het

Rondom het koplluk des Franl'chen Konings,

in der zelver rand deezen tytel:

l о

l

ц форда/‚пс DE GROOTE,

 

echter op dien dag zoo llerk te regenen,

dat de meelle werken onderliepen, >ver

icheydene beukeryen inflortten en de rond

omleggende landen, door ’t overloopen

‘ van de Tar , wyd en zyd onderwater

ûonden , waardoor de belegeraars zich van

hunne voorraadfchuuren zagen afgefneeden

en des in eenen zeer bekommerlyken (laat

gebragt. Dan de regen eyndelyk ophou

I dende wierdt de geleede ichaade herileld,

‘l en door de myneerders de geüaakte ar

beyd hervat, zulks nog den vierentwin»

а tigllen ’smorgens het vuur in de aangeleg

l de myn geůoken en , mids dit naar wenfch

gelukte , ook het bevel tot den aanval gegee

ven wierdt. Dees gefchiedde’rnet den de

gen in де vnyft, en hadden de befpringers

het geluk van zich van de eerlle verfchan

fing flaande dit gevecht meeller te maa

ken: dan als men federt, om ook de twee

de te veroveren, alles vaardig maakte, zondt

de Graaf van Tettenbach , die in Girone

het bevel (2) voerde, eenen Hopman,om

wegens het overgeeven dier Pfad te handc

len aan den Hertog van Noailles, welke

aan de bezettelingen eenen vryen uyttocht

inwilligde; zulks die Had nog den zesen

twintigůen aan de benden des Fran

fchen Konings wierdt ingeruymd, tot

wiens lof, wegens het winnen van

Girone, dees gedenkpenning gemaakt

rs.

\¿X`Ä`\/ 'JAN'iUARII MDCCXI' /

waarmede de voorzyde beilcmpeld is, leeû men

IïlriUDo'v'chs MAGNUS, REX cHnrsTrANrserUs.

ÄLLERCHRISTELTKSTE

KONING.
u

I \

Vrankryk , in de gedaante van Mars, en (laande mail het fchild det gewonne (lad, torff OP де

l
rechter

_.

.

(a.) Europ.

Merkur.

I. lluk ‚

r7rx.pag.
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rechter hand eene muurkroon en vertoont met de {linker het wapenfchild des Franfchen rylts aan 171! 

de op haare waterkruyk leunende Tar; onder dit op- en omfchrilt:

GERUNDA ITERUM EXPUGNATA XXV JANUARII

M D C C X I.

GIRONE dNDERMd/IL VERDI/ERD DEN 2.)' VÃN

LOUÍÍ/IWÄÄND r7tt.

Sedert het winnen deezer Над, en dat

de benden in bezetting gezonden waaren

had Koning(t)Philips, om deste vaardi

ger zyne bevelen te konnen geeven , zich

tot nogtoe met zyn geheel hofgezin te

Sarragoffa opgehouden, {laande de winter

ongemeene groote krygsrnílingeu gemaakt.

en te gelyk een gerucht veripreydt, dat

(Штор. die niet anders dan het Ье1е8ехеп(з) van

(r) Europ.

Merkur.

Liluk ,

пи. pag.

:48.

тат, Barçclona in ’t oog hadden. Maat de

цп. Graaf van Starrenberg, zoo door eene

Р‘Ё‘ ‘9°’ merklyke fomme 'gelds uyt Engeland als

eenige nieuwe manfchap uyt Italië zynde

verflerkt, zulks dat nu zyn leger uyt zes

(3)1îurop. endertig (3) Battaillons en vierenveertig

Efquadrons beftondt, nam tydig de voor

ryrr.pa’g. dcelige {tandplaats van Prats delRey in

‘68' bezit, waaruyt de vyanden wat moeite,

en geweld zy federt te koile leyden , hem

geenszins konden doen opbreeken. Om

echter den geheelen veldtogt niet vrugte

loos te fpillen, zondt de Maarlchalk van

Vendome, terwyl de hoofdlegers alhier

te en den anderen nog bleeven hardebol

(43mm, len, onder den Graaf van Meuret (4) drie

duyzend man,tvei'ken door een gelyk getal

,71.4.28 federt nogonderfleund wierden, naarKar

161- dona, ’t gene zelf weynig geûerkt, doch

door een ílerk Ilot belchermd , eene

goede ‘bezetting inhad ь en zich den

veertienden van Slagtmaand berend zag.

Door ’t kanon lagen eerlang de oude (leene

toorens der ûad geveld en geíchiedìde des

den zeventienden ’smorgens de ilorm , in

welken de invallers nietalleen der Над

muuren veroverden , maar zelf onder een

yflyke bloedflorting ter (lad indrongen, en

alle bezettelingen dwongen, welke in het

(525120?- {lot niet (5) geweeken waaren, zich tot

„На, krygsgevangenen over te geevcn. Om dit

rvrnpag- te winnen wierdt fcdert alles te kofl ge

‘63' legd, en ook door de bezettelingen, op

hoope van ontzet, niets verzuymd om.

Vvv vvv v 2

1 l

l

zich te verdeedigen. En zekerlyk, als zy

nu tot dat uyterfle gebragt waaren, dat

men, mids gebrek van eetwaaren, met

paarden- en ezelsvleeshet leeven rekte,

zondt de Graaf van Starrenberg де noodi

ge inanfchap derwaart, welke den eenen

twintigflen van Wintermaand tot omtrent

een half uur (6) het flotgenaderd zynde,

verfcheydene vyandlyke llandplaatfen ver

overde , en den aanval, die de belegt--l

raars met twaalf benden grauaatwerpers

by de fontyn van Aqua Roza deeden om

het verloorene te herwinnen, moedig af

íloegen. Immiddels diedag en de volgen

de uacht zynde gefleeten om den vyand in

beweeging te houden, wierden vierhon

derd man , met eetwaaren bevragt,ter ver

ilerking der bezettinge naar ’t flot gelchikt,

welken , mids de vyand , op ’t gezigt

van do anderen op hen aantrekkende ben

den, hunne flandplaats verliet, gelukkig

lyk daarin (7) raakten. Desonaangezien

beflootett de belegeraars hunne uyterlle

krachten in te fpannen otn de ontzetters

van de irgenomene hoogten te verjaagen:

maar deeze laatfte pooging van geenen be

teren uytflag dan de voorige zynde, trok

de vyand, van wien nu by de tweeduyzend

man zoo gedood als gevangen was, zyne

manfchap en toerufting, zoo veel als hem

moogelyk was, byeen en braken dus het

beleg van het ílot op , met achterlaatin

ge van veertien muurbreekers , vier veld

ílnkken , even zoo veel mortiers, en

(8) eene meenigte van eetwaaren , muyl.

ezels, en pakkaadje. Welk voordeel ie

dert van het terugtrekken van den Her

tog van Vendome van' Pratz del Rey,

des nachts en ‘begunfligd door eenen

díkken nevel , gevolgd wierdt , en

dit weder aanleyding tot het maa

ken van deeze twee penningen gegeeven

heeft.

IDe

In
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(6) Europ.

Merkur.
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r7n. pag.'
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I De eene zyde van den eerften verbeeldt hoe de degen des Keyzers uyt de fcheede fchoot, als

die, geknield volgens eene oude inzetting voor 't hooge alcaar, in zyne plegtgewaaden cene die-

pc neerbuyging deed. Het randfchrifc luydt aldus:

VAGINA ERUMPENS ENSIS RUIT AUGUR IN HÖSTES.

DE UTT DE SCHEEDE SCHIETENDE DEGEN FALT9 TOT

EENE FOORSPELLINGE, TEGEN DE

FTAND EN.

Boven de atbeelding van Kardona en het op de vlugt dryven der belegeraars , ftaat in den rand

deeze lpreuk van den Hiftorifcbryvcr Tacitus:

PACE SUSPECTA TUTIUS TALE BELLUM.

MEN ZOODAANIGE OORLOG IS VEYLIGER DAN EEN

FERDACHTE FREE DE.

En dewyl dit ontzet juyftop den zelfdcn dagvoorviel, als de Keyzer te Frankfort gekroond

wierdt, zoo lceft men nog op den voorgrond:

CORONATIONIS DIE SERVATA CARDONA гъ DE-

Cembris MDCCXI.

KORDONA OP DEN DAG DER KROONINGE BEHOU-

DEN DEN xi FAN W1NTERMAAND 1711.

Eyndelyk flaat op de dikte des pennings deeze fpreuk van Hieronymus fchryvende aan Rufticus

van de wedergeeving :

NON DIFFERTUR ULTIONIS SENTENTIA, SI NON RED-

DANTUR UNIVERSA.

НЕТ FONNIS DER WRAAKE WORDT NIET UTTGESTELD,

ZOO NIET ALLES PFORDT WEDERG EGEEFEN.

- II Op den voorzyde van den tweeden ,die met 's Keyzers geharnalle bceldenis befleropeld is, leeft

men in den rand deezen tytel :

CA-
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CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator Semper

Augustus, GERMamíe, HISPaniíE, HUNGarije

ET BOHemia REX.

Л

KAREL DE FI, DOOR GODS GENADE ALTTD DOORLUCHflG

KETZER DER ROMEINEN, KONING VAN DUTTSCH-

LAND, SPANJE, HUNGARIE EN

BOHEEME.

De Overwinding kroont op de tegenzyde den op zynen troon zittenden Kcyzer, rcrwyl hem

t Duytfche ryk aan den anderen kant de Kcyzcrlyke kroon aanbiedt > onder die jaar-hec

fchrift;

Vno DIe Corona Data et CorDona serVata.

OP DEN ZELFDEN DAG IS DE KROON GEGEEFEN EN

KORDONA BEHOUDEN.

Invocge cer gedachtem! van deezen dubbelheylzaamen dag die opfchrift nog op den voorgrond

{hat:

LUCE BEATA Die XXII DECembris.

OP DEN GELUKK1GEN DAG FAN DEN Хг FAN

IFINTERMAAND.

(OEurop.

Merk.

Il.fluk,

17 п. pag.

219.

(1) VIH.

Artik. des

verbonds.

(3)Raport

van't geh.

Committé

pag. 10.

Onaangezicn de Koningin van Engeland

met geld, icheepen en manfehap de belan

gen van den Keyzer in Spanje onderfteun-

de, en aan zynen Afgezant (1) opnieuws

verzekering had baten doen van zieh in

geene onderhandeling met Vrankryk,zon-

der medeweeten aller Bondgenooten , te

zullen inlaaten,en datzy ookbyhet groot

verbond onder anderen bezwooren had,

dat aan niemand der Bondgenooten , de

oorlog eens zynde begonnen , bet zoude vry-

flaan met den (x) vyand , anders dan te ge-

lyk en met onderlinge medeweeten der

Bondgenooten, van vreede te handelen^

zoo zetteden echter de Engelfche Staats-

dienaarcn by gefehrift en buyten kcnniiîe

der overige Bondgenooten , de hiervoor

begönne vreedehandeling met Vrankryk

voort , en zonden vericheydene maalen

eenen Mathys Prior naar dat Hof, van-

waar de Heer Menager wegens den Fran-

íchen Koning in Engcland aanlanddc. En

hoewel de Franfche Staatsdienaaren be-

tuygden over de belangen van Engeland te

gelyk met die der Vereenigde Geweílen te

willen handelen, zoo wees men dit in En

geland nieta! leen van de hand, maar be-

geerde zelf dat de begönne handelingen af-

zonderlyk zouden voortgezet en (5) dit ge-

heym onfehenbaar onderbouden worden, tot

Uli "Deel.

(4) Raport

van 't geh»

dat men met onderlinge toeßemminge zoude

goedvinden de zelven gemeen te maaken.

Door zoo zonderling gedrag wierdt echter

nict zondcrlings bedongen , dc Engellche

Staatsdienaars zagen af van de Spaanlche

kroon, met het bezit daarvan aan Koning

Philips te laaten, ja zy verwaarloosdcn

den Weitindifchen handel, waarvoor reeds

zoo veel gelds (4) gefpild, en zoo veel

bloeds vergooten was , zonder iet anders

dan ilechts algemeene beloften , van eene Comm-

rechtmaatige voldoening voor alle de ove

rige Bondgenooten , te bedingen. Den

achtflen van Wynmaand, alswanneer 00k

de geheyme vreedesvoorvvaarden tufTchen

Grootbrittanje en Vrankryk wierden gete-

kend, en welken zoo geheym, als gemeld

is, moeften gehouden worden, leverde dc

Heer Ménager nog een ander algemeen

vreedesontwerp door hem ondertckend

over, 't gene als een grondílag van den al-

gemeenen vrecde naar Holland ftond gezon-

den te worden, naa dat de Lord Opper«

fchatmeefter daarin eenige verandering

zoude gemaakt hebben, om den inhoud

buyten 's lands te imaaklyker te doen voor-

komen. Sederr wierdt 'er een volkomé

vertrouwen tufTchen de wcderzydlche (s) (<)Saport

Hoven befpeurd, en in debrieven dier zel- ?алЧ geh.

ve maand eene byzondcre oprechrgezind- p,gm™

X XX XXX X hcyd
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2-7 ‘с

heyd ter wederzyde aangepreezen en be»

loofd, omdat groot werk tot een goed суп

de te brengen. Geene vleyeryen daarenbo

ven wierden te dier tyden door den Fran

í‘chen Koning vergeeten. Men verhefte

hemelhoog het tot nogtoe zoo wyslyk ge

gchouden gedrag der Koninginne (1) als of

haar naam, zoo befaamd door de behaal

de overwinningen , voorthaan niets meer,

’t gene {lervelyk was, flondr re hebben,

met eerfl de vriendlchap tufl‘chen Grootbrir~

tanje en Vrankryk, en, als een gevolg van

die weer ,in de geheele overige werrcld den

te lang ontbeerden vreede te herfiellen.

Zynde dit de zinfpeeling van deezen leg

penning, die voor het volgende nieuwe

jaar,door de Hooge {chool der opfchrifrcn,

te Parys gemaakt is. ’

 

In den rand der voorzyde, welke met het kopfiuk des Franfchen Konings beflempeld is, leeft

men deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOÎE.

Opde tegenzyde ziet men de Engell'che Daphne , op de vervolging van Apollo, dat is de Franfche

(z) Virg. zon, mids de verzoening met dien Vorfi,in eenen laurierboorn t'haarer onfiervelyke eereveranderd;

volgens dit (z) randl'chrift:

MORTALEM ERIPUIT FORMAM.

HT HEEFÍl ZE DE STERVELTKHETD ONTTROKKEN.

Onder welke verbeelding voorts nog op den voorgrond Praat:

PARTIES CASUELLES 17u..

DE TQEVALLIGE KOSTEN r7rz‚

Het gehcvm deezer handelingen, hoe’

onfchenbaar'dat ook moefi bewaard wor

den, was nogthans door den Graaf van Gal

las Keyzerlyken Afgezant in Engeland ont

dekt, zulks die , mids hy deswege met

veel naadruks daar tegen zyne klachten had

ingeleverd, het Hof ontzegd en des ge

noodzaakt wierdt dat ryk te (3) verlaaten.

Voor zyn vertrek nogthans had men hem

betuygd van alle het verhandelde aan de Af

gezanten der in ’t verbond zynde Vorfien in

’s Graavenhaage te zullen bekend maaken.

Om dit цуг te voeren keerde de Lord Ra

by , die men nu van het geheym ten volle

onderrecht en , om hem aan hunne belan

en te verbinden, tot Graaf van Strafford

verheven had ‚als Afgezant der Koningin

ne weer te rug naar Holland. Alle Moo

gendheden hadden des de oogen op deezen

Afgezant gevefligd, als niet twyfelendeof

daar zouden zeer ongemeene voordeelen,

naa eene handeling van zoo veele maan

den, ten voordeele der gemeene zaake zyn

bedongen. Dierhalven (4) was de verwon

dering te grooter als hen door den Engel

ichen Afgezant de ondertekende voor

waarden van den Heer Menager wierden

ter hand депеш ‚ welken de grondflag

van de aangedrouge vreedehaudeling flon

den te wcezen, cn die hy verzogt dat met

den aanvang des nieuwen jaars te Uyt

recht, Nieumeege, Aken of Luyk‚ ter

keure der Vereenigde Geweflen ‚ ook mog

ten aangevangen, en des zonder uytflel

de noodige vrygeleybrieven aan de Fran

fche Afgezanten verleend worden; terwyl

hy zich ook bereyd toonde om immid

dels wegens de onderneemingen van den

aanflaandcn veldtogt nevens de legerhoof.

den der andere Bondgenoorcn in onderhan—

’ deling

(4) Report

van't geh.

Comm.

pag. 13.

_ __‘___e__
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deling te treeden. Naar maate van deezen

onverwagten aandrang des Engellehen

Hofs zoo nam de argwaan aller Bondgenoo

ten toe,ieder vreesde het argile. lnvoege de

Keyzer den zevenden van Slagtmaand aan

den Keurvorít van de Palts, desgelyks ook

’s daags daarnaa (r) aan de Vereenigde Staa

ten fehryvende hen bekend maakte,hoe

hy oordeelde dat degedaane voorflagen van

Vrankryk niet dan het verdeelen en van`

eenfcheuren der Bondgenooten in ’t oog

hadden. Zulks hunne Hoogmoogendhe

den vreezende de doodlyke gevolgen , die

men by ’t openen der aangedronge vreede

handelinge te verwachten had, zoo niet al

voorens de Franfchc aanbiedingen nader ver~

klaard en in bepaalder uytdrukkingen, zoo in

opzigte van den koophandel als de Spaaníche

Nederlanden, die haar tot een befcherrnmuur

moeůen verßrekken , gedaan wierden ,

den Heer Buys naar Engeland meteen zeer

naadruklyk verzoek aan de Koningin

zonden, ten eynde zy haar genomen be

íluyt van de vreedehandeling zoo voor

baarig te openen, от де gemelde reden

geliefde te veranderen; het zelfde verzoek

(х) Europ.

Merkur.

II liuk ,

I7rr. pag.

1.55.

деедсп zy aan den Graaf van Straflord, 1711.

maar alles was te vergeefích, ja zy zagen

zich eyndelyk genoodzaakt niet min vde

verzogte vreygeleybrieven voor de vyand

lyke Afgezanten dan hunne toeflernrning

tot het openen der vreedeshandelingen

tegen het begin van ’t volgende jaar te

moeren geeven; naa dat door hen de ûad

Uytreeht ,tot het houden der zamenkom

ften,verkoozen was. En ditte meer mids

de Engelfche Afgezanr in ’s Graavenhaage

aan de Staaten verklaard had ,dat zyne Ко

ningin anders alle uytfiellingen (z) alszoo („нарт

veele weygeringen zoude aanmerken om “Швей.

zich naar haare voorflagen te voegen. Van Smm'

deezen tyd af zag men het Franfehe hof

vallen (laat op eenen aanflaanden vreede

maaken, Zulks, gelyk het tot nogtoe

zyne ingezeetenen met lofi'e geruchten ge

vleyd had , nu des zelfs Staarsbedíe

2g. 7.40

naars openlyk betuygden, dat de Ко

ning werklyk bezig was orn door zyne

edele werken den zoo lang gewenieh

ren vreede aan het al te verfehaffen, als

door deezen legpenning wordt beves

tigd.

 

Op de voorzyde так: wederom ’s Konings kopíluk , omzoomd door deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

Het ruggeiluk vertoont Herkules met zyne knots op den rechteren l'chouder , waarmede hy

zoo veele monflers verílaagen en des de daarvan gezuyverde werreld bevreedigd had. Met het

welke te doen men ook door dit randfchrift betuygde dat de Franfche Koning werklyk bezig was.

Want het luydt aldus:

ORBEM PACARE LABORAT.

H2" [S BEZORGD OAI DE WERRELD TE BEVREEDIGEN.

Op den voorgrond leeft men voorts nog dit opfchrilt :k

EXTRAORDINAIRE 4DES GUERRES 17u..

VOOR ’TBUTTENGEWOONE DES OORLOGS |717..

Op de flerkc aanhouding der Engelfche

Koninginne leverde de Heer (3) Buys de

verzogre vrygeleybrieven voor de Fran
icheGezanten eyndelyk aan yden Geheyrn»

fchry ver van Staar den Heer Sintjohn over,

waarvan het Franlehe hof` den achtenrwin

(3) Raport

van 't geh.

Comm.

pag. 2.8.

rigllen van Slagtmaand door eenen afge

zonden renboode Vanden Graaf van Straf

ford uyt ’s Graavenhaage bericht kreeg, en

des Betuygde in het tot nogroe gehouden

gedrag der Engelfehe Staatsdienaaren ten

hoogfle voldaan te weezen. Invoege (zoo

Хх х хх х х z. als



6}6 NEDERLANDSCHE

Ii) Europ.

rterkur.

II. ituk,

1711. P»g-

313.

(г) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

I7ii.pag.

«4-

als toenmaals het gerächt liep) men aan de

zelve vyfentwintighondcrd fleíTen van de

keurigíte Champanjcwyn ter vereeringe

toezondc , midsgaders achthonderd vryge-

leybrieven voor de Engelfche kooplieden

vervaardigde om, met uytfluytinge der

Nederlanderen en vry van het voorheen in-

gevoerdc vatgeld en diergelyke laften, in

Vrankryk te moogen komcn hapdelen.

Naa 't ontfangen der vrygeleybrieven voor

de Franfche Afgezanten liet de Koningin

van Engcland aanftonds aan alle Vörden ,

Standen enBondgenooten eenen verrnaan-

brief(i) afgaan, in welken zy niet alleeu

van deeze verleeninge kennis gaf, maar

als zynde met Vrankryk en dc Vereenigde

Geweiten overeengekomen om de aan-

itaande vreedehandeling den twaalfden van

Louvvmaand des volgenden jaars in de (tad

Uytrecht te openen , gevolglyk 00k alle

Vorítea verzogt de Gezanten, welken

zy tot dit hoogwigtig werk meenden

te benoemen , derwaart ten fpoedigfte

te willen afzenden. Wordende de Bis-

Ichop van Briítol en de (г) Graaf van Straf

ford door haare Majeíteyt tot haare Afge

zanten opdeaanftaande Uytrechtichc vree-

dehandelinge benoemd , evengelyk de Hee

ren Buys en VanderDuíTen wegens Hol

land en weder anderen door de andere by-

zondere Staaten der Vereenigde Geweiten.

De Maarichalk van Huxelles, de Abt van

Polignac en de Heer Menager door Ko-

ning Lodewyk tot zyne Volmagtigden der

aanftaande vreedehandelingc zynde ver-

klaard, vertrokken in 't begin deezesjaars

van Parys, en namcn hunne reys over (3)

BruiTel , Antwerpen en de naabuurige île-

den naar Uytrecht. Alwaar federt, op dc

gedaane aanichryving der Engeliche Ko*

ninginne , 00k de meefte Afgezanten der

byzondere Bondgenooten zoonu zcodan

aankwamen. Welken naa zy den anderen

op ecne behoorlyke wyze bezogt en ver-

welkomd hadden , in verlcheydene za-

menkomíten eenige tc onderhoudene maat-

regels, tot voorkominge van allen twift,

ontwierpen, midsgaders het openen der

befchreeve vrcedehandelinge legen den

negeneutwincigiten van Louwmaand vait-

itelden. Zulks op dien dag onder trom-

pet gefchal omtrent tien uuren 's mor

gens zieh alle de aanweezige Gezan

ten op het Stadhuys vervoegden; alwaar

de Franichen het eerit verfcheenen , со

welke zamenkomit, die omtrent drie uu

ren duurde , de BiíTchop van Briítol door

eene betuyging opende van allcen belegdte

zyn om eenen (4) algcmeencn vreede tus-

ichen de hooge Bondgenooten en den

Franfchen Koning te bewerken, en dat

men dierhalven , om zoo gewigtig werk

tot cen goed eynde re brengen , alle

Woens-cn Saturdagen ilondt by den an

deren te vergaderen : geevende immid-

dels dees aangevange vreedehandel aan-

leyding tot het maaken deezer twee pen-

ningen.

1712.

(3) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

1711. pag.

»7-

(4) Europ.

Merkur.

I.ßuk,

171г. рае.'

8$.

I De íhd Uytrecht wordt op de eene fcyde van den eeriten door eene Zon, waar in dc naam

T EHO VA H ftaat, onder dit îandfchrift befcheenen:
J BELLI
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1711.

BELLI FUGAT NUBES, SOLEMCLUE REDUCIT PACIS. `

HT VERDRTFT DE OORLOGSWOLKEN, EN BRENGT DE

VREEDEZON WEEROM

Voorts leeft men nog op den voorgrond dier zelfde zyde dit opfchrift:

CONGRESSUS PACIFER INCHOATUs 29 JANUARI!

M D C C X I I.

DE VREEDEBRENGENDE ZAMENKOMST ВЕСОИ

NEN DEN 2.9 VAN LOUW

MAAND 1711.

Rondom eene tafel zyn op de tegenzydc Vrankryk, Spanje, Grootbrittanje, ’t Keyzerryk en

de Vereenigde Geweiten, kennelyk door de tekenen, die zy op hunne hoofden voeren, in dege

daante van vyf perlooncn verbeeld. Het bygeitelde randichrift luydt aldus:

I

AUDIT, VIDET, TACET, штат. I

DE EEN HOORT, DE EEN ZIET, DE EEN ZWTGT, DE- "

EEN LACHT.

II De tweede, die in Duytfchland gemaakt is , verbeeldt op de eene zyde boven de itad

UITRECHT (U LTRA] ECT U М) еепеп door den zon geichilderde regenboog verzeld van

deezen jaarduydenden dichtregel:

' aI IVnET ANNA NIMIs, NoN rIDI-r BELGA CoLonI. т

' 'r t

BTALDIEN ANNA TE ZEER AANPORT, ZOO VERLAAT ZICH

DE NEDERLANDER NIET oP DIE VREEDE. l

KLEUREN

Mids de veelkleurige regenboog het zinnebeeld van den vreede is. Op den voorgrond leeit'_lmen _

voorts: ‚

CONGREGATO XII JANUAnrr CONVENTUI LEGATIONUM

EUROPAEAE PACIS STABILIS SUASOR

DAT, DrcAT, DEDICAT.

DE AANRAADER VAN DEN BESTANDIGEN VREEDE VAN EU.

ROPA HEEFT DEEZEN DEN rz VAN LOUWMAAND AAN

DE ZAlllENKOMSY DER AFGEZANTEN GEGEEVEN,

OPGEDRAAGEN EN TOEGEWTD.

Van de tegenzydc, door eene itreep in tween gedeeld , waarop LONDEN (LO NDIN I)

itaat, bevat de eene helft in den rechteren hoek den Nederlandfchen leeuw onder het Troijaanfche

paard , voor ’t welke eene gewapende Vos zit. Even gelyk aan den anderen kant een Aap,

onder’t drinken van SLOK, SLOK, SLOK (SCH LUCK SCHLUCK SCHLUCK)

op het eynde van eene balk,welke ruit op eene gevleugelde kloot , in’t midde met de vereertle wyn

Ветви en op ’t voorcynde met den Franfchen Haan bevragt is , die onder KLOK, KLOK, KLOK

(G L U C K G L U CK GL U C K ) zyne onderhoorige Hennen vergaderende in den eenen

poot de Ierfche Harp, en den aangebooden vreedctak houdt, onder dit fchertfend jaarfchrift:

IMBELers rnVsTaA sVADENT BELLA.

1111 Фее]. YYY YYY Y DE
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‘638 ЫЕВЕКЬАЫПЗСНЕЁЬ';

DE BLOOHdRTlGEN RÁÄDEN VERGEEFSCH DEN i

OORLOG ДАЛ.

Ор де wederhelft dier zelfde zyde kraait een Haan met eenen vreedetak in de eene poot VREEDE,

. VREEDE, VREEDE, (PAX, PAX, PAX) op welk gekraaide Engelfche Luypaard

(r) Europ.

Merkur.

1.1iuk ,

17 n. . pag.

94

теде сспеп vreedetak , waarop íiaat TORRIS, opficekt , doch waar van een andere, voerende

eenen vreedetak met het woord W IC HS zich aikcerig toont. In den rand ñaat dit jaarfchrift :

RIGIDVs NoN MITIs PACIFICA'roP..

EEN STR/[FFE EN GEENE ZÄGTrWOEDlGE .BE-_.

VREEDIGER.

chnìge dagen naa deeze eerfle gehou- Aubain begaf, aan wier kerkdeur hy door

de zamenkomlt kwamen de Afgezanten den Graaf van Berlo,ßiii`chop desGewelìs,

van Koning Philips te Parys, om, naa het verzeld van alle zyne Geeiilyken in hun

lot des Spaanlchen ryk te Uytrecht te zy- l ne plegtgewaaden , wierdt (4.)"onti`angen

nen voordeele zoude beflecht zyn, zich j en naar het hooge koor geleyd, alwaar

ook derwaart te begeeven, hebbende nu 3 hy zich op eenen Voriilyken troon, rer

ook met zich gebragt de brieven,(t.) waar- I rechter zyde van den hoogen altaar opge

by Koning Philips de overdragte der( recht,tuflchen de ter wederzyds gelchaar

Spaaniche Nederlanden, in ’t voorledcn д де Edelen plaatiie , om de Hoogmifie te

jaar aan den Keurvorll: van Beijere gedaan, 'i' hooren; welke, onder een keurig maatge

den tweeden dag deezes jaars op de aller- | zang, door den gemelden Kcrkvoogd ver

plegtigfle wyze had bekrachtigd. En ze- l richt wierdt. Naa die geëyndigd was, na

kerlyk de daarby begiŕtigde Vorfi dit als i derden de vericheenc Staaten den op den

(4)Cerem.

à l’lnaug.

du Duc de

Baviere

P38- 5—

het gereedlte middel aanziende om by ver

ruyling in zyne voorheen verloorene Staa

ten herlleld te worden, verznymde des

niet van zich tot Voríl van die landen,

welken hy reeds ûaande het voorgaande

jaar in bezit genomen had, thans naar de

gewoonlyke wys te doen inhuldigen. Dit

gefehiedde, naa alles daartoe vervaardigd

was, den zeventienden van Bloeimaand te

_ Namen, wiens Staaten, bellaande nyt de

(z) Les

Delices

des Pais

bas tom.

lll. pag.8.

(3)Cerem.

a l'lnaug.

du Due de

Baviere

Pag' 3'

> in den rand der voorzydc van den ecrllen dit omfchriit:

Geelllyken (2) Edelen, en Gemagtigden der

ßcden,zich gezamentlyk naar het verblyf

van den Keurvorfi begaven; welke om

trent tien uuren onder eene zeer prachti

ge zonnefcherm (3) in ’t gevolg der ge

melde Staaten, eenen ongemeenen ftoet

van Edellieden en alle де ор het deftigfl

uyt'gedoiie bedienden zyns hofs tuiTchen

twee reijen burgers, hebbende by de vyf

rienhondcrd witte flambouwen in hunne

handen, zich naar de hoofdkerk van Sint

troon gezeeten Vorfl', welke het hand

haaven der Geefllyken, Edelen en Ge

meente by hunne oude wetten en verkree

gene voorrechten hebbende bezwooren,

ook weder van ieder dier leden den eed

(5) van onderwerpinghulde en trouw ont» mmm;

fong. Hier op verhefte zich eene algemee- âl'lgwsá

ne toejuyging van lang leer/e de Graaf'van BÈVÍÄÍ c

Namen , de Ambroziaanfche lofzang Paw»

wierdt gezongen, en het kanon van der

[lad wallen, midsgaders het handgeichut

der onder de in de wapenen verfcheenene

burgery gelofl. Staande dit gejnyg keer

de de nieuw ingehuldigde Vorit, welke

de prachtige zonnefcherm aan de kerk

fchonk, verzeld van de Naamfche Staats

leden naar zyn hofte rug, alwaar die hem ,

om de gedachtenis deezer inhuldiginge te @Cem

vereeuwigen , een (6) goet getal zoo gon- armut

de als zilvere gedenkpenningen allen van “от“
. Baviere

deeze verbeelding aanbooden. pag.9.

 

I Rondom het geharnaíle borflbeeld van den thans ingehuldigdcn Graaf van Namen leeft men

МАХ:—
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MAXimiliano EMANuELi ELectori, Utr iusque BAVarije DUCI,

BELGii PRIncipi, COMiti NAMurcensi

INAUGuraTO 1712.

171?.

TER EERE VAN MAXIMILIAAN EMANUEL KEURVORST, HER-

TOG FAN OP- EN NE D ERBE1JER E> VORST DER NE-

DERLANDEN EN INGEHULD IG D EN GRAAF

VAN NAMEN 171 1.

Binnen eenen rondgeboogen (lang leeft men op de tegenzyde deeze woorden, zynde het vervolg

van 't voorige randichrift :

PERPETUUM FIDEI, AMORIS ET OBSERVANTE MONU-

MENTUM PONEBANT ORDinES NA-

MURCENSES.

HEBBEN DE STAATEN VAN NAAMEN DIT EEOfVlG G E-

DENKTEKEN VAN TROUfFE, LIE FDE EN

ONDERDAANIGHETD DOEN ^V*

MAAREN.

II Detweede penning, die kleyner is en des penningmaakers naam op den voorgrond der tegen

zyde voert, is den voorgaanden gelyk , en vereyfcbt diei halven geene nadere befchryving.

à l'Inaug.

du Duc de

Bav. pag.

и.

Onderwylen waaren de Vorftlyke he-

(i)Ccrem. rauten der wapenen ( 1 ) in hunne plegtge-

vvaaden te paard gefteegen, en fmeeten,

voorgereeden van den keteltromilaager des

geweíts en verícheydene íierlyk uytge-

dofte trompetters, onder den drang der

toegevloeidc meenigte heele handen vol

goude en zilvere ilrooi-penningen längs de

voornaamfte ftraaten der ftad te grabbel ,

waarop zieh telkens eene ongemeene toe-

juyging van lang leeve zyne Keurvorßlyke

tDoorlucbtigbeyd,lang leeve de Graaf van

Namen onze nieuwe Vorß , liet hooren.

Wordende voorts die dag en de twee

volgende in 't bedryven van veelerhande

vieringe,'t verlichten der huyzen , en andere

aangerechte vrolykheden gefleeten. Onder-

anderen was den tweeden dag 's avonds , caa

het vertoonen van een heerlyk tooneel-

ípelj eenoverkunftigvuurwerkjtcr plaatfe

daar de Sarabre in de Maas vale, op den lait

en ten koftevan 's lands Staaten aangeftoo-

ken , *t gene naar de Korintifche bouwor-

de tocgeitcld den tcmpel der gehcugcuiiTc

(г) verbeeide, met ongemeene fieraaden was

opgetQoid en door zinnebeeidige ver-

beeldielen nietmin den lof van den huyze

van Beijere en des nieuwen Vorften tref-

lykehoedaanigheden vertoonde dan de hoo-

pe uytdrukte, welke men van zyne aan-

ftaande regeeringe had opgevar. Zulks die

deswege ten hoogfte voldaan, nietallecn

voor het affteeken van dat vuurwerk veel-

vuldige (3) ftrooipcuningen, van den zelf-

den ftempel als die der herauten , onder de

hem toejuygcnde gemeente te grabbel

gooide , maar deed in dankbaare erken-

tenis der althans betoondc genegenheyd

(4) aan iederen der in "t geweer gekomene

burgers eenen zilveren , en aan hunne

hopluyden eenen gouden penning over-

handigen. Welke zy met een wit en

blaauw lint , zynde de livreykleuren

van den nieuw ingehuldigden Vorft , op

hunne borften afhangende droegen , en

waarvan ik niec ondienftig geoordceld

heb des zelfs afbeeldfcl hier plaacs te gun»

ncn.

Yyy yyy y % Rondom

(г) Cerem:

àl'Inaug.

du Duc de

Bavière

pag. 12.

(3) Сегет:

à l'Inaug.

du Duc de

Bavière

Pag- 34.

(4)Cerem:

àl'Inaug.

dtiDucde

Bavière

Pag- 35-
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Rondom het borilbecld van den Keurvoríl: van Beijere lecll: men in den rand der voorzyde dee

zen tytel:

MAXIMrLrANUs EMANUEL, DE! GRA'rrA SAcnr ROMANI IMPaRrr

ARCHrDAPrrrrn, ELECTOR ET .VICA

Rius ETC: ETC.

MIIXIMILMEN EMANUEL, DOOR GODS GENEDE ¿Immers

DIsscHER, KEURVORssr EN SIEDEHOUDER

VIIN 'I' HEILIG ROOMsH RTK,

ENZ. ENZ.

Op de tegenzyde Praat de ternpel vanjanus , terwyl de rondom verbeelde menigte om dien ge

(looten te zien, onder ’t opfleeken der handen , verzngt. Het randfchrift is:

FELICES, SI VOTA SECUNDENT.

GELUKKIG ZIN WT, ZOO ONZE WENSGHEN WEL

UITVALLEN.

Eyndelyk leefl: men op den voorgrond de ecrile letteren van deeze fpreuk:

.IN Сомптвм NaMunansEM INAUGURATO MAXIMrLrANo

Еьвстовв, ANNO 1712. 17 MAII.

DE KEURVORST MaXIMILI/IIIN for' тыл? шт КАМЕИ

erDE INGEIIULDIGD . DEN 17 VEN

ELOEIM/IIIND DE.s` 744123 17H..

Het landfchap Namen, ’t gene twaalf

uuren lang en tien breed is, wordt door

de Maas, Sambre en Mehayne beipoeld,

en door de fchryvers der middeleeuwen nu

eens een Graaf- dan weer een Markgraaf

fchap genaamd , naar maare de ryken zich

verdeelden en dus dat gewefk of een bin

nenlandfch- of een Grensgraaffchap wierdt.

Van de Vorllen die over het zelve , ver

fcheydene eeuwen achtereen, het hoog ge.

zag gevoerd hebben, wordt door Johan

Gramaye eene overgroote lyfì te boek ge

flaa en , dan dewyl die met veele vcr

dichtfelen is omzwagteld, vernoeg ik my

alhier aan te tekenen, hoe Johan de Ill,

Heer 'van Baillioenl en Petegem zynen

Broeder Willem in het Graaffchap Namen

zynde opgevolgd,insgelyks zonder kinderen

naa te laaten in het jaar veertienhonderd

negenentwintig overleedt en by zynen

uyterften wil Philips den Goeden Hertog

van Bourgonje tot erfgenaam van het zelve

aanfìelde. En het is uyt krachte van dee

ze ervenis dat het de Koningen van Span

je, als uyt deezen Philips afilammende,

tot de dood van Karel den II hebben

bezeeten , welke het aan den tegen

woordigeu Koning Philips , by zynen

uytcrilen wil achterliet, even gelyk die

weer het zelve,zoo als wy hiervoore ge

meld hebben, nevens alle de overige

Spaanfche Nederlanden aan den KeurvoríI

van Beijere opdroeg. Zulks die , de

plegtigheyd zyner inhuldinge te Namen

ver



HISTORIPENNINGEN: Vlßœr. 64I

(z) Europ.

Merkur.

I. Iluk ,

17 n.. pag.

но. _

verricht zynde, zich met een flaatlyk ge

vol naar Luxemburg begaf, zynde het

grootfle van alle de andere zeventien Ne

derlandfche Gewalten , als bevattende in zy

nen omtrek omtrent zeventig mylen. Key

zer Karel de IV verhefte het in ’t jaar der

tienhondcrdvierenvyftig tot een Hertog

дот ten voordeele van Wenceslaus zynen

Broeder, naa wiens kinderloos overlyden

het zyner Zuûere Dochter lzabelle aan

Johan , Oom van vrouwe jakoba, .Graa

vin van Holland , ten huuwelyk bragt.

Doch die by deezen haaren tweeden ge~

maal ook geene kinderen geteeld hebben

de, is веха Philips de Goede , Hertog van

Bourgonje , naa ’t overlyden van Graaf

Johan, volgens verdrag met des zelfs we

duwe (t) federt gemaakt, en eyndelyk ook

де tegenwoordige Koning van Spanje op de

zelfde Wyss, als wy van Namen gemeld

hebben , van het zelve eygenaar geworden.

Uyt krachte , van wiens voorgemelde

overgifte de Keurvorfl van Beijere aldaar

yden zevenentwintigůen .van Bloeimaand

.des zelven jaars, met de gewoonlyke

plegtigheden tot Hertog van Luxemburg

en Graaf van Chini wierdt ingehuld, en

ieder van die genen , welken deeze

plegtigheyd amptshalve hadden byge

woond, door hem met den volgenden

penning, even als te Namen, beichon

ken.

 

Gelyk de voorzyde, met des nieuwen Landsheeren borllbeeld, zoo is der zelver rand en het vlak

der tegenzyde met deezen tytel bellempeld:

MAXIMILIAN: EMANnnLts, BAVAnI/E DUCrs,

Sacar ROMANI IMPERII ARCHIDAPtrERr,

r7rz.

___-‘I

(1) Les

Delices

des Pais

Bas torn.

lll. pag.

143.

ЕЬЕстомз ЕТ VICAnrr, DUCrs LUXEMBURGnNsrls ET

COMths CHINENsrs

INAUGURATI IV KALENDAS JUNrr MDCCXII

BENEVOLENTIJE ET AMORIS IN SUOS PERENNE

MONUMENTUM.

EEUWIG GEDENKTEKEN DER GoEDGUNerGHErD

EN LIEFDE for DE erEN

VEN липли/„млн ЕМАА/ПЁЬ,

НЕКТОС VnN выучив, nnRrssPrlesscHER,

KEURVoRsT EN szEDEHoUDER DES HEILIGEN

RooMsGHEN нут,

нвтос Ian LUXEMBURG, GRn/1F VEN сипи,

INGEHULD DEN z7 VJN BLOEIM/IJND 17u..

In ’t midden van deeze vreugd der vyan

den waaren de Bondgenootenin de uyterfle

bekommering, mids de Franfche Afge

zanten (2) ор де overgeleverde eyfl'chen

der tegen hen in oorlog zynde Moogendhe

den geenszins lchriftlyk begeerden te ant

woorden, maar dat het begonne Vreede

Wcrk by onderling gefprek , om des te

meer alles in ’t war te helpen, in ’t чег

voelig, namen een beíluyt van hun gedaan

verzoek, om fchriftlyk te handelen, te

zullen blyven aankleeven, en Raande de

onwilligheyd der Franfche Afgezanten die

kroon met de wapenen des te naadrukly

l ker aantetaûen. Want nooit waaren ’er

i fchoonere benden, nooit ontzaglyker leger

5 dan nu in Nederland in ’t veld gebragt, en

lhad ook de Graaf van Ormond» тещ“ („Бах-ер.

volg zoude worden voortgezet. Alle de l Hoofdbevelhebbcr der Engelfche hulpben. Merk.

Bondgenooten over deeze verklaaring ge- l, den ( want de Hertog( 3) van Marlboroug gab

1111 Шее]. Zzz zzz z was 57.
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was nu 00k van alle zyne bedieningen af-

gezet) uytdrukkelyk in 'sGraavenhaage

beruygd van tegen Vrankryk alle zyne

krachten tc willen inlpannen. Maar in hec

Jaatit van ßloeimaand als zieh de gelegen-

heyd opdeed ora hec Franfche leger mei

vrugt te können aantailen en men 00k be-

flooten had dar te bevechten, betuygde de

Hertog van Ormond, tegen de voorheen

gedaane verklaaring, geenen lad te heb-

ben om zieh (t) in een gevecht met hec j

Franfche leger in te laaten. Aldus ont-

dekte zieh de trouwloosheyd der Engel-

iche Staatsdienaaren, waarvan men tot

nogtoe niets dan flechts by gisfingen on-

derfteld had. De overige Hoofdbevelheb-

bers der ßondgenooten , hoe gevoelig zy

waaren van dat de Françoizen door deeze

onverwachte verklaaring van cen zoo

zichtbaar gevaar gered wierden , konden

echter van zieh niet verkrygen met zoo

fchoon een leger het eynde van den veld-"

togt bedry velóos af te wachten, maardee-

den dierhalven Quenoy , onaanzien de

Hertog van Ormond weygerde eenige zy-

ner benden tot dat beleg te leenen, den

achtften van Zomermaand (2) door twin-

tig Eíquadrons en dertig Battaillons onder

het beleyd van den Hoofdbevelhebber Fa-

gel berennen. Welke den volgcnden dag

'savonds omtrent tien uurcn, niet tegen-

ilaande de volhcyd van de maan en kort-

heyd van den nacht de loopgraaven aan

twee zyden van de {lad ter weerkanten te

gen de twee vy vers rechts en (links van de

Bospoort met eene buytengemeenc goede

uytkoraft liet openen. Waarby federt tus-

ichen den drie-en vierentwintigften nog eene

derde aanvechting wierdt aangelegd, om de

kragt der verweerders dus te meer te ver-

deelen. Het welke 00k van die uytwer-

kinge was dat de belegerden al op den der«

den dag van Hooimaand een wit vaandcl,

om ecne ecrlykc uyttogt te bedingen, op-

ftaaken, dau zy moeilen den ßondgenoo

ten (Iraks eene poort, en den zesden (3)

zieh zelfs tot krygsgevangen overgee-

ven, van welk behaaldc voordeel de gc-

dachtcnis op deezen penning bewaard

wordt.

(i) Europ.

Merkur.

I fluk,

171г. pag.

314.

(3) Europ.

Merkur.

I I.ftuk,

171г. pig.

117.

Op de voorzyde leeft men, rondom het geharnafte borftbeeld van den nieuwen Keyzer, dit

randlchrifr. :

CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator Semper

Augustus, GERMani«, HISPani^, HUNGariä; ET

BOHemia REX.

KJREL DE FI, DOOR GODS GENADE ALfYD DOORLOCHTIG

KETZER DER ROMETNEN, KONING VAN DUITSCH-

LAND, SPANJE, HUNGAR1Ë EN

BOHEEME.

Het ruggeftuk bevat in *t veiTchiet de verbeelding der gewönne ftad , voorwaart cenen omgeflaa-

gen eekenboom en in den bovenrand dit jaarfchrift :

DoMat fortIs ConstantIa qVerCVs.

DE HELDHAFTIGE STANDVASTIGHETD BEDWINGT

DEN EEK.

Zinfpeelende op den mam der Had, die in de Latynfche taal eenen eekenboom betekent. Op

den voorgrond leeft men voorts :

QUERCETO OCCUPATO.

QUENOY INGENOMEN.

De
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(i) Raport

van 't geh.

Comraitté

pag. 39.41.

(1) Raport

van 4 geh.

Comm.

pag. 40,

De nu met Vrankryk eensgezinde Staats

dienaaren des Engellcheu hofs zagen dit

voordeel niet dan met nydige oogen aan ,

mids dat rechtdraads tegen hnnne ontwor-

pe raadflagen aanliep, als zullende dat de

Bondgenooten nog halsftarriger maaken,

în niet dan fchriftlyk met Vrankryk te wil

len handelen, of by langer wygering dat ryk

tot beter uytbiedingen noodzaaken. Voorts

00k bemerkende dat de Vereenigde Staa

ten zieh niet blindelings aan bunne ont-

worpe beraamingen onderwierpen , licten

zy door den Biííchop vau Briftol hunuen

Afgezant op de Uytrcchtfche vreedehan-

delingen aan die der Vereenigde Geweiten

verklaaren,¿foí zyne Koningin, Utende de

•voorkomingen , die zy hen gedaan had , zoo

quaalyk beantwoorden , doordien zy zieh

nevens haare Gezanten over den vreede

niet wilden inlaaten , haare zaaken dan

afzonderlyk zoude verefenen, als zieh

niet meer achtende (1) in die verfügting

te zyn, in welke zy ten bannen ofzigte

voorheen geweeß was. Ingevolge van dee-

ze betuyging en dat onderwyl de vreede-

handeling op het niet fchriftlyk te willeu

antwoorden te Uytrccht ilil ftondt,wierdt

die te Londen buyten kennis der overige

Bondgenooten voortgezet (г) en alle de

nog in gefchil zynde punten tuíTchen En

geland en Vrankryk aldaar vereffend en by-

gelegd. Maar gelyk men de Engelfche gc-

meentc tot nogtoe had om den tuyn ge-

leyd,zoo door de hoope van degrootheyd

der bedongene voorwaarden als door de

belofcen dat de vreede algemeen zoude zyn ,

dorften de Engeliche Staatsbedienaars hun-

nen afz onderlyk getroffen vreede niet wer-

reldkundig maaken, maar zy ftelden de

plegtige ondertekening daarvan uyt, tot

dat men de overige Bondgenooten tot het

aanneemen van den aangebooden vreede

zoude gedwongen hebben. Waartoe hen

gecn bequaamer middel toefcheen, dan

eenen ftilfland van wapenen voor te flaan

en, mids die wierdt van de hand gewee-

zen, aan den Hoofdbevelhebber der En

gelfche benden in Nederland nieuwe (3)

orden toe te zenden: uyt krachte van

welke de Hertog van Ormont den zeven-

tienden van Hooimaand zyne Engelfche

benden, fterk twintig Battaillons en ne-

gentien Efquadrons , van 't overige leger

der Bondgenooten affcheydde, en tot A-

vesne Le Secq zynde voortgerukt , voor

't hoofd der zelven den geflooten ftilftand

van (4) wapenen met de Françoizen Het

afkondigen. Welken ziende, in eenen

tyd dat hunne vyanden nieuwe voordeclen

behaalden, de overzeefche Koningin zoo

zonderlinge zytred t' hunne behoudenifTe

doen , haar als eene uyt zee opfty-

gende Befchcrmgodin niet te onrecht

op deeze legpenuingen aanzagen, welken

volgcns de nu zoo lang in^ zwang ge-

weeft zynde gewoonte, by het eerfl

daarnaavolgende nieuwe jaar zyn uytge«

deeld.

I Ron iom het kopltuk des FranfchenKonings, waarmede de voorzyde bcflcmpeld is, leeftmen

in den rand van den eerlten deezen tytel :

LUDÜVICUS MAGNUS REX.

KON1NG LODEtVIK DE GROOTE.

Op de tegenzyde ziêt men eene Zeegodin verzeld van verfcheydene Nimfen ten voordeelevan

den in 4 verfehlet verbeelden Ncptuyn uyc de zee opflygenj onder deeze fpreuk :

ET ADHUG EXORITUR PELAGO NUMEN.

EN ALS NOG S1TGT 'ER EENE В E S С H E R MGO D IN UTT

DE ZEE OP.

171г.

(3) Raport

van 't geh.

Comm.

pag.tfo.

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk,

17 Ii. pag.

113.

Voorts, om tc weer.cn tot wiens gt-bruyk dees penning gemunt is, leeft men nog op den voor-

grond:

Zzz zze z г GAL-
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GALERES 1713.

VQOR DE GALEIJEN 1715.

TI Deeze rugzyde is 00k wel met eene andere voorzyde gepaard, welke boven eenen hermy-

nen mantel het gekroondc wapenfehild van den Maarfchalk van Teile, binnen dit randfehrift,

Toert :

LE MarechAL DE TESSE, GranD D'ESPAGNE,

GenerAL DES GALLERES DE

FRANCE.

DE MAARSCHALK FAN ïESSE, HOOFDEDELMAN FAN SPAN-

JE, OPPERBEVELHEBBER DER GALE1JEN

VAN VRANKRYK.

De Hertog van Ormond , om de Bond-

genooren geheel buyten (bat te (teilen van

let van gewigt tegen Vrankryk te onder-

neemen, had 00k alle krachten en behen-

digheyd ingefpannen omde Duytlche hulp

benden , die ter bezoldiging van Engeland

ítonden , benevens zyn leger te doen af-

trekken en dus 00k in den llilftand van wa-

penen te doen deel neemen. Metdatoog-

merk had hy hen dan van zyncn ophan-

den zynde aftogt op dc behoorlyke wys

laaten verwittigen om dat voorbeeld te

volgen. En dewyl geene benden, uyrge-

zonderd een Battaillon en vier Eíquadrons

у»1ч'Р0" í1) van Holfteyn cn twee Efquadrons van

Сотпь ' Wálef hem hier in te Wille waaren , her-

P»8- 7?. haalde hy1 federt zyn gedaan verzoek en

zondt aan den Prins van Anhaltdeflau

Hoofdbevclhebber der Pruyflifchc hulp

benden door eenen boode de zelfde orde

andermaal, dan die gaf den brengertot be-

icheyd , dat hy antwoord van den Konit/g

zynen Meeßer en te gelyk laß ontfangen

bad, van aan de bevelenvan den Britfchcn

Hoofdbevelbebber te moeten gehoorzaamen ,

als die niet ßrydig waaren met zyne ont-

fange berichtpunten, welken mede bragten

от zoowel aanvallender als be/chermender

wyje den vyand te beoorlogen; en dat in

dien men hem iet hiermede ßrydig geboodt ,

hy zieh zoodaanigebevelen mögt onttrekken

en zyne benden voegen by het leger van den

KilrFkurr?" WPrins van Savoije. Den Prins van Hes-

n.ftuk, íenkaflel cen gelyk verzoek door den Her-

tog van Ormond zynde gedaan , gaf den

boode dit bits antwoord:;^ aan den Her

tog van Ormond , dat de Hesfifche benden

naar niet anders verlangen dan te moogen

ojftrekken , mids dat het zy от de Fran-

17 Ii. pag.

110.

fihenßa% te leveren. Ik zal morgen het

geluk hebben van zyne 'Doorlucbtigheyd te

zeggen, waarom ik voor deeze maal zyne

bevelen niet kan geboorzaamen. En vvaar-

lyk ! deeze betuygingen zoo rondborílig

gedaan wierden ledert te werk gefteld;

want den vyftienden van Hooimaand, als

het vereenigde leger van Haspre (3) naar

Thian onder het bevel van den Prins Eu-

geeu opbrak, Icheydden zieh de Deenfche

Pruysiifche, Sax liehe en Hanoveríchc

hulpbenden van de Engel leben onder deu

Hertog van Ormond af en vervoegden

zieh by het leger onder den Prins van Sa

voije. Welke, onaangezien het zelvedoor

den aftogt der Engellchen merkelyk ver-

zwakt was, echter in ftaat bleef от, on

der het beleyd van den Prins van Anhalt-

deflau, met vyfendcrtig Battaillons en

dertig Efquadrons den zeventienden (4)

van Hooimaand Landrechi te doen beren-

nen ; zonder dat dc vyand zieh deswege

ícheen te bekommereu , als vertrouwende

door de hulp der Engeifchen wel te zullen

gered worden , mids der zelver Hoofdbevcl

hebber 00k naamaals den aangeleyden aan-

(lag der Bondgenooten от Nieupoort of

Feurne te ovcrrompclcn , aan den Maar

fchalk van (51) Villars ontdekkende , heeft

verydeld. Invoege men onder anderen in ,

Vrankryk met de thans opgevatte vreugde

der oorlogsgezinden , wegens dat de

Duytfche hulpbenden, ter beloldiging van

Engeland ílaande dien dienft verlaatcnde,

zieh onder dc banicren der overige Bond

genooten geichaard hadden, op deezen

Jegpcnning , als zullende van geenen

langen duur zyn , opcnlyk den ipoc

dreef.

(3) Enrop:

Merkur.

H.ftuk,

171z. pag.

I».

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk,

171г. paff.

123.

(5) R»P°rt

van 't geh.

Coram,

pag. 3j.

Het
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Het kopltuk des Franfchen Konings is op de voorzyde omzoomd door deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEÍVIK DE GROOTE.

Door een mannepaard ziet men, 0p de tegenzydc, eene vrouwsperfoon , zinnebeeld der Engel

fche Koninginne, t’ zynen wille wegvoerende, de pylen van eenen iterk aannaderenden jager ont

trekken. Het randfchrift is dusdaanig:

LONGUM HAUD LETABITUR HOSTIS.

NIET LANG ZAL ZICH DE VTAND VERBLTDEN.

Veritaande daardoor de overige Bondgenooten, want volgens ( 1) de getuygenis van eenen brief,

door den Maarfchalk van Villars aan den Hertog van Ormond gefchreeven, мафия zy zich 'van

weerkanten niet langer 'voor vyanden aanmaken. Op den voorgrond itaat nog:

EXTRAORDrNAIRE DES GUERRES 171;.

VOOR ’T BUTTENGEWOONE DES OORLOGS 171;.

En waarlyk de Engelfche trouwloos

heyd kwam iedert nog meer voor den dag ,

en de oorlogskans keerde zoodaanig tot

naadeel der Bondgenooten dat men de

waarheyd deezer i reuke binnen zeer

korten tyd zag beve igd. De Hertog van

Ormond, welke in ’t ecrit was opgebroo

ken in lchyn om den weg naar Ypere in te

ilaan , en (a.) daar omtrent te vertoeven,

veranderde onderwege dat voorneemen en

deed zyne afgezonderde benden in allen

f oed naar Gent en Bru ge rukken, welke

‹ деп hy verralte en <1001 zyne benden

liet in bezit neemen: waardoor hy in itaat

geraakte om naar zyn welgevallen altyd

den toevoer der Bondgenooten langs de

Leye en Schelde (3) te belemmeren, ter

wyl weynige dagen te voore de Franfche

Koningaan eenige andere te icheep uyt

Engeland overgevoerde benden den negen

tienden (4) van Hooimaand de overiterke

itad Duynkerke, in belooning van den in

gegaanen itilitand , dien landaardt had laa

ten iuruymen. By welk voorval zoo

groote vertrouwendheyd tuffchen de Fran

fchen en Engelfchen befpeurd was, dat

men met reede konde beiluyten dat zy niet

1111 Феед

alleen onderling eens,rnaar zelf gezament

lyk tegen de overige Bondgenooten ver

bonden waaren. Deezen hadden, als ge

meld is, Landrechi belegerd, en, om de

gemeenfchap met Domy, Doornik, en

Marchiennes open te houden, eli rege

menten en zes Keyzerlyke Battaillons in

een nieuwe opgeworpe verfchaniing te De

nain aan de Schelde gelaaten. De Maar

fchalk van Villars, die op zyn verzoek

door den Graaf (5) van Ormond van de

juyite fterkte en den toeitand der Bondge

nooten, en des gevolglyk ook van die

benden, welken teDenain lagen , omitan

dig verwittigd was, maakte dierhalven

eenen aanilag om de aldaar verichanite

benden te overvallen. Hy deed dan met

zyn leger vericheydene valfche beweegín

gen als of hy van zins was de belegeraars

voor Landrechi op te ilaan, maar ichielyk

eenen anderen weg inflaande en immid

dels veriterkt zynde door de bezettelingen

van Kameryk en Valencyn, viel hy eyn

delyk den vierentwintigilen van Hooi

maand met zyn geheel leger op de te De

nain _verlchanite benden , over welken

de Hertog van Albemarle het bevel voer

Aaa aaa aa de.

1711..

(1) Ra port

van ‘t geh.

Comm.

pag. 66. 4

(5)1! aport

van ’t geh.

Committé

pag. 78.
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enz.

de.Deezen hoewel zy in geenen llaat waaren

om aan een geheel leger het hoofd te bie

den, kollen ook het gevecht niet ontwyken,

mids de afgetrokkene Engelfchen , de daar

toe bequaamiie bruggen hadden medege

voerd. Dierhalven, naa (r) een kort doch

hevig gevecht, wierdt de befchanling ver

meelterd en alle het krygsvolk,het zy ge

meene, het zy Bevelhebberen of ter neder

gemaakt of gevangen. De overwinnaar rukte

daarop ’s daags daarnaa voor Marchiennes,

waarin de Heer Berkhofier met zeven of

acht Battaillons lag en’t gene,midsdit plaats

je van geene tegenweer was, ligtlyk wierdt

 

veroverd,en aldus de vyand meeflcr niet

alleen van alle het gefchnt,en verdere oor

logsgereedfchappen tot het beleg van Lan

drechi aldaar vergaderd ,maar ook van allen

den voorraad ,welken men ,om ’t leger (a.)

daaruyt by ’t vervolg van den veldtogt te

doen beilaan, met groote kofte aldaarvan

langerhand had vergaderd. Zulks men

in Vrankryk dit ongemeen behaalde voor

deel als een volflaagen hulpmiddel, om

den tot nogtoe gedwarsboomden (3) vree

de door te dringen , niet zonder rede aan

ziende, deswege de volgende penningen

aldaar gemunt heeft.

LANDREСIUM LIBЩА'ПТМ ‘f

Il-AUGUSTI MDCCXU' l.

I De beeldenis des Franfchen konings is op de voorzyde van den eerßen door' deezen tytel orn-`

zoomd :

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

_LODEWIK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSYE

KONING.

Op de tegenzvde ziet men Pallas met eene fnelle vaart van omhoog nederdaalen, en gereed om

haare werpfchrcht uyt te fmyten 5 2упде де гапд bellempeld met dit byfchrift:

PERRUPTO DONONIENSI VALLO.

DE VERSCHJNSING 7E DEN/11N OVERWELDIGD.

En dewyl de Bnndgenooten daarop het aangevangen beleg van Landrechi opbraken, zoo Rant

nog op den voorgrond:

LANDRECIUM LIBERATUM Il AUGUST! MDCCXII.

LJN

(z) Euro
Мех-Кипр.

ll tink,

r7rz.. pas.'

r38.

(з) Карт

van ’t geh.

Comm.

Рая-89.
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(t) Europ.

Merkur.

Il fluk ,

r7rr.. pag.

I4 8.

(z) Europ.

Merkur.

Il. fluk ,

r7n.. pag.

Igo.

LANDRECHI VERLOST DEN I. VAN OOGST

MAAND 1712..

II De tweede voert , rondom het geharnafle borflbceld van den Hertog van Mayne, deezentytel

in den rand der voorzyde :

LOUIS AUGUSTE DE BOURBON, DUC DU MAYNE, GRAND

MAITRE DE L’ARTILLERIE.

'LODEWTK AUGUSTUS VAN BOURBON, HERTOG VAN

MATNE, GROOTMEESTER VAN ’T

GESCHUT. ‘

De tegenzyde verbeeldt twee {lukken kanon op het befchanfte {lagtveld van DENAIN, on

der dit randfchrift :

RATIO ULTIMA PACIS.

DE LAATSTE REDE VAN DEN VREEDE.

Op den voorgrond dier zelfde zyde leeil: men voorts nog dit opfchrift:

ARTILLERIE 17.3.

VOOR DE WEPENRUSI'ING rm.

III Dit rugítuk wordt ook met een ander voorñuk gepaard gevonden, ’t gene, rondom het

kopûuk des Franfchen Konings', dit randfchriit voert:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTX DE GROOTE.

De tyding van dit ongemeen bevochte

voordeel wierdt den zesentwintigflen van

Hooimaand door den Markgraafvan Nangis

te (1) Fontainebleau aan den Franfchen Ko

ning gebragt, welke gelyk ook alle de

Prinfen van den bloede en de overige adel

dom des Hofs federt verfcheydeue jaaren

geene zoo gewenfchte tyding hadden beko

men , mids meu nu vaflen flaat maakte dat

dit eerlang alle de overige Bondgenooten

zou noodzaaken om den vreede , naar

’s Konings voorichrift met de Engelfche

Staatsdienaaren ontworpen , te zullen aan

neemcn, te meer doordien men aan ’t hof

{едете ook tyding kreeg van het veroveren

van Marchiennes en den daarin gevon

den bnyt, waar van de mond- en oorlogs

voorraad alleen in (z) honderdvyftig vaar

tuygen was gelaaden, midsgaders hoe de

Bondgenooten van voor Landrechi opge

brooken, naar Bergen in Henegouwe af

gezakt, en door dit een en ander geleeden

verlies zoodaanig verzwakt en des ook

buyten ilaat geraakt waaren om niet al

leen iet flaande het overige van den veld

togt te konnen onderneemen, maar zelf

den Maarfchalk van Villars verhinderen

verfcheydene der voorheen verloorene fle

den ftaande dees voldtogt te herwinnen.

Zulks Koning Lodewyk den vierden van

Ooglimaand aan den Kardinaal van Noail

les uytdrukkelyk bevel zondt om God

over deeze zoo heerlyke verleende zeege

in de hoofdkerk van Parys te bedanken,

alwaar, naa de negenendertig zoo vaandcls

als flandaarden in de voorgemelde ge

vechten bekomen, den zevenden openlyk

ten toon gefleld waaren geweefl, nog ten

zelven dagen onder het opheffen van den

Ambroziaanfchen lofzang waaren (3) op

gehangen. De ongemeene vreugdevierin

gen bepaalden zich geenszins in de hoofd

Над Parys, ieder nam ook deel in de op

gevatte blydfchap wegens zoo ongemeen

bekome voordeel: ja de Prins van Luyk,

die tot nogtoe in de uyterfie onzeker

Aaa aaa aa z hgyd

t7rz.

__*

(3) Батор:

Merkur.

Il fluk ,

пи. pag,
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1717.. heyd wegens den uytflag der Uytrechrfche

__,- vreedehandelinge geweelt was, fcheen ie

dert deeze bevochte zeege geenszins meer

aan de herlIellinge in zyne verloorene {laa

ten re twyfelen. Zulks hy te Reyms een

prachtig gaůmaal aanrechtte, op het wel

ke hy zoo wel de zeegepraalende Franfche

Hoofdbevelhebbers als die der Bondgenoo

ten onthaalde, welken in ’t laatfle gevecht

gevangen, iedert naar Parys gevoerd

(1) en aldaar door den Koning voor шахт!

деп ryd van zes maanden, tot ver- „дик,

richtinge hunner zaaken ,

voeten geûeld waaren. De penning nu,

[Iaande dit gailmaal aan de genoodigden

ten gefchenk gegeevcn, was dusdaanig.

 

Het borllbeeld van den Keulfchen Keurvorft is

door deezen tytel:

in Geeillyk gewaad op de voorzyde omringd

JOSEPHUS CLEMENS, ARCHIEPrscoPUs COLONIENsrs ET

SAcnr ROMANI IMPzrur ELECTon,

BAVARr/z DUX.

yOzEF KLEMENs, EERrsEIsseHOP VEN KEULEN EN

KEURVORSI' VEN HEI' HEILIG ROOMSGH RIE,

HERIOG'VEN EEI7ERE.

(al Horan.
Op de tegenzyde ziet men voorwaart het üibberige Geluk , in ’t verfchiet het gehoude gafimaal

Cam lib, en eenige danfende perfoonen onder deeze (a.) fpreuk:

III. od.2.8.

Ü. 50.

LUDERE PERTINAX.

HALSTARRIG IN HAARE KUUREN.

Onder al het welke nog op den voorgrond deeze Woorden , tot opfchrift ñaan:

EPULUM VICTORIBus VICTISQUE DATUM

RAIMIS 171:.

GASTMAAL AAN DE OVERWINNAARS EN OVER

WONNELINGEN TE REIMS GEGEE

VEN 1712..

De Maarfchalk van Villars, naa dit be

kome voordeel zyn leger door de uyt de

Reden gcligtc bezettingen hebbende ver»

fterkt, {loeg den derden van Oogftmand

(„Ешь het beleg voor Douay (3), waarvan het

пед-к beleyd aan den Maarfchalk van Montes

,7'nf1pgg' quiou, en den Graaf Albergotti wierdt op

ць gedraagen, welken ’snachts tuifchen den

vier» en vyftienden zoo tegen de Над als

het flot де Scarpe de loo graaven lieten

openen, terwyl de Maar chalk van Vil

lars met het groot leger de beweegingen

van den Prins Eugecn {Iondt gade te flaan.

Dees, naa ’t opbreeken der belegeringe van

Landrechi , was over Berge tot by Doornik

voortgerukt om, zoo ’t eenigszins doen..

lyk

op vrye 11H-M

* ` .4_de
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lyk waar,de belegerde (lad te hulp te komen. Vgeweeken was, liet de Maarlchalk van

Met welk oogmerk het verbondeleger zich

te Seclin neerfloeg, lltekkende zyne rech~

ter vleugel tot by Noijelle en de [linker tot

by Mons en Pevele uyt. Vanwaar de

Prins Eugeen verfcheydene maalen de be

fchanfingen der belegetaaren ging bezigti

gen. En hoewel men by deeze tydsgeftal

te die onderneeming te gevaarlyk oordeel

de , zoo verbreydde men echter een gerucht

van het ontzet te willen Waagen, des brak

het leger op en naderde den vyand, dan

mids dit alleen gefchiedde om die van bin»

nen tot het doen van eenen langen tegen

weer op te wekken , keerde het zelve ook

eerlang weer te rug in zyne voorige {tand

plaats. De Hoofdbevelhebber Hompefch ,

die zich, eer de Над berend was,met eeni

ge benden in Douay had geworpen , ver

weerde zich ondertuchhen , naar maare van

den weynigen daarin zynden voorraad en

manichap, met de uyteríle kloekmoedig»

heyd , doch moelt eyndelyk den tien~

Villars het zyne naar den kant van Valen

cyn voortrukken, en den achtllen van

Herfllmaand ’s middags zoo door die (lad,

als over de bruggen, die 'te Sint Roch over

de Schelde waaren geílaagen, tot in de

vlakte van Sebourg afzakken, om dus де

gemeenlchap tuflchen Qxesnoy en het

verbonde leger af te Í'nyden , waartoe hy

ook nog, tot meerder verzekeringe eeni

ge verfchanfingen achter de beek van Hon

neau liet opwerpen, die (lad op die-wys

meer en meer benaauwen en eyndelyk,

tegen de zelve, naa zy ten volle berend

was, den (2) achttienden ’savonds langs

drie verfcheydene kanten, te weeten de

eerfle tegen de Kamerykfche , de tweede te»

gen de Valencynfche poort, en de derde

tuflchen beyden de loopgraaven openen ,

waarby federt tegen de Bolchpoort nog eene

vierde aanvechting wierdt aangelegd om

het vuur der belegerden des te meer te ver

deelen. De Hoofdbevelhcbber Ivoy, die

17r2.

(z) Ешор.

Merkur.

Il. link,

1712.. pag.

245.

шашек». деп (1) van Herñlmaand, te vergeeffch

1L дик: еепеп eerlyken uyttogt verzogt hebbende,

11n-.pag- nevens de Над zich en zyne onderhoorige

in de nog naauwelyks herûelde flad met

cene weergalooze dapperheyd het bevel

voerde, heeft ûraks, mids het gebrek van

‘44’ bezettelingen tot krygsgevangen overgee

ven. Eer dit beleg echter ten eynde geloo

pen , doch naa dat het verbonde leger terug

 

’t noodige geld, deeze aehtkante geze

gelde kaartebladen daarvoor in de bef

rende plaats doen gangbaar zyn.

 

(/4' fvffr.

y QILIJ'Ng/l,

g U w'ff/l'

„ql/ly

Het voert op de eene zyde van een kaarteblad des Bevelhebber: opgedrukt wapenfchild in eene

roode onwel met papier overdekt,en op де andere zyde dit opfchritt ,door de eyge hand van den

Stedevoogd daarop met ink gelleld:

4 soLs QUEsNoY.

GoUvnRNauRIvor

4 STUTVERS TE _QUESNOTI

DE STEDEP'OOGD [702".

De belegeraars integendeel (panden al hun

vermoogen in omde aanvechtingen ten Грое

digiie voort te zetten , vermeellerden ook

met gering verlies alle de buytenwerken,

en hebbende federt de noodige walbreu

ken gemaakt, de gragten gevuld, en de ge

woonlyke galeryen daar over opgerecht,

gaven den vierden van Wynmaand aan alle

de granaatwerpers des Franfchen legers be

vel от zich tot den algemeenen ílorm ge

reed te maaken. Invoege de belegerden

1111 Фее].

aan den eenen kant deezen ongemeenen

toellel en aan den anderen kant zich niet

in ílaat ziende om eene zoo groote magt

te wederftaan, des middags omtrent vier

uuren , op de gedaane opeyffching van den

Maarfcha k van Villars, om te handelen

den trom roerden, maar alle hunne poo

gingen waaren vergeeffch, en швей де Ье

zetting zich getroollen (3) het zelfde lot,

als die van Douay,te ondergaan. Onder.

(3) Europ.

Merkur.

ll (luk ,

tuffchen hadden de Françoizen, vermids mam.'
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1711-- het beleg van Quesnoy op ’t eynde liep, ruym vyfhonderd man flcrk) krygsgevan

’__ door den Ridder van Luxemburg Bouchain gen gemaakt, den volgenden dag naar

doen berennen, welke aanûonds alle het Chateau Kambrefis en vandaar naar

daar omtrent in de wyden loopende vee Reyms in Champagne (2) gevoerd wierdt. =)Ешор.

жжёт liet opvangen of (I) naar Kameryk dry~ Zulks het winnen van decze drie fleden НЁМ.

н iiuk , ' ven, en dien zelven avond, dat Quesnoy aanleyding gaf, dat men in Vrankryk vol. lin-Pls

;ZÈLPIF zich overgaf, nog de loopgraaven met een gens zyne oude gewoonte, welke men het 273“

' gelyk geweld daar voor zynde geopend, ledert eenen geruymen tyd als verleerd

indiervoege {edert voortzetten, dat de ûad had, weer deeze grootfpreekende pennin

den twintigûen wierdt veroverd en de gen tot lof van de herleevende dapperheyd

zwakke bezetting (want die was maar zyner benden zag in ’t licht geeven.

 

RECUPERATIS

M-D ШЕЙХ}! -

 

I Rondom het kopñuk van den Franfchen Koning, waarmede de voorzyde bcñcmpcld is, ledl:

men in den rand van den eerílen deezen tytelr

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISS/IMUS.

LODEWTK DE GROOTE, ÄLLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Aan eenen boom ziet men op de tegenzyde de wapenfchilden der drie veroverde Reden han

gen 5 onder dit randfchrift:

MARTI LIBERATORI.

ЛАМ MJRS DEN VERLOSSER.

Welke ûedcn en wanneer die heroverd zyn, geeft dit opl'chrift van den voorgrond te ken

nen:

DUACO, QUERCETO, BUCHEMIO RECUPERATIS

M D C C X I I.

DCU/1T, QUESNOT, EN BOUCHÄIN HER/VON

NEN 1712. с

и ре
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II De tweede,hoewcl een legpenning, heeft het zelfde kopfluk op de voorzyde, doch is om- 17|3_

vangen door dit verfchillend randlchrilt:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

De tegenzyde verbeeldt twee Elefanten , met krygstoorens op hunne ruggen, welken alles, ’t ge

ne hen voorkomt, ter neêrvellen. Het randlehrift is:

DANT STRAGEM, QUACUMQUE RUUNT.

ZI BRENGEN DEN NEDERLJÃG, РУБКИ/ЛАЕТ ZT HEEN

SïREEÍ/EN.

Op den voorgrond leeft men eyndelyk nog dit opfchrift:

ORDINAIRE DES GUERRES 171;."

VOOR HET GEWOONLTKE DES OORLOGS 171;.

In ’t midden deezer tegenlpoeden be-,

haalde de uytgefchikte bezetting van Oo

(lende een merkelyk voordeel op de Fran~

çoilea. De Heer Caris Bevelhebber van die

(1) Europ. Над verwittigd van den (1) llechren roelland

жид, der vyandlyke bezetting binnen de Herk-l
ninpag. te Knokke, zondt onder den Buytzoekeri

"73' La Rue houderdtachtig man derwaart,

welken, naa verlcheydene omwegen gedaan

te hebben ,des nachts voor den vyfden van

Wynmaand in zekere vier huyzen ,llaande

tuffchen de valbrug en de gemelde llerkte,

zich hadden weeteu te verbergen en, met

het openen der poorten , nietalleen de

twee naaûgeleegene bruggen te overweldi

gen, maar, naa de wacht voorts nog over

(агат?- rompeld te hebben , ook de overige (z)

1L nui“ poorten te vermeelleren en dus de bezet

на“ ting ontwapend zynde , de geheele llerkte

te veroveren, Dit was het eynde van den

Nederlandfchen veldtogt deezesjaars , zyn

de nietmin aanmerkelyk, zoo door zyne wis

felvallige krygs- als flaatszaaken, en daar

enboven ook het honderdlle dat de Beem

Iler, teu Noorde Purmereynde gelegen,

met zeer groote kolle en moeite,doch ech

ter rnet geen minder voordeel voorheen

was droog gemaakt. Eertyds beltondt

\Veflvriefland, dat is het thans genaamde

Noordholland , midsgaders Waterland , niet

(3mm. dan uyt eylanden, welken door veelvuldi

Ещё ge met de zee gemeenleggende meeren

„n Wdh waaren (3) vaneen gefeheydeu. Ouder

grlçsflègga deezen was de Beemftermeer eene der

(д) 'Metc'n grootflen, als bevattende binnen haaren

omtrek achtduyzendnegenhonderdvyfenNederl.

Н'Мы’ tachtig (4) morgen waters, ’t gene door

536!

gaande alom шеей: vyf of zes, ja zoohier

zoodaar zelf meer voeten diepwas. Zulks,

mids dat door zynen geweldigen waterilag

de rondomleggende landen ongevoelig af.

knaagde en dus eene reeds zoo groote wa

terplas dagelyks hand over de hand nog

groorer maakte, eyndelyk eenige rykge

goede inwoonders van Holland tot (luyring

van zoo inkankerend quaad, met den aan

vang der zelliende eeuwe een beiluyt na.

men,om die ten hunnen kolle tebedyken en

het daar onderleggende land , met behulp

der toen uytgevondene watermolens,droog

re maaken. Tot dat eynde door de Hee

ren Dirk en Hendrik van Os, Arent Groo

tenhuys, Johan Krook met hunne verdere

medeñanders de uoodige voorrechtsbrieven

van de Staaten van Holland verzogt, en

den eenentwintigllen van Bloeimaand (5)

des jaars zel`tien honderdzeven aan hen ver

leend zynde, wierdt flraks het leggen van

de noodíge dyken en dammen , midsga

ders het maaken van lluyzen en watermo

lens ten getale van zesentwintig aanbe

lleed , en dus nog in het jaar zellienhonderd

acht het nytmaalen met dien uytflag be

gonnen , dat men in het volgende uyt zoo

wyde plas reeds de hoogte van drie voeten

waters geworpen had , dan den twintigllen

van Louwmaand des jaars zeliienhonderd

ríen brak de buyteudyk door; dus raakte

de zoover drooggemaakte meer opnieuws

geheel onder , doch echter daardoor de on

derneeming van zoo zwaarwigtig werk

geenszins te niet, mids binnen vier maan

den de befchaadigde dyken herfield en

voorts by de eerfte zesentwintig feder: nog

Bbb bbb bb a. tien

щ

(g) Meter.

Nederl.

Hifi. fol.
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171г.

(OJoh.

Lecgwa-

ter Haar-

lemmer-

meerboek

N0.48.

49. 58.

tien nienwe molens geplaatft wierden ; in-

voege zieh de geheele mcer den twaalfden

van (1) Bloeimaandin hetjaar zeftienhon-

derdtwaalf yolkomen droog bevondt , en

den dertigiten van Hooimaand daaraan vol-

gende alle het verdeelbaare land, ter

grootte van zevenduyzendvyfhonderdvyf-

enveertig mergen, onder de deelgenooten

is gekaveld geworden. En dewyl 'er nu

honderd jaaren verfchcenen waaren ,dat de

voorgemelde kaveling gefchied was en fe

dert zoo ongemeen veele vruchten , zonder

eenige nieuwe inbreuk van de dyken onder-

gaan te hebben , met woeker van de daarvoor

uytgefchootene penningen waaren getrok-

ken , zoo hebben de tegenwoordige Baliuuw,

Dykgraaf en Heemraaden van die droog

gemaakte meer können goedvinden, wegens

de vereeuwing der welgelukte Grondsuyt-

dcelinge, dcezen penning te laaren maaken.

MSTERA.LAC

A. MAIORIBVS.

SOLERTIA.ET.IMPENDIO.

INCREDIBELI.SICCATO.

PVNDISQVE.SVSCEPTORrBVS.

VTILISSIMI.OPERIS.ADSIGNATIS.\

KEDEVNTE.FELICITER.SECVbO.

NOVA.IPSO.ABfíIGNATIONIS.BIE.

VOTA. CONCEPERVNT.

BAEIVVS.PRAEFECTVS.ET

СVRATORES.AGGERVM.

ET. VIARVM.

.D.xxx.1 vi.ii .cr>r> с ex

Rondom het wapenfehild des gewefls, »t gene door eenen leeuw wordt vaft gchouden , zyn de

•wapenfchildcn van Holland en W*eftvriefland, midsgader* van den Baljuw Mecftcr E: G: Van

Ruytenburg, den Dykgraaf J: Coymans, de zeven Heemraaden Meefter D: Bernard, J: Ale-

wyn, Meefter J: vander Poll, J:J:Wybo,MeefterG: Trefchouw,J. V.Loofen en J: ten Groo-

tenhuys} gelyk 00k nog van hunncn Geheymfchryver A: Baars, op de cene zyde gefteldj bin

nen dit randlchrift :

PABULA LACTIFERIS NUNC PRAEBENT PASCUA VACCIS,

SQJUAMMIFERIS OLIM QUA DABAT UNDA DOMUM.

DE BEEMDEN FOEDEN NU DE MELKKOEIJEN, ALWAAR

EERTTDS НЕТ WATER DE fFOONP LAATS IVAS

FAN DE F1SSEN.

De tegenzyde, die geene verbeelding beeft, is met dit langwylig opfchrift beftempcld:

BEEMSTERA LACU A MAJORIBUS

SOLERTIA ET IMPENDIO INCREDIBILI

S1CCATO, FUNDISQUE SUSCEPTORIBUS UTILISSIMI

OPERIS ADSIGNATIS,

REDEUNTE FELICITER SECULO,

NOVA IPSO ADSIGNATIONIS DIE VOTA

CONCEPERUNT BALIVUS,

PRAEFECTUS ET CURATORES AGGERUM

ET VIARUM Ad Diem XXX JULII

С1Э1ЭССХН.

DE BEEMSTERMEÊR

DOOR DE NAARSTIGHETD EN ONGELOOFELYKE KOSTEN

DER
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DER FOOROUDEREN DROOG GEMAAKT,

DE GRONDEN DEN ONDERNEEMEREN FAN DIT ALLER-

DIENSTIGSTE WERK AANGEIVEEZ EN,

EN DE TWEEDE EEVW THANS GELUKKIGLTK WEER

ING EGAAN ZTNDE,

HEEßEN DE BALJUfT, DTKGRAAF EN HEEMRAADEN,

OP DEN ZELFDEN FERJAARDAG DER GRONDS-

UTTDEELINGE,

DEEZE NIEUWE HEXLWENSCH TE ZAAMEN GEDAAN

DEN 90 DAG VAN HOOIMAAND DES JAARS 17x2.

171г.

(0 Europ

Merkur.

Il.ftuk,

Methetcyndigenvan den veldtogt wasde

bekommering der Vereenigde Staaten , wel

ke zy , mids de nederlaag hunner benden

by Denain , en het verliezen van Douay ,

Quesnoy en Bouchain hadden opgevat,

geenszins geëyndigd, als niet weetendewat

lot het Vaderland ingevolge van de vecl-

vuldige afzonderlyke vreedehandelingen ,

die in Engeland nog geftadig haaren gang

gongen, lToudt te ondergaan. De Lord

Strafford, welkeom ze by te woonen , an-

dermaal derwaart ontbooden was, кwarn

ondertuflehen den (1) zesden van Winter-

maand vandaar weder in 's Graavenhaage,

i7£. pag. ajwaar hy den Staaten een nader ontwerp

overleverde om op dien voet, en zoo als

men dat in Engeland goedgevonden had ,

op te ílellen, wegens eenen vrcede met

Vrankryk in onderhandeling te treeden.

Een gedrag zoo trots , en een grondílag

zoo weynig overeenkomend met de voor-

deelen ,die hunne wapenen zoo veele jaaren

achter den anderen behaald hadden, kon

hen niet dan zeer onfmaakelyk voorko-

men; echter weetendeaan den eenen kant

hoe hunne geldkaflcn uytgeput en des in

geenen ilaat waaren om wel verre van

hunne krygsmagt te vergrooten, die op

den ouden voet langer te onderhouden, en

aan den anderen kant in achting neemen-

de hoe de Hertog van Savoijc, door de

(i)Raport belofteu van dat hem het Koningryk (г)

СогптЛ* Sicilië zoude gegeeven worden, van het

pag.88Í gemeene verbond was afgefcheurd en zieh

aan de ontworpen maatrcgels van 't Engel-

fchchof had onderworpen, beflooten zy

eyndelyk zieh 00k derwaart te wenden en

betuygden des den negenentwinrigflendier

zelve maand in eenen brief aan de Konin-

ginne geichreeven,¿áí zy van zins waaren

hen te ( 3 ) voegen by haare Mejeßeyt om te (3) Europ.

treeden in âe beraamitigen , die zy op Vßuk

van den vreede had genomen, om die ge- 17 13. pag;

zamentlyk op den zelfden tyd tefluyten en IXU

tekenen , als mede om met haare Majefteyt

nieuwe verbindtenijfen aan te gaan, zoo

over de erfvolging des Britfchen ryks als

den beôogden voormuur in de Room/che Ne-

derlanden, midsgaders daarvan een nieuiv

verbondt , en dat zelfvoor het tekenen van

den vreeâe op te rechten. Ingevolge van dee-

ze verklaaring lietende Vereenigde Gewes»

ten zieh in eene afzonderlyke vreedehan-

delinge met Vrankryk in. Welk voorbceld ,

onaangezien de Keyzer en 't ryk, op

den voet door den Engelfchen Afgezant

overgelevcrdjVolflaagen weygerden eenen

(4) vreede aan te gaan , door de Koningen Merkur0*'

van PruyíTe en Portugaal echter gevolgd i.ftuk, "

wierdt, zoekende dus ieder zoo veel hy I7»3- PaS»

konde nog eenige byzondere voordeclcn

te bedingen. Invoege men op deeze af

zonderlyke vrcedehandelirjgen , waarby

Vrankryk aan die onderfcheydene Moo-

gendheden niets meer afilondt,dan het^)

wilde quytzyn, niet onaardig deezen leg-

penning kan toepaflen , welke ten ge-

bruyk van 'sKonings Ichatkamcr met den

aanvang van het volgende jaar gemaakc

is.

89.'

(y) Raport

van *t geh.

Committé

pag. 1 05.

Het kopttuk van Koning Lodewyk is wederom op de voorzyde omringd door deezen zynen

gewoonlyken tytel :

Uli "Deel. Ccc ccc ce LU-
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171a.

(r) Europ.

Merkur.

Il. [luk ,

1712. pag.

303»

(2) Europ.

Merkur.

Il. iluk,

1712.. pag.

305°

171;.

(3) Europ.

Merk.

Liluk ,

1713. pag.

n.9.

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

Op de tegenzyde ziet men drie fmids den vreedefiai van Merkuur fmceden, onder deeze

fprcuk:

SUA CUIQUE MINISTRAT.

¿JN IEDER VERSCHAFT HT HET ZTNE.

Eyndclyk leeil: men nog op den voorgrond diet zelfde zyde dit opfchrift:

T R E S О R R О Y A L

VOOR DE KONINGLTKE SCHÄYKAMER 1713.
ŕ

Eer de Vereenigde Gewellen deeze ge

dwonge roetred deedcn was ’er een fiil

íland van wapenen den zeventien van (r)

Slagtmaand tuflchen de Koningen van

Vrankryk en Spanje aan den eenen, en

den Koning van Portugaal aan den ande

ren kant door hunne Wederzydlche Ge

zanten voor vier maanden te Uytrecht

geflooten, uyt krachte van welken de

Portugeefche hulpbenden, het zy te wa

ter het zy te land, uyt Katalonie naar

hun rykmoeften terug trekken, en federt

den eerlien van Wintermaand geene de

minfle hulp den Keyzerlchen in dat gewell

mogten toebrengen. Weynige dagen laa

ter wierdt de voorheen ingegaane fiilûand

van wapenen (2) nog vier maanden ver

lengd, en in den aanvang des nieuwen

jaars een nieuw verbond zoo wegens de

vallgeflelde erfvolging der Britfche kroone

in het Huys van Hannover, als wegens

den voormuur, dien de Vereenigde Gc

wel`ten in de Roomfche Nederlanden flon

den te hebben, tufl'chen haare Britfche

Majelleyt en hunne( 3) Hoogmoogendhe

den,volgens hunne hiervoorgedaane aanbie

ding, geilooren. Hier door fchcen nu de

oude vertrouwendheyd tuchhen die twee

zeemagten herlield, en wierden de tot nog

toe gcweygerde vrygeleybrieven voor де

ЗраапГсЬе Afgezanten den negenden van

Lentemaand door de Vereenigde Staaten

171;.

verleend: zulks men den Hertog van Os

funa als eerflen,/en den Markgraaf van

Monteleon als tweeden volmagtigden der

Spaanlche(4)kroone eeritdaags te Uytrecht (.4) Europ.

had te wachten. Alwaar den veertienden Merk.

dier zelve maand nietalleen een fiilliand ‘willusk ’PI

. ~ 8
van wapenen tuflchen den Koning van 264.

Vrankryk en den Hertog van Savoije

wierdt geflooren , maar ook nog eene voor

waarde getroffen en ondertekend , volgens

welke het Prinsdom van Katalonie en de

eylanden Majorka en lvica van alle Key

zerlyke en verdere hulpbenden der Bond

genooten moelien worden ontledigd ,

zullende de zelven, de aldaar nog zynde

Keyzerin, haar (5) hofen allen , die haar (s) Europ.

zouden willen volgen, met hunne pak- {vigli

kaadje door de Engellche oorlogfcheepen „à im.

naar Italië gebragt, alle gevangen te weer- 103

kanten op vrye voeten gefield, en eene al

gemeene qnytlehelding en vergeeving voor

de zulken , welken de wapenen tegen Ko

ning Philips hadden opgevat, aanllonds

afgekondigd worden. Aldus wierden de

meelle hinderpaalen, welken het íluyten

van den vreede tot nogtoe verhinderd had

den, genoegzaam uyt den weg gernymd,

alles fchikte zich meer en meer tot den

vreede en gaf de bleyde hoop van dat

gewenfchte geluk eerlang te zullen aantref

fen in Vrankryk gelegenheyd tot het mun

ten deezer legpenningen.

 

I De voorzyde van den eeriien is gclyk aan die van den voorgaanden en verbeeldt op de tegenzy

de eene zee, welke voorheen door de geweldige oorlogswinden beroerd, nu op ’t liefiyk geblaas

der opgellcegene zecnimfeu zich tot kalmte zet; waarom daarboven liant:

REQ
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RECREAT SPES LiETA SERENI.

DE BLEÏDE HOOP VAN 'Г MOO I WEEK VERQUIKK

Onder welke verbeclding nog op den voorgrond dit opfchrift ftaat :

MARINE 1713.

VOOR DE ZEEZAKEN 171J.

1713.

II Welke rugzyde,ook wel met eene verfchillende voorzydc gepaard, des rondom de geharna*

île beeldenis van den Graaf van Toulouze in den rand deezen lytcl voert :

Louis ALEXAndre DE BOURBON, Comte DE TOULOUSE,

ADMIRAL DE FranCE.

LODEfVTK ALEXANDER VAN BOURBON, GRAAF VAN

TOULOUZE, ADMIRAAL VAN

VRANKRTK.

(1) Europ.

Merk,

ll.ftuk,

17ц. pag.

5»-

(г) Europ.

Merkur,

ll.ftuk,

17 ti. pag.

147.

(3) Europ.

Merk,

ll.ftuk,

I7"« P»g-

»76.

(4) Europ.

Merkur.

ILftuk,

1 7 п. pag.

181.

(j) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1713.

pag. 19г.

Gelyk her. komen der Franfche en

Spaaniche kroone op een hoofd (1) wel

voornaamelyk eene der grondoorzaaken ge-

weeft was , waarom de Bondgenooten

voorheen de wapenen hadden opgevat,zoo

was , om dat te weeren ,nu door de Konin-

ginne van Engeland bedongcn dat 'er voor

't fluyten van den vreede een wederzyd-

fche afftand, te weeten door Koning Phi

lips van de Franíche , en door Koning

Lodewyk en de Franíche Prinièn van de

Spaaniche kroone op de allerplegtigfte

wyze zoude moeten gedaan worden. Om

den Spaanlchen afftand op Vrankryk by te

woönen was de Lord Lexington met een

Engelfch oorlogfchip te (2) PaíTage in Bis-

kaije den zevenentwintigften van Herfft-

niaand des voorgaanden jaars gebragt, van-

waar hy zieh nâar Madrit begaf, alwaar

den vyraen van de daaraanvolgende Slagt-

maand in de tegenwoordigheyd des Engel-

fchen Afgezanrs, en ten overftaan van alle

de leden (3) van den Raad van Staate en

de hoofden van 's Konings Huys de gemei

de afftand op eene zeer plcgtige wyzege-

fchiedde, en federt door de befchreevene

Ryksftaaten ( 4 ) wierdt goedgekenrd en

beveftigd. Tot dat zelfde eynde waaren

in Vrankryk de Hertog van Schrewsbury

en de Heer Prior, als gemagtigden van

Grootbrittanje verfcheenen , zulks de Her

tog van Orleans ten hunnen overflaan den

negentienden van (5) Slagtmaand te Parys

den bedongcn afftand op Spanje deed,

't gene vyf dagen laater door den Hertog

van Berry te Marly wierdt naagevolgd,

waarby en de een en de ander afftondt van

alle het kroonrecht op het Spaanfche ryk

zoo voor hen , hunne Rinderen en der zel-

ve afkomelingen, midsgaders tot bevefti-

ging van dien dat met plegtige eeden ophet

(6) Evangeliboek ftaafden. Welke drie

onderlcheydene afftanden door den Fran-

fchen Koning, volgens de begeerte derEn-

gclichc Koninginne, in Lentemaand dee-

zes jaars 00k te Verfailles op de aller

plegtigfte wyze onder eeden (7) wierden

goedgekeurd en bekrachtigd, en gevolg-

lyk de openebrieven, in Wintermaand des

jaars zeventienhonderd voorheen ten be-

hoeve van Koning Philips verleend , waar

by die (8) Prins tot de erfbeuring der

Franfche kroonen bequaam verklaard was,

als nu van onwaarde zynde , 00k met een

hcrroepen , midsgaders de thans bepaalde

erfvolging der Spaanfche kroone, by man

gel van wettigenaakomelingen van Koning

Philips, in het Huys van (9) Savoije , met

uytflayting van dat van Ooftenryk,onwe«

derroepclyk beveftigd, als zynde afgedaald

van de Prinfes Katharina Dochter van Phi

lips den II, Koning van Spanje. En hoewel

'cr veelen waaren welken váft ftelden, dac

deeze afftanden hoe plechtig 00k gedaan,

by voorkomiogc van 'tgevreesd geval ,van

geene meerder kracht en verbindtenifTe in

Vrankryk, dan de voorigen zoo door An

na ( * ) Maria , als Maria (f) There/a ,

eertyds gedaan , zouden geacht en naage-

komen worden , zoo vindt men echter de

gedachtcnis deezer wederzydíche afftanden

op den volgenden gedenkpenning bewaard.

(6) Europ.

Merkur.

Il Лик,

1713- F»*'

189.

(7) Europ.

Merk.

I.ftuk,

1713- РФ

191.

(8) Europ.

Merkur.

I. ftuk ,

1713- PaS<

193.

(9) Europ.

Merkur.

II ftuk,

1711. pag»
178. •

(*) II. Dul

/Ï/.94.

(f) ll.Dttt

Ccc ccc cc z Rond-



 

“) Europ.

erk.

I. пик,

1713. pag.

107.

(a) Europ.

Merkur.

l. ûuk ,

1713. pag.

1.19.

‘ ` NAND! JUS MUTUO SMENTI)

REMISSUM' -

l DI'CXIII l

Rondom het kopftuk des Franfchen Konings leeft men in den rand dcr voorzyde deezen

tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWIK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Op de tegenzyde ziet men Vrankryk en Spanje als gehelmde vrouwen , boven den altaar des

vreedes, den wederzydfchen gedaanen affland met ceden beveiligen 3 tuiTchen dit om- en op

fchrift :

SALUTI PUBLICAE REGNAN DI JUS MUTUO

SACRAMENTO REMISSUM

MDCCXIII.

TOT WELSTAND VAN ’T GEMEEN HET RTKSERFRECHT,

DOOR WEDERZTDSCHE EEDZWEERINGE,

AFGESTAAN 1713.

De Vereenigde Gewelien bellooten heb

bende, naar ’t Engelfche ontwerp, met

den Franfchen Koning het verbond van

vreede aan te gaan , benoemden ícdert den

Heer Valkenier van Amflerdam en den

Heer Radëus uyt Zeeland (r) om, onder

opzigt der reeds benoemde Staatfche Ge

zanten , het verbond van koophandel tus

íchenVrankryk en den Vereenigden Vryen

Raat ор te flellen. Invoege , naa heteene

en andere verbond ontworpen en in vollen

ílaat gebragr was, die beyden te Uytrecht

door de Heeren Huxelles en Menager We

gens Vrankryk, en door de Heeren van

Randwyk, Buys , vander Dufien, van

Gheel, van Rheede, van Goslinga en van

Kniphuyzen wegens den Staat den elfden

van Grasmaand wierden ondertekend ;

waarvan de tyding door den Heer (2)

Scheltus, Geheymfchryver des Gezant

fchaps, aan hunne Hoogmoogendheden in

’sGraavenhaage gebracht, en hy deswe

ge door de zelven met eene goude ke.

ten en eenen daarvan afhangenden gedenk.

penning begiftigd wierdt. Zulks de Ноо

ge Overigheyd den dertienden ’snaamiddags

dit gewenfchte nieuws onder trompetge.

{chal de gemeente liet bekend maaken,

den Hemel deswege in de kerken dan,

ken , en veelerhande foort van vreugde

rekenen aanrechten. Gevolglyk de getrof

Ее verbonden aan de byzondere (3) Staa

ten gezonden en ook eerlang de verzogte

goedkeuringen van allen ingekomen zyn

de wierden den negenentwintigílen (.1.)

door de Vereenigde Staaten onder het M

groot zegel goedgekeurd en bekrachtigd,

Zulks, mids drie dagen te voore ook debe.

krachting van ’t Franfche hof te Uytrecht

was ingekomen, de wederzydfche n r.

wiifelrng

( )`Euro aIâerkur.PA

l. пик ‚1 ~"

1713. рад;

261.

(4) Europ,

erkur.

I. lluk ,

1113-1-11
243
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(i) Europ.

Merkur.

I Пик,

1713. pag.

294-

Гг)Еигвр.

Merk.

I.ftuk,

1713- P-g-

30».

wifiêling nog den twaalfden van Bloei-

maand geichiedde. Aldus had die groot

werk eyndelyk zyn volkomen beflag: de

uytgewiíTelde vreede (i) wierdt den twee-

entwintigften op de gewoonlyke wyze in

*s Graavenhaage afgekondigd , en tcgen deb

veertienden van Zomermaand een pleg-

tigc dank* en bededag uytgeichreeven.

Op wiens avond men een overpracbeig

vuunverk, 200 door de Algemeene Staa

ten, als de byzonderen van Holland (г)

in de vyver van 's Graavenhaage terzyde 1713-1

van hèt hof zag affteeken , en от welken "="~

te zien de buytenlandfche Afgezanten op

het buys van Graaf Maurits verzogt en

onthaald (3) wierden. De gedachtenis 00k мегкш°р'

van deeze geflootene verbonden, waardoor i.ftuk,'

de Vereenigde Geweften van de voorheen *^3, pag*

opgevatte bekommeringen verloft wier- *

den, vinde ik doox de volgende penningen

vereeuwigd, wier eerfte en grootfte door

de Staaten van Vriefland gemaakt is.

I DeVreede en Vryheyd , ftaande op eenen ilapel afgclegde en verbrokene wapenen, vertreeden

den Nyd en omarmen elkander op de eene zydej wier randfchrift is: i í

1NVIDIA FREMENTE, РДХ ET LIBERTAS TRIUMPHANT.

TERfVTL DE NTD KNARST, ZEEGEPRAALEN DE

VREEDE EN VRTHETD.

Boven twee uytftortende overvloedshoornen en verfcheydene fcheep- , bouw- , fchilderkundige

en andere gereedfehappen is de vreedeftaf van Merkuur, die 00k hec zinnebeeld van den koop-

handel is, onder deeze byfprcuk opgerccht :

HAEC MUÑERA PACIS.

DEEZEN ZTN DE GIFTEN VAN DEN VREEDE.

Op den Vierkanten voeiftal zelf , waarop de twee overvloedshoornen. leggen , ftaat dit op

ichrift:

Ddd ddd dd PA.



65* ' À N E. ttf Е R ÏL ГА N DSC H>EL >. :

1713.1 :Sv; . .•..■•./•:•;>'.. - -иг .-./i ¿ ,:i -1 .'

PAßBvTilAJECTI EX BftfRl&Url №LLO 1&Е$Ж1ДГиЗД»Шкшш

■V' • FRISïa DEP'íítati FIERI JUSSERÜNT Anno

• M .п. i- . í IO CCXJII.

-,

! Я4%$№&.:ПВ^&МЛЬХ10йEN 'DÁÁrSTÁAIÚN, KAtíC:. . ! r .

FRIESLAND

DEBZEN DOEN MAAKEN IN НЕТ JAAR 174.

II Op de cene zyde van den tweeden fluye de getroffe Vreede den tempel van Janus, aan

viens deurílyl de oorlogsgod geboeid lege , even gel ук op de deur zelve die opfcbiift

ibut:/. ' -\

ANNO M D С С X III.

IN Г JAAR 1715.

V. « . ■

In 4 veifchiet houdt Merkuur, befcherragod des koophandels, ecnen wimpclj op welken en

den voorgrond deeze woorden gefteld zyn:

EUROPiE PAX REDDITA TRAJECTI.

f; DE VREEDE AAN EUROPA TE ÜTTRECHT JFEER-

GEQEEVEN. "s~

In 't veifchiet der tegenzyde ziet men verfcheydene koopvaardyfcheepen in eene bedaardezee on-

derzcyl, en voorwaart aan den zeeoever cene vrou gezeeten, welke, door cen Hemel fch liehe

beftraald, in de eene hand den hoorn van overvloed cn, in de andere cenen vreedetak houdende,

hec zinnebeeld is van hec bevreedigde

EUROPE.

EUROPA.

■ ь.-ди:.'.. ■ -, : ;-' .<« -, \ ,»fc« '/ ■■ .v.''!

III Bovcn de ftad Uytrechc й егр de cene zyde de vlugge tyd, nevens- dífc nmdícfirift , ver»

bceld:

QÜAESITAE TEMPORA PACIS EUNT.

Ï- . '.i'.-. . * Л . . Л V :. • Lv. í '

DE TTD FAN DEN GEfFENSCHTEN FREEDE KOMT.

S t aande voorts nog op den voorgrond: .....

FOEDERE ICTO.

»Г FERBOND GETROFFEN ZYNDE.

Op de tegenzyde ziet men, ten overftaan van Merkuur, die op eene geldkift zit, debefcherm»

god des koophandels en tydingbrenger van den vreede is, door ewee Im ids de nu onnut gewordene

wapenen vexbreeken. Hct om- cn opichrift luydr aldus ;

DIF-
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DIFFINGITE ARMA, PAX EST III EIDuom APRILis

С1Э 1Э CCXIII.

VERSMEEDÏ DE IfAPENEN, HEX IS FREED E DEN ii VAN

GRASMAAND 171 3.

IV De laatfte , die een vrocdfchapspcnning van 's Hertogenbofch is , vcrbeeldt voorwnart de

Boflche Maagd en in 4 verfehiet die itad zelve, tuflehen dit om- en opfchriit der cene zyde:

AGUNT IN PACE Senatus Populusqjîe Silvaducensis.

DE RAAD EN 'T FOLK FAN \S HERTOGENBOSCH ZYN

IN VREEDE.

Op de tegenzyde zit Mars in den eenen hoek op eenen ftapel wapenen geboeid , en in den an

deren fpeelen twee kindertjes, raids de Vrcede, die in 'c midden cenen hooin van ovcrvloed uyt-

ftort , getroffen is. Het randfehrift is: \

TEMPORA OPTATA CID 1Э CCXIII.

DE GEWENSCHTE tYDEN 171 3.

Gelyk de Engclfchcn houueu te Lon

don geoiaakten vrcede toe pogtoe allccu

haddcu uytgefteld te onderfchryven op

dat die, gclyk dc Britlche Koningin aañ

beyden de huyzen van het Parlement vcr-

klaard had , algemccn mogte zyn % zoo

wicrdc die nu 00k op den zelfden dag ge

lyk 00k het verbond van den koophandel

door dç; £tt9fçheve& B.rfrfchc Afgçzanten

te Uytrecht oudertekend/, waart>x ». ЬлЬак

ven het flechten der veítingwerken егдЬат

(i)ix art. ven van (1) het reeds ingeruymde Duyn-

(1) IV art. kerke, de erfsiolgiog in net buys van (2.)

Hannover wierdt- crkend , de ouwetPig ver-

klaardc Prin&van Waljes verpHçt Vrankryk

te verlaatcn, de gcdaane afilanden tuflchen

(3) viart. Vrankryk en (3)Spanjebeveitigd, de bay en

(4) X. XI 'tgevveft van (4)Hudfoe, hcr/eylaod Sint

enz. artic. Chriiloffel en verfcheydene andere gewes-

ten in de Weftindiën aan die kroone voor

eeuwigafgeftaan. Omdetyding van ditge-

floote verbond, wicus tekening men zoo

naadruklyk in Engeland had aangedron-

fen, derwaart re brepgen , was, de jonge

iecr S¡nt John, 'Zopn van den Geheym-

ichryvcr van Staat vooraf naar den (5)

Briçl ye/reysdom alles tot eenen fpoedigcp

>7»3-?»g- oYçrtogt naar dat ryk te doen vervaardt-.

gen, zuïks hy met zoo aangenaame ty-

ding den veertienden (6) aan 't Engelfçhe

hpf verichcen. Waarop het kanon van

den Tour geloil ь vcelvuldige vreugdevuu-

ren door de Torys bedreeven en haare

Majeflçyt zelvc zoo door de uytheemfche.

Afgczaptcn » eygene Staatsdienaarep als

hovelingen begrpet wierdt. Den twintig^

ften 's morgens wjerden de gcfloorene ver-

bonden, door haare verleende goçdkeuringe,

ça het grpot zegcl. bckrachti^cj, mids^aders

U) Europ.

Merkur.

I ftuk,

(6") Europ.

Merkur.

I. Auk,

17 13. pag-

j den volgenden dag met den Brenger weer

te rug naar Uytrccht gezonden om tegen

die van Vrankryk uyrgcwiíTeld te worden:

gelyk dat dan 00k den negenden van (7) (7) Europ.

Bloeimaand gclcHieddb: * TcVzelven cbge ^e^r*

dat deeze bekrachjeiging verriçht wierdt, i^.^ag.

vergaderdè het Parlement, m *i welke »94«

' haare Majeftcyt ten drie uuren'snaamiddags

yerbeen \\a he*. íí.v#tei\ tjçr gemeldc

; уегЪвцДер kennjs .gaf en wegens deezebe-

k^pdçnaaking door beyden de (8) huyzen ^e^urop"

bedankt wierdt. Sedcrt hieldt men in En- i.flukUfr*

gehnd. eenen plegiigen dâ£kdag,en hoe- '7>з- p>g.

wekde Ko«iögi»dettGod*die«ft by die gc- ^3, №

legenheyd in ¿fe Sinfc ■PedVyèlsketk' niéï hàd • тт ■ • î

bygewoond, zulk's cte Lords zieh 'mé¿ :

hunne eyge karroíTen ilecht doof twee paar- . •' .-4

den getrokkcn derwaart vervoegdcn, mids

zy nog nietgeheel vaD de jigt, waarmede

(9) zy gequelä was geweeft.Tierfteld was, (9)Europ.

ZQO¿kwam zy echter den zevenentwintig- Merkur,

ften van Hooimaand met eene karros van „Д"**

Kenfmgtpn te Sintjames, en ten twee uu- 8$.

ren 's mjddags met 'de gewoonly^e plegtig-

heden, worden^e in eene draag^ocl'.p^ei

draa^en^ (19) in 't Hoogerhuvs^ alwàar (to)Europ.

86.

zy op den troon gezecten haare toeítém^ îî.^uk,

ming op vcelç oñtworpene rykswiçftèn 1713- pag.

gaf, en voorts beyden dç tluyzen, vóor

de ïngewilligde pnderftands^elcîen fen bcT

weeze hulpë bedankt hebbende , ¿qár -d'en

Kanfelier 4e naaíle zitting van 't Parle

ment tot den achttienden van Opgílmaand

deed uytílellcn , midsgadcrs ter ^cdachté-

nis van den te Uytrecht pen^aaktén vrce

de aap ieder lid van (1 1) het Hoogerhuys

den. groptílen , en aan die van 't £.agerr

huys den kleynflcn der twee yplgeu.de

pen,pingep y?" goud , uy tdcçlen. 1 ? .

Ddd ddd dd * I en II.

■

Ci i) Eur.

Merkur.

II ftuk,

1713. pag.

89.
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174- ■

i

I en II. Het ficrly к gelauricrdc borAbceld der Engelfche koninginnc ftaat op de voorzyden j\

omzoomd door deezen tytel :

ANNA, Dei Gratia MAGnje BRItanhije, FRancia ET

HIBerniak REGina.
. . . ■.■ ■ - 'i

ANNAy DOOR GODS GENADE KONINGIN VAN GROOT- = **»

BRITTANJE, VRANKRYK EN - . -i

1ERLAND. • • /

. • .' X'. . I

Op de tcgenzyden ziet men in den eenen hoek verfcheydene fcheepen in eene bedaarde zee , en in

den anderen van twee huyslieden den eenen zyncn akker ploegen en den anderen dien bezaijen}

(0 Horat. terwyl Grootbritranje, in de gcdaante van Pallas, in de ecne hand zynen fpeer en in de ande-

Carm. lib. re cenen vreedeeak houdt. De randfehrifcen , ontleend van (i) den Romeynfchen Lierdich-

IV. od. 14. ter э luyden aldus: /

COMPOSITIS VENERANTUR ARMIS MDCCXIII.

ZY VIEREN НЕТ NU DE WAPENEN NEDERGELEGD

ZYN 171$.

(1) Europ.

Merkur.

II. Üuk,

1713- pag.

36.

Ten zelven dage Wierde 00k te Uytrecht

door den Graaf van Tarouca cn den Heer

Lodewyk da Cunha als Porcugeefche Af-

gezanten het vreedeverbond met Vrank-

ryk getekend en, raids de landen dier kroo-

nen geenszins tegen den anderen in Europa

lagen , naa 't herftellen der onde vriend-

fchap, daarby de grensfeheydingen van

de (2) rivier der SJmazoonert, de eygen-

dom van de kaap de Noord, de vrye bc-

zetting der fterkren Araguar't en Camau

en voorts al het o-verige in Amerika gere-

geld. Aanden Herrogvan Savoije, want

die had mede op den zelfdcn dag zynen

vreede gemaakt, was de hiervoor bepaal-

de Spaanlche erfvolging op nieuws beves-

tigd. Het Koningryk van Sicilië* en alles,

wat längs 't Water is gelegen van de Alpes

en de zyde van Piémont, afgeíhan, raids-

gaders net Hertogdom Savoijc cn Graaf-

fchap (3) NiiTa met alle hunne fteden,

plaatfen en üerkten , voorheen door de

Franiche wapenen veroverd, in den tegen*

woordigen ftaat wedergegeeven, en voorts

de verkryging van die landen van den Key«

zer verzekerd, welken hem by het ver-

bond van den achtflen van Slachtmaand

zeventienhonderddrie (4) wel beloofd doch

tot nogtoe niet gegeeven waaren. Eynde-

lyk was by het vreedeverbond tniïchen

Vrankryk en Brandenburg op den zelfden

dag geilooten , die Keurvorft voor Koning

van PruyfTc en wertigen Prins van Nenf-

chatel cn Vallengien crkend, en hem dein

(3} Europ:

Merkur.

II ftuk,

1713. pi|,

46,4701

48.

(4) Europ.

Merkur.

II Пик ,

•713- P-f-

49.

bezit
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bezit hebbende Нас! Gelder en de verdere

(пЕшор- plaatlen en landen van' ’t Spaanfche (I)

Gelderland afgellaan, welken hy onder

1113- pas» den naam en’t wapen van Prius van Oranje

4°' mogte bezitten, door dien hy dat Prius

ldom, als erfgenaam van den overleeden

KoningWillem, voor eeuwig aan de kroon

МЕШОР. 'van Vrankryk by het (z) tiende lid des

Mm" ь а m d d blr
‚так, ver on sa on t, on er eo te vanvoor

1113. pag. deezen afûancl borg te blyven en aan de erf»

4" genaamen van den overleeden Erfüadhou~

der vanVrielland de behoorlyke voldoening

te zullen doen erlangen. De bekrachti

ging des Franfcben Konings van dit en de

vier voorige geflooten verbonden wierdt

( E deu zesentwintigften van Grasmaand te3) mi» .
Merkur- Uytrecbt gebragt, als zynde tien dagen te

lx'ßàlfëag, vooren door den Ridder van Beringen te

з61. Verfaillcs, (3) aan den Koning overhan

 

digd en federt met zyne goedkeuringe be»

veftigd, zulks de uytwillelingen daarvan

te Uytrecht zynde gefchied, den tweeën

twintigflen de vyfdubbele Vreede , met

Grootbrittanje, Portugaal, Pruyfle, Sa

voije en de Vereenigde Geweften gefloo

ten, door den Heer Argenfon (4) onder

trompergefchal te Parys wierdt afgekon

digd, drie dagen daarnaa een prachtig

vuurwerk op de Greve aldaar afgeßooken ,

en voorts nog des avonds een treflyk baal

op het Stadhuys, naa dat men in de hoofd~

kerk dier (lad, op de uytdrukkelyke aan

fchryving des Konings, den Ambroziaan

lchen lofzang in dankbaare erkentenifl'c we

ens de gellootenewreedcn had gezongen :

welke vyf gezamelyk aanleyding tot het

munten van deeze penningen hebben ge

gecven.

. и

` . PAX ULTRMECTENSIS

mumsM-Dcc-Jm 

1713.

(4) Europ.

Merk.

ll. fluk ,

r7 r3. pag;

2.85 en

2.86.

I Op de voorzyde van den eerûen leell: men, rondom het kopíluk des Franfchen Konings,

deezen tytel:
k

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

1 “д; 1111 Фее].
Ecc eee ce LO‘
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L0DEW1K DE GROOTE, ALLERCHRISTELYKS1E

KONING.

Aft'reë, gezeté op cene heldcre wölk, daak op de tegenzyde uyt dea hoogen Hemel neder, en

hoadt in dé eene hand den overvloedshooren en flangeítaf des vreedes, en in de ander cene ge-

lykhartgtede weegfchatal, waarmede de beltngen der vyt bevreedigde Moogendheden waaren af-

gewoogen en ieder >t zyne toegcdcclJ j zulks nu de weneld alie heyl , volgens dit om- en opíchrift,

had te wachten :

SPES FÊLICITATIS ORBIS PAX ULTRAJECTENSIS, XI

APRILIS MDCCXIir.

DÊ BQOP VAN 'S WERRELDS HEYLSTAND IS DE VREEDE

TE ÜTTRECHT, GESLOOTEN DEN XI FAN

GRASMAAND 171 J.

II De eene zyde van den tweeden verbeeldt in 't verfehlet het ftadhuys van Uytrccht, waarop

de zamenkomften gehouden zyn, en daarboven in de wölken den vreede, naar welken als zynde

van eenen ovcrvloedshoorn en olyftak voorzien, de onder vcrbeeldc burgers hunne banden enhoof-

den uyt verlangen , onder dit byfchrift, opheffen:

PAX ADES.

КОМ VREEDE.

Op den voorgrond dier zelfde zyde leeft men nog dit opíchrift:

TRAJECTI AD RHENUM PAX FACTA EST XI APRILIS

M D С С X I I I.

DE VREEDE IS TE UYTRECHT GEMAАКТ DEN 11 VAN

GRASMAAND 1713.

Het rugftuk verbeeldt Grootbrittanje in de gedaantc eener vrouwe, welke eenen olyvenkranj

boven zes vorftlyke kroonen houdt, en waarop gelyk 00k op de banden van het nevenftaandc

Europa een Hemelfch licht neerdaalt, zynde het altaar, waarop die kroonen leggen, met de wa-

penfchilden van Vrankryk, Grootbrittanje, Portugaal, Pruyflè, de Vereenigde Geweften cn Sa-

voije behangen, en de bovenrand met deeze fpreuk beftempeld:

1

FAC DEUS ETERNOS PACEM PACISQUE MINISTROS.

LAATy О GODÏ DEN VREEDE EN DE VRE EDEMAAKERS

. EEUWIG BESTANDIG ZYN.

Wie nu deezen penning van zoo fchoone vinding gemaakt heeft, geeft het opfchrift van den

voorgrond tc kennen:

NICOLAO CHEVALIER CUM PRIVILEGIO.

DOOR NIKLAAS CHEVALIER MET VOORRECHT

GEMAAKT.

ш
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III Binnen deezen tytel voert de voorzyde van den laatften hct kopftuk van dçn Fianfchen

Konirg:

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWTK DE GROOTE.

Voorts, om te weeten tot wiens gebruyk dees legpenning gemunt is, zoo leeft men op den

voorgrond dier zelfde zyde dit opfchrift :

COMITIA OCCITANI^E: 1714.

StAATSFERGADERING FAN LANGUEDOK: 1714.

Op de tegenzyde leeft men, zoo rondom als binnen eenen olyvenkrans, di: byfehrift:

CUM ANGlis, BATavis, SABaudis, PRUSSicis ET LUSITanis

PACE INITA 171J.

DE VREEDE MET DE ENGELSCHEN, HOLLANDERS, SA<

FOIJAARS, PRUTSS1SCHEN EN PORTVGEEZEN

AANGEGAAN 171?.

(1) Europ.

Merk.

I. ftuk,

1713- Pa8-

Het hiervoorgcmelde en te Parye op de

Grève afgeftooke vuurwerk was nictalleen

door den Prins Ragotsky , welke den Key-

zer ftaande dees oorlog door den gaanden-

gehouden opftand der Hungaarcn de ban

den vol werks gegeeven had , maar 00k

door den (1) Keorvorft van Bcijcre zelfs

bygewoond. Want dees Prins zyndeover-

tuygd van de groóte zorgen, welken de

Fraufche Koning by alle gelegenheden , en

nog Iaatftlyk by hét íluyten van het vree-

deverbond met de Vereenigde Geweilen,

zoo tot zyne als zynsBroeders herftellinge

had laaten bly ken ,was tydig aan 't Franfche

hofverichecnen om Koning Lodewyk , гоо

wegens het íluyten van den vyfdubbelen

vreede geluk tc wenfehen, als voor dege-

nomeae maatregcls,opdc allerverpligtenfte

wys , te bedanken , welken het zyne Ma-

jeftcyt by 'с aangaan van den zefven met

zoo veele wyshcyd ter zyner herftellinge

behaagd had in acht te neemen. En ze-

kerlyk de Franfche Koning had by zynen

Kleyuzoon nietalleen re wege gebragt, dat

die, om des Keurvorften herftclling door

de verruyling naamaals des te gemaklyker

tc maaken , aan hem den eygendom van

het Koningryk Sardinie afftondt, maar

00k by 4 vreedeverbond der Vereenigde

(г) Europ. Xjewcuen bedongcn,dat de Keurvorft zou-

L ftuk!' de in bezit ЫУveu vaa de ftad en het Hcr'

1713. p'ag. togdom Luxemburg , van de (lad (г)

"7# en 'c GraafFchap Namen, van de ftadChar-

leroy, midsgadcrs van alle de inkomften ,

gercchtigheden en afhangelykheden der

zelven tot dat zyne Keurvorûlyke Door-

luchtigheyd zoude geíleídf zyn, zoo in (3) Europ;

't bezit van het Koningryk (3) Sardinie, Merk.

als id den fang van Negcnden Keurvorft en ,'713. ptg;

haare voorhcen verloorenc Staaten, uytge- »39-

zonderd alleen de Opperpalts, ter oorzaa-

ke die door den Kcyzcr, ftaande dees

oorlog, aan het Keurpaltfifche Huys was

gefchonken. Hcbbcndc voorts nog hun-

ne Hoogmoogendhcden , by twee afzon-

derlyke en ondertekende verdragpunten

ten zelven dage by *t maaken van den

vreede bcloofd , alle die fanden, welken

hen voor het Huys van Ooftenryk by het

vreedeverbond ч'аагеп afgeftaan en van

welken zy reeds in bezit waarcn of nog

ftonden gcftcld tc worden, geenszins aan

4 zelvc Huys te zullcn ioruymen, dan

naa dat de gemclde Keurvorft in het Ko- , yr> ^

i / ч о j- • ■ (4)Europ.

ningryk (4) Sardinie en zyne eygene in Merkur.

Duytfchland leggende Staaten zoude her- !•*«*•

fteld zyn. En dus is *t, mids de Keyzer Ц0.З Р*

alsnog des zelfs herftelling Weygerde toe te

ftaan, dat de gemelde Keurvorft, onaan-

gezien alle de Roomíchc Nederlandcn by

het vreedeverbond met de Vereenigde

Geweftcn geflooten aan hen waaren âfge-

ftaan , echter de tytelen der voorhecaaati

hem gelchoukene Ncderlandea in dft ja«

nog op deeze tc Namen gemunte gddftuk-

ken voert.

Eee eec ее г MI
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I, II en III. Hct eeríle is ccn hecle, het twccdc een halve, en het laatfte een vierdedcel van

cenen ryksdaler, voerendc allen boven het jaar 17 13 zyn geharnaft borftbeeld op de voor- en

een gekroond wapenfehild op de tegenzyde , het gene zoo uyt die zyner ervelyke alsdehera voor-

heen gefchonkene Staaten is famengefteld. Voorts zyn de randen zoo van de voor- als keerzyde be»

ßempeld met deezen wydluchtigen tytcl:

MAXiMiLiANus EMANUEL,

Dei Gratia Utriusq,ue Bavariâî

SuPERIORIS PaLATINATUS, BrABANTIíE, Limburgi,

Luxemburgi ET Gblria DUX;

COMes Palatinatus Rheni;

Sacri Romani Imperii ARchid apifer ET ELEctorj

Landgravius Leuchtenber GJE;

COMes FlandrijE, Hannoni£ ET Namurci;

MARchio Sacri Romani Imperiij Dominus Mechlinia.

MAXIMILIAAN EMANUÉL,

DOOR GODS GENADE HERTOG FAN BETDEN DE

BEIJEREN,

DEN OPPERPALTS, BRABANT, LIMBURG, LUXEMBURG

EN GELDERLAND;

PALTSGRAAF AAN DEN RTN; ■

AARTSSPTSDISSCHER EN KEURFORST FAN *T HETLIG

ROOMSCH RTK-,

LANDGRAAF FAN LEUCHTENBERG;

GRAAF FAN FLAANDRE, HENEGOUWE EN NAMEN;

MARKGRAAF FAN T HETLIG ROOMSCH RTKt

HEER FAN MECHELEN.

Niet zonder rede weygerde de Keyzer

deezen Keurvorft, naar het in Engeland

opgeítelde ontwerp , in zyne ontnomene

Staaten te herftellen , mids hy te gelyk de

Spaanfche kroon aan Koning Philips voor

eeuwig zoude hebben mocren afflaan , ora

welke te bekomea hetgroot verboad voor«

heen was aangegaan , door zoo veele

Moogendheden het harnas aangefchoo-

ten, en ílaande een tienjaarige oorlog,

zoo veel menfehen blocd vergooten. De

Graaf van Sinszendorf en 'sKeyzers an

dere Afgezanten hadden by 't openen der

famenkomft, nevens de overige Bondgc

nooteo ,
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(О Кагор.

Merk.

I.ftuk,

Ни. pag.

189.

(i) Europ.

Merk.

I.ftuk,

17 13. pag-

»73-

M

3) Europ.

"erkur.

I. ftuk ,

17 13. pag.

zig.

(4) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

17 13. pag.

110.

nooten,hunne eyflchen eertyds inleveren-

de dierhalven de wedergceving des Spaan-

fchcn ryks (1) geëyfcht, en hoewel de

handeling, mids hec niec willen fchrif-

telyk antwoorden der Françoizen, daaróp

genocgzaam was blyven ftilílaan, zoo

wicrdt de zelve echter ten huyze van den

(i)Graaf van Strafford federt wel hervar,

doch die bcvondt zieh toen zclfbuyten flaat

om hen op zoo geivigtigen cylch de ge-

wenfehtc voldoeniug tc können bezorgen ;

invoege dc Keyzerlyke Gezanten ziende

de overige Bondgenooten zieh naar de

ontworpene maatregels van Engeland fchik-

ken , en de lang gevvcygerdc vrygelcybric«

ven voor de Afgezanren van Koning Phi

lips 00k eyndelyk verleenen , der zelvc

aankomft te Uytrccht niet wilden afwach

ten, maar zieh uytdieftad eerft (3) naar

'sGraavcnhaage en federe te rug naar

'c Duytfche ryk begaven, om aldaar het

befluyt op de Franfche aanbieding te ver-

fhan, waartoe de tyd , om zieh te ver-

klaaren , voor den ecrften van Zomer-

maand (4.) bepaald was. Maar eer die ver-

fcheen, betuygde de ryksvergadering te

Regensburg, de voorßagen van den vree*

de , door Vrankryk aan den Keysur en bet 171%.

Ryk gedaany alte hard, ja zelf eene be- —

fchimpittg voor de glori des Duytfcben

volks , alsßrekkende tot omßoottng vandes

Ryks grondzvetten , en des niet aanneeme-

lyk te iveezen. *Dierbalven dat men , пал

de ongehoopte äfftheyding der overige Moo-

genàheden , die tot dus lang mede çeoorlogd

badden , het grootmoedig voorbeeid van zy-

ne Keyzerlyke Alajcßeyt diende naa te vol'

gen en tot redding van de 'Duytfche vry-

beydy zoo roemwaardig van de voorouders

ontfange , zyne uyterße magt en krachten

m te fpannen от met eenpaarig goed ver-

ßandy onàer de aanroepinge van den God*

lyken byßand in {s)àeeze recbtvaaràige $пЪя1*

zaakey den ryksoorlog tegenVrankrykmet H.fluk,

allen yver naadruklyk voort te zetten ; mids- p"8"

gaders zoodaanigen oorhg% voor de vree-

dt'Swetten , door Vrankryk zoo verachte-

lyk en onbillyk voorgefchreeven en de zelve

ßaavtrny, die gewislyk daarop volgen

zou , te flellen. Diergelyk wantrouwen ,

wegens het gevaar der aangeboodene vree-

desvoorwaardeu van Vrankryk, vindt men

opdeezen in Duytfchland gemaakten pen

ning insgelyks uytgedrukc.

Op de eene zyde is, onder ecnen regenboog, dc (lad ü TTRECHT (ULTRAJECTUM)

verbeelde, bclend met dit jaarduydend randfehrift:

si IVbet anna nIMIs non fIDIt beLga CoLorI.

ZOO ANNA TE ZEER AANPORT, ZOO FERLAAT ZICH DE

NEERLANDER NIET OP DIE VREEDE

KLEUREN.

Op den voorgrond leeft men onder deeze verbeelding nog dit opfchrift:

CONGREGATO 19 JANuarii CONVENTÜI LEGATIONUM

EUROPAEAE PACIS STABILIS SUASOR DAT

Dicat, Dedica t.

DE AANRAADER VAN DEN BESTANDIGEN VREEDE

VAN EUROPA

HEEFT DEEZEN AAN DE ZAMENKOMST

DER AFGEZANTEN G EGEEVEN, DEN 19 VAN LOUIVMAAND

OPGEDRAAG EN EN TOEGEWXD.

Uli "Deel. Ffffffff Op
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1 713. Op de tegenzyde ziet men eenen mansperfoon verfcheydene zwaare ftruykelfteencn van de

■ AFGEBROKE GEERTRUTDENBERGS CHE IN 'T J AA R 170p, (ANNI

MDCC1X ABRUPTA) van de LONDENSCHE IN 'TJAAR 1711 DOOR TAL-

LARD (ANNI MDCCX1 TALARdo) cn van de ÜTTREC HTSCHE УREEDE.

HANDELINGEN IN DE JAAREN 171z EN 171 5, (ANNI MDCCXII UL

TRAJ ЕСТ i , ANNI MDCCXIII ULTRAJECTi) regen ecncn berg buekenende

op eene zinnebceldige wys DEN FOO RTGANG DES FREEDES (PaCIS PRO-

GRESSUS) opeenftapelen > waarboven in den rand ftaat:

QUANTI PAX ISTA PERICLI EST.

VAN HOE GROOT GEVAAR IS DEES FREEDE.

(1) Europ.

Merkur.

H.ftuk,

1713. pag.

113.

(1) Europ.

Merkur.

H.ftuk,

1713- pag.

110.

Eyndelyk leeft men onder de bcfchreeve verbeclding nog deeze woorden op den voorgrond :

PRAELIMINARIA PACIS GALLicä.

DE FOORWAARDEN FAN DEN FRANSCHEN FREEDE.

Het achtervolgen van den oorlog tegen

Vrankryk aldus op zoo manmoedige wys

by den Keyzer en hec Rykzyude befloo

ten, toogen alle Duytfche krygsbenden

uyt de Roomfche Ncderlanden naar den

Bovenryn, alwaar de Prins van Savoijc al

les, wat van hcmafhing, verzorgde, laa«

tende (j) de van alle kanten in aantogt

zynde benden te Muhlberge, een kleyn

fteedrje in 'c Markgraaffchap Baden, tus-

icheu Philipsburg en Durlach aan den

Rynkant vergaderen, alwaar de beruchte

Etlingcr landwallen hunnen aanvang uee-

men. Invoege zieh alhier federt het laatft

van Bloeimaand, wanneer dit ryksbefluyt

genomen was, verfcheydene krygsbenden

lieten vindeu , die nog dagelyks door an»

deren verfterkt wierden. En dewyl 'er on-

dertulTchen nog verfcheydene ryksftandcn

in gebreken bleeven ora hun aandeel der-

waart af te zenden, fchreef de gemeide

Prins aan de in gebrekblyvende Vor-

ílen cenen zeer ernftigen brief om daarin

ten fpoedigílen te voorzien, of dat hy,by

naalaatigheyd van dien, op de allerplech-

tigfte wyze zieh outlchuldig verklaarde

van het onheyl , 't gene het leger en her

ryk zelf midden 'er wyl ftondt over te kö

rnen. De Keyzer 00k gafden achtften van

(2) Hooimaand te Weenen eenen ver-

maanichrifc in 'c licht , waarby hy aan-

toonde hoe de Koning van Vrankryk hem

en het Ryk tot de aannceming van de ai

leron verdraagelyktte vreedesvoorwaarden,

met zulk eene verachtinge en trots-

heyd had meenen te dwingen , dat die

eer cen gebod dan aanbiedinge lchecnen,

en dierhalven,mids men het achtervolgeu

van den oorlog tegen Vrankryk beflooren

had , aan alle de (baten , vaflalcn , cn

onderdaanen des ryks , welken zieh in 's

vyands dienft bevonden , geboode dien

aanílonds te vcrlaaten , geene Gezan-

1 ten of Gemagtigden van den zelven aan

hunne Hoven , noch 00k eenige per«

fooneu (3) van dien landaardt in eeni

ge geeftlyke bedieningen , abtdyen, kloo-

fiers of vergaderingen te ontfangen , veel

min eenige het zy mondelinge, het zy

fchriftelyke verftandhoudinge met den zel

ven te ouderhouden of den minilcn koop-

handel te dryven. Niet tegenftaande

dit alles fcheen Vrankryk, kennende de

gewoonlyke traagheyd der Duytfchers,

zieh des weynig tc bekreunen, liet zyne

benden van de Moezel, Lotteringe, Lu

xemburg eu de overige Nederlanden tus-

fchen Speyerbach (4.) cn Nieuftad verga

deren , en gaf aan den Maarfchalk van Vil

lars ftaaude dees veldtogt het opperbevel,

om door de kragt der wapenen de Duyt

fchers tot het aanneemen der aangeboode-

ne voorwaarden te noodzaaken, en dus

de overige nog holgaandc oorlogsbaa-

ren, volgens de getuygenis van dee-

zen legpenning , die op het volgende

nieuwe jaar gemunt is, tot bedaaren te

brengeu.

(3) Europ.

Merkur.

II iiuk,

1713- F»fr

117.

(4) Europ»

Merkur.

H.ftuk,

1713- P»g-

113.

Het geharnafte borilbeeld van 'sKonings natuuilyken Zoon ftaat op de voorzyde, omringd

door dit randfehrift :

Lou is
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l

LoUrs ALEXANDRE DE BOURBON, Сомтв DE TOULOUZE,

ADMIRAL DE FRANCE.

LODEWTK JLLEXÁNDER VJN BOURBON, GRÄJF VAN

TOULOUZE, dDMIRd/IL VÄN VR/INKRTK.

1713.

щ

De Zeegod Neptuyn zitop de tegenzyde in zyne kar, houdt in de eene hand eenen drietand (rìvírg:

en ñeekt de andere, dit belluyt (1) neemende, ter bevelgeevinge uyt:

PRIESTAT COMPONERE FLUCTUS.

BEST IS HET deREN TE STILLEN.

Op den voorgrond liant aangetekend, ten wiens gebruyke en in watjaar dees penning gemaakt is:

MARINE 1714.

VOOR DE ZEEZJJKEN 1714.

-En zekerlyk , de Françoizen namen

eerlang Spiers, Keyzerlauter, Wolflleyn,

Worms en meer andere daarrondom gele

gene veßingen in bezit, eu hebbende de

(днищ. fchans over Manheym (2) binnen zeven

Merk. dagen ledert ook veroverd , lieten dus ge

îljlûïfk’ noegzaam door hun gedrag blyken , dat zy

P18-H4. het oog op Landon hadden. Zulks die

(lad, waarin de Prins Alexander van Wir

temberg over eene bezetting, tuflchen de

acht- en zevenduyzend man ilerk, het be

vel voerde, zich dan eyndelyk ook in

Zomermaand berend zag. Tullchen den

zeven- en aehtentwintigften ’s nachts wier

den de loopgraaven geopend en met onge

gemeene dapperheyd voortgezet, niet te`

(3) Europ. genflaande en de toegangen voet( 3) voor

wam; voet betwift, door hevige uytvallen hun

1713. pag, ne opgeworpene werken veelmaalen ge

’ 6- llecht, en geen kleyn getal der aanvalle

ren door de aangeftokene mynen of in de

lucht gefmeeten of leevendig begraaven

wierden. En hoewel de belegeraars zich

hierdoor genoodzaakt zagen hunne aange

vangc nadernill'en te verleggen , zoo dron»

gen zy echter, naa ’t veroveren der voor

gelegene buytenwerken, tot aan ’t lig

haam der ílad door, en lieten, mids de

Prins Eugeen in geenen Ilaat was om met

het onder zyn bevel llaande ryksleger de

belegeraars te konnen opilaan, alles tot

den algemeenen 1101111 vervaardigen. De

Prins van Wirtemberg dien niet willende

afwachten fiak dierhalven om tc handelen

een wit vaandel op, maar konnende over

de begeerde voorwaarde onderling niet

eens worden , wierden (Iraks de vyand

lykhcden, doch op den volgenden dag

weer de onderhandelingen, (4.) door den

gemelden Prins , wel weder hervat, doch

die en de bezettelingen genoodzaakt, niet

regenilaande zy nog vierduyzend man

flerk waaren , zich allen tot krygs

gevangenen over te geeven. Den eenen

twintiglten van Oogftmaand dan namen de

belegelaars bezit van de Duytfehe poort en

den volgenden da van de fiad zelve,

wier ontwapende îezetting, aan welke

men met de volgende noodmunten

flaande het beleg de vereyfchte betaa

linge gedaan had, naar Hagenau gezon

den wierdt.

Fff fffffz IHet

IEn. lib.

l.;lf.r39.

(4) Еще?

Merk.

Il. lluk,

1713 Plì

141°.



668 NEDERLANDSCHE
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■

I Het écrite, 'cgene in 4 midden het gekroonde wapenfchild van den Hertogvan Wirtemberg,

omvangen door des zelfs naam en tytelen, boven het jaar 171 5 en in de vier hoeken de dooreen-

gcitrik'.e écrite lettercn zyns naams , onder eene Hertoglyke muts , vocrt, heeft in den bovenrand

tot opfchi ift :

PRO CjESare ET IMPerio.

VOOR DEN KETZER EN НЕТ KETZERRTK.

En dewyl dit zilvcr noodftuk ftaande de belegeringe van Landou voor eene ryksdaler , dat is

voor twee gulden zcsticnftuyvcrs ligt geld, is gangbaar gcweeft, zoo ftaat nog op den voor«

grond :

beLagerd Landau г florins s x.

IN 'Г BELEGERD LANDOU г GULDENS ZESTIEN STUTVERS.

II en IV. Het tweede is eene halve rykdaler,en het vierde, 't gene in 't midden de door een

gelinkte eerftc lctteren van des Stedevoogds naam en in de vier hoeken zyn gekroond wapen

fchild boven het jaar 171$ voert, daar van de helft, en vereyfchen, als aan het eerfte voor her,

overige in alles gelyk zynde , gecne byzondcre bcfchryving.

III Het derde is van goud, voor eene dubbele Dukaat gangbaar gewecft, en voert daarom op

den benedcngrond dit verfchillehd opfchrift :

BELÂgerd LANDAU I DOPpel.

/ DUBBELE (DUKAAT) VAN *T BELEGERD LANDOU.

Naa 't veroveren dier (lad trok de Maar

ichalk van Villars met zyn onderhoorig

leger, 'c gene uyc twcehonderdvyftig Es-

(0 Eu- quadrons en tweehonderdvyfentwintig(i)

гор: Merk. Battaillons beftondt, den twaalfden van

Herfftmaand te Fortlouis en Kehl over

den Ryn naar Offenburg, om , waar 4 moo-

gelyk, of den Prins Eugeen uyt zyne

voordeelige legerplaats te lokkcn, of de

opgeworpene verfchanftDgen (г) in 't Zwar-

tewald te vermeefteren. Dan het een en

ander voorneemen hem zynde rhislukt,

liet hy den twintigften vau Herfftraaand

door vyftig Battaillons den Кеугег1укеп

Hoofdbcvclhebber Vaubonne in de ver

il ftuk ,

I7i3pag

168.

(1) Europ.

Merk.

II. ftuk,

»7«3- Pafr

44.

ichanfing, die by omtreut Fryburg by

'с Katuyzerkloofter had, aantaften, naa

hem daaruyt gejaagd te hebben, die

ftad zelve in 't ronde iníluyten, en des

nachts voor den eerften van Wynmaand

längs drie kauten de loopgraaven zoo te-

geu de Zwabifche en Brizakfche poort als

by het Katuyzerkloofter tegen her boven-

flot zelf openen. Die van binnen zagen die

vooreerft, zonder 'c doen van grooreu

tegenftand, aan , dan ecrlang op hunne beuxe

met groot gcweld uytvallende ,lloegenzy

de Françoizen daardoor zorgeloos gewor

den in de uaderniflen meeft allen dood, ii. ftuk".

en (3) flechtteneen groot gedeelte dier ge- P'*-

fliehte 3 '

(3) Europ.

Merkur.



HISTORIPENNINGEN .~ l/lBœt. 669

flichte werken. Sedert was het niet dan

een gelladig bloedvergieten by ’t winnen

en herwinuen der verloore üandplaatl'en ,

zulks , als de Maarfchalk van ' Villars

’snachts voor den vyftienden van Wyn

maand den bedekten weg door veertig ben

den granaatwerpefs liet bellormen, zoo

_bloedige en hardnekkige “гуд ontllondt,

dat men, naa een gevecht van anderhalf uur

dien veroverd hebbende,genooclzaakt was

eenen onderlingen ûilfland van wapenen

in te gaan ( t) om de wederzydfche dooden

te begraaven en de gequetlten af te haa»

len. Driewerf federt voltooiden de aan

vallers de noodige galeryen en lìormbrug~

gen over de gragt, doch driewerf wierden

die weder door de verweerders ofverbrand

of door ’t ingelaaten water vernield, dan

als die ten vierdemaal eyndelyk vervaar

digd waaren en lniets mangelde dan het te

ken om den algemeenen florm te beginnen,

week de üedevoogd met zyne bezetting,

naa ’t opflzeeken van een wit (2) vaandel

op ’t flot, en liet aan de ûedelingen de

zorg over, om een verdrag met den vyand

aan te gaan. Welke zich des eerlang van

 

:der Rad poorten meeller maakte en den

inwoonderen meer dan tien tonnen fchats,

tot afkooping der~ plonderinge afperlle ,ja

uyt verbitterin aan de achtergelaatene zie

ken en gequet e loldaaten weygerde den

minften onderßand tcdoen , zulks die,om

niet van elende te vergaan,uyt het flot van

het noodwendige verzorgd wierden. Hoe

zeer de Françoizen wegens het gedrag desI

Stedevoogds zich dus misnoegd toonden ,

zoo Honden zy hem echter, weetende wat

tegenlland nog kon gedaan worden , eenen

(3) flillland van eenige dagen roe,om van

den Prins Eugeen verlof wegens het over

geeven van ’t flot te bekomen. Welke

bem, mids de veldtogt nu genoegzaam

verloopen was , daartoe de begeerde vol

magt gaf: zulks de moedige Stedevoogd

Harlch, naa zeer ongemeene voordeelen

by ’t verdrag bedongen te hebben, cyn

delyk den (4) tweeëntwintigllen van Slagt

maand het flot den Françoizcn inruymde,

welken iedert , wegens ’t winnen van Fri

burg en Landou , deezen gedenkpen

ning tot lof van hunnen Vorll: gemunt

hebben.

J ßURGO

EXPUGNATI S

M-DCC‘Xlll~ l"

‚ «Ф— ;'/'

Rondom des Frani'chen Konings koplìuk, want met het zelve is de voorzyde beltempeld,leci\

men in den rand deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWIK DE GROOTE, JLLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Op de tegenzyde vertreedt de Franl'che Mars de wapenfchilden van Landou en Friburg, waar

nevcns twee'muurkrooncn leggen. Het randfchril't luydt aldus:

MARS DEBELLATOR.

MARS DE KRTGSETNDIGER.

1111 Фил Ggg ggg gs

1713;

(3) EUTOP»

Merkur.

ll lluk ,

r 7 t 3. pag.

169.

(4) Europ.

Merk.

штык ‚

1713- Pw

2.73.

Waarin '
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vWaardoor. dit nu te wege gebragt is, geeft hetopfchrift van denvoorgrond te kennen:
‘.

.___-_

LANDAVIA ET FRI'BURGO' EXP'UGNA-TIS

MDCCXIII.

LÁNDOU EN FRIBURG VERDI/ERD 1713-.

д De Prins Eugeen, gewoon over zyne

vyanden te zeegepraalen, had> niet dan

met het hoogûe ongenoegen twee zoo aan

zienlyke lieden door den vyand ziertl vero»

veren, ’t gene niet dan aan de gewoonlyke

traagheyd der Ryksflanden~ in ’t leveren

van hunne aandeelen te wyten was. Zulks

de Keyzer, ziende zich buyten ftaat om

den kryg met voordeel te en Vrankryk te

achtervolgen, aan dien apperen Veld

heer bevel zonde om -met den Maaelehalk

van Villars, wegens hettrefien van eenen

vreede,in onderhandeling te treeden. Het

prachtig (lot der Prinieile weduwe van Ba

den te Radilad wierdt dan tot handel laatfe

verkoozen, alwaar de beyden (1) vel

hebbers'den zesentwintigílen van Slagt

maand aanlandden. De eerfte Azamerrkotrrrilr

met de gewoonlyke hoflykheden zynde

gelleeten, zoo waaren de Franfche eylchen

zoo aanftootlyk en' hoogdraavend , dat

ieder (2) het weder afbreeken der hervatte

handelingen te gemoet zag. En zekerlyk

de Prins van Savoije, naa twee maanden

handelens, vondt de Franfche voorilagen

zoo onaanneemelyk dat hy ,hebbende aan

den Maarfchalk van Villars ’s Keyzers

laatllcn voorllag overhandigd, zich den

zevenden dag des nieuwen jaars van daar

naar den Hertog van Wirtemberg (3) be

gaf, om binnen tien dagen , zoo als hem

de Franfche Hoofdbevelhebber te ver

zorgen beloofd had , des Franfchen Ko

nings laatfie belluyt daarop af te wachten.

/\ \

Deuf tweeëntwintigâen van Sprokkeli

maand, outfong dan .de Prins Eugeen te

Stnrgarde7 zoo als hy ’smiddags meende

aan de tañei. te gaan, eenen afgevaardig

den van. den Franfchen. Hoofdbevelhebber

met bericht dat de Markgraafivan Kontadc

een antwoord, met zoo kleyne verande

ringen op den overhandigdeu voorllag,

van het' Franfche Hofaan hem gebragt (4.)

had., dat die,l zoo hy zich vleyde,geens

zins het tekenenvan de onderhandenzyn.

de vreedesvoorwaarden zouden beletten.

Op zoo gewenfchte tyding begaf hy zich

dan ,in gezelfchap »varr- den Markgraaf van

Dnrlag-,derrzevenentwint-igüen weder terug

(4) EuroP

Merk.

I пик,

1714. рад.

116.

naarRadftad , alwaar de zamenkomlien den l 

eerlten van Lentemaand hervat., en feder-t _,

alle hinderpaalen indiervoegeuyt den weg

geruymd wierden , dat eyndelyk de vree

desvoorwaarden,beßaande uyt zevenender

tig leden, tufichen zyne Keyzerlyke (5)

en Allerchriitelyklte Majelieyt des nachts

voor den zesden dier maand door de we

derzydlche Hoofdbevelhebberen onderte

kend, en de tyding van zoo langgewenicht

nieuws, door den Graaf van Lambergaan

den Keyzer , en door den Markgraaf van

Kontadc (6) aan den Franlchen Koning

gebragt wierdt. Aldus zag men den vree

de tulichen ’t Duytfche ryk en Vrank

ryk tot geene kleyne vreugd der we.

derzydlche inwoonderen genoegzaam her

fteld, en dit weer aanleyding tot het

munten der volgende penningen geeven.

\

l Op de eene zyde van den eerllcn ziet men beyde de Veldheeren, zittende ieder onder eenen

palmboom , elkanderen de hand geeven, waarom in den bovenrand deeze fpreuk Raat:

CON

(5) Europì

Merkur.

I Iluk ,

1 7 r4. pag;

1179

(6) Europ.

Merkur.

Lliuk ,

1714. pag.'

z3 $
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CONVENERE DUCES PRO PALMIS JÜNGERE PALMAS. —

*-
-

DE FELDHEEREN ZTN OVEREENGEKOMEN TER BELOONING

HUNNER ZEEGEPALMEN HUNNE HÄNDEN

ZAMEN ÍE VOEGEN.

De Zon en Jupiter zyn op de tegenzyde in het Hemelteken der Viflen verbeeld , mids die bey-

den op den tyd der fluytinge van die verbond zieh ter dier plaatfe bevonden. Het boven- en on-

dergeftelde byfchrift luydt aldus:

JUNGUNTUR JUPPITER ET SOL, VI MARTH Anno

M D С С X I I I I.

DE ZON EN JUPITER WORDEN VEREENIGD DEN

6 VAN LENTEMAAND IN 'T

JAAR 1714.

Zynde de Zon het zinnebecld van Vrankryk, even als Jupiter hoofd der Goden dat van den

Keyzer » welken veiccnigd, dat is, onderling bevreedigd wicrden door. ; / . _ •

DEN PATS VAN RADSTAD.

PAX RASTADTENSIS.

II Rondom het geharnaftc borflbecld des Keyzers lceft men op de voorzyde van den tweeden

het randfehrift deezer tytelen :

CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator

SEMPer AUGosTüs.

KAREL DE VU DOOR GODS GENADE ALTYD DOOR-

LUCHTIG KETZER DER ÄO-

MEINEN.

Uyt het midden van verfchcydcneafgelegde krygswapenen zietmen opde tegenzyde ecnenOlyf-

booin, als het zinnebeeld van den te Radftad. geflooten vreede«, opfchieten, en zoo ia den bo-

venrand als op- den vaorgrond dit om- cn opfchrift geftdd:

MEDHS crescebat in ARMIS

PAX RASTATDIENSis Anno MDCCXIIII.

DE RADSTADSCHE VREEDE GROEIDE IN 'T MIDDEN

DER WAPENEN EN НЕТ

JAAR 1714.

°gS ggg gg * III De
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III De voorzyde van den derden is met hct geharnafte borftbeeld van den Franfchen hoofdbc-

velhebber en der zelver rand daar rondom met deezen tytel beltempcld :

LUDovicus HECTor, DUX DE VILLARS, FRanciä PAR

ET MARESCALLUS.

LODEWYK HECTOR, HERTOG VAN VILLARS, RYKS-

VORST EN MAARSCHALK VAN

VRANKRYK.

Op de tegenzyde houden de Oorlogsgod Mars, en Pallas Befchermgodin der Wysheyd iedcr

cenen lauwerkrans , onder die randfehrift :

UNI DEBEMUS UTRAMQUE.

AAN EENEN ZtN WY ZE BEYDEN VERSCHULDIGD.

Te weeten aan dien Franfchen Maarfchalk, mids by gelyk bet opfebrift van den voorgrond

beveftigt:

DEN VRE ED E DOOR DE OVERfVINNING GEMAAKT

HEEFT 1714.

VICTORIA PACEM FECIT MDCCXIIII.

IV DeStandvaftigheyd, naar de wyze der Oudcn op de eene zyde van den Vierden verbecld , is

verzeld van dit randfehrift :

CONSTANTIAE AUGUSTI.

AAN DE SYANDVAST1GHE2D DES KEYZERS.

Het
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Het prachtige Radftadfche hof der Prinfcflë weduwe van Baden, op 4 welke de famenkomft '7*4.

tuflchen de twee groóte Bevelhebberen gehouden was , Л$ op de tcgenzyde onder dit jaar- ———

fchrift verbeeld: *

Dat paCeM raststatt patrIae est Vrbs ILLa q^VIrtIs.

RADStAD VERSCHAFT DEN FREEDE, EN IS DUS DE

RUSTSTAD DES VADERLANDS.

Mids, gelyk het ondergeftelde opfchrift beveftigt,

DE MAART DOOR DE GEMAAKTE FREEDESFOOR- '

GAARDEN, MARS FERDRTFT.

MARTIUS EXPELLIT PACIS FUNDAMINE

M ART EM.

V De yoorzyde van den vyfden is beflempelJ met dc geharnafte borftbeelden van den Prins van

Savoije, en van den Maarfchalk van Villars onder dit randfehrift:

OLIM DUO FULMINA BELLI.

DE TWEE BLIXEMS FAN DEN FOORIGEN OORLOG.

De tegenzyde verbeeldt een gevleugeld kind , 't gene de te Radftad ontworpene vreedesvoor-

waarden op eene tafel onderfchryft , op welke de voorheen tegen den anderen getrokke degens

thans met olyhakken omwonden leggen, en waarom daar boven in den rand dit vervolgdervoor*

gaande fpreuk itaat:

NUNC INSTRUMENTA QUIETIS MDCCXIV.

ZTN NU DE WERKTUTGEN DES FREEDES 1714,

VI In den rand der voorzyde van den laatilen, die met het gelaunt rJe borltbceld des Кеутсгз

beítempeld is, leed men deezen tytel:

CAROLus VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator Semper

Augustus, Germania, Hispanice, Hungary ET

Во НЕ M I iE ReX.

IUI Deel. Hhh hhh hh KA,
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1714« '

* ' KAREL DE VI', DOOR GODS GENJDE ALTTD DOORLUCHTIG

KETZER DER ROMETNEN, KONING VAN DUTTSCR-

LAND, SPANJE, HURGARTE EN -

BOHEEME.

> — "~
■ *..-*•* •

Ecn gehelmd kind, 't gene op de tegenzyde vliegt,ftort eencn overvlocdshoorn,onder dit bo-

* vengelteldc randfchrifc uyc :

POST BELLUM BEL.LARIA PA.CIS, .

NAA DEN OORLOG НЕТ NAAGEREGT DES VREEDES.

Eyndelyk leeft men nog op den voorgipnd deezc wo<wdçfl :

PAX RA STADiEwsrs 1714.

DE RADSTADSCHE VREEDE 1714.

(i)IIIArt.

des Ver-

bonds.

(*) VII

Art. des

Verbonds.

(î) Europ.

Merk.

I.ftuk,

17 И- P»g-

г jó.

Volgens die verbond, 'r gene dat vau

Weftfaale, Nieumeege (1) en Ryswyktot

cenen grondflag had , wierden door de

kroon van Vrankryk de íteden en fterkten

van Brizak , Fryburg en Kehl aan den

Keyzer, het Ryk en 't Huys van Ooften-

ryk (?) indiervoege afgeftaan en wederge-

geeven, zoo als die voor deeze aan de

zelvcn behoord hadden. De nieuwe ves-

tingwerken tegen over Hunnige aange-

legd, midsgaders de floten van Scllingc,

Fortlouis , Britfeh , en Homburg moe-

ften gefleebt , de KesUivorftlyke waardigb

heyd, in den Huyze van Hanover op-

gerechr, door Vrankryk erkend , de Keur-

vorfteu vau Keulen en Beijere in be-

zic hunner ontnomene landen en goede«

ren herfteíd er* eyndelyk die verdrag

zelf door den Koning van Vrankryk, wel

ke in het bezit van Landou bleef, binnen

cene maand naa den dag der ondertekenin-

ge bekrachtigd en uyrgewiíTeld worden.

Van dit getroffen verbond kreeg men den

tienden van (3) Lcntemaand te Weenen

tyding : zulks de Keyzer, het zehre qaauvv-

kcqrig door zynen Raad hebbende laaten

onderzoeken , dat eerlang, met zyne

goedkeuringe bekrachtigd, terug naar Rad-

itad zondt om tegeus het in Vrankryk

goedgekeurde verbond, uytgewiíTeld te

worden. Dit gefchiedde, zulks de Fran-

fche Koning hiervan by eenen afgevaardig-

den renboode bericht hebbende ontfangen,

het uytgewiilelde verbond den negentien-

den van Grasmaand (4) onder tromper ge-

fchal door zyne Herouten op de hocken der

voornaamfte ftraaten van Parys liet afkon-

digen„ enj ten zelvem dag nog aan den Kar-

diaaal van Noai lies tot het zingen van den

Ambroziaanfchen lofzang bevel zondt (5-),

ora den Hemel wegens den nu eyndelyk

bekomen vreede met alledeGebuurvoriten

tehedanfcçn,dcwyl hy zoo zonderliqggeluk

voor eene gaaf der Godlykc barmhartig-

heyd erkende. Onder anderen heeft 00k de

J Hoogefchool der opfchriften te Parys , mids

de Radftadfchc vreede door deezeopgevoJg-

de uytwisfelinge nu zyn volle beilag had,

federt können goedvinden deezengedenk-

penning daarop ter.gedachtem's temaaken.

(4) Europ.

Merkur.

I.ftuk,

174-pag-

267.

(5) Europ.

Merkur.

I.liuk,

1714- pag<

248.

Rondom het kopiluk des Franfchen Konings leeft men op de voorzyde van den cerften deezen

tytej:

LU-
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LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTI ANISSIMUS.

L0DEW1K DE GROOTE ALLE RC HRISI ELTKSTE

KONING.

MiJsdusDß VREEDE ÀLOM, (PAX UB IQU E) gemaakt was, lecft men on-

dcr den geflootcn tempel van Janus, die op de tegenzydc veibceld is, dit oplchrifc op der zelver

voorgrond :

FOEDUS RASTADIENSE VI MARTH MDCCXIV.

НЕТ RADSTADSCHE VERBOND DEN 6 FAN LENTE-

MAAND 1714.

17Г4.

Hoewel de herílelling der Keurvorften

van Keulen en Beijere in hec laatit uytge-

wiilelde verbopd bedongen was, zoo

moeften de wys , volgeus welke die ilondt

te gefchieden, midsgaders de overige be

langen der byzondere Voríten en Standen

des Duytfchen Ryks in een nader verbond,

geregeld en vereinend worden. Den vyfden

van Zomcrmaand wierdc dan te Baden,

ecne kleyne ftad in Zwitzerland en welke

daar toe v erкооzen was, de eerílc zamen-

komir tufleheu de Keyzerlyke cn Franfche

(i)Europ. Af^ezanren op hec ftadhuys (1) tot dac

Lituk eynde gehouden, cn daar in de weder-

1714. pag. zydiche volmagten onderzogt, midsgaders

304> de tyd en wys geregeld op en volgçns

welkende zamenkomíten ftonden gehouden

te worden. En.zekerlyk de herftelliqg der

* Keurvorften, de belangen van Italie, en

die van den Onroomichen Godsdienft in

't Duytfcheryk bevatteden zoo veele

zwaarighedcn,dat ieder niec daneene zeer

lange en íleepende handeling te gemoet zag.

Nogthans, gelyk de Duytfchers voorheen

den vreede genoegzaam naar het voor-

fchrift van Vrankryk hadden moeten aan-

gaan, zoo bevonden zy hec thans niet

handelbaarer cn zieh des nu 00k genood-

zaakc de voorgeflaagene voorlchrifcendicr

kroone te onderwerpen. Invoegedesmid-

dags van den vyfden van Herfftmaand de

Prins Eugeen en ecn weyuig tyds daarnaa

(-)dc Maarichalk van Viilarszich in dicilad

vervoegden om het zoo ver verhandelde

eyndelyk tot een volkoraen befluyc te

i brengeu. En waarlyk de voJgende dag

met wederzydfche pligtpleegingen zynde

geíleeten, zoo verfcheenen des middags

van den zevenden de wederzydlche Ge-

zanten op het itadhuys by den andere*!,

alwaar hec oneworpe verbond in de La-

tyniche taale met openedcurcQ geleezen

en gevo%lyfc dtoör den' Prias .Eugeen we^

gens den Keyzer en door den Maarfchalk

van ViUars. wegen« Vrankryk ondertekend

en bezegcld wierdr. Waarvan de tyding

(3) ftraks bierop dqor, deaGtaafvau Ra-

butiq naar 'c Keyzerlyke, en door den

Zoon des Graaven van Luc naar 'c Fran

fche Hof gebragc wierdc. Aldus kreeg die

groot werk te eerder zyn beilag, mids men

de beflisfing der Italiaanlche en Zwitíer-

fche oneffenheden, den Keyzer en hec

Ryk betreffende, ñaar Weenen en Re

gensburg , en die Vrankryk aangongen

uaar.dat hof verfchooven had. De gedachtc-

nis van die nader geflooten verbond, wordc

opde vier volgeudc penningen bewaard.

(l)Europ.

Merkur.

II. ftuk,

»? '4- pag.

»73-

(3) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

1714- pag.

174.

I Het borftbeeld des Keyzers cn des Franfchen Konirfgs ilaat op de voorzyde van den eerilen,

belend met dit randfchriít :

Hhh hhh hh г CA-
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CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum

IMPERATOR ET

LUDovicus XIIII, Dei Gratia FRancije ET

NAVarríe REX.

KAREL DE VI, DOOR GODS GENADE KETZER DER

ROMETNEN EN

LODEtVTK DE XIV, DOOR GODS GENADE K0N1NG VAN

VRANKRTK EN NAVARRE.

En dewyl men uyt de thans herftelde vriendfchap dier twee Vorften veel heyl aan de Chri-

ftene wcrreld voorfpelde , zoo lceft men nog in den bovenrand :

FELix TEMPorum REPARATIO.

DE GELUKKIGE HERSTELLING DER TIDEN.

Op de tegenzyde ziet men Jupiter het hoofd alier Goden, en die deshet zinnebeeld desKeyzers

als den ecrfteling aller Vorften is, met de medehulpe van Apollo, door Wien de Franfchen Koning,

als de zon tot blazoenteken voerende, betekend wordt, met eenen vreedesband de door den oor-

Iog van een gereere werreld te famen hechten , onder deeze fpreuk :

HIS JUNCTIS JÜNGITUR ORBIS.

DEEZEN VEREENIGD ZYNDE JVORDT DE ÍVERRELD

VEREENIGD.

Tot meerder opheldering ftaat nog dit jaarduydend opfchrift op den voorgrond :

Vna DVos Iterata Deos ConCorDIa strIngIt.

EENE HERHAALDE EENDRAGT VEREENIGT TWEE

GODEN. ■ - •

11 Het gelaurierde borftbeeld des Keyzcrs, is door deezen tytel , op de voorzyde van den twee-

den , omvangen:

CAROLUS VI, Dei Gratia ROManorum IMPerator

SEMPer AUGüstus.

KAREL DE Vly DOOR GODS GENADE ALTTD

DOORLUCHT1G KETZER DER

ROMETNEN. '

De Vrecde verbrandt op de tegenzyde , naaft eenen Vierkanten voetftal , waarop de Gc-

rechtigheyd gefteld is , de nu onnut gewordene oorlogswapenen ¡ tuflehen dit om- en op-

ichnTtî

PACI GERMANISE RESTITUTE MDCCXIV.

AAN DEN HERSTELDEN VREEDE VAN "DUITSCff*

LAND 1714.

Ill Rond-



III Rondom de bccldenis van den zelfden Keyzcr leeft men, Inden rand der voorzyde van dea

derden, ook deezen zelfden tytel :

CAROLUS VI, Dfci Gratia ROManorum IMPerator

SEMPer AÜGostus.

KAREL DE VI, DOOR GODS GENADE ALTYD

DOORLÜCHTIG KETZER DER

ROMEINEN.

Op de tegenzydeis de Jeruzalemfche Schaapspoel, in *t Hebreeuwfch Bethfaida genaamd en

hebbende zes galeryen, verbeeld, tot welken een Vreedcengel (i) nederdaalt om dien te beroe- (t) joan7

ren, op dat de eerile van de zieh daarin begeevende zieken, die derwaart van alle oorden waa- V. y. 3.

ren toegevlocid, vanzyne quaalen geneezen wierdt. In denbovenrand leeft mendir dubbcle rand- CD4*

fchrift :

PRIMUS AQUAS FAUSTUS GENIUS MOVET, INDE SALUTEM

ET LAETAM PACEM BALNEA SANA TRAHUNT.

EERST BEWEEGT DE GÜNSTIGE GELETGEEST НЕТ WATER,

DAARNAA BRENGEN DE GEZONDMAAKENDE BADEN

НЕТ HEIL EN DEN VREUGDVERWEKKENDEN

VREEDE VOORT.

Ieder ziet wel dar hier door dit randfehrift niet min op den naam vandenPuns EUGEEN als

dien der ftad BADEN gezinfpeeld wordt, mids aldaar door dien Bevelhebber de vreede onder-

tekend was i waarom nog op den voorgrond ftaat:

PAX BADENSis 7 SEPTembris 1714.

DE VREEDE TE BADEN (GETEKEND) DEN 7 FAN

HERFSTMAAND 1714.

IV Het geharnafte borftbceld van den zelfden Keyzeilyken bevelhtbber ii^ op de yoorzyde" van

den laatften , omzoomd door dit randfehrift :

EUGENIus FRANCiscus, SABaudije PRinceps, SU-

PRemus EXERCitus CAESarei

ITALia DUX.

ЛИ 'Deel. Iii Hi H
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a

EUGEEN FR/INGOIS, PRINS VAN SdVOIj'E, OPPERKRTGS

BEVELHEBBER VAN? KETZERLTKE LEGER

1N HEL 1E.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert dit gebreklyk jaarfchriit zynde het vervolg

van ’t voorgaande randlchrift:

li

PACEM RASTADT BADENAE sVnsCrtIPsIr VII sont:

a* ч. ~ r
a

HEEEr DE клавишам; VREEDE rE BADEN ON

' DERrEKEND DEN 7 ют HERFsr

MEEND.

‘ Dit groot werk tot dusver zynde vol

trokken, verreysden de Maarichalk van

Villars te rug naar Fontainebleau, en de

Prins Eugeen naar Wecnen, alwaar'hy

den eenentwintiglien( 1) van Herflimaand ,

ор eene zeer tedere wyze door den Key

zer wierdt ontfangen.

daarnaa door zyne Gemagtigden aan de

Ryksvergadering te Regensburg van den te

Baden gellooten vreede liet kennis geeven,

en daarop tegelyk een fpoedig Ryksbelluyt

verzocken,op dat het gefloote vreedesver

boud, binnen den bepaalden tyd van zes

wecken, mogt bekrachtigd worden. De

Rooml'chen toonden zich hiertoe aanflonds

bereyd. zulks, hoewel de Onroomfchen

eenen uytllel van twee of drie weeken ver

zogten, de Keyzer desonaangezien met

meerderheyd van -Ilemmcn gemagtigd

wierdt om (2) де vereylchte bekrachti

ging van"s rykswege te verleenen. Invoe

ge dit groot werk , door де daarop ge

volgde uytwiITeling der bekragtigde ver

bonden , zyne volkomenheyd hebbende be

komen, de tyding daarvan niet dan met de

uyterlle blydfchap in de Roomlche Ne

Welke elf dagen.,i

derlanden wierdt ontfangen, mids men

aldaar de bewindvoering der twee Zee

moogendheden van overlang reeds moede

zynde op het inhuldigen van den Keyzer

met veel nadruks reeds van over eene wyl
haId aangedrongen. Tot dat eynde had

den zich eenige gemagtigten der Staaten

van Brabrant, Vlaandre en Henegouwe in

’sGraavenhaage (3) veryoegcl en aldaar een

wydluchtig verzoeklchrift den Vereenigde

.\.
à.

Staaten aangebooden. En dewyl zy zon

der een voldoenend antwoord re erlangen

en des vry misnoegd vandaar te BruITeI

waaren terug gekomen, zoo begoli men

zich aldaar nu openlyk tegen de bewind.

voering der twee Zeemagten met zeer veele

halliarrigheyd aan te kanten, ja de Staaten

van Brabant lieten door hunnen Loontrek

kenden Raadsman aan den Heer Pellers,

Gemagtigden der Vereenigde Geweften,

bekend maaken, dat, by aldien men voor

had eenige verandering in de tegenwoordi

ge regecring te maaken , zy beflooten had

den in volle getale te vergaderen om be

lluyten, overeenkomende met ’s lands be

langen, te neemen, vermids zy ronduyt

(4) verklaarden niet langer op dien voet

geregeerd te willen worden. 200 ûout

gedrag verzaagde nogthans de twee Zee

magten niet, maar die zetteden de door

hen voorheen aangefielde leden van den

Raad van Staate af, verkoozen anderen

in hunne plaats, welken, naa ’t afleggen

van den eed van getronwigheyd, een uur

vroeger in de vergaderplaats verfcheenen,

de ouden daaruyt weerden en gevolglyk

(ç) het liaatsbeflier by де Ьапд namen, tot

dat het verbond der overgifte tullehen die

twee Zeemagten cn den Keyzer zoude ge

troffen weezen. Dus bleeven de Veree.

nigde Gewellen immiddels in het vreed

zaam bezit dier landen en gaf dit volle be

zit weer aanleyding dat men by ’t doen

der nieuwejaarsgiften deezes. jaars, on

der anderen deezen legpenning te Doornik

had zien uyrdeelen.

.OPI



HISTORIPENNINGEN:.*7 Beek. 6f9

\

I7T4-

Op de cene zyde wet men naar ouder gewoontehet wapenfchildderííaftelnyevan DOORNIK

(TORNACUM) tuflchen hct jaar 1714 binnen dit randfehrift:

HINC DEÇUS ET ROBUR.

HIERUTT DE EER EN SÏERK7E.

De tegenzyde is, in de plaatfe der gewoonlyke beeldenifle van den Landvorft , thans met het

gckroonde wapenfehild der Vereenigde Geweftcn, binnen dit randfehrift, beftempeld:

CONCORDIA RES PARVEE CRESCUNT.

DOOR EENDRAGT GRQEIJEN DE KLEINE ZAAKEN.

Dit zcldzaam gôdrag van den voorhecn

aangeíleiden regeeringsraad der Roomfche

Nederlanden kon ni et dan uyc de vermin-

derde vertronwenheyd tnlTchen de Konin^

gin van Engeland cn de Vereenigde Staa

ten herkomftig weezen , te meer mids 00k

de vreede tuflchen de Vereenigde Gewes«

ten en den Spaanfchen Konîng nog ver te

zoeken fcheen. Maar gelyk de EngeHcbe

Afgczant cenige Gemagtigdcn van den

Staat fedett zeit' verzogt had om over de

(OEurop. zaaken der Roomfche (1) Nederlanden in

Merk. onderhandeling te treedeu , waardoor die
I.ftuk, , ь , . lu

1714. pag. verhoopte verwydenng nu ophieldt, zoo

194- nam hec ftuk der Spaanf che Vreedehaode-

linge, naa eene plcgtige bezending aan den

Graaf van Strafford door den Staat op den

fi)Europ. negentienden van Zomcrmaand (2) gedaan

^ftuk was * 00^ cenen anderen keer. Ja de

1714. pag. Franfche Afgezant maakte aan die hooge

3I<5> Staatsvergaderinge bekend , hoe de Spaan-

fche Kon'tng-, op de herhaalde verzocken

zyns Grootvaders, nu volkome laß en vol-

tnagt aan zyne Alfgezanten te 4)ytrecbtge-

zonden bad3 on» de nog onverejfende zaaken

af te doen en het verbond van vreede met

bunne Hoogmoogendbeden te ßuyten. Dier-

halvcn begaf zieh de Graaf van Strafford

derwaarr, en de verwylde handefingen

wierden met dien ernft federt hervat , dat

men eyndelyk des morgens van denze-

venentwintigften van Zomermaand in

's Graavenhaagc bericht kreeg , hoe des

avonds te voore tuiîchen tien en half elf

uuren , ten huyze van den gemeiden Graaf,

het vreedeverbond tuiTchen (3) den Ko-

ning van Spanjc en de Vereenigde Ge-

weiten getroffen en ondertekend was,

waarvan de afichnfeen door den Heer

Karel Rumpf, Geheymfchryver van het

Staatfche Gezantfchap aan hunne Hoog

moogendbeden gebragt wierden. Meer

dan drie maanden verhepen federt eer het

de Franfche Afgezant (4) door de goed-

keuring des Spaanichen Konings van zyn

hof in 'sGraavenhaage ontfong. Invoege

het niet тоог den Vierden vara Wynmaand

tegens dat der Vereenigde Staaten ten

huyze van den Engelichen Afgezant mec

de gewoonlyke plegrigheden aldaar wierdt

ayrgewifleld , waarvan acht dagen daarnaa

(5 ) door eene uyrgegeeve bekendmaaking

der Staaten de gemeente wierdt ver«

wittigd. Zulks dit aanleyding tot

het in 't licht komen deezer penningea

gaf.

(3) Eürop.

Merkur.

I.ftuk,

1714. P»8i

317'

(4) Europ.

Merk.

H.fluk,

17 14. P»g<

17 $•

гор: Merk.

II tluk ,

i7»4-P»g-

»76,

Iii ж i i ii X I De
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1714-

I De eerftc door de ílad Amíterdam gemaakt en àan de leden van den Raad gefcbonken ,

verbeeldc, naaftden Ncderlandfchen Lceuw in zynen tuyn, de Godin Pallas, welke in de eene

hand cen fchild, beftcmpcld met eene Kac bec oude zinnebeeld der vryheyd, en in de andere ee

ne fpeer houdt , met welke zy op de aarde flaande den langgewenfcbten olyftak daaruyt doet op-

fpruytenj onder dit randi'chrift :

DIVA TEGENS BATAVOS QUA CUSPIDE REPPULIT HÖSTES,

NUNC OLEAS PACIS SURGERE SIGNA JUBET.

PALLAS^ DE BESCHERMSTER DER BATAV1EREN,

DOET MET DE ZELFDE SPEERi

DAAR ZT DE STANDEN MEDE AFGEKEERD HEEFT,

DEN OLTFBOOM, EEN TEKEN PAN DEN FREEDE,

OPSCHIETEN.

Boven het Amflsrdamfche wapenfchild leeft men binnen eenen olyvcnkran» op de tegenzyde die

opfcbrift:

PACE CUM POTENT1SSIMIS

GALLIARUM ET HISPANIARUM REGIBUS ULTRAJECTI

COMPOSITA AD DIEM XI APRILIS

ET XXVI JUNII PUBLICA SECURITATE

ET LIBERTATE VINDICATA

PRO FELICI REIPUBLICAE REPARATIONE,

MERCATURAE INCREMENTO ET SECULI UBERTATE

Senatus PopulusQue Amstelod AMENSIS

VOTA SUSCEPERUNT С1Э ID CC XIII, ET

CID 1Э CC XIV.

DE

i
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1714.

DE FREEDE MET DE MAGTIGSTE KONINGEN

FAN FRANKRTK EN SPANJE TE VTTRECHT

DEN Ii DAG FAN GRASMAAND,

M1DSGADERS DEN z6 FAN ZOMERMAAND GESLOOOTEN,

EN DE GEMEENE FETLIGHEYD GEHANDHAAFD ZTNDE,

HEEFT DE RAAD EN >T FOLK FAN AMSTERDAM,

WEGENS DE GELUKKIGE HERSTELLINGE FAN DEN

FRYENSTAAT,

DE BEFORDERING FAN DEN KOOPHANDEL,

EN DE FRUGTBAARHEID DER TIDEN,

DEEZEN HETLWENSCH ÜYTGESTORT 171$ EN 1714..

II Bovcn cenen altaar geeft hct Spaanfche ryk ,op de cene zyde van den twecdcn, aan de Ver-

eenigde Geweiten den olyftak van den getroffen pays , onder die byfchrift :

CONVENIUNT INTER SE COLCHIS ET ARGOS.

« • i

KOLCHIS EN ARGOS ZYN НЕТ EENS.

Ieder zier wel dat door Kolchis het Guldenvlieshebbende Spanje , even als door Argos hec

Ichccpsryk Holland betckend wordt. Op den voorgrond leeft men nog :

DABIT ALTERA MESSEM, ALTERA MESSORES.

DE EEN ZAL DEN OOGST, DE ANDER DE INOOGT-

STERS FERSCHAFFEN.

t

Rondom een tuyghuys , waar in de afgelegde wapencn , mids het fluyten van den vree-

de , zyn opgeflooten , ziet men op de tegenzydc het land bebouwen , waarom daar boven

flaat :

CONDUNTUR, NON RETÚNDUNTUR.

ZT WORDEN OPGESLOOTEN, MAAR NIET FERSTOMPT.

Eyndclyk leeft men nog op den voorgrond dier zelfde zyde dit opfchrift:

PACE INTER Regem HISPaniíE ET ORDines BELGii FOE-

Derati INITA AD Diem XXVI JUNII

M D С С X I V.

DE FREEDE TUSSCHEN DEN KONING FAN SPANJE EN DE

STAATEN FAN 'Г FEREENIGD NEDERLAND GE-

SLOOTEN DEN 16 DAG FAN ZOMER

MAAND 1714.

Ill Aan den oever van eene bedaarde zee , waarin eenige koopvaardyfeheepen mids het fluy

ten van den vreede in volle ruft zeylen , zit het geweft Uytrecht op eene ftapel afgelegde wape-

nen, en houdt in de eene hand zyn wapenfchilden in de andere den Olyftak van den getroffen

vreede. Boven de zelfde bedaarde zee vliegt op de tegenzyde, wier randfehrirt aldus luydt, eene

duyf met eenen vreedetak in den bek :

FREDE MET SPANGIEN EN DEN STAATi

M D С С XI F.

IUI "Deel. Ккк ккк кк Ное
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1714. Ное traag de goedkeuring des Spaan-

1 fchen Konings ia 'sGraavenhaage aan-

kwam, zoo zoudc die waarfchynlyk nog

langer achterwege geblecven hebbcn, by

aldicn 'er niet in Engeland immiddels eenc

zoodaanigc vcraudering was voorgevallen,

wier gevolgen nietalleen dat ryk maar 00k

de gebuurlandcn met hec hervatten der pas

afgelegde wapenen dreygden. Want her

gedrag der thans in 't bewind zynde En-

gellche Staatsdienaaren was zoodaanig dat

men thans met recht voor het op den

(*yn.vul troon Hellen van den voorheen(*) ouwet-

/«1.369. t¡g verklaarden Prins van Walles, by het

overlyden der tegenvvoordige Koninginne,

niet zonder reede beducht was. Tot dat

eyude had men verfcheydene daartoe on-

genege zynde Amptenaaren afgezet, an

deren aangefteld, doch naa de Koningin

(1) op den zevenden van Oogftmaand 00k

den Graaf van Oxford het Kantçeliersampt

had afgenomen, voclde zy zieh den ne-

genden 'savonds van eene zeer zwaare

pyn in 't hoofd aangctail, welke op den

volgenden morgen van eene beroerte ge-

volgd wierdt, die haar met het uyterfte

feheen te dreygen. En hoewel zy federt

door de toegediende bulpmiddelen ceni-

germaate herkwam, zoo trof haar echter

den elfdcn weer een tweede overval , waar«

door zy van 's morgens ten tien, tot 's naa-

middags ten twee uuren buyten ípraak en

gevoelen lag , alswanneer depols wat beter

geoordeeld wierdt. Doch eerlang voegden

zieh by de voorige toevallen zoo zwaare

ftuypen en trekkingen , dat die Vorftin op

(1) Europ.

Merkur.

Ilfluk,

1714- P»g

139*

haar hof te Kcnzington des morgens van

den twaalfden van (г) Oogilmaand in den

ouderdom van vyftig jaaren, zonder kinde-

ren naa te laaten , het ftervelyke afleyde.

Straks hierop vergaderde de raad te Sint

James, in welken zieh ook aanftonds de

zeven Heeren vervoegden,<lie eertyds door

't Parlement benoemd waareu от , by af-

weezigheyd des Konings , in zyncn naam

het ryk te befticren. Deeze openden itraks

de dríe verzegelde bevelbrievcn van den

Keurvorft van Hannover , waar by hy van

zynentwege nog negentien andere Ryks-

beftierders aanftelde. Welken nevens alle

de anderen , zonder iemands tegenzeggen

bcilootcn dien Keurvorft , volgeus de erf-

volging door 't Parlement (*) voorhecn in

den Huyze van Hannover bepaald, tot

Koning der Britfche ryken met degewoon-

lyke plegtigheden tedoen uytroepen. Dit

geíchieddc nog ten zelve dage te Charing

Cros, Temple Bar, Paul Cros, Wood-

ûreetfend, en te Cheapfide aan de Beurs,

ondcr zoogrooten toeloop vau nieuwsgieri-

gaars, dat de (loet, die wel uyt honderd

karroflen beftondt , cn door twee benden

granaatwerpers te paard begcleyd wierdt ,

(j) door den geweidigen drang niet voor

des avonds ten half zes uuren kon weder

op het hof komen. Het gene, gclyk het

meefte deel der in de (lad ftaande

huyzen , door vreugdevuuren verlicht

was. Het kannon wierdt van den

Towr geloft , en ter gedachtenis dee-

zer uytroepinge de volgende gedenk-

penning gemaakt.

(г) Europ.

Merkur.

II. fiuk,

1714. pag.

14c.

(*) IV.bul

M 174.

) Europ.

!crk.

H. fiuk,

'74-Paft

»43-

Rondom het borilbecld des uytgeroepen Konings leert men in den rand der voorzyde deeze

nieuwe tyiels :

GEORGIUS, Dei Gratia MAGn/e BRITanni*,

ET HIBernle REX.

FRanci£

'JORIS
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JORIS, DOOR GODS GENADE KONJNG VAN GRO0T-

\ BRITTANJE, VRANKRYK EN

JERLAND. •. :

1 7 14*

Op de tegenzyde biedt Grootbrittanje de kroon en fchepter der vöorgemelJe ryken den Kear-

vorft van Hannover aanj wdke ftaande malt den Godsdienlt door de Vryheyd gckroond wordt.

Het om- en opfchrift luydt aldus :

PRINCipi OPTiMo, RELIGIONIS ET LIBERTATIS CUSTODI,

PUBLICA AUCTORITATE PROCLAMATO ¿¡ AUGusti

ANNO MDCCXII1I.

AAN DEN BESTEN FORST,

DEN BEWAARDER VAN DEN GODSDIE NST EN D E VRYHEYD,

DOOR 'Г ALGEMEEN RYKSGEZAG UYTGEROEPEN

DEN ~r VAN OOGSTMAAND IN T JAAR 1714.
12

(0 Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

17 14. pag.

161.

(г) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

1714- pag-

171.

Het was den zeventienden van Oogft-

maand dac de Kcurvorft van Hannover

te Heerenhuyzen door den Heer Krags

van het doodsgevaar der Koninginnc, eer

avond nog door drie andere afgezonden

van haar (t) overlyden, en in den volgen-

den morgenftond hoe hy met ieders toe-

juyging tot haaren opvolger was uytge-

roepen, door den afgezonden Gehcym-

fchryver van zynen Afgezant Botmar uyt

Engekind beriebt kreeg. Ну lict diethal-

ven , om Gode over zoo zonderling geluk

tc danken, den Ambrofiaanfchen föfcang

zingen, herftelde aanftonds den Hertog

van Marlboroug in zyne ontnoome bedie-

ningen, en gaf bevel om alles ten ípoe-

digfte te vervaardigen tot het doen der

reyze naar zyne ryken , welke hy op

't verzoek der Verecnigdc Staaten van

zins was door hunne geweften te neemen.

Zulks zy t'zyner overvoeringe onder (г)

den Schoutbynacht de Veth acht oorlog-

fcheepen in zee bragten, eu de Heeren

van Wcldercn , van Noordwyk , Taats

van Amerongen, en Burmannia benoerfxfen

om den nieuwen Vorft op de uyterftc gren

zen van den Staat , wegens zyne aankomft

te begroeten. Dit gefchiedde op 't huys

Twikkel, alwaar de Graaf van Waflenaar

zyne Majefteyt en haar gevolg op eene

Koninglyke wys onthaalde en huysveftte.

Het zelfde gefchiedde door den Graaf van

Albemarle te Voorft , vervolgens op 't Loo ,

en zettede den vyftienden van Hcrfft-

maand zyne reys over Amersfoort naar

Uytrecht , en vandaar op Woerde voort ,

daar hy door de Heeren van Albemarle ,

vander DuiTen,de Haaze en Hand als Ge-

magtigden der Staaten van Holland Wierde

verwelkomd (3) en met de daar gereedleg-

gende binnejagren en trekichuyten längs

Bodegraave, AfcR»* teyArdörp- e» Ley-

den tot den Leydichendarn ât rrys fe s

ter voortzettede. Hier boodt hem de

Graaf *аи Strafiowf iBgdfóh- Afgezant

zyne karros aan , maar de Koning dit af-

flaande tradt in die van den Graaf van Al

bemarle , zulks de afgeweeze Staatsdienaar

afzonderlyk naar 's Graavenhaage reedt , al

waar de Koning ouder geleyde vtm eene

ruyterbende den zeftienden van Herfft-

maand op het Oudchof , 'r gene tot des

zelfe verblyf vervaardigd was, omtrent

vyf uuren 's middags nevens zynen Zoon

en verder gevolg aaukwam. Hier wierdc

hy nnginaals door eene plegtige bezending

der Algemeenc Staaten deu volgendcn dag

begroet, welk voorbeeld de Afgezanten

(4) van Vraukryk, Zweede, Spanje, Por-

tugaal , en den Czaar van Muskovie den

tweeden dag naavolgden Immiddels

alles tot den zeetogt zynde vervaardigd,

verttok de Koning , de Kroonprins ea

't verder gevolg omtrent half negen ourett

's morgens van den zevenentwintigftenvaa

Herfftmaand Weer uyt '»Graavenhaage,

bezag onderwege het vorftlyk lufthuys tc

Honsholredyk, tradt by de Oranjepolder

aan board van 't jagt de (5) Peregrine, en

flak , naa gehoude middagmaal , met

drieëuvefcrtig zcylen en eenen zoo goeden

wind iu zee, dat hy den volgcnden dag

'savonds in de Noordbay het anker wierp,

en den negenentwintigiten rufTchen zes

en zeven uuren te Greenwich aan land

(6) ftapte. Hier wierdt hy door den Adel,

de Biflchoppen , Rechters , Gebeyme Raa-

den,en leden van 't Lagerhuys ftraks ver-

Kkk kkk kk г web

(3) Europ:

Merkur.

II fluk,

17 'Ф P»g«

219.

(4) Europ.

Merkur.

II ftuk",

17 14. pag:

MI.

(j) Europa

Merkur.

II. ftuk,

174- paH

21г.

(6) Europ,

Merk.

II. fluk,

17 14. pag*

»34.
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wclkomd, en gevolglyk naar het Hof, al-

waar de befaamde Koningin Elizabet (*)

voorhcen over!eedt,ondcreenen ongeloof-

lyken toevloed van menfchen geleyd. Zyne

Majefteyt gaf (Iraks van deeze zyne ge-

lukkige aankomft in zyne ryken aan de .

(i) Vereenigde Staaten by eenen brief Mat*

kenni s, en deeze landing weer gelegen- И-**;

heyd dat in Engeland de volgende pen- pag!*jj:

ning gemaakt is.

Rondom bet ficrlyk borftbeeld van den nieuwen Britfcben vorft kell men in den rand der voor-

zyde deezea tytel:

* • I a.

GEORGIUS, Dei Gratia MAGna BRItammic, FRAn-

ci£ ET HIBbrnijs REX, Fidki

Defenso r.

JORIS, DOOR GODS GENADE KONING FAN GROOTBR1TTAN-

JE, FRANKRYK EN lERLAND, BESCHERMER

DES GELOOFS.

De tegenzyde verbeeldt hem zittende in cene zeekar met den drietand in de band ,

van verfcheydene in zee zwemmende Zeegoden. Het nmdfchrift is:

RECTOR MARIUM.

HEERSCHER DER ZEEEN.

Voorts leeft men nog onder die vcrbeelding op den voorgrond dier zelve zyde dit op-

ADVENTUS REGIS IN BRITANNIAM, 18 SEP-

TEMBris 1714.

DE AANKOMSr DES KONINGS IN GROOTBRIT-

TANJE, DEN 18 FAN HERFST-

MAAND 1714.

By 't intreeden van het hof te Green

wich wierdt hy door den Hertog van Nort

humberland ontfangen , op de Vierde trap

door den Kantçelier uyt den naam van alle

de leden van'tHoogerhuys met eene fier-

lyke aanfpraak verwelkomd, even gelyk

hy op de groóte zaal zyndc gekomendooc

de toegevloeide mecDigte der voomaamße

Heeren begroet, alle welken ter handkns

wierden toegelaaten. Den naailvolgcnde

morgen
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morgen was de drang der nieuwsgierigaars

zoo groot, dat die, welken zich alleen op

't voorhof bevonden , tot op vyftigdny~

zend zielen begroot wierdt. Dierhalve,

om de begeerte zyns volksfte voldoen,

vertoonde zich zyne Majelleyt omtrent

МЕНЮ? een half uur lang uyt een vengller aan

мак, ' 2упе nieuwe (t) onderdaanen, welken

lLßuk» onder een gellaadig gejuyg niet naalieten

pas' hun opgevat genoegen te betuygen. Maar

dewyl dit hof voor den nieuwen Koning

en zynen grooten hofftoet te kleyn was,

wierdt het doen van zyne lIaatlyke intree

de te Londen , den eerñen van Wynmaand

vail gefleld: invoege,naa des Ryks Maar

lchalk ’s daags te voore daartoe de noodige

orden had uytgedeeld, de flaatlyke op

togt op dien dag des middags ten een uure

met een zoo groot gevolg zynen aanvang

nam, dat men omtrent tweehonderdvyf

tig karrofl'en door zes paarden getrokken ,

telde, en de geheele fleep zich wel vier

Engelfche mylen in de lengte uytltrekte.

De Koning en Kroonprins zaten nevens

den Hertog van Northumberland en eenen

tolk in eene karros door acht paarden ge

trokken, voor welke de Hoofdfchout van

Londen in zynen armezynen fluweelen

tabbaard met ontdekten hoofde te paard

reedt en volgens de toelaatingdes Konings,

het zwaard met de punt om hoog droeg,

onderlteund door den eerlleu Wapenko

ning (z) aan zyne rechter, en door den

deurwaarder van de zwarte roede aan zyne

ilinkerzyde. Voorts wierdt de overmag.

tige lleep door zesduyzend weeskinderen

(3) vergroot, welken den lof des nieuwen

Konings zongen. Alle flraaten, huyzen

en toegangen waaren met eene tallooze

meenigte van keykers opgepropt, en de

meelle der zelven met zeer welbedachtc

zinnebeelden. en zinfpreuken, uytdruk

kende de algemeene vreugde over deeze

gelukkiglyke verandering,alotn opgetooid.

Aldus de Koning langs Dorpfort, Zout

wark , tot aan de Sint Pauwels Kerk zyn

de gekomen wierdt de nieuwe Vorfl: door

eenen der \Veesjongens met zoo goede

wys van welzeggen begroet, dat het den

Kroonprins behaagde hem (4) met zyne

goudbenrs te befchenken. Invoege zoo door

deeze en andere diergelyke pligtpleegingen ,

als door de grootte zyns gevolgs het omtrent

acht uuren was eer de Koning het hof van

Sint James bereykte, waarmede ook de

pragtige intreede een eynde nam, even

gelyk die dag door het aanflceken van een

overpragtig vuurwerk te Smithfield, en

oneyndige andere vreugdevuuren door

шеей alle де lltaaten en wyken der {le

den Londen en Wellmunller, wierdt be

llooten. Deeze ilaatlyke intreede vin

de ik op den volgenden penning vereeu

wigd.

 

_Het borllbeelddes aangelanden Konings, want dat Raat met eenen laauwerkrans verüerd op

de voorzyde, is omzoomd door deezen tytel:

GEORGIUS, Dr-:r Gna'rrA MAGNA'. BRITANNHE, FRAN

спв ET HIBERNHE REX, F1951

Defensora..

_'ïORIS, DOOR GODS GENADE KONING VAN GROOTBRITTAN

l Э‘Е, VRANKRTK EN IERLAND, .BESCHERMER

DES GELOOFS.

Londen, als eene gemuurkroonde vrou verbeeld , biedt op de tegenzyde de {leutelen zyner [lad

den Koning aan. welke met cene zeegckar` door vier paarden getrokken, aldaar zyne llaatlyke

intreede doer. Het bovengeñelde randfchrift luydt aldus:

LIETITIA PUBLICA.

VREUGDE VAN ’7' GEMEEN.

1111 Teef.

Y

1714..

(1.) Europ.

Merkur.

ll. link,

1714. pag.

zon..

( Euro
N31)erknr.P.

Il. lluk,

I7l4 Paß’

199.

(4) Europ.'

Merkur.

ll. fluk,

17 r4. pag.

136.

Lll lll ll Waar#
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1 7 14. Waardoor nu deeze vreugd veroorzaakt is geweeft, gccft die opfchrift, 4 gene op den voor-

—"" grond geleezcn worde, te kennen:

ADVENTUS REGIS IN URBEM 20 SEPTembris 1714.

DES KONINGS AANKOMST IN DE STAD OP

DEN 10 VAN HERFSTMAAND 1714.

(i)Europ.

Merkur.

II Лак,

17 г 4. pag.

*3?.

(1) Euгор.

Merkur.

II link,

1 7 14. pag.

174.

Niet zoodra was de nieuwc Koning in ,

't voile bezit zyner ryken gekomen of hy j

itelde de zulken buyten bedicning, welken

op 't laatft der voorgaande regeeringe ten

naadeele der gemeene zaake door de over-

leedc Koningin waaren aangefteld gewor- 1

den. Iuvoege de geheyme Raad in dc

plaats van vierentachtig leden , als voor-

hcen , nu maar uyt drieënzesrig (1) per-

ibonen beftondt , van welken weder de

Koning zieh met maar vyftien wegens de

allergcheymíte en zwaarwigtigfte zaaken

des ryks beraadflaagde , zynde des zclfs

Zoou van deezen de eerfte. Wiens Ge-

maalin , Wilhelmina Karolina , Dochter

van den Markgraave van Brandenburg An-

fpag , met welke hy in *t jaar zeven-

tienhonderdvyf getrouwd was, over Uyt-

recht en Leyden den zeventienden van

Wynmaand ookin'sGraavenhaage aanland-

de , om zieh nevens haare twee Dochters

by haaren Gemaal in Engeland te vervoe-

gen. Tot haare overvoetiug was de Ad-

miraal Berkley met eenige oorlogícheepen

en jagten in de Maas (i)gevallen, zulkszy

den twintigften in een Engelich jagt naar

den Briel overftak,des naamiddagsmetde

geheele vloot nog onder zcyl raakte en '

den tweeëntwintigften omtrentten vieruu-

ren 'smiddags te Margate te land Парсе,

om zieh naar Londen te begeeven, maar

te Rocheiter zynde door haaren Gemaal

ontmoct vernachtte zy aldaar, en kwam

nier voor den vierentwinrigften by haaren

Schoonvader te Sint James. Dees heb-

bende vaftgeitcld zieh den laatften dier

maand met de gewoonlyke plegtigheden te

laaten kroonen, zoo was daartoe , volgens

de in 't licht gegeeve bekendmaaking, al

her noodige vervaardigd. Zulks de Ko

ning in zyne ftaatfikleeden ten gemeldet!

dage 's morgens omerent acht uuren zieh

van Sint James naar de Wcftmunftcrhal, en

vandaar , verzeld van alle de bedienden

der kroone , naar de kerk van Sint Pe

ter begaf. Alwaar hy , naa 't eyndigen

eener preedikaatfi door den Biflchop van

Oxford gedaan , den Krooningseed af-

leyde , gevolglyk gezalfd , en met de

Koninglyke fieraaden bekleed wierdr. Dus

uytgedoft zettede hy zieh op den troon ,

en ontfong den eed van getrouwheyd,zoo

van den Kroonprins als alle de verdere te-

genwoordig zynde Lords, ftaande welke

eedzweeringe (4) dees penning onder de

omílaanders te grabbel gegooid Wierde

(3) Eorop.

Merkur.

Ilituk,

1714- pag.

29z.

(4) Eorop,

Merk.

II. Пик,

1714.

pag. 296.

Het borilbeeld van den gekroonden Koning ftaat op de voorzyde , hoewel thans wat oneygen

in volle harnas , en omzoorod door deezen tytel :

GEORGIUS, Dei Gratia MAGn£ BRitanni/E, FRanciä, ET

HIBerniä REX.

JORIS, DOOR GODS GENADE KONING VAN GROOT-

BRITTANJE, VRANKRTK EN

IERLAND.

Op de tegenzyde wordt hem , zittendc in eenen Koninglyken Zetel , door Grootbrit-

tanje de kroon der Britiche ryken, opgezet, even als op den voorgrond dit opfchiift gelee-

zen :

INAUGURATus XX OCTobris MDCCXIHI.

GEKROOND DEN zo VAN WTNMAAND 1714.

Met
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V

(i) Europ.

Merkur.

II flak,

1 7 14. pag.

. 191.

(г) Europ.

Merk.

II. iluk,

1 7 14. pag.

310.

(3) Europ.

Merkur.

Il.ftuk ,

17 1 S- pag-

»37.

("41 Europ.

Merk.

Il.ftuk,

174- pag.

303.

Met hoe groóte toejuiging dit alles was

toegegaan, zoo waaren 'er echter, die

met deeze regenwoordige regeering niet te

vreede,dierhalven met ftyve kaakenftaan-

de hielden dat deKerk (1) en Staat inge-

vaarwas , en des, of uyt misuoegdheyd we-

gens hunne afzetting of uyt geueygdheyd

tot den voorheen onwettig verklaardeo

Prins van Walles , met dien geheyme ver-

ftandhoudingen hielden, ja eyndelyk be

flooten den zelven , waar 'tmoogelyk, op

den troon van Grootbrittanje te helpen.

Ligtlyk leende dees hiertoe het oor, als

hebbende eene aantuyging tegens de ge-

daane (i) krooning reeds in 't licht gegee-

ven. Dierhalven wierden in Schotland in

'tgeheym veelc wapenen vergaderd , de

wispeltuurige geineenre alom tot het be-

dryven van allerhandeoploopen aangezet,

veele manfehap in zynen dienfl aangeno-

men, ja de afgezette Hopman Montagu

had de íloutheyd van den onwettig ver-

klaarden Prins vanWallesden negenden(3 )

van Oogftroaand op de volle beurs van

London tot Koning van Grootbrittanje uyt

te roepen. Den zesden van Herfftmaand

kreeg men 00k te Edenburg de wiíTe tyding

hoe de Graaf Marr te Brae-mar in 't noor-

de van Schotland met vier- of vyfduyzend

gewapende mannen was in 't veld gerukt ,

waarby zieh de Hoofdbevelhebber Hamil

ton, de Lords Ogilvy en Struon, nevens

hunne onderdaanen» en veele andere luy-

den van aanzien , mids men dea onwettig

verklaarden Prins iu Schotland eerftdaags te

gemoet zag , t' zynen dieu ft vervoegden ,

en den zelven tot Koning van Grootbrit

tanje in alle opene fteden en vlekken (4)

deeden uytroepen. Het hof te Londcn van

dit âlles bericht hebbende gekreegen , liet

by de Vereenigde Staaten om eenen vaar-

digen onderfbnd aanhouden , en gaf aan

den Hcrtog van Argyle laft van zieh aan 1

't hoofd (f) der benden te ftellen, welken

onder den Hoofdbevelhebber Witham by

Sterling reeds vergaderd waaren. Naauw-

lyks had dees Hertog het hoog krygsbe-

wind bydehand genoomen of hy verydel-

de ilraksniet alleen den voorgenomen aan-

flag van den Graaf Marr op Edenburg ,

maar, verftaande dat die federt van zins

was om, waar 'r moogelyk, zieh naar

Northumberland te begeeven, befloor den

zelven (6) onaangezien de weerfpannelin«

gen wel twaalf- of dertienduyzend man

fterk waaren, nict alleen ftoutmoedig le

gen tc trekken , maar zelf flag te leveren.

Met dit oogmerk tot in de velden van

Dumblain zynde voorrgerukt, ontdekte

men des morgens van den dertienden van

Slagtmaand, naar de Engelfche tydsrekc-

ning, de krygsraagt derwecrfpaönelingen,

wier flinker vleugel hy op den middag

zoo kloekmoedig aantaftte, dat die, hoe-

wel vyfduyzend man fterk , naa een groot

half uur vechtens in wanorde zynde ge-

raakt, genoodzaakt was naar derivicr Al

lan te wyken , in welke zeer veelen der

vlugtelingen by den aftogt verdronken.

De andere vleugel (7) van 's Konings ben

den had het zelve geluk niet, doch tydig

door eenige ligrgewapende ruyters van

't middelyf zynde onderfteund , week ech

ter in goede orde met haar gefchut naar

Dumblain ,alwaar zy zieh met den Hertog

van Argyle, van 't naajaagcn der vlugte

lingen zynde terug gekeerd, weer vereende.

Het overfchot der weeripannelingen, wier

hooge voorneemens in dit geweil door dee

ze nederlaag voor altóos aldus vernietigd

was, rukte onder de begunftiging des vol-

genden nachts naar Perth , gelyk de over-

winnaar weer tc rug in zyne voorige leger-

plaats by Sterling, en gaf deeze nederlaag

der weeripannelingen aanleyding tot hec

munten van deezeu gedenkpenning.

(î)burop.

Merk.

Il.ftuk,

174.

pag. in.

(6) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

17 ij. pag.'

318.

(7) Europ.

Merkur,

Il.ftuk,

174. pag.

319.

Het geharnaftc borftbceld van den zeegepraalcnJen Biitfchcn Koning is op de voorzyJe, om»

lingd door diezen tytel :

GEORGIUS, Dei Gratia MAGkí BRitannije, FRan-

С1Л! ET HIBerni^ REX, Fidei Defensor.

LH 111 11 2 10.



68'8 NEDERLANDSCHE

171 ‚

___1 -7OR1S, DOOR GODS GENEDE KONING VEN GROOEERIII'EN

7E, VRENKRIK EN IERLEND, EESGHERMER

DES GELOOES.

Op de tegenzyde dryft eene gezwinde Overwinning met het opgevatte llagzwaard de ruyter

benden der weerfpannelrngen op de vlugt 5 опдег dit randfchrift:

PERJURII ULTRIX.

IVREEIINEEMSEER DER MEINEEDIGHETD.

k Waar en wanneer dit is voorgevallen geeft dit opfchrift, ’t gene op den voorgrond ltaat, te

ennen:

AD DUNBLAINUM 13 NOVEMßars 171;.

ВТ DUMBLAIN DEN 1; VAN SLAGTMAAND 171)'.

Dat de Graaf Marr het naar Northum genden dag handhaafden; alswanneer zy

berland meende te wenden, was met geen onder den Hoofdbevelhebber Karpenter

ander oogmerk gefchied, dan om zich by door de regementen van Kobham, Chur

zyne aanhangeren te voegen, welken zich chil, en Molesworth nog wierden ver

aldaar omtrent den zelfden tyd vry llerk llerkt. Invoege die van binnen geen ont.

onder ’t beleyd van den Graave van Dor- zette gemoet ziende den Lord Dorwentwa

wentwater, den Lord Widdrington, den teren den Heer Makkintoch voor pands

(r)Europ Ridder Willem Blakker, (1) Thomas For» luyden om te handelen over een verdrag

ЁЖ?" relier, en zynen Zoon en verfcheydene uytzonden; doch dit niet konnende ver

1715. ' anderen tegen den tegenwoordigen Koning werven, waaren zy genoodzaakt zich aan

щ- 3"- hadden in de wapenen begeeven , en den de (3) genaade des Konings te onderwer- (3) Europ.

onwettig verklaarden Prins van Walles te pen. Wiens benden gevolglyk in de fl'ad Метк

А|дсшп<‚ Wooller , Kalaftrerm en ver- trokken, de weerlpannelingen ten getale чай?!

fcheydene andere plaatfcn tot Koning van van tweeduyzend man ontwapenden, en 317. '

Grootbrittanje uytgeroepen. De Hoofd- naa de gemeenen in de kerken gellooten te

bevelhebber Wils hebbende hier tegen hebben, de Lords, Edellieden, en andere

’sKonings krygsbenden, welken in dit ge- aanzienlyke perloonen , die meer dan twee

well waaren gelegerd, byeen getrokken, honderd fierk waaren, in de byzondere

» bezette vooreerll zeer naauw de toegan- huyzeu onder de bewaaring van eenige ge

gen naar Schotland om dus beyder zame- regelde wachten Prelden. Zulks de voor

voeging te weeten , doch verllaande Ге— heen onwettig verklaarde Prins van Wal

dert dat de weerfpannelingen zichin Pres- les, op zyne (4.) aankomlt in Schotland, (4) EMIL

ton ophielden, vetfcheen hy den dertien- van deeze eene en andere nederlaag zy. Merkur.

den van Slagtmaand , naar de Engelfche ner aanhangeren de wille tyding ontfan- Siggi;

tydsrekening, voor de Над, welke aan~ gende, van zyn Ontworpe voorneemen, 91. '

l`tonds met dat geluk door de zynen wierdt om op den Britlchen troon te lIeygen,af.

aangetalt dat de aanvallers,niet tegenliaan- zag en zich des met meerderen fpoed, dan

де де weêrfpannelingen uyr alle de huyzen hy in Schotland gekomen was, van daar

en toegangen een vreeslyk vuur maakten, onverrichter zaaken weer te rug door

gileâlàrroß by ’t vallen van den avond (z) zich van Vrankryk, naar Lotteringe begaf. De ge

11.nuk°, den eerlIen llagboom en verlchcydene dachtenis van deeze gevangeneeming zy.

mf' Р‘В. даагЬу liaande huyzen meeller maakten, ner aanhangeren te Prellon vind ik op dee.
16 _ .

3 zich aldaar verfchanften en tot den vol- zen penning bewaard.

l

Het



HISTORIPENNINGEN: VIEoeL
68p

I7tf.

Hct borftbceld van den hierdoor op den Britfchen troon geveftigden Koning is op de voorzy-

de omzoomd door deczen tytel:

GEORGIUS, Dei Gratia MAGna BRitanni£, FRan-

ciiE ET HIBkrniaî REX, Fidei

/ -v Defensor.

JORIS, DOOR GODS GÉNADE KONING VAN G ROOTBRIT-

TANJE, VRANKRYK EN JERLAND, BESCHER-

MER DES GELOOFS.

Op de tegenzyde zitten twee te Preíton gevangen genomene rebellen aan eenen vierkantcn

voetlhl geketend , waarop van vooren twee geftrengelde rechterhanden verbccld , en omhoog

verfcheydene wapenen opeen geftapcld гущ onder deeze fpreuk :

FIDES MILITUM.

DE GETROUIVHEYD DER KRYGSRNECHTEN.

Eyndelyk iced men, tot volkome ophelderingc, nog dit opfchrift op den voorgrond:

REBELLeî AD PRESTON CAPTi ij NOVembris 171p

DE fFEERSPANNELINGEN TE PRESTON GEFAN

GEN DEN 15 FAN SLAGTMAAND 174.

Aldus was de ruft van Engeland en te

gelyk die van alle de voorheen in verbond

getreedene oorlogsmagten hcrftcld, mids

de vreedebreuk , die het laatft tuffchen

Spanje en Portugaal was voorgevallen ,

00k het laatft door het treffen van hct

lang gedwarsboomde vreedeverbond thans

herfteld was. Want het fcheen dat Koning

Philips, ziende voorheen den Koning van

Portugaal , onaangezien zyne groóte aan-

biedingen, dezyde der Bondgenooten kie-

zende tegen hem den oorlog verklaaren ,

die Majefteyc door 'с vcrwylen van 't

lang verzogte vreedeverbond zyn opge-

vat ongenoegen thans wilde doen ge-

voelen als zy van haare voorige Bondge

nooten ontzee was. Invoege dit groot

werk, hoe ongemeene vlyt door de Por-

tugeeiche Afgezanten om dat te beryken

(OEurop. was aangewend, nier voor (1) den zesden

iftuk van Sprokkelmaand deezes jaars kon Wor

bis- î>ag. den uyrgewerkt, en, naa dat 'er een af-

l87* gevaardigde naar Parys om 'er de goedkcu-

1111 Юее1.

ring op te erlangen was terug gekomen,

écrit den dertienden dier zelve maand wer«

reldkundig wierdr. Uyt krachte van die

verbond , was eene algemeene vergeetenis

van alle voorgaande vyandlykheden be<

dongen, de voorige vriendfehap herfteld,

en moeften de fteden (1) Albuquerque en fi) V.Art;

Puebla nevens haare afhangelykheden aan ^nd"*

de Kroon van Spanje wedergegeeven wor

den , zonder eenige vergoeding der nieuwe

aldaar aangelegde veftingwerken te moo-

gen суfichen. Het flot Noudar, het су-

land Verdocjo en 't geweft 't Hcylig Sa

krament , leggende in de Weftindiën aan de

noordzyde van de ri vier La plata, wierden

door Koning Philips aan Portugaal voor

altyd afgeftaan, indien binnen anderhalf

jaar die Majefteyt niet goedvondt liever

een ander landfehap van gelyke waarde

(3 ) tot genoege dier kxoone over te gee- (3J У11

in welk geyal dat laatfte geweft °aan vSbewfc

Voorts moeften

ven

Spanje zoude verblyven.

alle plaatfen, fteden, floten , dorpen,rechts

Mm m mmm mm gc-
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171 s-

fr) V.Art,

des Vcr-

bonds.

gebieden en landen , het zy in Europa of

elders wederzydfch wedergegeeven wor

den, invoege de grenzen dier twee (1) ry-

ken in dien ftaat thaus herfleld wierden ,

zoo als die voor den aanvang van den nu

geëyndigden oorlog waaren. De bevefti-

ging der wederzydfche Hoven op dit ver-

bond , waarby de koophandel op den ou-

den voet 00k herfleld was, in Nederland

zynde aangekomen, zoo geíchiedde de

uytwiíTeling den tweeden van Grasmaand,

onder 't doen eener wandeliog in de Mali-

baan buyten Üytrecht (г), even gelyk het

verbond zelf op die wys aldaar voorheen

was ondertekend. Dierhalven verlieten

de wederzydfche Afgezanten die ftad en

gaf deeze Spaanfche en Portugaalfche vree-

de aanleydiog tot het in 't licht geeven der

drie volgendc gedenkpenniogtjes , wier

eerfte door den Geheymfchryver van den

Portugaalfchen Afgezant by 't doen zy-

ner intreede (3) te Parys den achttienden

van Oogítmaand deezes jaars aldaar te

grabbel gegooid is.

(i) Europ.

Merk.

I.fluk,

174. paj.

г77.

f3) Europ,

Merkur.

Il.ftuk,

171$. р»в«
103.

MVirg.

Mn. lib.

VI.^.97.

I In den rand der voorzyde, welke het geharnafte borftbceld van den Koning van Portugaal

voert, leed men deczen tytel:

JOANNES V, Dei Gratia PORTUGALLIíE REX:

M D С С X V.

JOHAN DE F, DOOR GODS GENADE KONING FAN

PORTUGAAL I7if.

Aan ecnen olytboom ziet men op de tegenzyde twee kroonen zaamen gehecht, tuûchen dit

om- en opfchrift:

NECTIT ET FIRMAT PAX TRAJECTENSI S.

DE UYTRECHTSCHE VREEDE FEREENIGT EN

FERSTERKT ZE.

II Rondom het gekroonde wapenfchild van den Graaf van Ribeyra , keil men in den rand der

voorzyde van den tweeden dit omfehrift:

LUDOVICUS DA CAMARA, COMES DA RIBEYRA.

, LODEJVYK VAN CAMARA^ GRAAF FAN RIBEYRA.

Uyt een pantfer ziet men op de tegenzyde eenen olyfboom groeijen en de rand omzoomd door

deeze fpreuk van (4) Virgilius:

ÜNDE MINUS RERIS.

FAN DAAR GY 'T MINSTE DENKT.

Op den voorgrond leeft men nog dit opfchrift:

PAX LUSITANO- HISPANA I7If.

PORTUGAALSCHE EN SPAANSCHE FREEDE

III De
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III De laatftc eyndelyk , die in de penningkaflê van den Heer Hendrik van HeterCn in I?t^

's Graavenhaage gevonden wordt, vocrtrondom des Franfchen Konings geharnaíl borftbeeld op de

voorzyde dit rand- en op de tegcnzyde dit oplchrifr :

LOUIS XIIII, ROY DE FRANce ET DE NAVARftE»

NE i6?8, SUCCEDE 164},

DUELS ABOLIS 166%, EDIT DÉ NANTES REVOQUE» 1685-,

PHILIPES DE FRANCE ROY DES ESPAGNES V DU

v : NOM 1700,

PAIX GENERALE i7ij\

LODEWTK DE Х1Г, KONING VAN VRANKRïK EN NAVARRE^

GEBOOREN i6$8, RTKSOPVOLGER 1643,

DE TfVEEGEVECHTEN UITGEROOID 166z,

НЕТ GEBOD VAN NANTES HERROEPEN i68f,

PHILIPS VAN VRANKRTK

KONING VAN SPANJE DEN V VAN DIEN NAAM 1700,

DE ALGEMEENE VREEDE 171 f.

Aldus zag dees wecrgalooze Koning,

door 'с íluyten van dit verbond, zynen

Kleynzoon op den Spaanfchen trooa, naa

veel bloedvergietens , meer door de fchran-

derhcyd van zyn beleyd, dan den nadruk

zyner wapenen geveílígd: mids hy t gélyk

(i)Earop. de Bifíchop van Rennes hem in (1) eene

1*пикГ aanfpraak betuygde, eyndelyk demiddelen

1715. pag. had weeten uyt te vinden от zieh teredden¡

14& door het verwekken van verdeeldbcden on-

der zyne vyanden , alswanneer Vrankryk

op het punt van des zelfs ondergang flondt ,

en zieh dus infiaat te ftellen от Spanje te

bekouden , den vrtede aan Europa en dat

Zelf op voorwaarden te geeven, dientet

mm roemrncbtig voor hem zelfdan voor-

deelig aan het Franfcbe volk waaren. Een

weergaaloos beleyd voorwaar! doch waar-

van hy geenszins de zoete vrugten kwam

te fmaaken. Want in 't midden van zoo

vecle voor- en tegenfpoeden bekroop hem

allenks de laftige onderdom , zyn zwak-

heden namen handovcrdehand dagelyks

toe; zulkshyden eenentwintigften zynde

opgeftaan, zieh (Iraks weer moeft te bed-

de begeeven wegens de koortfen , die van

eene zeer inwendige hitte, droogheyd in

de keel , doch voorál ongemeene pyn in

de deíjen gevolgd wierden. Zulks men

goedvondt hem de becnen in zoo heet

water, (1) dat men 'er gcene hand in hou-

den konde, te fteeken ; nogthans voel-

de de Koning daarvan de hitte niet, dan

naa dat die tot in 't mergvan depypen was

door gedrongen , veroorzaakt door het

(1) Europ.

Merk.

H.ftuk,

174- P»g.

ISS-

koud vuur , waarvan verfcheydene vlak-

ken zieh vertoonden. Hierop vonden de

Gcnccshceren goed tot ftuy ting dier quaa-

le hem de dey te openen: dit ftondt hy

uyt, en verklaarde te gelyk zynen laat-

ften wil, met éene ftandvaftigheyd , even als

zyn groots gemoed paite. En hebbende

den zesenrwintigftcn verftaan dat hy maar

weynige uuren om te leeve# overig had,

gaf hy den jongen Dolfyn zynen zeege*

met verzoek aan den Hertog van Orleans

van dien gelyke vriendfehap te bewyzea

als by voor hem gehad had. Vervolgens

nam des nachts voor den dertigilen dequaal

zoodaanig de overhand, dat hy genoegzaam

buyten kennis lag, terwyl het geheeleon-

derJyf geweldig opzwol en zoo grooterj

ftank (3) van zieh gaf, dat ieder, behal-

ven zynen biechtvader , genoodzaakt was

het vertrek te verbaten. Invoege hy in

des zelfs tegenwoordigheyd op den eerften

van Herfftmaand 's morgens even voor

acht uuren den geeft gaf, waar op ftraks

de Hertog van Bouillon als Grootkamcr-

I ling, volgens de oude gewoonte, met

i.luyder ftemme in de galery uytriep i

Koning Lodewyk de veerttende is dood;

God bewaare Koning Lodewyk den vyf-

tienden. Van dit affterven van den groot-

ften Koning der Chriftenheyd , waarvan

de Franlche Afgezant aan den Heer van

Burmannia, als voorzittend lid der vergadé-

ringe vande Vereenigde(4) Staaten,den ne-

genden dier maand nog kennis gaf, vinde ik

de gedachtenis op deczen penning bewaard.

($) Europ.

Merkur.

II. ftuk,

17**. P«i»

I60,

Mmm mmm mm ¿ Rond-

(4)Aefol.

derStaaten

Gener.

9 Sept

4715-

fol.81*
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IDCCXV'

Rondom het kopíluk des Franl'chen Konings leeft rncn in den rand der voorzyde deezen

tytcl:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWIK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE

KONING.

Op de tegenzyde ziet men door de Faam de beeldenis des Overleeden Konings aanden alverflin

denden tyd Onlrukken om ze hemelwaart te voeren. Het randfchrift luydt aldus:

SUPREMA VIRTUTUM MERCES.

DE HOOGSTE BELOONING DER DEUGD.

De voorgrond is voorts nog bellempeld met dit opl'chrift:

OBIIT I SEPTEMBRIS MDCCXV.

HT IS OVERLEEDEN DEN r VAN HERFSTMÁÁND 17:3'.

титр, Twintig dagenh) naa des Konings Over

ист:- lyden begaf zich de Hertog van Orleans,

7'“, Pàg, verzeld van de Hertogen van Bourbon en

ы. dn Maine, de Prinfen van Konti en Dombes,

midsgaders de Graaven van Charolois en

Thoulouze ’smorgens naar het Parlements»

hof te Parys, aan welke doorluchtige ver~

gadering hy, naa zyne droefheyd over het

afllerven zyner Majelleyt betuygd te heb

ben , te kennen gaf, hoe die op haar flerfbed

hem de zorge van den jongen Koning had

l

I

aanbevoolen,midsgaders in eenen uyterllen

wil des Hertogs geboorterechten in acht

genoomen op eene wyze, die hy het voor

zigtigll oordeelde: dan dewyl men alle

toevallen niet kondevoorzien,zoo had ook

de llervende Koning betuygt, by aldien’er

iet in gevonden wierdt, ’t gene niet wel

was , dat men [Jet kende veranderen.

Dierhalven verzogt hy dat hem, volgens

de wetten des ryks, volgens де voorbeel

den in diergelyke gevallen gebruyklyk ,en

eyndelyk volgens deeze verklaaringe des

Overleeden Konings' zelf, de ryksbelliering

en (z) voogdye Ilaande de minderjaarig

heyd van den nieuwen Koning door dat

hoogegerechtshof mogten worden toege

keurd. Vervolgens tradt men tot het орен

пеп van des Konings uyterflenwil,in wel.

ken де Hertog van Orleans wel tot hoofd

van eenen ryksraad, doch geenszins tot

voogd en ryksbeílierder des jon en Ko

nings was aangelleld. Invoegen et Par

lement, naa het verzoek van den Hertog

van Orleans in overweeging genomen te

hebben, den zelven tot Opperryksbeflierder

der Kroone (3) verklaarde, om in die hoe~

daanigheyd het volle bewind te hebben

van de zaaken van ’t Koningryk , geduu

rende de minderjaarigheyd des Konings;

even gelyk ook den Hertog van Bourbon

tot Hoofd van den Raad der regeeringe,in

welken alle Prinfen van den bloede, drie.

Si Europ,

erkur.

II . ftuk ,

|71’ . '“51: рав

(3) Еп—

ЮР: Merk.’

Il пик ‚

‘nidul

l s68

ënrwintig jaaren volkomelyk berykt heb- ‘

bende, het zoude vryllaan zitting te

neemen; en eyndelyk den Hertog van

Maine
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(t) Enrop.

Merkur.

Il.ftuk,

1715- pag.

169.

(2) Europ.

Merkur.

Il.ftuk,

171.

Maine tot Hoogopziender oyer de opvoe-

ding (1) des Konings. Aldus deeze Hoo-

ge ryksampten zynde geregeld, trade de

Hertog van Orleans (Iraks in het daadlyk

bezit van 't zelve, en gaf daarvan zoo aan

alle Landvoogden (г) der Geweiten , als aan

rrv.c - f.-.y

PI ' <„ïfi. ж>

•rtri . •■'rmn'B'jj

к J и t ;*tätitixu.ir.T i aiлгав.швд*ай ,

alledcgebnnrigeRyken en Staaten by afge- »71ft

zondene brieven kennis. De gedachrenis

van des jongen Honings komft tot den

Franfchen troon , roidsgaders van het aan-

vaarde ryksbeftier des Hertogen van Or*

leans wordt op deezen penning bewaard.

De voorzyde roert de becldenis des tninderjaarigen Konings , ornzoomd door dit rand«

fchrift:

LUDOVICUS XV, Dei Gratia FRanci« ET NA-

Varrä REX.

gen

(3Ч Europ.

Merkur.

II ftuk,

174. pag.

181.

LODEWTK DE if, DOOR GODS GENADE KONING VAN

VRANKRTK EN NAVARRE.

" ; *.*."■*' " ' ' ' "V ' *' '• '

WiensRyfcsvoogds kopfluk, in den rand der andere zyde, door deezen nieuwen tytel omvan*
n is: * :...■•> ...i . .-./ ,

m >1> .гь.» .0

PHILIPPUS, DUX AURELIANENSis, FRanciä ET NA-

Varrä REGENS."

PHILIPS) HERfOG VAN ORLEANS, RTKSBEStlE ÄV

DER VAN VRANKRTK EN NA-

FARRÉlv"S^o:'

(л) Refol.

derStaaten

Gener.

18 Sept.

1714.

fol. 987.

(j) Europ.

Merkur.

Il.ftuk ,

17 14. pag.

»79-

De vcrklaarîng, welke de Hertog van

Orleans by het kennisgeeven van dit aan-

vaarde ryksbeftier aan de Vereenigde Ge

weiten gedaan had , van dat hy naamelyk

geduurende zyn bew'tnd alle het gene ,

t welk van hem afhong , doen zoude (3)

от de onderlinge eenigheyd en de naauwe

verftandhouding , die tujfchen ben behoorde

te weetatH , te onderhouden , had de vrecs

geheellyk doen verdwynen, welke eeni-

gen, ter oorzaak van des Franfchen Ko.

nings dood , hadden opgevat van dat hec

verbond wegens de overgifte der Room-

fche Nederlanden, over het welke men

met des Keyzers Afgezant in Brabant

thans in onderhandeling was, zoo voor-

declig voor den Staat nu niet zoude getrof

fen worden. Om daar van de punten met

des Keyzers Afgezant te regelen waaren

door de Vereenigde Staaten (4) de Heeren

vander Duiîen , van Rechteren , Gokkin-

ga cn Geldcrmalfen benoemd, naar Ant

werpen met een der Staatfche jagten ver-

trokken en aldaar den tweeden (s) van

IUI *Deel.

Wynmaand des voofgaanden jaars, ondet

't loilen van 't kanon , in de Engelfche

haven aangeland. Naa deeze Staatfche

Gemagtigden door den Antwerpfchen Ma.

giílraat verwelkomd en met den gewoon-

lyken eerwyn beichonken waaren,gefchied-

de de eerile zaamekomft met den Graaf

van Königfeg twee dagen daarnaa op hec

ftadhuys dier ftad. En dewyl by dit ver

bond niet alleen de wcderzydfchc grens*

fcheydingen , máár óok het bezetten der

flcden, het onderhouden der benden, op*

en overneemen van de op 't land geveftig-

de gelden en veelvuldige andere zaaken

van geen minder gewigt moeften geregeld

worden,waaren zy genoodzaakt veclmaalcn

het gevoelen hunner Meefteren te innen ,

met wier antwoorden af te wachten veel

tyds verfpild wierdt ; zulks het niet voor

den vyftienden van Slagtmaand deezes

jaars was dat het gemeide verbond (6) be- 05) Europ«

ftaande in dertig leden, door den Graaf jMfleu£*

van Königfeg wegens den Keyzcr , door 1716- p*fc

den fchildknaap Kadogan wegens Groot-

Nnn nnn nn brit-

43«
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1716. brittanje en door de voorgemelde Gemag-

tigden wegens de Vereenigde Geweften

wierdt gezegeld en ondertekend. Inyoege

de Magiftraat vanGoude.uyt aanmcrkinee

meeftcr zyner ftad , dit verbond onder an

deren mede had helpen ontwerpen en fluy-

ten, den yolgenden gedenkpenning ter

ecowige gedachtenitfe heeft goedgevonden

dat de Heer Bruno vander Dafíen, Bürge« • in het licht te geeven." '

l.TF'.F.q.sT
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Ор de cene zyde ziet men de fteden Gouda en Uytrecht in het verfchiet , en voorwaart door

den met olyrbekranften Vreede den flangeftaf van Merkuur aan den TSSEL (ISALA) overrey-

ken, welke, leunende op zync waterkruyk , het Goudfche wapenfcbild naaíl zyne zyde heefr.

Het randfehrirt luydt aldus:

TANDEM ÉXPECTATA VENIS.

ETNDELTK KOMT GY LJNGVERECHTE VREEDE,

m*s к /» * ■ ' *. \ * ■

Op den voorgrond ftaat nog dit opfchrift: x

PACI TRAJECTINjE. ал:

f ■ 14« * < * !•*«-* • • • •* ■ * - * I ■ - I«/ .

JjtN DBÑ VrrkECHTSCHEN VREEDE.

■'■ ■"..* . s ;. .il...

De tegenzyde , die geene verbeelding heefc , is beftempeld met dit opfchrift :

Quod Felix F AustumQue Sit.

TRAJECTI AD RHENUM PACE POST XII ANNORUM

BELLUM INTER GALLOS, HISPANOS ET BATAVOS

CONVENTA,

JURE MERCATURiE RESTITUTO,

PROLATIS FINIBUS,

АС МОХ ANTVERPIAE CONSTITUTIS LIMITIBUS

OPERE ET CONSILIO CUM CAETERIS .

PACIFICATORIBUS CONSULIS GAUDANI

IN PERPETUAM REI MEMORIAM NUMISMA

HOC CUDI JUSSERUNT Sbnatos PopulusQue Gaodahui

' ' M D С С X V I.
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HISTORIPENNINGEN: VI Boek. 6^

(i)Europ.

Merkur,

l.ftuk,

1716. pag.

180.

* • • i * *

DAT НЕТ GELUKKIG EN HEYLZAAM ZY.

TE UYTRECHT, NAA EENEN OORLOG FAN TIEN JAAREN,

DE VREEDE TUSSCHEN DE FRANCOIZEN, SPANJAARDEN

EN HOLLANDERS GESLOOTEN,

1716.

r. . '

НЕТ RECHT DES KOOPHANDELS HERSIELDy

. *•*, *'~Ъй GRENZEN UY7GEBREYD

j ÉÑ STRAKS TE ANTWERPEN DE GRENSSCHE2DINGEN,

ONDER ANDERE FREEDEMAAKERS, 00K DOOR DEN RAAD

EN DE DAAD FAN DEN GOUDSCHEN BURGEMEESTER

GEREGELD ZYNDE

HÈEFT DE RAAD EN 'T FOLK FAN GOUDA

DEEZEN PENNING DOEN MUNTEN 1716.

In Louwmaand des jaars zeventienhon-

derdzeftien 's Keyzcrs goedkeuriog op hct

vcrhaodelde verbond te ßruftcl zynde aan-

gekomen , zoo gefchiedde de uycwiflclingc

nog daarvan den laatften dag dier maaud

ten huyze van dea Keyzerlyken Afgezant

(1) te Antwerpen: Invoegedit gewigtig

werk daardoor zyn volle beflag kreeg cd de

Gemagrjgden der twee Zeemoogendhcden

te BruiTel alle de door hen voorheen aan-

gcfteldc Raaden , lighaamen der regeeringe

en in bedieniug gefteldc amptenaaren by

zichontbooden en, mids het verbond der

overgifte der Robmfche Nederlanden nu

getegeïd was , Van den eed , welke zy eer-

tyds aan de twee Zeemoogendheden ge-

daan hadden , met betuyginge van zecr die-

pe gehoudenifle voof alle hunnc aaugewen-

de dientlen »danklyk onrfloegen. De Heer

Johan vauden Berg, welke als Staatliche Gc-

magtigde tot de beftiering dier landen zieh te

BruiTel tot nogtoc hadopgehouden ,gafden

derden van Sprokkelmaand en van de daarop

gevolgde uytwifleling en van het te Ant

werpen getroffen verbond aan den Raad van

Staate by ecnen brief kennis, enontfloeg

hem te gelyk van den voorheen gedaanen

eed, met betuyginge van dankzegginge we-

gensden yveren:aankleevinge,welke hy (г) (i)Europ?

j j- л V Ii Metkur.
zoo tot den dienlt van zyne Keyzerlyke lftuk>

Majefteyt, als het welweezen van het land «716. pag;

ftaande zyn voorrg laqdbeftier , had laaten l8lî

blyken, niet twyfeiende dicrhalven of de

Keyzer zoude hem zyn genoegen deswege

betuygen. Doch wat hier van zy , de ftec-

den, welken aan dien Vorft by dit verbond

afgtftaan en metSraarfche benden tot nog-

toe bezet gewceít waaren, wierden desge-

lyks aan zyne krygsvolken ingeruymd, de

opperlandsbefticring dier gcweilen door

den gemeiden Graaf van Königieg, als

algemeenen Landvoogd, by voorraad op

zieh genomen, en de meeften der voor

heen aangeftelde Amptenaaren , tot dat 'er

nader bevel van het Keyzerlyke hof zou

ingekomen zyn , door hem in hunne be»

dieningen bcveiligd. De gedachtenis dee-

zer overgifte van de voor den Keyzer ge

wonnene Nederlanden wordt op den vol-

genden penning bewaard, welke te Am-

fterdam door den Penuingmaakcr Maarten

Holtzhey gemaakt is.

Op de voorzyde ziet men de maagd der Vercenigde Geweiten, welke, leunende mer den flin

keren arm op haar gewoonlyk wapenfehild, in de rechterhand den gehandhaafden hoed der vry-

heyd op eene fpeer voert, en voorts door verfcheyde zinnebeeidige byfieraaden, haaren ftand cn

Nnn nnn nn 2 koop-



696' .NEDERL HISTORIPENN. VIBoeè.

1716. koophandel uyrdrnkkende, verzeld is. Om haar echter volkomen kennelyk te doen zyn, leelI

'__-'_' mcn in den bovenrand:

е , BELGIUM розоватом. А

HET VEREENIGD NEDERLAND.

Op de tegenzyde ziet men de Vereenigde Gewellen, in de edaante van Bellona, het roer van

het tot dudang gevoerde lIaatsbelqur van de door den kryg be omene Nederlanden, en wier wa

penfchilden, om kennelyk te zyn, daarom .op den grond leggen, aan den Keyzer als wettigen

eygenaar, volgens de voorheen gemaakte verbonden overleveren 3 waarom in den bovenrand

lIaat: »

-RELIGIO FOEDERUM.

DE HEILIGE NEEKOMING DER VEREONDEN.

Waarin nu deeze naakorning beltaat ,geeft dit opfchrift van den voorgrond, tot meerder ophel

dering, te kennen:

BELGIUM BELLO ACQUISITUM CAESIIRI TRADITUM

M D С С X V I.

HET DOOR DEN OORLOG BEKOME NEDERLAND AAN

‘ DEN KEIZER OVER'GELE.

VERD 1716..

Dusdaanig was dan eyndelyk de uyt overwinnaaren by den opgevolgden pais;

komll: van den laatft gevoerden oorlog en handel te Uytrecht Verfc aft had. Doch

zyner opgevolgde overwinningen, ten

kolIe van zoo veele millioenen gelds en

vergooten menfchenI bloed, verkreegen.

Doch welke voorzeker roemruchtiger en

millchien ook voordeeliger 'zoude geweell~

zyn, by`aldien het flingfch gedrag van

eenige overzeefche Staatsdienaaren den

naauwen band der onderlinge bondgenoot

fchappye niet ontknoopr en dus grootere

voordeelen aan de overwonnenen dan den

wat hiervan zy, de Roomfche Nederlan

den hadden nu den Keyzer tot LandvorlI

en de Vereenigde Staaten daarin de lang

beoogde voormpur veeler welgellerkte

lleden , tegen de geduchte overmagt

van Vrankryk, by het laatll te Ant

werpen getroffen verbond van overgif

te , gekreegen. Een tydllip voorwaar

aanmerkelyk! en die des met recht maakt

het '

EYNDE

DES .

VIERDEN EN LAATSTEN

D EME L s.

 



FEYLEN.

Die zoohier , zoodaar in ’t werk zyn ingelloopen , aldus

te verbeteren.

I.DEEL./

Fol. 2.6 3. regel gz. B. flaat; aanßona'r verlreeŕen. lees, aan/lands wegleggen.

Fol. 37o. regel 36. opgeheve rechterhand. lees, opgeheve лит/мм.

Fol. 37j'. regel to. B. ůaat,van den brandenden ol)l en Sint, lees, van Abram Daly en van Sint.

ILDEEL.

Fol. 131. regel z. B. Haat, aan zynen Oom tot. lees, zyn Oom aon bem tot.

Fol. 301. regel 2.7. A ilaar al hunnen Oorlogs voorraad. lees, alle hunne eef'waaren.

Fol. 34.1. regel zz. Цанг, rondom het Bourgondi/rhe ‘wapen/child. lees` rondom een 'wapen/[hihi uy!

dat 'van Куй! en de vier leden zyner kaßelnye te zamengeßeld:

Ill. D E Е L.

l

Fol. 66. regel 19. A. hunne gemagtigden. lees,-zyne gemagtigden.

Fol. 66. regel 2.1. A. zyne Лад. lees, hunne Лад.

Fol. 12.9. regel 39 В herovergrootvader, lees, Отступы—ради.

Fol. 131. regel 11. eorum Carozum l. lees, eorum ad Caro/um 1.

Fol. 171. regel 2.7. Prin: van Auvergne Burggraaf. lees, van Auvergne Prins en Burggraaf.

Fol. 185'. regel 14. A. Saragoßil. lees, Sirakuza.

Fol. 187. regel 3; А. Saragoßa, lees, Siro/caza.

Fol.f4;. regel t; ad Hibernia Shannon. lees, ad Flumen Shannon.

Fol. ту. regel 17. Shannon in Ierland. lees, Shannon.

IV.DEEL.

Fol. zy7. op де voorzy van het randfchrift des pennings liaat, alims, lees, alin'r.

Fol. 2_5-7. laatlle regel ûaat. labor alitur. lees, labora/itis.

Fol. 2.5'8. regel 1. ûaat. de onge/indigo arheyd ontvoerd het, lees, de arbeid van den vogel, gaat ’er

тег ßryken.

Fol. 26;. regel 39. Praat hen in ,ge/1.1.1, lees, hen ge/leld.

Fol. 2.67. regel 3. А. ftaat waaren, lees, was.

Fol. 2.67. regel 1. B. llaa: hadden lees , had.

Alle де overige fouten van minder belang, zoo door myn afweezen, als ook door het altemets

ontbeeren der plaaten, zoohier zoodaar ingefloopen , worden de befcheyde leezers verzogt te wil

len verfchoonen, en hen onder ’t leczen altemets voorkomende zelfs naar vereylch te verbete

ren.l ‘

Ooo ooo oo



___|—-_-_—._-___—""-'—

О

n

1

a

l

.

в

|
\

 »i ___



BLADWYZER

Der Zwjpreuken en Opfchrïften , voornamelyk^ die op de ruggeflukken

gevonden worden.

ACœiâre milTa. f20.

A fovea ad gloriam. 6of . 607.

A Jove ôc imperio. 617. 618.

A patr.ôc frat. a. a. ceffion. ôcc. 3p. Jfl.

A terra denegata. 14. 16.

Ab aultro & aquilone. 4.

Abrubta pnelimin. &c. ftfj.

Acclamantibus populis univeriîs. 203.

Ach mein verluß iß gros/ 2.8}. 286.

Ad confcederator. exercit. ôcc. ff8. ffp-

Ad Dumblainum ôcc. 687. 688.

Ad exornanckm lauream. f29. f 30.

Ad nutum Dei. fop. f 10.

Ad utrumque. 12. 12.

Adfertori hbertatis. 286. 387.

Adfertum Philippo V. Hifpaniarutn Imperium.

fo6. 5-07.

Advent. Ausg. fèliciffim. zff .

Advcntus Principis optimi defideratiffimus. 22.

Advcntus Regis in Britanniam ôcc. 684.

Adventus Regis in urbem. 696.

Adventus Regis optatiffimus. 267. 268.

Adverfa ßc averia gloriofa. ^47. ¿49.

iEqualis & ereélus. 462. 463.

iEternum coronata manebunt. ipf. 196.

Aggredere, o magnos ôcc. 3 55*.

Agunt in расе S. P. S. 6f7- 6fp.

Afoani in fratres ôcc. r8l.

libertine Agnes Princejje deNafauScc. 170. 171.

Aliquis latet error. $4. 96.

^f/fer ft&m» iß Oeßereich voll. 4f4. 4f6.

Amat ardua virtus. 400.

Amat fuga telles. 246.

Amat victoria telles. 2f. 25. I4f. 146.]

Amico feederc neebr. 27^. 276.

Amore & timoré. 328. 42p. 431. 60f. 607.

Anglorum 8c Batavorum clafle &c. 408. 40p.

Anglorum Se Batavorum virtute &c. 30^. 3.07.

Anglor. & Batav. virtute incenfa &c. 308. 30p.

Anglorum gloria Rege Wilhelmo. 206. 207.

Angor , non tangor. 2474

Anima una dabat ôcc. 477. 480.

Anna Augulla. f82. ^84. fp2. fp8. 61 f.

Anna, D. G. &c. 2po.

Anna en haec ilia ell ôcc. f26. f27.

Anno Chrifli MDCC. die ôcc. 244.

Anno libertatis triumphab'. 306.

Anno, quo menda: correcte Ôcc. 237. 23p.

Annona Augulla. 104.

Annus féliciter claufus ôcc. 400. 401. $74.

576.

Antiqua virtute ôc fide. 2P4. '

Aperto digna timen. 213.

Arce, fortalitiis ôc urbe Namurci capf. 2^.27.

Archidux Auftriae ôcc. 2^4.

Aréloum fortis ôcc. 248. 24p.

Aria obf. pro Rege ôc patria. fp6. fP7«

Arma procul, pax at tu ôcc. 381.

Armatus ut orbem ôcc. 570. fji.

Armillit. cum Turcis, 23г. 233.

IV. Deel.

Àrmillitia inter Csf. Pol. Ruf. ôcc. 232.

Armorum feederatorum fruftus. fp8. f99-

Armorum primitise ôcc. 333.

Ars tandem delufa. 386. 388.

Arte afcque métallo. 603.

Arte Sc Marte Ôcc. 336.

Arte ôc Marte in utroque magnus. 366.

Arx Rheinfels ôcc. 62. 64.

Aibirat primo fortuna labori. 334.

Alferta maris imperii gloria. 31. 33.

AlTertori Felicitatis publ. ob fufeept. Belg, re*

gimen. 22. 23. 'i

Atavis regibus. 2pi. 292. ,

Auweyf der Fried enz. f6}.

Au чиеу. Au ivey^ Au wey ! Rysvñckfcber Fried

iß gar entzwey. 2p8.

Audit, videt, tacit, ridet. 636.637.

Aven, advent, ôcc. 2Óf .

Aufert, non dat. f 3f. ¿yf. ч

Àufugiat pro hac vice. 274.

Augspurgißher Kinder friedensfeeß . 383.384«

Auguíla Vindelicórum. 381.

Auguíla Vind. liberata, Ulma ÔCc. 3P4.

Auguíla Vindelicor. vi capta ôcc. 381. 382. »

Auguíla Vindelicórum vi occup-.ua ÔCC 38 1«

382.

Auguíla, Ulma, Landav. ÔCc. 423.

Auguílam Auguíli meníis meminiíle juvat.

386.

Aug. mo. Septentrionis Monarchal ôcc. 37p.

380.

Aug. II. D. G. Rex Pol. ôc El. Sax. Vicarius

Imp. 608. бор.

Aurea condat fecula. f02. 5*03.

Auibicibusque Diis ôcc. 350. 351.

Auípiciis Maxim. Eman. Elect, ôcc. 20. ^40.

Aufpicium imperii felicitas Europa;. 217. 218.

Autoritate ôc poteílate. ffi.

Auxiborum praeflantia. fió. f 17.

»

B.

Barcelona liberata d. xii. Maji MDCCVI."

442. 44f. m

Barcelona liberata a. 1706. ôcc. 4f4- 4ff.

Barcelona lib. Gallis fug. 442. 444.

Barcellona Gall, erepta ÔCc. 442. 44f.

Barcellona obíidione liberata Philippo ôcc. 4f4-

4ff. . rt .

Barcino capta. 181. -, -.• ■

Barcino capta prid. ôcc. 43p. 440.

Barcinona ob obfid. irrit. Ducis ôcc. 442. 444.

Barrit non pugnat. 24f. 246. , , ' »

Barthelemi de Grand-Val , auro Ludovicaeo

percuíTor emtus ôcc. f 3- f4- ■ >

Batav. ôc Angl, ad littus &c. 103.

Bavaria ad oblequium rediens. 394. '• 1

Bavaria fupplex ôcc. 394- . :.¡

В. V. patrona Bavariae. 336.337. . ")

Beemftera lacu a majoribus folertia &c. 6f4. -

Bei. Landau. 1. dop. 66%. , .;. )

Bel.Laudau.i.ß.S.X.66S.r\^._] ); . >

Belg. Bello acquifit. Caef. tradit. ÔCc. 6pf.6p6. 1

Belgium fœderatum. 69«. 696. ; . ,;.)

A " ' Belli



B L ADWY2ER

Belli fugat nubes Sec. 656. 657.

Belgium rcfurgens. 20.

Bello '.Gall, profligando &c. .300.

Bel o pacique. 600.

Bene fundata eft Sec. 1 00.

Benedicentes ei See ^87. f88.

Bethurnia, Fano S. Venantii Sec. fp8.

Binis caftris deletis. 181.

Bis ceífít Leopoldo See. 397. 398.

Bis fexto Ottobris 8cc. 617. 618.

Bona a malis erepta focialibüs armis. 342. 343

Bonae fpei. 381.

Brabantia, quam Martis ma£tarunt tela, refur-

get. 10.

Brevi tempore inermis erit. fpi. $"93.

Brifacum captum. 362.

Britanna Sc Bélgica virtus, 3p. 40.

Britannia fupplex. 120. 132.

Brit. Batav. q. exp. aa Vigos. 508. 30p.

Bruxella a Gallo fruftra 8cc. ijf. губ.

Bruxel. a fur. Gall, incens. 1 3f .

Burgundiae Dux , Brabantia; ¿ce. 4fi.

Cabbala: clavis. 431.434.

Caefa fîrmabant fœdera porca. 21 y. 216.

Caefa hoft. xx. mil. Tormenta bell. Sec. 7p.

СгеГаг Hifpana repetit Sec. 621.

Caefarem veho. бог. 607.

Caefareo aufpicio , Regis &c. 333..

Caefari & Imperio. 6if . 626.

Cxfari Jofepho &c. $ 34.

Caefaris eletti fignum. 617.618.

Ca; fis femel iterumque Fcederator. copiis &c.

10.

Calpe expug. See. 405". 406.

Capta Sí incenfa Gal. & Hilb. See. 308. 30p.

Capta ix. Novemb. 8cc. fps. poo.

Caroli V. Imp. a Gallis technjs raptas &c.

Carolo Augufto, Principi Flandriie See. 6zf.

628.

Carolo régnante Secundo, ipj".

Carolus devicit Duc. Andegav. 7-84. f86.

Carolus Hifpaniaru. Hung. & Bohem. &c.

624.

Carolus poft fata revixit. i8f. 186.

Carolus redivivus. i8f.

Carolus II. D. G. Hifpaniarum &c. 2^4.

Carolus III. Auftriacus &c. 3Г4. 3f6.

Carolus VI. vivat. 617.

Carpimus occiduo fperatam ible quietem. 1 fj.

Caialis armis Fcederatorum recepta. 15*7. if8.

Cafalium, arx Montis Ferrati See. ifj. ifS.

Caftcllum RyiTel &c. 744. Г47.

Cédant, Drufe, tui 8cc. 337.

Cédant flammis concordibus arma. 118. I ip.

Cedit bi» Cacfareis armis. 3P7. зр8.

Cedunt Caefareis confœderatis. 361.

Celfiflîmo Regiae juvent. principi. 4pp. f02.

СеШШто S.R.I. Principi ас Duci de Marle-

bourg 8cc. 391.

Ceifit invictis fcederatorum armis. f67.

Ceifit Leopoldo Magno & Jofepho. 3 31. 33z,

Ceifit fecundum Caefari. 398. 3pp.

Chara Deum foboles 8cc. 334.

Civitas Arenacenfis. 163. 164.

Clades Gallor. in Brab. 460. 461.

Clarior e tenebris. 188. 18p.

Claflc Gall. fug. ad fretum бес. Jl6. f27.

Claudit rivos Oglio 6c Adda. 313. 314.

С/ли. Stortztnbccber , pyrata famos. 173.

Clauduntur belli pornc. i-pf. 196.

Claufo, pia, -grata, fidelis. 213.214.

Clauftra Gallorum referata See. föö. 5-69.

dementia Augulti. 394.

Clypeus omnib. in te fperantib. 371.

Co Namur. I4f. 147.

Coeant in fœdera dextrae. 337. 338.

Coe'unt in teedera dextra;. 192.193.

Ccelo demittitur alto. 208. 210.

Ccelitus data. 14. 16.

Ccelitus data ccelitus recepta. 122. I2j<

Cœtum, non numina mutat. p2.

Colit utrumque. 89.

Combufta integrior exfurgo. 17^. 176.

Comitia Occitania:. 661. 662.

Comitia pro pace generali. 208. 209.

Commercia hoitibus interclufa. 77.

Compofitis venerantur armis. 660.

Concordant. 31. 33.

Concordi pace ligabo. 208. 211.

Concordia Angl. Sc Bat. 6cc. 45-4. 4f7.

Concordia Ducum , Tornacum See. f74. f76.

Concordia & virtute. f70. F72.

Concordia Francise Sc Hifpania;. 260.

Concordia res parvae &c. 679.

Conduntur, non retunduntur. 680.681.

Confundamus linguam eorum See. 5*44. $"46.

Congregato XII. Jan. conventui ècc. 6%6.

Congregato 29-Jan. conventui legationum &C

66f.

CongreíTus paeifer See. 636. 637.

Conjungunt inter lb Colchis 6c Argos. 680,

68i.

Conjurât, actect. pumta. 168. 169.

Conf. d. 421.

Confecratio Clementis Sec. 49?.

Confecratio Gulielmi Max. 283. zSf.

Coniîlio Se iuduftria. 427. 428.

ConftantiaSc fortitudine. 624.

Conftantia exercitus. 412.

Conftantiie Augufti. 672.

Confulibus Joh. de Breews 8cc. 116. 117.

Contra Turcas eorumque fœderatos 6cc. 1 1 2,

Convenere duces pro palmis jüngere palmas»

671.

Convenientia cuique. 360. 361.

Convenais Augulcorum pro fal. p. 230. 231.

Coram CM. hoft. repref. 1 38. i 3p.

Corona meliore donata. 1 30.

Coronatio opt. princ. MDCCXI. 6if. 616.

Coronationis die fervata 8cc. 632.

Coronat. Francof. MDCCXI. 625*. 626. 628.

Corruam eum gladio. Sec. J47. ^49.

Cof. d. Nobiliffimae Juventuti See. 421. 422.

Credo in ftatua Danielis, ferrum Se lutum поя

bene diu cohserere. 32 f. 32 6.

Cremona fervata. 318.

Cruentus occidit. J70. fjt.

Cujus eft. f22.

Cujus Sc annis Sc generi Sec. if1. zfi.

Cuique fuum jufto,See. irp.

Cum Aug. Bat. Sab. Pruit. See. 66 }.

Cura pugnacis fada Minervas. 460. 461.

Cufa eft Anglorum WilhelmoRegemoncta. 66.

Cuftos orae Aremoricas. 103.

Cyllenius haeret See. f6i.

»1
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D.

Da acern nobis Domine. 387..

4 lgabit altera melTem. 681.

Dant сайта trophaeum, arma rogum. 369.

Dant ltragcm quacunque runnt. 670.671.

Dat pacem нашит; SCC. 673.

Data vela notis. 711. '

D’Aß`ry 111. 614.

De Затей/лугу! roemt tegen het oordeel. 190.

191. _

De Gall. SC Bava. ad Donawerd. SCC. 407.407.

De Gall. SC Bav. ad Blenhe m. h376. 377.

De Gallis SC Bav. iterum gtc. 376.

De Gallis in Catal. 784.487.

De Germanis ad Cali'anum. 413.

De Germanis ad Fredelingam. 34o.

De Hifpanis ‚ Anglis, Germanis, ad Stcnker

Cam. 48.49.

De Landavia iterum. 398.

De male quœfitis SCc. 474.476. 

De trotrbejd van de Напр” Alexander enz. 776.

.De tyd valt dem Cort enz. I 77.

.De ‘vreede tot Ryswyk geßooten. 190. 191 .

'De тушу! defer ßad door ватт beßreeden enz.

417. 418. `

Decidir in cail'es prasda petita meos. 307. 307.

Decipit unde patet. 763.

'Deens SC tutamen. anno regni fecundo. 310.

l I .
.Descr /rlónzmen ten ”доле enz. 283. 2.84...

Defeâum lumine vidit. 791. 792.

Defenfa fortiter Ste. 373. 377.

Defeffus dulcem Mavors, petit ipl'e quietem.

‚ 2.01. 2.02.. ‚ А .

‘Deinfiurn SC Dixmuda Capt. 134.

Deleta ac incenfaGallorum claire 1692.. 36. 38.

Deleto hofiinm ing. exerc. §76.

,Denaro patre patrias. 183. 1 4.

Deo confervatori. 402..

DZT. O. MjAugulìilïimo Romanor. SCC. 492..

. 493. _,

Deorum progeriies Dn. 498.499.

Depof. in choro abbat. Weltmonaíier. SCC. 1 3L.

1 33.

Бег/1111: die flirt enz. 402.. 403.

Der zitzet enz. 383.

Dertofa capta. 716. 717. .

Der gerechten enz. 383.

Der Prinßn тает! enz. 116.1 17. I .

Del'ertos vi ere locos littusque reh&urn. 474.

Definir in lacrymas. 763.

Defuper omne feret. 2.77. 2.76.

Deus multiplicar. 62.7.62.7.

Dextra latens coercet. 167.

Dextra Domini fecit virtutern. 403.403.

Dicatum inter vota SCC. 371.2. 2..

Die habn zumßeg enz., 366. 36 .

Dieppa ab Anglis Hollandis incenl'a. 107.

^ 106

Difiidendum. 337. 338.

Diiiiugite arma SCC. 677. 679.

Disjunxit Quintus' , conjungit nomine Sextus

etc. 627.618. " ' ‚

D. M. Leopoldi M. P. F. S. Augult. SCC. 429.

Disèmale-cerpendus , qui male fentit erir. 67.

6 . '

DilTociata locis SCC. 713.714.

теша; liliis Conìunëti rolis. 232.133.

Dir ir dien Sebrzft doorleerde Bekker enz. 2.2.7.

2.62.

Ditat quae lnll'rat. 301.

Diva tegens Batavos SCC. 680.

Dives triumphis Anglia. 407.407.

Divifu'm non dilleétum. 267.

Divitiis alternas SCC. 163.164.

Divorum Carolo SCC.. 617. 62.0.

Divumque fihi pofcebat honorem. 43.4.4.

Docuit SC nocuit. 482.. 487.

Doe/J, 'roar Gott Еде. 2.83.286.

Domat fortis Conůantia uercus. 642.Domine dixerunt, ponetbtc. 766. 767.

Dominumquc in regna tulere. 472.. .473.

Dominus diflipabit confrlia gentium. 2.o.

Dominus proteétio tua SCC. 112.. 113.

D. RulTel Admiral Britann. D. Almond: Ad

miral Batavus SCC. 31. 32.

Dona nobis pacem. 472..

Dona tuebor. 2.62.. 3

Dnaco , (Lierceto 3 Buchemìo recuperatis.

67o.

Duacum Capt. SCC. 791.793.

Duacum Gallis SCC. 791. 792.

Dulce exiítimans SCfdecorum SCC. 477.

Dum fpiritns hos reget artus. 441.

Dnnkerca illaefa. 17a. '

Dura placent fortibus. 60.6 t.

Dura vis' cis citra. 798. 900.

E.. ' e

E, Comi. fr. fu. Hifp. SCC. 2.66.

Editus partu Cœfareo SCC. 427.416.

Ein febelnr der: enz. 762.. 76'3.

En Mars Saxonicus. 12.. 13.

Entirely English. 2.89.

Eodem anno die XIV. 247.

Eporedia capta. 411.'

Epulnm viëtorib. viëtisque datum. 648.

Equo ne Creditc Teucri. 2.74.

Erepta, proìn reccpta. 787. 788.

Eripe me his inviëte malis. 2.2.. 2.3.

Eripitur Gallis urbs SCc. 14o. 14.2..

Ero Deus tuus SCC. 499.701.

Eli plus quam perfeëtum. 2.87. 2.88.

Et adhuc exoritur Pelago Numen. 643

Et coniurati veniunt a clafiica venti. 307. 307.

Et has fecundns abliulit. 393.

Et mala Bonna din, fic bona faëta brevi. 342.

4 .Etapascem SC otium dabo SCC. 2.08. 2.11.

Et proximus ardet Ucalegon. 107. 106.

Et redit in orbem colli menfura SCC. 2.37. 2.38».

.Etiam fua Fata vocant. 7.

Etiam tranquilla timetur. 604.

Eugenii SCMarlborug. SCC. 747.748.

Eugenii SC Marlborugii Conjunétio SCC. 72.9.

7 0.
Eugsenii virtus, cœlo SCC. 373. 377.

Eugenii umbra pedibns SCC. 74o. 742. . _

Eugenii SC Marlebourgii felix conjuného. 7,2 9,

7 o. . .

Euglrnio oblidentc SCC. _ 737. 737.

Europa. 2.13. 2.14. 2.17. 2.16.

Europa quiefcat, Alia refpiret. 2.32..

Europee pax reddìta.. z17.2.16.

Europa: pax redditavTrajeůi. 677. 678. l

Ex Caltellis Нефти SCc.A798.601. Ex

z
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Ex oculis ertpta poil delcta venena, izo. lit.

Ex foie & unguc. 499. for.

Ex ungue leonem. fo.

Ex voto Belgarum anno Jubiláei &c. 236.

Ex voto fatum. 81.83.

Exfpectato vindici beta Sec. 439.440.

Expeditio Ducis Burgundiae. 363.

Expeditio fœderatonim feliciífimc finita, ff4.

Exíbirat lit illa rcfpirent. 48г. 484.

Exítinctus amabitur idem. 419. 430.

Exfurgat bóreas &c. 499. fot.

Extenlae gáudent agnofeere metas, f20.

Extulerat cornua fed periit falo. 4^.46.

Ey was wunder ettz. 140. 14г.

Fас Deus jetemos 8tc. 66 г. 66г.

Famam extendere faftis &c. 337.

Fata viam invenicnt. f 34.

Fauíto fidere lacta. 381.382.

Fecit ad aftra viam. 1 26. 1 27.

Fei. temp, reparado. 675.676.

Felices, fi vota fecundent. 640

Felici adventui Caroli III.&c. 3f4-

Felicibus aufpiciis congratulante &c. 267.

268.

Felic. temporum reparatio. 431. 432.

Felix exitus. 3Г4. 356.

Felix , quem faciunt aliena pericula cautum.

949Г-90-

Felix temporum reparatio. 208. 210.

Ferant generofo liquore falutem. 5-13. f if.

Ferro & igni. 89.

Fefíis dat iurgere rebus. 490. 491.

Fiat pax in virtutetua. 47г. 578. 579»

Fiat pax fuper Ifraël. »73.

Fidelis femperque parata. 181. 182.

Fides militum. 689.

Finita trophceis bella. 201. 202.

Flos de radice ejus afcendet. 272.

Fland.Sc Brabant, recepta. 45-4. 4fg.

Flandria utrinque tropasifera &c. 5-47. 549.

Flantibus auftris. 3 1 j-.

Florentes férulas &c. 315.316.

Fluvius Scaldis fuperatus &c.j38. f 39. Г47-П"о

Fcederatis aditus in Galliam occ 544. f46.

Fcedere icto. 657. 6f8.

Fcedus Raftadienfe &c. 674. 675%

Format equos equitesque docet. 421.422.

Fortes fortuna juvat. 436.437.

Fortes generantur a fortibus &c. 499. 500.

Fortiter & fortunate. 330.331.

Forti pectori nil infuperabile. 1 38. 1 39.

Forti fie victor vincitur art. 81. 82.

Fortunas Obfcquenti &c. 376. 379.

Foifis vallisq. hoft. &c. 436.437.

Frangimur fi collidimur. 294. 291*.'

Frans Romswinkel, enz. 8.

Freder. I. Boruifias rex. 301. 302.

Frcgi Alpes galeisque Padum vi&ricibus haufi.

»77-

Freto Gaditano occupât. &c. 405*. 407.

Frid. Aug. Rex elector & vicarius &c. 608.

609.

Frifia. 213.214.

Fruftra, fed non impune petebant. id8. 1бр.

Fug. Gall. Taisniers 8cc. 5-70. fji.

Fuga Gall. & eclipf. cod. die &c. 444. 443.

Fugat, ejicit, inftat. 322.

Fugatis aut captis Batav. navib. 104.

Fugatis ex mari Britan. Gallis, inceníá, capta

occ. 4t.

Fugerc, non fallere, triumphus. 52г. 525*.

Fugien. ex vaticinio &c. f47. 548.

Fugite hinc teftes a limine belli. 1 14^

Fulmen gerit ilia Tonantis. 291. 292.

Fufo German, equitatu, partis fpoliis &c. 58.

Furor Gallorum fraftus. 529.532.

G.

Galle retro &c. 373. 374.

Galliad Montes Han. &c. 570. f72.

Galli, Gandavo & Bruga &c. 5-29. 5-31..

Galli Scotiam aggreiïuri &c. 5-22. f2f.

Gallia maerens ob lilium deperditum. 5-44. ftf.

iff- . e

Gallica nunc lupatis &C. 40^. 407.

Gallis acie deviftis &c. 4^4. 4f8.

Gallis ad Aldenard. viftis &c. f29.

Gallis ad Ramellies victis &c. 4^4. 45-8.

Gallis ad Taifnicre &c. 5*70. f72.

Gallis Bavarisque caefis , Tallardo &c. 376.

377-

Gall. Bavaris , Hifpan. apud Ramelium Sec.

4Г4- 4Г7-

Gallis fugatis, ob/ïd. foluta Bruxcl. &c. f40.

5*4Z.

Gallis fœda ftrage mari eje£Hs. 34. 35*.

Gallis Hifoania regnum. 269.

Gallis, Hifpanis, Bavaris See. 423.424.

Gallis Océano expulfis a clafTc Britanno Bau»

vica 1692. 34. ff.

Gallis profligar , vallo perrapto , Sec. 46f¿

467.

Gallorum claflb deleta &c. 31. гг.

Gallorum conatus in Scotiam &c. fzz. fz6.

Gall. Hifp. q. claflë expug. &c. 308.

Gallos ejec. Hifpanos reitituit &c. 140. 141.

Ganda Regiis congratulara thalamis. fif.

Gandavum, Bruggœ &c. 337.

Gandavum récupérât, d. 30. Dec. 1708. ffil

ff*-

Geft. des eftats de Namur 1692. 24.

Gedachtenis van 't rampgevaer &c. 1^4.

Geldria primum expugnata. 349.

Genii virtute boni. 376. 377.

Genio tutelari Italiae. 469.

Geo. Dan. Pr. M. Adm. &c. 290.

Georg. Ludovici El. Br. Lun, fecundac &c.

.fil.

Germania a Gallis liberara. 402.

Germania fervat. Gallis bis viét. fof. 406.

Germania; gloria. 330. 331.

Gcrunda iterum expugnata. 630. 631.

Gloria ad Tibifcum &c. 376. 378.

Gloriofa & quae laborum &c. 391.

Gott lob, der Krieg bat nun ei» {heb) 197.

198.

Grasvenburg, expugn. 400.

Groninga reduela. 116. 117.

Guil. Max. Ludov. Tiran, extir. Monarch.

Gallicam &c. 1 fo. 1 f 1 .

Guiliclmo III. Maximo , alterius orbis ¿ce.

140. 141.

Her-
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H.

Habet Sc Germania metas. 62. 63.

Нас praefide tuta. 3 36.

Mxc fccerunt hi tres Sec. 747. f4P.

Haec muñera pacis. 6f7.

Hiec funt fpolia dé Rege fuperbo. fi9. уjr.

Haec requiem rebus Sec. fpi-. fpi.

Hafnia a. MDÇC: 247.

Halcyonibus reduftis See. 161. 162.

Hanc tuemur. 41 f. 416.

Hannibal ad portas. 31 f. 316.

Hannibal ante portas, f jf . f $7.

Has primus dedit annus. 366.

Haua uíli vhtutc fecundus. 12. 13.

Hekénsbay bergd de goude buys enz. 1 f4.

Henr. Cafim. d. g. Pr. NaiT. See. 169. 170.

Henricus rofas See. f26.

Щг ma<he ganz, und fefi enz. 107. 198.

Hercules Romanus Äug. 397. 398. .

Herodes atque Pilatus, löf . 166.

Heros Martius Sixonicus See. 48г. 48p

Hetjaar MDCÇVIH. geiukkigenz ff8.

Heu quis jam mifcrie poterit fuccurrqreTurcis.

41- 4Î-

Hi noflri reditus exfpe&atique triumphi. 306.

Hie Pollux, hic Caílor adeft See. 373.

Hic vicloria Teucrum vertitur. 477. 481л ■

HilaritaS uuiverfa. ¿78.

Hilarius p. g. pace pub. Ryfwik Sec. 201.

202. ..

Hilarijs dementia, cauta poteflas. 72.

Hilft Gott, fo kan enz. f66. fö8.

Hin«; <leçus Sc robur. £79.

Н'щс oççidjt undis. 34. 3f. .:./..

Hinc pax unde azquitas. 206. 207.

Hinc fpes fidiifima Belgij. 'I4f. 148.

Hinc 'terror Turcarum Sc Gallorum. 69.

Hinc tremor venenatarum beftiarum. 69.

Hinc ty Galle fugis 8çc. f47- ffo, ■ j.

His aequorà vindicat armis. 29. 30.

Hk Jirnys-tria régna parat,. 3. ... , , - :

His ego пес metas ôcc. 447. 449«

His junclis jungitur orbis. 674.. 67f. .

His militât œther. 306. .• . .

His tutelaribus Sec 373. 374.

His tuto concredere ppflum. 610.

Hifpania felix. 267. 268.., ■■. • f ■. „\f

Hiipan. liberara, Belg, reftit. 4f4- A$6. .-•

Hifpanis ad Almanaram. vi£t. f82. ^85.

Hifpanis Gallia regem. 260.) r . • . .

Hjlpanií profîigatis ad Cœfariam Auguftam.

f84.f8f. 1

Hoc prxf. patriam fervo-Scc. 4f4- 4^7.;. '■ ; '

Hoc praefide rerum See. 431. 432. . ,

Hoc numine felix Dunjcerca. f2.

Hocjrçgc guieta revivara. . 267. t , .

Hoeri doch wunder enz. 240. 241 .

Honeíto vulnere Sec. 477. 480. *

HQnifoit, qu'lwl3rfevfe.. <fy. 6%. .—.'!. : v

Hoíieccefo, Antyerpia íeryata. 34^346./

Holte exfo fugato, caftris direptis. 367. 368.

Höfles ad deditionem coacii. 1 34. б 1 f. 61 6.

Holies dçleti ad Villain yiciofam. f90. .

Holies imperii Sec. 431. 432. л;..->

Höfles percuffit.Bayarus Sec. ipf. ;

НоШЬод ad Atrnanzam caeíis. f06. foj. ;/

Huya capta, Nemefi coepta, 112. 113,. 1

Huya cum arce Sc¿ 1 14.

IV. Deel.

Jadiabas quondam Sec. f 38. f39- Í47- ff2.

Jaclatur, non mergitur undis. 188.

Jam redit Se virgo redeunt Scc. 208. 210.

Janum clauíit. 232. 234.

Ich habe mein fchaf enz. 4f4- 4f6* Л :- .

"Jean Baert, pyrata Gallorum maximus. 17j.

Jehova vexillum meum. 14. 16.

Je fuis plus grand que Richelieu See. zfa? . • '

Idque audire fat eft. f44. f4f.

Ignibus impar. 4f. 46.

Il faut s'accommoder aux Dames, fpl. f94.

Herda expugnata. fo8.

Imbelles fruílra fuadent bella. 636. 637.; .

Imparibus fatis. 447. 448.

Impavidum ferient ruinse. f f .

Imperante te Sec. 617.619.

Imperat concordia. 320.

Imperator Indiarum- 171.

Imperii milit. Germ. 8cc. 490. 491.

Imperii folatium. 419. 430.

Imperium pelagi nobis, 34. 3f.

Imperium fine fine dedi. 264. ■ •

In altera faecula pergo. 304.

Inaugurât. XX. Oft. 686.

In Comitem Namurcenfem &c. 640. '

In Gallis varias 6cc. f47. f48. . *. ";

In hoc figno vinco. 366.

In Holl, en ЛГ, 2.49.

In memoriam ele£tionis Caroli VI. &c. 617.

610. i

In minimis fideli ßcc. 482. 483.

In Odenarder Sieg. enz. {47. f48. .: tw: . 1

In omni gente, quae &c. 40^. 407. ■>»; • ¡.

In omni gente &c. f 12. , -/ "ij

In P. R. S. & Fr. &c. 610. 611. »•:,;..

In folido rurfus Fortuna locavit. 140. 143, 4:'

In fponfion. pacif. relig Sec. 492.

In tenui labor-, at tenuis non. gloria. . 22^- 124.

Incenfa Gallorum clafTe Aug. 8c Bat. viilores

1691- 34- îf- I

Incenfa Gallor. clafTe, Hifpan. opes Sec. 30^'

307- .Jl

Incenf. *ut capt hofl. nav. oner. bell. &c. 171.

Incomparabilis Maria Sec iz6. 127.-

Indelibatam orbis Gal. monaichiam Scc> iif.t

Indelibatam orbis Sec. bffr. • -, . ¡. ,v

Infèctum fcclus. 167. 168. :■>-..'• .\

IngrefTo hoc Solis decrefcunt lumina figno;

39- 4o- \ '..' t.: ' «

Ingreflui felici in Germaniam. 622. 623. ■

Inimicus odor, appetitus fortior. f 23. yzf.lt,

Initium fapienti« Sec. f23. f2f. ;f.j

Infig. pr. NaiT. Sc urb. Frif. 169. 170.

Infontem fruílra ferire parat. 418. ; [u ,\ r t

Infula capta XXlII. Oftob. Sec. f47. ffp;.rjj

Infula Flandr. Gallis Sec7 f3f. f 36. , H: m^u\

Infula Flandr. cum caflello rellituta* 5-44.

f46- _ ' л; s „л* ' j - - •:r¡íi.-:.->di. {

Infula Flandr. cum Caftdlo ßecff4 f£j*. .. -.¿. W

Infula recepta! 744. r, ■ /■ . ■ ..; t¡d.;;.l

Infulas capta:. , ^44. f4f. - , ; .. . -y¡ ?fcT{l4:„ 1

Infulas vifeeribus Ludov^L &c. f47.; 5$pv T

Inter caílra ex lauris olea. 2¿8. iii-,->uib'.j:iuI

Inter Chriílianos Se Turcas. ¡ 232. 233., , ; :¡.l

Introduit, in colleg. Éleftor. See. 5 20.. "■;..[

Invenit tarn longa Sec. 591. 5*3.

В In-
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Invia virtuti nulla via. 304.

Invifta virtute rdurgent. 283. z8f.

Invi&iifiroi triumphatoris opus Namurcum

capt. 2f. 28.

Invidiafrcmente pax Se libertas triumphat. 677.

Invincibili confœderatorum virtuti. 400.

Joannes Camphuys gehören enz. iff. 1 f6.

Johanni Georgio IV. &c. 6p.

Joh. Georg. III. Sec» Imperii a Turc. Gallifq.

8cc. iz. 16.

Joh. Georg. III. Sec. hoft. Imp. propulfator &c.

12. 17.

Joann. Georgio III. nat.Drefdac. 12. 17.

Joh. Georg. III. Dux Sax. Sec. heroe defenfo

Imper, a Turcis Sec. 14. 10".

Neftit 5c firmat Pax Sec. 690.

Jofephus Clemens Deo litans. 494.Î

Jofephus Imperator régnât Sec. 431. 434.

Jovi Homorio. 230.131.

Jovi Tonanti. 108.10p.

Irrita confpiratio Sec. 16f. 166.

Irrito fpurii Jacobi Sec. 723. 514.

Italia pacata, Gallis excedentibus. 473.

Italise cura Gallus See. 1 57. if8.

Italiœ tranquillitas. 581.

lté ad Jofcph. Sec. 431. 433.

Iter ad Bavaros fœderatos. 358.

Jubilate Dco omnis terra. 235*.

Jubilei fecularis indiétio. 235*.

Juncti currum fubiere leones, ipj. ip6.

Junclis aufpiciis Galli Se Hifpani Sec. 347.

Jungimur hoc iîgno Sec. 66.

Junguntur Juppiter Se Sol Sec. 67t.

Junxit libertas, auxit fecretum. P7.

Juraq. ab hac terra 8cç. 208. 20p.

Juftitia ac pace Europac reddita. 208. 212.

Juftitia Se Pax ofculantur iè. 34p.

Juftitiaque dédit Sec. 72p. J31.

Jufti duo fulmina belli. 140. 143.

Juftus ab integro Sec. 237. 238.

Juxta juris foUsquc vias. 2JI. 252»

K.

Кella recepta. 378.
• т. .'

L.

Labent. Monarch, principium Mofa Sec. 140.

14t.

Labor alitis aufert. 257.

Lacrimis square dolore», hic labor. 613.

Lafx' libertatis Germanicae defenfor. 341 .

Landavia bis capta. зр8. 3pp.

Landavia capta. 36*4. 367*.

Landavia per R. Jofephum. 8cc. 397.

Landavia Se Friburgo expugnatis. 670.

Landrecium liberatum. 646.

"Le Mal de Telle Sec. 643. 644. •

Leopoldus in Jofepho. 42p. 430.

Libera nos a malo. 227. 226.

Libérât, non mutât jugüm. 47p.

Liberator Sc ultor. 354. 3 76.

Liberavit gentem fuam Sec. 203.204.

Libertas Namurci. 145*. 148.

Libertas Neomagi intus & extra. 2pp.

Libertas Patriae, f 34. 538.739.740.745.772.775,

Lilicidium. 570. 771.

Liliis difeerptis, Lilium captum. 737. jjo\

Lipliam plaudentem tranfien» ôcc. 352.

t. 2. 4. Livre 4. S. Landau. 32p.

Longi pcenas fortuna Sec. 763.

Longum haud la:tabitur hoilis. 647.

Lotiis XIV. Roy de Fran, cif de Navar. vé &il

690. 691.

L. C. de Guifcard. Cap. Gen. Gou. du C. de Na-

mur. 24.

Luce beata Sec. 652. 633.

Lucet ominofa. 386. 388.

Luftus non juftior ullus. 183.184.

Lu&us pubïicus. 42p.

Ludere pertinax. 648.

Ludovici Jacobi Rcgum in raagn. Britan. con-

juratio. 168.

Ludovico Mag. expugnatori fimul Se conferva-

tori urbis Sec. 28. 2p.

Ludovico Magno, qui, Bavaris debcllatis Sec.

423.424.

Lud. vere Magno. 115.

Ludovicus Magnus, Anna Major. 460. 46и

Ludov.Magn. Anna Major, jpi. 794.

Ludovicus Magnus Namurc. urbem Se arces ÔCc.

*ï- Vf.

Ludovicus XV. D.G.Fr.&c. 693.

Lugdun. Batavorum. 91.

M.

Madrito in fidem recepto. 446.

Madi i со iterum recepto. 587.789.

Magnas fecit Deo grates Sec. 137. x}8.

Magnorum hscc porta laborum. 439. 440.

Malus, ubi febonum fingit, eit peffimus. 337.

338.

Manfurae nuncia pacis. 188. 1 8p. 203.207.

Mantua vse mifera nimium vicina Cremonr.

318.31p.

Mar. Anna, D.G.Port. Reg. 71p.

Maria, orbis Brittannici deïiciae Sec. 128.12p.

Maria Regina obiit Sec. 132. 133.

Maris impenum aflert. Sec. 407. 406/

Mar. Britann. plus Gall. 43. 44.

Mars ades, Sc fata fcelerato (anguine Sec. {8.

Mars debellator. 669.

Mars in hoftili fedens. 177.

Mars Opifer. 300.

Mars providus Sec. 71.

Mars Saxonicus. 11.13.

Mars Ultor. 376. 378.

Mart. Soc. Germ. Sec. 112113.

Martii laborie finis Sec. 486.

Marti Liberatori. 650.

Martius expellit pacis fundamine MaeemV

673.

Matilda , filia Sec. 279.

Maturate fugam Sec. 7 гб. f 18.

Mavorte expulfo Sec. 197.

Maxima , fed multo Danorum fanguine parta.

379. 380.

Max. Emanuel D. G. U. B. Dux. &c. 61 г.

Max. Em. Bav. Duc. S. R. I. Archid. El. &

Vk. Due. Lux. Sec. 641.

Max. Erna. D. B. Regentis Duciflse Sec.

Max. Emanuel D. G. U. B. S. P. B. L, Sec.

664.

Mediis crefcebat in armii. 671.

Melior nunc regnat in aula. 787. 588.

Mcliori omata corona. 124.117.

Me-
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Melius diadema require*. 128. izp-,

Memminga capta. 53p.

Memoriae natalitix &c. 498.499-

Memorias asternic Wil. III. Angl.Rcx. Ruf. A.

Smit &c. 36. 58.

Mens una fapiens Sic. 5 f 1 . jfz.

Mergitur Eridano. 465.466.

Mexico. 27 1.

Mihi Torte datum. 3 i . 3 г .

Militum alacritas. 11 1.

Minerva Pacífera. 1 78.

Miratur limen Olympi &c. qzy.qte.

Miratur telis aemula tela fuis. 376. 378.

Mit Gott, durch M.O.G. enz. 454. 456.

Mole ruit fua. 574- 57f-

Momordit lapidem. I4f. 146. 175. 176.

Mon fort efi efeßre batu. 75».

Monarch. Hifpaniar. fub cúratela. 261.

Moneta argent. reip. Ulmenfis. jS ç.

Moneta in oblidionc Tornaccnfi cufa. 564.

Moneta nova capli Leod. fede vacante. 98.

99-

M- de SurviJk. f64.

Monsmelianus captus. 8.

Montes Hann. Gallia lab. &c. 574. fj6.

Montibus in Hannonia captis. f74. fj<¡.

Monumentum reduet. civit.Gronüig. &c. 116.

117-

Moriens evafit ad Aftra. i 50.15г.

Mors & xternitas Joiephr. 60 j\ 607.

Mortalcm.aipuit formam. 634.

Motos prxftat componere fluclus. i6u

Mult. mill. Gallorum &c. jip. 530.

Multa viri virtus. 236.

Munimenta occupata. j"p8. 5-99.

Myn aardßhe Camphuys mai vergaan atz. Г55.

x56.

N.

Namurc arx & caftr. expugn. teftc Gall.

140. 142.

Namurco expúgnalo &c. 136. 137.

Namurcum capt. inviebffirai tiiumphatoris

opus. if. 28.

Namurcum captum fub oculis Germ. Hifp.

Angl. &c. 2f. 26.

Namurcum expugnar, fpe&ante Auriaco & Ba-

varo &c. 2f. 2$. ;

Namurcum indefefla viruite feederatorum See.

140. 141.

Namurcum munitiffimum 8cc. 1 38. 1 3p.

Namurc. reeept. 140. 143.

Namurc. reçuper. 143. 144*

Namurc. urbs, arx &c. 138. 13p.

NaíTavior. Principi , Batavorum máximo &c.

287. . i

Naflavius , ßritan. Batav. confolidavit. г 32.

133; *; . . * oi rperni •

Natus avo Ernefto &c. 477.

Naws XIV. Novemb. &c. 287.288-. ■ :. ■■-

Natus Gothac See. 477. 47p. 481.483.

Natus Viennae d. ió.Julii &c. 6of.

Nävi reli&a, per fluetus 8ce. 10г.

Ne corruat. 62^.627.

Ne crédite Belga:. P4. pS. '

Ne Hercules adverfus duos. 3-9.4«. ' ï- '.. ■.

Ne pereat perdit. 5-66. f6$.

Ne totadehifeat. ¿08. 112.

Neapolis a Gall, defcrt. 8cc. 474. .

Necauro, nec armis. 62.63.

Nec cadra nec munrmenta. 5*74. fyf.

Nec imbellem progenerat. 498. 4pp.

Nec Luna: nec liliis cedent &c. 67. 68.

Nec minor eft virtus &c. f 3f- f 37-

Nec fatis eft meruhTe femel Sec. 316. 327.

Nec fimilis Latias Sec. 177.

Nec tarda feneétus &c. 386. 388.

Nec vires nec virus habent. 442. 443.

Neftit&'firmatPax&c. 6po.

Nemo impune recludet. ipf. ip6.

Nefcius ferre jugum. f2p.f32. 5-34. f^8. f?P-

Г4°. Г43- ffi- ff ?• J-66. Я58.

Nicea capta. 4.

Nicxa iterumexpugnata. 464.

Nil cantus, nil numerus. 74. jf .

Nil defoerandum Teucro Sic. f2p. f 30.

Nobiliifimas juventuti circus Sec. 421. 41л.

Nobis concerní fuperne Sec. 67.68.

Non auro , virtute duce. 143. 144.

Noncantabit, nifi refurgat. 41.

Non diadema fed umbra. 5*40. f^x.

Non differtur ultionis fententia Sec. 632,

Non dolo nec arte Sec. 308. 30p.

Non idem omnib. fatum. 173.

Non iUi Imperium, fed mihi forte datum. 36.

38.

Non indebita pofco &c. 3fo. |f t.

Non irrita fulmina curat. 2. *

Non laeditur цист tego. 16f.

Non longa atmulta &c. 477.482.

Non nifi foie occiduo revolat 283. 284.

Non parc. Elect, fepulc. 8cc. 64. 6 4 .

Non penetrant radii, f.:Y

Nonfceptra, fedaftra. fop. 110.

Nova gloria. 5*08.

Nova velocem cingula laedit equum. 474.

Novae Palladium Trojae. 2P3.

Novae terne, nova: vires, foz.fof.

Novum caftrum Regis Friderici 6cc. foo.

Novui héros Regis Friderici ôcc. 499- foo.

Nox nulla fecuta eft. 36. 37.

Nu ivtrd htt loangelooj befirten enz. 22f. 226.

Nulla falus bello. 470.

Numcrum virtute retundir. 19p.

Numinis providenria feparatus. 1:8.1 29.

Nummus aureus reipobl. Ulrnenfis. 385*

Nunc cruor & vulfic Sec. 5-84. 585".

Nunc gloria tranfit. 62.

Nunc inftrumenta qirietis. 673.

Nunc pluribus impar. 43. 4^.

Nunc te prole tua &c. 3 34.

Nunqmm impune laceffitus. 81.Э1.

Nunquam violctur ab aevo. 208. ill.

a '

Onimium dilccte Deo Sec. 442. 443.

О fate gente Deum. 397-

Ob clafl. Gatt, ab Aug. & Holl, vicb &c. 43 . 44,

Ob claflém hoftium dclecam. 30$-. 307.

Ob Gallos 6c Bavaros dcviclos Sec. 301.3г.

Ob Principem Auriacum ôcc. 4pp. foi. 5*01.
f04. .е.* л '• •

Obiit r . Septembris. брг. 1 1

Obferves anima: dimidium mear. 1 30. 1 32 -

Obftabat ftrcnua virtus. 540. 541.

Occafu inclaruit ortus. 116. ц z 7.

Occiunia. 181. 182.

В 2 OOi
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OJi profanum vulgus & arcco. 225.227.

Offcro, ut pareat. 339. ?: .1. ■. ' , '

Olim duo fulmina belli. 672.

Omnia fàcit ipfe fercna. ií»8. 18p.

Omnia vcrtuntur , mea fors Neomagi. 5 j-8.

Omnibus bonis flebilis occidic. 285. 285.

Omnibus flebilis occidit. 42J. 416.

Omnibus, qui abhinc annos duos Sec. 56.

Optimo Principe, Nepote Aug. Sec. 502.

Opus vîrtutis veritatisque triumphat. 225. 218.

Orae Hifpanicae iêcuritas. 408.40p.

Orbe reliéto, acceffit ccelo. 425. 416.

Orbcm pacare laborat. 624.636.

Ord. prov. dec. Academia Equeftris Sec. 4x1.

Orientes diffipat umbras. 248. 249.

Qwwzydfch Turfibuys. 229.

P.C. F. de Spin. С. de Brouay &c. 149.

Pabula laétiferis &c. 65t.

Pacata Europa. 20 г.

Pacata fides focians &c. 179.

Pace cum potentiflimus Galliarum & Hifpa-

niarum See. 680.

Pace frugifcftt inter Gallos See. 213.114.

Pace generali in Europa. 208. 212.

Pace Germaniai reftituta. 674. 675.

Pace inter R.Hifp.ScOrd.Sec. 680. 68 к

Pace orbi Chriftiano parra Rj-fwici. »17. 218.

Pace fufpefta tutius tale bellum. 63 г.

Pace Trajeai ex difficili bello Sec. 657.658.

Pace terra marique parta Sec. 108. 210.

Pace XXV. annor. Turcis rcddita Sec. 23г.

Paci populorum utrumque Iitavit. 450. :

Pari Trajeftina:. 694. . , ..

Pacem Raftadt Baden* fubfcripfit. 677. 678.

Pacem te pofcimus omnes. 470.471; ::: asvc". 1

Pacis Rysyiciac. 1901 1 '• . •

Pacis alumna Ceres. 192. 193. ' *\- • .

Palladis 6c Mentis &c. и.о.

Palma gaudens, Sc amifta Sec. 598.599.

Par pari. 247. x.\ ..

Par iccleri. fj. f4. . .. . < v.:\. :v:'".Y.

Parcere fubjeftis Sec. 254. 35*5*. ¡ с.A:

Paret equus lentis 8cc. 474.475. ■■. , : .

PatefaÛi Germanix aditus. 489. .. -

Pater patria:. 199.200.

Paticns vocari Cxfaris ultor. 315.

Patrum virtutc. 353.

Pax ades. 661. 662.

Pax ades , St toto mitis in orbe mane. 213.

214. • .. c. . , r....:1: .

Pax alma gaudium Goudx. 190.

Pax Badenf. VII. Sept. MDCCXIV. 677.

Pax cum Germ. Hifp. Angl. & Bat. 199.200.

Pax gencr. in arce Ryswyk. 203. lóf. »07.

208. .vp ; .. \.jti О КJ'

Pax Germano-Gallica &c. 197. 198.) »r"1-

Pax German. Gall. Hifpan. Sec. xo8; 2i2.< r'- 1

Pax huic domui. 203.204. 207. 208. . ; > f •

Pax Lus-Hifp. Sec. 690. ¡ ...jivr-i I (.'-

Pax, pene tibi Sec. 248. ^ -f

Pax Pub. 208. 211. .: 4, ' i :::':o

Pax publica. 215-. 2*7.. .¡'¡r; ryilk'* >

Pax quxritur armis Sec. 86.. « . yf» 1 . ' ■'■

Pax Raftad. 674. >. : ... .'• :.j ijl. л: * 1

Pax Raltadienfis. 671, . rittuv.:.

Pax Razeburg. &c. 87. 88.

Pax Rysviccen- 208. 21 1.

Pax Rysviccenfis. 215.216. *

Pax Sabaudix. 277. 278, ■

Pax Septent. 248. 249.

Pax terra marique parta. 199. 20o„

Pax una triumphis Sec. 208.. 210.

Рейка cfOra. 174.

Per hoc fignum vi£tus. 191.

Percute me, ne dicatur Sec. 460. 461.

Perjurii ultrix. 687. 088.

Pcrluftrat terras. 212.

Perpetua folvit formidine terras. 429. 431.

Perpetuos meruit domus ifta triumphos. 389.

Perpetuum fidei, amoris Sec. 638. 639.

Perrupto Dononienfi vallo. 646.

Pcrfei virtute devifta. 415.

Petri Alexiowicz Czar. Sec. гю-

Petrovaradino liberato Sec. 112. 113.

Philippi excrcitus funditusfublatus Sec. j^.fSö.

Philippus , Dux Andegavenfis , deccptoram

votis obtrulus. 263.

Phiiippus Dux Andcg. Lud. Dclph. f. Sec.

2f6.

Philippus, Dux Aurelianenf. Fr. & Nav. Re-

gens. 693.

Philippus V. D. G. Hifpaniarum Sec. 296.

Philifitr über dir Simfon f91. 5*93.

Pia concordia fratrum 494.

Piacula remeriraris Gallic*. Î73- 374«

Pietate commotus juftitia adaftus. 87 88.

Piuseener, impio focero Sec i6j*. 166.

Plaudite,' nunc ilicet. 584. 586.

Pleno fupcris favore Sec. 475. 476.

Plorant in funeregentes. 120. 121.

Pluribus impar. 157:1^8.

Plus ultra Carolum Carolus 629.

Pondera ccelcfti mente Sec. 429 430.'

Populis libcratis erepta obiit. 1 26. 1 27.

Porrecb majeftas ad ortum iolis. 332.333.

Portaverunt Tabernaculum Foederis, f79 f80.

Portocarrero Card, teftamenti fallacis artifex.

264.

Porto Grvix exuftus Sec. 107.

Poft bellum bell aria pacis. 674. .-

Poll ingentia fa&a, Deorum Sec. 425". 416.

Poft varias urbes Sec. 5*9 1. 5-93.

Pofthac cedit nemini. 331.33г. . ■ .

Poftquam dirait ruit. f40. ^42.

Pofticenium autumni. ^74. f75;.

PraeL- Wynendal. 534.

Praeliminaria pacis Gal. 665. 666. . . ; .

Praeluçet quatuor una. 130. 131 ' ;.':'....!

Prxfidia majeftatis. 360.361. . •:; . -

Prœftat componeifí fluítus. 666. 667. .

Praetori, Cofl*. Scabin. Sec. 91. ..• :.

Premier corps des Marcbands. &c. 2J7V . .

PreiTa, non opprefla. 244.

Pretium non vile labormti. 454. 457. \

Primam fobolem Regiam. Sec. 502. 5044 .;;

Primus aquas fauftus Sec. 677. . с

Primus cohacus. 24$*. 246Í..-- , "tu: ,•

Princ. Opt. religionis Sec. 682. 683. ; )

Princepe exercitus Domini. 1333. - h.:

Princeps fort. Sc magnammus nat. Drefdas 8cc.

18. . . . .î..r.:. j ..

Pro Casf. Sc imp. 66^? . • • ; ■.

Pro defenfione uj-bis Se patria:. 535. , ...

Pro juftitia 8c libértate.. 3f8..

Probata fociorum yircus Stc. 373. 374» .' ' :

(f Pro
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Probatur dementia thronus ejus. 258.25-9.

Procul eft e profani. 225. 227.

Propago imperii ВогшТ. 498.

Propter fiecnlariftas Sec. 140. 141.

Propugnaba & pacata. 180.

Propugnatoribus Orbis. 14?. 144.

Proipera fors unit Sec. 586 2,87.

Profpere procede 6c régna. 455.

Provincia reftituta. 140.. 141.

Prudentia fort. D. Marlb. trad. Carolo Scc.

fît-

Pfeudoneptuno mari eje&o. 34. 35.

Pfeudonept. ocean. expugn. ad Barcel. 4}. 44.

Pudore Sc.tcrrore hinc Se inde fugatus. 391«

391.

Pug. ad B'angiacum &c. 770. $71.

.Tiigna ad Leuzam. 1691. 9. <v

Pugna ad Malplaquet. f74. J76.

Pugna equeftris. 582.

Pullis ad Varum hoftibus. 488.

Ql F. F. S. Trajeai ad Rhenum 8cc.

«94.

Quie rite incepta paravi perficere eft animus.

Quae fufpeaa diis &c. 87.88.

■"Quacunqueviam fecat. 470.

Qiiccfitietcmpora pneiseunt. 6f"7. 6$8.

Qjam Martis macbrunt tela refurget. ao. -

Quando ullam invenient parem. 122.123.

Quantarum nuncia rerum. »07.208.

Quanti pa* ilia pericli eft. 665.666.

Quera das finem, Rex Magne Sec. f6*.

Quem fugiam novi Scc. 584. f8f.

Quem mortis timet gradum? 102.

Qui tcrruit omnes occidit. lfo.

Quid nunc te tua Sec. f67. '

Quis juftius induit arma. 404.

Qiiis nos impune lacefíet unitas. f»J. $24.'

Quis feparabit? г%$.-:

Quis tulerit Gracchos. 143.

Quo comprefla magis. 188. 18p.

Quo juftior alter. 389. 390.

Quo-us^ue rabies perget? 64.

Quo protégeme boftes in manibus tuis funt.

10. r "

Quod Deus Sc Reges See. 513. f24.

R.

ex.

Ratio ultima pacis. 646.647.

Ranteburg. fulminât. 89.

Rebell, ad Prefton. cap. Sec. 689.

Ree. P. Badcnf. Lond. 97.

Recepto Caefare felix Norimberga. 619.

Recordado delecbt. 14.15.

Recréât fpes lceta fereni. 6Г4. 65 f.

Rccte Sc conftantcr. 431.433.

Rectc, conftanter, Sc fortiter. loo. lot.

Reftor marium. 684.

Reddite. Г22.

Redeunt fie fécula Quinti. 625.627.

Redü jam vos vigilate. 287.

Regfcrt1 ltSbemus Sc volumus Regem. 26Î .

Regia, credemihi, &c. 490.491.

Regia; flos Scc. 501. 503.

ReffrV défendit, Sc ornât. 6if. 618.

Regnabo : Carolus &c. 447. 448.-

■ IV. Deel.

Reinfels fruftra obfefl*. Sec. 62.63.

Religio fcedcrum. 695.696.

Remeare , renuntiare , remunerare Sec. 598.

600.

Renovati foederis inter nobilifl". Rhenol. Sec.

f6.

Reparado Reipublicae. 386.

Rerum hmc nafcitur ordo. 281.282.

Res gerere, Sc captis Sec. 46^. 467.

Res pofcit opem Sec. 439.440.

Referatis Gall. clauftris Sec 544. 54$.

Reftitutori Britannia:. 192.

Reftitutori Neocomi. 496.497.

Reftitutori orbis Chriftiani. 201.202.

Revenar ad maritum priorcm Sec. 386. 387.

Revirefcet. 50z. 505*.

Reunitae per eleftionem. 617. 619.

Rex Anglus fufo gaudent Bavarusque Namur-

co. 143.144-

Rex Hilpanorum votis conceiTus. 2ff.

Rexjoiephus, Landavium Sec. 397-398.

Rex fua donari quamquam Sec. 203.

RheinfelsScS.Goar obiidio Sec. 62.63.

Rigidus, non mitis pacificator. 636,638.

Rubei cxpugnata cacumina montis. 36г.

RyíTel, vel Infula: 8ec. 5-44. f46.

Ryswyk Guilelmi III. Sec. 215.216.

Sabandia Uberata. 465.466.

Sabaud. liberata Mediokn. Sec. 469.

Sabaud. Valdenf. Sec. ferv. congrcf. Principum

Hagx Sec. 7.

Sceva fedet fuper arma. 208. г 1 1 .

Salus Europa;. 199. 200

Salus in fugacious alis. 135*.

Salus praevia. 591. 7*92.

Salutarium fiderum apparitio. 529. f 30.

Saluti publicas regnandi jus Sec. 656.

S.Caef. Sc Reg.Britan. Sec. 477.480.

S.Cajf.Maj. Regin.M. Britann. Sec. 486.487.

S.Gertrud. Sec. .598. 900.

Sanfta: primitiae Sec. 501.^03.

Sans eclat. 614.

Sardinia Sc Balearis minor captae. 518.

Scaldi trajefta, vallo hoft. perrupto Sec. 5^4.

ГГ5-

Schcllenbergium , Hochfter, Ramel.8cc. Г40.

54«-

Schynvoed. i Zt.

Seit patrio fontes Sec. f82. f85.

Secondet inundas. 36. 38.

Sccuritas imperii propagati. 85.

Securitas Italia; reftituta. tfi.

Securitas provmciarum. 397. 398.

Secur.publ. Scfëlix tefnpreparatio. 84.

Securius bellum pace dubia. 94. 95. 90.

Semper idem. 326. 327.

S C preef. civ.equ prarmia. 161.

Scnatus populusque Namurcenfis óptimo Prin-

eipi See. 28. 29.

Septem jungis Triune trioncs. 248. 249.

Serva Deus Ecclcfiam. zif. ггб.

Servata Cremona, Mantua liberata Sec. 324.

Servata fie Brabantia. 540. 541.

Servata; conllantia. 5*40. 542.

Servator orbis. 429. 430.

Sibimer fuperftes. 185. ■ .

С Si



BL ADWYZER

Si Dcus pro nobis, tjuis contra nos. 417.

Si fniétas illabatur orbis ter. mot. f S-

iSi jubcc Anna nimis&c. 6j6.0j7.66j.

"Sic-aftrum illuftrat utrumque. 90.

Sic Batavis contingit ab Hercule Thefeus. 31 1

'91г.

Sic cunetas pelagi cecidit fragor. 311.

Sic erat etile capi. 3 36.

Sic fulminatemnit Berga, jt.

Sic gloria Galli vanefeit. 41. 41.

Sic igne domata feroci. 342. 3^3.

Sic obfcuratu'r gloria magni Regis. 4^.

Sic olim heroes, nö.

Sic olim Theflala tellus вес. 421.4«.

Sic redit alma quies. 208.210.

Sic Toi crefeentes ßcc. 4f4.4ff.

. Sie mußin werden enz. 383. 384.

jSieçJjey Hocbßitt. 983.3 «4.

Simili peerta commifla luuntur. 31. 32,

Sine clade victor. 346. 347.

Sis felix ßcc. 4^1.4:33.

Siffce (oí in Gibeon ßcc. 7*44. 546.

Sit inefFabilis fite. 431. 434.

Sociis Danorum armis ßcc. 37p. 380.

Sociuiri comitantibus armis 8cc. 373. 37p

Sol ßc tuna & Stell« adorabunt eum. 333»

Sol oriens fugat occidentem. 36.37. 4f. 46.

Sol mit, friterea вес. j-70. 573.

Solem mentitur вес. fjo.fjz.

Solis eclipfis. 4f4-

Solis iter. 31.33.-

Solis lautricibus fervaVîs. /j. , ;

4. Sels Sjuesnoy. Gouvern. Ivoy. 649.

Solnta catenis infiirgit. 566.

Sophia, ex ilirpe fite. 27p. 280.

Sortes Arenaceíifes. 163. 164.

Spcctandü's in certamine Martio. 7j.

Speftante, nec qüitquam audente ßtc. 5-35.

f 36.

Specbrit.hortulanis, lilium See. 5-47. f48.

Spem, cuftodita, fefellit. 397.

Sperne time timens vulgus. 145.

Spes ßc opes hóftium fice. 441. fft.

Spes ßc vires hoftium fracbe. 30^. 307.

Spes fèlicitatis orbls рак &c. 661. 662.

Spes hoftium perterritorum ßcc. 535 53*.

Spes longa quietis. 93.

Spcsperdens. fpi.fpa.

Spoliisque micantes вес. 598. 5-09.

Sponfaha celebrata ßcc. fi 3.5- 14Л

Sponfus nofter floret, f02. 504.

Stabilita pace quiefeit. 195. 197.

Strage prima ad Eirdanum edita, 5.

Strages Gall, ad Montes Hannon. 570. 573.

Strages Gallorum prope Aldenardam. 5 гг.

fi9- re

stât firraiter tcquo. 46г. 463.

Strenae Gallica:. 61.63.

Sua cuiqüe miniftrat. ff¡. ^54.

Sub hactuta. 617.6x0.

Sub Duce Marieburg vicíore ßcc. 454. 4f J.

Süb hujus líetior alis. 3Ô6.

Sublatam ex oculis quasrimus ínvidi. i 30. 1 3 1 ■

Submittit cüi totáfuos ßtc. 447.448.

Suburcre ell arces ßcc. 400. 401.

Suevia reftituta ßcc. 389.

Sunt arma Deo patrix-que facrata. 1 z.

Suprema virtutum merces. 69г.

Surgit, furgentibus undis. 100.

Suis périt ignibus ignibus auctar. 107.

T.

Tale dabit fpecimen вес. 334.

Tandem expeftata. 6f7-6fp.

Tecum eft Dominus Deus вес. 333.'

Tela, rofa, & magni все. 306.

Telo obfidione liberatus. 488.

Tempora optata. 657. 6fp.

Teñera Gallis patens. 187.

Ttenet Tuta œquora. г 1 3. at f.

Ter gedachteniffe van de glorieufe Bataille tttfftèm

Frans Wilt/chut enz. 174.

Ternis caftris deletis вес. $74. 776.

Teftantur fàâra triumphi. 143. 144.

Tefte probat, quis вес. 787.

Thalamus nofter floret. 499. f00.

the national afociatien fer King William IH%

167.

Theatrum pacis. 208. in.

Tonninga a. MDCC. 147.

Tonninga Holf. tap. вес. 145

Tonningam tuendo вес. 247.

TOSETE1N KAI lnnETElN. ^tl.^zxl

Tornaco expugnato. £66. f68.

Tornaco, S.Giflenii Fano вес. f74f7T«

Tornaco obfeflo. 564. föf.

Tornäcum captum. f66. fÖ7-

Toto mirabilis orbe. 183. 184. . .

Trajcôi ad Rhenum pace poft XII. annortUtt.

вес. 694.

Trajedti ad Rhenum pax faéta вес. 66i.66$.

Trajéelo Rheno. 540.

Tranquilinas redùx. 108. г 12.

Tranquillus gaudeat orbis. 213. 214; .

Transeuntis exercitusvictaria;. 400. 401.'

TrcsRfgum Schlefiam вес. 492.493.

Triftitia publica. .120.

Тгораго hacc^. caetera flammis. 306.

Tu dux вс auto» es вес. 438.

Tu Marcellus cris. 22.

Turris, caftra, montes viétí. fjj.

Tutori ác ¿onfervatori fuo. 442. 444P

V.

Vacua melior nunc regnet in aula. 446. 1

Vae tibi ludenti вес. f29.^31.

Vagina erumpens enlls mit augur in hoftes."

632.

Valet irritara. 41 f. 416. .

Vallo Gallorum diruto вес. 5*91. fpt.

Vallo Gallorum fuperáto ве Bochemio captç>

6if. 616.

Vallo Stollofteníi disjecta. 48p. 490.

Vendom. in Fland. вес. fzp.fió.

Veni dator murîerùm. 4pj\

Vcnientisfibilus auftri. 334.. .

Venit àb occafu viétor fice. 622.623.

Venit, vidit, led nçmvicit. 74. 7f.

Vercella; captíe. 410.

Vergit in occaftim. 4t. 43.

Verruca capta. 411.

Vexillum Jehova mcum. 12.

Vi t'aéb via eft. J47. $49.

Vi ignis вс enfis. i4f. Í47.

Vibrara in maritima: Gallia: urbes fulrnksü

108. юр.

Vicem gerit illa Tonantii, 2pi. 292^

Victa eft, qua; vinci nonpoterat. i+f, 146.

Vict is ad Spiram hoihb'us. 364.

V**
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Vicb vi&ore Gallo numero duplice &c. 81«

82.

Vicbres itCj furentes 6cc. Zff:

Viétori Amadeo Se Eugenio Scc. 46*f. 466»

Victoria ad Leridam. f8i f8}.

Vi&oria felix aufpiciis effecta tuis. 330. 331.

Viel:, nav. de Gallis max. die ijp. Maji

MDCXCII. ji.j*.

Vitoria pacif. Г77-

Victoria redüx. fjtoi

Vi&oria Transalpina ad Marfai. Taurin. 76.

Victoria pacem fecit. 672.

Victorias navales. 405*. 406.

Victorias preemium a Gall, reportât. 4г. 46.

Victoriarum anni MDCCIV. felix comple-

mentum. jpS. 399.

Victoriarum impetus. 45*4. 4ff.

Victorias carbone notât Sec. fp8. poo¿

Vigilans eludit hiantem. 170.

Vigilantia cuftos. 395*. 396.

Vigo. 310.

Villa Regis Rifvicana. 208. 212.

Villarcgio capto Mareíchallo cuni foCiis 8cc.

3if. 316.

Villaregio, fupr.Gall. duce, intra mecnia Gre-

monae capto. 315".

Vincendum non reddendum. I4f. 148»

Vincit amor patris patriae. 138. 139-

Vincit invictam. 348.

Vires animumqué miniítrat. 30$.

Virtus avita. 313.

Viftus conílans Duds fortiflimí. xz6. 327.

Virtus conftantia fortis. 629.

Virtus doli victrix. 3 17.

Virtus equitum praetonanorum. 9.

Virtus Sc JLquitas. ¿oí. 101.

Virtus Sc concordia Europam Sec. f74.

Virtus peditum Francorum pugna ad Stenker-

cam. 48: 4P.

Virtus unita valet. ^44. f47¿

Virtute fcederatorum. fpl. fP3-

Virtute invittorum Sec. fif. f 37.

Virtute militum Belgicorum. f74- fp6.

Virtute Principie, Se fociorum Scc. 368.

Virtute Princ. haéredis Haífias Scc. 400. 401»

Virtuti Ce concordia: Chriftianorum¡ 112.

14-

Virtutis praeludia avita:. ípj". 196'1

Vis Se celeritas. fzç. f32.

Vis uaitt fortior. 337. 338*

Vifionèm anni Scc. 447. 448.

Vivat herds ab incunabulis Scc. 498. 4PS>.

Vivís ereptue patria: Scc. 429- 430-

Vivit poifc fuñera virtus. 124.

Ulma a Bojis arte capta Scc 386. 388;

Ulma Cacareis Scc. 386. 387.

Uhna Gall, erept. 386. 38

Ulma ftratagerriate Scc. 3

Ult. pietas. 126. 127

<7-

36;

Ultimum opus Maitis Scc. f¿6. fófi

Uria edronái cor uhum. 6zj. 626.

Unà duos, iterata Déos Scc. 674. 67f.

Unde minus reris. бро.

Uni debemus utramque. 6jz.

Uni nunc iripar , cui militât sether. 442. 444.

Unica digrtat Déo. î 24.

United^ by God, in love ÖV. 18p.

Unice digna Deo. 1 24.

Unius libcratio , alterius oppreffio. 442.443-.

Uno die corona data Scc. 632. 6 33.

Vocat aufter in altùm. fn.

Vota orbis ClaíT. Gall, ab Aug. Sc Holl, dclet.

Scc. 36. 38.

Vota pro expeditione Gallica fufeepta. 328; .

Vota Reip. Norim. Scc. 431. 433.

Urbes afpicit accenfas Scc. 108. 10p.

Urbi quaflätae juttitia redux. 162.

Urbs antiqua redit Sec. f jf. f 37.

Ürit, furit, non proficit. I3f.

Ut melius procedat, f86.

Ut fefe tertiuo adfiat Dux Deus. 373.

Ut fint afpera in vias planas. 17$.

Ut tonus evertit tubarum mœnia Scc.

Utrique lumen ab uno. 617. 61 p.

Utrumque Sabaudiae ducem Scc. 468.

37Г-

342. 343;

w.

« 228.

Wann fie noch reden enz. 383.

Was hier wird ausgeriebt enz. »40; 24г.

Wilhelmo Principi máximo Régi Scc. ipa.

IPÎ-

Wo Habt und bürgeren enz. ifp.

Wofind wtr. 240. 241.

Z.

'um dank enz. ^.oi. 403.

Zuyderzeefe vuurbakens. 24?.

£ I N I S,
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D E It

VOORNAAMSTE ZAAKEN.

De Iettter a. betekend de eerfte Colom, de letter b. de tweede , als deeze niet

worden gevonden , moet men de doorgaande regels nazien.

A.

L ardbceving, deszelfs zeldzambeid > en ge

rn, denkpenning. f4-a- ff-b.

Aarnhemfche lotery en pryspenningen. 163. b.

Aath in Henegouwen door de Françoizen vermee-

fierd , en gedenkpenning daar op. 1 86. i %y. a. b.

- ■ i door Ouwerkerk veroverd. 460. b. •-'

Abimelech, en zyn omkomen. 460. 46* . •

Admiraal ^ van een Arabifcb woord berkomßig.

Afíbind van de Spaanfche kroon door Anm Maria

l'hereza gedaan. 92.a. ' -

Afftanden (Onderlinge) van Frankryk enSpari-

jeep de wederzydfche kroonen. <Sff. a.b.

—— Gedenkpenning daar op. 656.

Aguilar (Graafvan) heeft een prachtig landhuys

by Madrit. f87. b.

Aicha enRhain door bet leger der Bondgenooten in

Beyeren veroverd. 370. a.b.

Albani (Jo. François) wort Paus. 17$. b.

Albani, neefvan Paus Clemens г/г XI. bewerkt de

berßelling der ruß van Italie met den Keyzer.

5-80. b.

» Gedenkpenning daar op. fSi.

Albemarle. Dapperheyd van dat regiment in bet

treffen by fFynendaal betoond. f54. b.

¿— (Hertog van) tot Denain door Fillars over-

vallen engeflagen. 645*. b. 646.a.

_— ( Graaf van ) onthaald Koning Joris te

Foorß. 68 j. a.

m • - Koning Joris rydt in deszelfs koets naar

*sGraavenhage. 68}.b.

Albergotti (Graaf) gebiedhet Franfcbe léger voor

Douay. 648. a.

Albertina Agnes , docbter van Prins Frédrik Hen

drik , moeder van Hendrik Kaßmier , ßerft } bare

Gedenkpenning. 170.

Albertine Jzabellc , gemalin van Pb. Karel Spi-

nola; en haar dood. 149.

Albuquerque door de Portugeezen veroverd.

4ÎP-b.

-— aan Spanje by de vredewedergegeven. 689. b.

Alcantara door de Portugeezen veroverd. 439. b.

44Г*. .

Alegre (Heer van) geeft Bon over. 349. b.

Alewyn (J.) zyn wapenjchild. 6f%.

Alikante door Koning Philips heroverd. f8 1 . a.

Almanza. Veldflag aldaar zeer ten nadfeie van

Koning Karel i en Gedenkpenning daar op.

fo6. b.

Almenara. Koning Philips aldaargeflagen. fit.b.

—— Gedenkpenningen daar op. fii.

Almondc met een vloot m de Ooflzee gezonden.

I4f.it.

-— en Ruflel vernieten de Franfcbe vloot \ en

Gederikpenningen daar op. 30. jl. 32. 33. —

46. b.

Altona door het verbonde leger bezet. 146. a.

Amalia Wilhelmina gemalin van Keyzer Joßff

en haar Gedenkpenning. 43 1 .

Ambrun door den Hertog van Savoyen veroverd.

. f7-a .

Amezaga , Hoogbcvelhebber van Philips in den

flag by Saragojfa. f8 3 . b.

Amíterdamfche broodloodjens en turfloodjens in 't

jaar 1698. 228. 219.

i oploop. 1 со. a.b..

—— oploop gpßtjj , *n fe»nhigen daar op. 160I

161. l6i.

■ . i - 1 goude Burgermeeflerpenning op de Ry/wyk-

fche Frede. 113. 114:

Anhalt DeiTau (Prins van) berend en veroverd

Arie, 596. a. b. 597. a.

'■ Gedenkpenningen daar op. j-98.

■ weygerd de bevelen van den Graaf van

Ormond te geboorzaamen. 644.a.

« 1 - berend Landrechi. 644. b.

Anjou (Philips, Hertog van) tot opvolger der

Spaanfche Kroon verklaard. 2f3. a. b.bulde hem door den Spaanfchen Afgezant ge*

daan, en gedenkpenning daar op. Zff. b.

— geluhvenfehen door bet Franfcbe . Hof énzi

ontfangen-, en gedenkpenning daar op. Zf6. a. b.

legpenning op zyn goedertierenbeyd te Brujfel

betoond. zfS. ...

—— Spotpenningen op zyn Kroonrecbt. z6i.z6t¿

— vertrekt naar Spanjen , en gedenkpenning.

264.

— neemt op het Fezanten eiland affcheyd van

zyn broedtrs. z6f. a.

gedenkpenningtjes daar op. 16f.

—— zyn aankomß in Sparte , en te Madrit. 16Ó.

а. Ь.

■ zyn intreede te Madrit , en gedenkpenningen

daar op. 267. a. b.wort door de Staatin der Vereenigde Neder-

landen voor Koning van Spanjen irkend. 270. a.insgelyks door die van M¡lian, Napels en

Sicilie t en penning daar op. 27 1. b. 272. a.

. trouwd met de Dochter van den Hertog van

Savoye. 2 7f.a.b. 3 ip. b.

—— gedenkpenning daar op. 27f. 320.word tot Bruffel ingehuldigd. Strooypet*

ning en gedenkpenning daar op. 281, 2.82.

—— matigd zieh onwettig op zyn geldftukken de

tytels aan van het Ooßenrykfcbe Huys. 296. b.

trekt op naar Italien. 319. a. b. 320. a. b.

komt tot Napels i en gedenkpenning daar op.

3:0. a.b. 321.

Anjou
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Anjou voegt zieh by den Hertog vanV'.ndome , en

flaat Vi[conti. 311. a. b.

—— wort by Lazara door den Prim Eugeen ge-

flaagert. 321. b. 1,1г. a.b.

—— fcbryft zieh echter de oVerwinning toe, en,

gedenkpenning daar op. 323. Iveroverd Guaßalla , en gedenkpenning daar

op. 324. a. b.

—— zegt Portugal den Oorlog aan enz. 404. a.

■■■ trekt in perzoon tevelde от Barcelona te her-

winnen. 440. b. 441.a.

— acht zieh tot hfadrit met zéeker en verlaat

die Hooftftad. 446. a. b.

■ keert weernazynRyken heroverd bet groot-

ße gedeelte van V zelve. for.a. 5-06. a.b. 5*07.

a. b.

* Gedenkpenning daar op. fo6. Ziet Philips.

Anna wort Koningin van Grootbrittanje , en ge

denkpenningen daar op. 28p. a.b. ipo.a.b.ipi.

a. b,

' verzeekerd den Staat der Vereende Neder-

landen van haar vriendfehap; en gedenkpenning

daar op. 2p 3. a. b.

' in een penning vergeleken by de vrouw die

jibinteleeh dood. 460. 46 ь

■ ■— bezorgt nevens den Konirig van Zweeden de

vrye geloofsoeffening der Onroomfcbe in Silezie,

en gedenkpenningen daar op. 4p 2.

—— wort door de Torys tegens de Whigs aange-

zet , en gevolgvn daar -u/in. <îo I . b. 6 DI X. b.

gaat tegens haar bcfwore eed een afzonder-

lyke vreede met Vrankryk aan. 635. a. b.

■ vleyery haar door Vrankryk op een legpeming

aangedaan. 634- a. b.

ш maakt tot Londen een afzonderlyke vreede

met Vrankryk. 643. a.

■ ■■ ■ Legpenning, uyt dien hoofde, fhaarer eeren I

in Vrankryk gemunt. 64}. b.

—— bedingt de onderlinge affland van de erfvol-

ging op de Kroon van Vrankryk en Spanje we-

derzyts. ^5-5. a.

• deeld wegens de geßoote Vreede , aan het

* Hooger- en Lager-buys goude penningen uyt.

65p. b.

■ ■ ■ krygt een beroerte en fierft. 681. a.b.

Antwerpen voor een aanflag tegens bet Staatfche

leger bewaardi en gedenkpenning daar »p. 345.

■*— onder de gehoorzaamheyd van Koning Karel

gebragt. 4И b.

Aofta door den Hertog van la Feuillade veroverd.

411.a.

Argyle (Hertog van) field zieh tegens de mifnoeg-

de rebellen in Schotland. 687. a. b.

Arië door den Prins van Anhalt Deffau berend.

Jp6. b.

—— flaat nootmunt. f$6.

veroverd. 597. a.

; • ■ Gedenkpenningen daar op. 598.

Arko [Groafvan) by den Schellenberg door de

Bondgenooteñ geflaagen. 367. a.

-' - moet Oudbrizak aan de Françoizen inruy-

•men. 36 3. a. b.

• ■ fpringt in den Donau. 368. a.

Arabern. Bewegingen aldaar entrent deMagiflraat

enz. voorgevallen ; en gedenkpenning daar op.

4i6.a.b. 417.a. b.

Arnold (Keyzer) bouwd bet Slot tot Loven.

Arragon onderwerpt zUh weder aan Philips.

630. a.

IV. Deel.

Artignan (Maarfchalk van) verlaat de Scarpt.

fpo. b.

Afveld (Bidder van) veroverd Xativa. 507.a.

Athlone (Graaf van) wort Veldmaarfcbalk ,

fierft, zyn lof, en gedenkpenning. 31 т. b.

—— ontzet Nieumeege. xp8.a b. гру.а.Ь.

Atri (Hertog van) groot yvetaar voor Koning

Philips tot Ñapéis, 473. b.

Avaux (Graaf d') zyn betuyging aan den Zweed-

feben Afgezant, over zyn gedrag in den Rys-

wykfeben Vredebandel. 217. a.

Augsburg door Keurbeyere veroverd. 365. b.

. ■■ Keurbeyeren begraaft en verfterkt zieh al

daar , en laat aldaar , als Heer , geldftukken

munten. 371. a.

—— weder van bet Beyerfchejuk verloft ; en ge

denkpenningen daar op. 380. 381. 386. 3P4.

door de Lutherfche Geloofsbelydenifle ent.

vermaard. 382.a. b.

Augsburger Kinderfeefi y juyft gevierd ten dage

der zeege by Hochftet bevogten -, en gedenkpen

ningen daar op. 382. b. 383. a.b.

Avignon flaat een gedenkpenning op het fcheyden

der drie zoonen van den Franfcben Dauphin.

■

B.
щ '4^ф-,':з4. moa tí

■

Baars (A.) zyn wapenfchild. 6fZ.

Baden (Ferdinand Maximiiiaan , Prins van )

fheuveld door een ongelukkige fchoot , op de

jagt. 97-

Baden ( Prins Lodewyk van ) door den Key

zer, wegens de gebeyme opvolging derRyken van

Spanje na Keurbeyere en Engeland gezmden,

en penning daar op. 97. a.b.

i zyn geflagt , huwelyk en bedryven. 97.

i i ■ ontfangt het opperkrygsbevel aan den Ryn-t

en gedenkpenning daar op. \ 26. b.

belegerd Landau. 326 b.

door de Françoizen by Friedlinge geflaagen*

339. a.b.

—— wordgenoodzaakt zyn wyduytgeflrekte veldr

wallen aan den Ryn te verlaaten. jf8. b.

■ flaat de Beyerfche onder den Graaf van

Arko , by den Schellenberg ; en gedenkpenning

daar op. 367. b.

. belegerd Ingolftad. 372. a.

wort ziek , en fierft op zyn prachtig Hof te

Raftad. 489. a.

, Hoofdbevelhebber van het Keyzcrlyke

leger, dekt Tubingen, en ftuyt de Françoizen.

б8б. '•

— een kleyne Stad in Xwitzerland , door de

Badenfche vrede bekencl. 6jf a. b.

■ Gedenkpenningen op die Vreede geflaagen.

6js.6j6.6jj.

Banehem (Job. van) Raadsbeer. 56. a.

Bannier , Hoofdbevelhebber binnen bet gebombar-

deerde Tonningen. 244. a.

Barbanzon (Prins van) voerd het bewind binnen

bet belegerd Namen. 24.

Barcelona door Vrankryk overweldigd j en Ge

denkpenning daar op. 1 8 1 . a. b.

door Koning Karel veroverd ; en Gedenk

penningen daar op. 439. b.

. door Philips belegerd, door Karel verdee-

digd, en door de Bondgenooten ontzet. 441. a.b.

44г. a.b.

D — — Gt-
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Gedenkpenningen daar ер. 442. 4f2.

4Г4-

Bai*t ( Johan ) float de Hollandfche vloot ander

Hidde de Frits , en veroverd zyn [chip . 1 04 . b .

, neemt dertig Holland/ehe Noordvaarders.

171. a. b.

i zyn gehörte , flaute daaden en onderneemin-

gen ter zee. 172. a b.

—— zyn Gedenkpenning , en vergelyking met den

zeeroover Stortenbeeker. 177.

Bauflc, krygsvernuftelingin de belegeringvan Ber

gen. S7i-b.

Bauwenfch (Will. Adr.) Burgermeefter tot Arn-

- hem ; en bewegingen door hem aldaar veroarzaakt.

416. a.b. 417. a. b.

Bay (Markgraaf de) gebiedde fönker vleugelvan

Philips byXaragofza. f8 3 . a.

Beauvillers (Hertogvan) tvil dat zieh Vrankryk

aan de verdeeling van 7 Spaanfche Ryk houd.

25 f. a.

verzogt от den nieuvien Koning van Spanje

te verzellen. 260.a.

Bedmar ( Markgraaf van) door Beijere naar

Vrankryk gezonden, от Anjou als Koning van

Spanje te begroeten. 25-8. a.b.

Bceltenifle des Zaligmakers , zo men zegt, door

Lukas gefchilderd. f79. b.

Beemfterraeer , een der grootfle van Noordholland^

ivanneer droog gemaalen , enz. öfi.xb.

Beemfter (de) wanneer drooggemaakt, engevol-

gen daar van. 6f 1. a.b.

, Gedenkpenning -wegens de vereeuviing derzel-

ve. 6ft.

щ deszelfs moapenfchild. 6fl.

Bckker ( Balthazar ) zyn zonderlinge fiellingen ,

en gedenkpenningen. 224.22;.

Beloftefchilden. z6f.

Bembow bombardeerd Granville, ifг. л.

Berg (Jan van den) Leyds Burgermeefter , zyn

lof in het verdedigen van Brunei; en gedenkpen

ning daar op. f40. 541.

- Bevjindvoerder der Roomfcbe Nederlanden

nit naam van den Stoat enz. 5*41.

. Staatfch gemagtigde in de Roomfcbe Neder-

landen van zyn eed ontflaagen. 6pf.a.b.

.Bergen inHenegouwen door deFraneoizen vero

verd, en penning daar op. 4.

— door Luxemburg voor een bombardeering ge-

dekt, en Gedenkpenning daarop. fo. b. 51.

. — door de Bondgenoten belegerden vero-

verd. J7 J. b.

— —— Gedenkpenningen daar op. 574. f77.

Bergen (Graafvan) Stedevoogd van Brujfel in

de bombardering. i}f.

Bergftraat (de) door de Françoizen veroverd.

«47*

Berkhoffer, gebied binnen Marchiennes. 646.a

Berkley (LordAdmiraai) misinkte aanflag opBrefl.

102. b.

. bombardeerd Diepe. ioj\ a. b.

- ■ Gedenkpenning daar op. iof.

—— bombardeert Have dt Grace, daar in groot

gevaar is. 106.

■ —— Gedenkpenningen daar op. 107.voerd de Kroonprinces naar Engeland

over. б8б.

Bernard (D.) zyn -wapenfchild. 6ft.

Berry doet afftand van erfrecht op de boon van

, Spanje. 6ff. a.

Berwikfloat de Hollandfche bulpbenden in Spanje.

40 J. a.b.

door de Portugeezen geflogen. 44$*. a.

— veroverd Nizza ; en gedenkpennig daar op.

46$. 464. b.

Bethfaida, of de Jeruzalemfcbe Schaapspoel, op

een Vreedepenning. 677.

Bethune door de Bondgenooten veroverd. fp6.a. b.

Gedenkpenningen daar op. fp8.

Bettendorf, Stedevoogd van Ulm, wort genoot-

zaakt die Stad over te geeven. 384.^ 385*.a.

Bex (Anna Margarita) Gemalin van Chr.Conft.

Rumpf. 462. a.

Beyere (Keurvorft van) zoekt vergeefs Veurne

te ontzetten. jo.h.

Erfrecht van zyn zoon op de Kroon van

Spanje. 92. a. b.

■ ■ , . word Landvoogd vande Roomfcbe Ne

derlanden , met zeer onbepaald gezag. 19. a. b.

■ —— Penningen daar op. 20.

doet aldaar zyn intrede. 21. a. b.

penningen daar op. 22.

—— zoekt vergeefs Ñamen te ontzetten. 24.a.

verlieft zyn Gemalin , de Dochter van

Keyzer Leopold y en trouwd met de Doebter van

Jo. Sobieski, Koning van Poolen. 118.«.

legpenning daar op. 118.
OA С _ J. -

— terwyl Bruflel gebombardeerd word, legt

zyn Gemahn aldaar van een zoon in hetKraam-

bedde. I2f. a. b.

ity zelvefield op alles ordre in de bombar

deering der Stad. 1 35" . b.

—— is by bet overgaan van Namen. 148. a.

Gedenkpenning op zyn overwinningen te-

gens de I'mken. ipy.

—— zyn beeltenis op de vreedelegpenning van

Ujaar 1700. 236.

—— ftuit de muytery ivegens gehar.dhaafdt

voorrechten tot Bruffel. 240. b.

. zend een afgezant naar Vrankryk , от

den Hertog van Anjou , als König van Span»

jen te begroeten. 2 $-8. a. b.

—— verrafl Ulm , en gedenkpenningen daar op%

ЗЗГ- a. 3*6.

■ . vermeefterd Memmingen; en Gedenkpen

ning daar op. 23p.

houd zyn gedrag en euveldaaden,alswu o ■ 7 L "

ren zy ten voordeele van *$ Ryksvrybeid,flaan-

de\ en pennigje daar op. 341.

■ ■ ' maakt zicb meefter van Regensburg. 360.

a. 36f. b.

i overvald den Graaf van Stirum. %6f. a.

■ ■ ■ veroverd Augsburg, jóf . b.

——— veroverd Paffau , Kufflein en andere

plaatzen. 365". b.

—— Gedenkpenning op die verOve

ringen. 366.

—— wykt na het verlies op den Schellenberg

enz» ander Augsburg j daar by, zicb zeer ver-

flerkt, 370. a.b.

vreeffelyke nederlaag by Hocbflet. tfZ.

a. b.

— ■ verlaat Augsburg, enz. 380. a.b.

vingt uit zyn landen, en last betbeflief

aan zyn Gemalinne. 391. b- 3P2. a.

—-— — Gedenkpenning daar op

houd zieh tot Bruffel op. 4fi . b

by Ramelüís geflaayen. 4fA.a.b.

392.

Beyc-



DER VOORNAAMSTÊ ZAÀKEN.

Beyere verlaat Bruffil. 4f?.a.

—-~ i— wort in den Ryksban gedaan; en fmeekt

от Vreede. 470. b.

— verließ de Qpperpalts en het Erfßadhou-

der[chap. бор. Ь.

— . ontfangt van Koning Philips de volle over

draft der Spaanfdx Nederlanden ¡ en uit wat

inzigt. 61 1, a. b.

Schelling daar op gemunt. 611.

m die zelve overdragt wort door Koning Phi'

lips noebmaais op de allerplegtigße wyzebekmcb'

tigd. 638. a.

— laat zieh plechtig tot Graaf van Namen

inhuldigen. 6 38 . a. b. 6 3p. a b.

— — Gedenkpenningen daar op. 638.

63p. 640.

-—r wort tot Hertog van Luxenburg ingebul-

digd. 641 . a. b.

Gedenkpenning daar op. 641

welke voordeelen voor hem in de Uytrecht-

Jcbe Freedfi bedongen zyn. 663.a. b.

— komt tot ParySj от den Koving voor de

verkreege voordeelen te bedanken enz. 663. a.

waarom in V jaar 171 3. na de geßo/e

Uytrecbtfche Freed* ¡nocb tytelen^door htm <if-

geßaan , op zyne geldßukken munt 66 3 . b. 664.

door de Vreede te Radfiad weder in bet

bezit van zyne landen herfield. 674. a.

Bcyere ( Keurprins van ) welke deelen van de

Spaanfibe Ryken, in de verdeelmr hem toege-

legd worden. 130. b.

— wort by geheymc uyterflen wtlle [van den

Koning van Spanje tot opvolger in alle zyne

Staaten gefield. 134. ab.

—_ flerft tot Bruffel in den ouderdom van

zesjaaren. 134. b.

m (Keurvorßm van) fluyt een verdrag met

den Keyzer van onderwerping enz. en gedenk

penningen daar van. 3P3. a. b. 394.

—.— (Keurvorßendom) onderwerpt zieh ал.

de zegepraalende wapenen van den Keyzer. 3p 3

b. 3P4. a.

— Gedenkpenningen daar op. 3P4.

—— Keurvorßelyke Kinderen in verzekering

genomen. 3pi.b. >

— door den Keyzer als een wingeweß gehan-

deld. 395*. b.

Blakker (Ridder William) onder de weerfpanne-

lingen in Schotland. 6 88. a.

Blangics Bloedig gevegt a 'daar j en overwinning

der Bondgenooten. f6p. a. b.

—— Gedenkpenningen daar op. f70.f74.f77.

Blankenburg ( Lodewyk Rudolf Hertog van )

Scboonvader van Koning Karel. fop. a.

Bologne door de Keyzerfche vermeeßerd. f7p. a.

Bon door de vereenigde magten veroverd ¿ en ge

denkpenningen daar op. 342. b. 346.

Bondeno, in den Kerkelyken Staat door de Keyzer

fche veroverd. f7p. a.

Bonrepeaux , Franfchtn Afgezant, verzeld den

Koning van Deenemarken in de bombardeering

van Raifenburg. 86. b.

Bordes (Maria de) vrouw van Ferdinand van

Collen, ff9.

Bordeux vervaerdigt een beerlyk praaljagt от den

nieuwen Koning van Spanje nude over te voeren.

Z64. a. b.

Borecl ( Burgermee4er) zyn buyt tot Jmßerdam

geplonderd. ifj). b.

Uon c ygemagtigde van Vrankrykby den Staat, zpf.

a. b.

Botmar, Afgezanlvan Hanover in Engelanä.(&\

Bouchain door Fagel berend. 614. b.

—— noodmunten door den Stedevoagd aldaar ¿9-

flaagen. 614.moet zieh overgeeven. 61 f. a. b.

■ —— Gedenkpenning daar op. 1 1 f.

door de Françoifen her-overd. öfo.a.b.

Bouflers (de Marfchalk van) bombardterd Luyk,

i.b.t.a.

—— voegt zig by het Ffanflehe legeY in den Slag

by Steenkerke. 47. a. b.

—— en Montai berennen en bombardeeren Charle-

roi vrucbteloos. ff. a.b.met hulpbenden na de Nederlanden gezonden.

70. a.

werpt zieh binnen bet betende Namen.

133.a.

wort genoodzaakt de Stad en het flot over ie

geven. 1 37. b.op laß van Koning Wdlem in beflaggend

теп 14p. a. b.dekt de belegering van Aath in Henegovwen,

186. a.b.;

baud met Portland verfcheyde zaamenkfn-

fien ter bevordering der Freede. |8p.a. b- ipo.

A.b. ti t. a.b.verraft het Staatfebe leger by Ekereni in

gedenkpenningen daar op. 344. a. b. }4f. a.

—— zoekt vrucbteloos Nteutneege te verrajfen*

гр8 a. b. 19p. a.b.

—— verdtdigt RyJJU manbaftig. f 3*. b.

laat noodmuntenflaan. fj^a.

—a— geeft de Stad by verdrag Over, j-jf , b,

en eyndelyk 00k bet Slot- f^x. b.

« ■■■■ zoekt vergeefs Gent te ontzetten. ff4. a.

Bourbon (Hertugvan) wordHoofdvmdenRaa4

der Regeeringe. 6p 1. b.

Bourgondien (Hertog van) trouwd met de doeb-

ter van den Hertog van Savo)e. iy8. a.

■ ■ - doet een vrugtloosen aanval op Nieu*

megen. ip8a.b. zpp. a. b.

komt in bet Franflehe leger in de Elzast en

veroverd Brifak. 36z. b. 363. a.b.

Gedenkpenning daar op geflagen. 364.

Brabant (gebeel ) onder de gehoorzaambeyd van Ko

ning Karel gebragt. 4f 3. a.b.

Brande ( Burgermeeßer van den )ßilt bet oproer tot

Middelburg. 414. b.

Brandenburg (Keurvorß van) laat zieh tot Koning

van Pruyjje balden , en wort daar voor van den

Keyzer erkend. 3 00 . a. b .

— - onderßeund het Ryk en den Staat

door zyne krygibenden , komt in Holland \ enGe*

denkpenningen daar op. 300 b. 301. a.b.

veroverd Rynberk. 341.

bombardeerd en wind Gelder , en Gedenkpen-

ning daar op. 347 a.b. 348.misnoegd wegens de erfenij/e van Koning

Willem. 4f i . a.

— wort erfgenaam van't Graaffchap Neufcba*

tel i en Gedenkpenning daar op. 496 b.

—— den Kroonprins wort een zoon gebooren\ ek

Gtdenkpennigen daar op. 497. ä. b. 498.

Wat voordeelen by de Uytrschtfche vreede be

dongen loeeft. 660. b.

Breft. Landing derEngelfche en Hollanders aldaar

mislukt i eh penning daar op. юг. b. 103.

Brienen ( Joh. van ) Burgermeeßer tot Arnbm^

en bewegingen ten zynen opzichts vçroorzaakt.

zi6.a.b. zi7-a.b- я8.а.Ь.

D t Brb
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Brihuega. Stanhope met zyne benden aldaar door

Vendome krygsgevangen gemaakt. f89. b.

Briord (Graafvan) Franfch Afgezant maaktaan

den Staat de opvolging van Anjou in de Spaan-

fche Ryken bekend. if7. a.

Brifak of Oud Brifak , door den Hertogvan Bour-

gondien veroverd -t en Gedenkpenning daar op.

$62. b. }6j.

—— komtby de Radftadfche vreede weder aan den

Keyzer en hetRyk. 674.Я.

Biiftol (Biffchop van) Engelfche Afgezant op de

vreede tot Uytrecht. 6 36. a. b. 643. a.

Brokos door de Portugeezeningenomen enverbrand.

44f.a.

Bronswyk ( Hertogvan ) LunenburgBevtrenфеа-

veld in den flag op den Scbellenberg. 36р. b.

. iyngeflagt en gedenkpenningen. 36р. b.

Broodloodjes der fiad Amßerdam in*tjaar 1698.

by den duuren tyd. 218. 219. b.

Brugge door de Bondgenooten gebombardeerd.

40». a.

■V '. geef* zieh aan Fagel over. 4f3. a.

■ door deFrançoizen veroverd. 528.a.

mà door haar wederom vertaten ; en Gedenk

penning daar op. 55 1 . a. ff6. b.

Brugge en Gent door Ormond verrafl. 6tf. a.

-Bruflel geweldigdoor deFrançoizengebombardeerd,

en Gedenkpenning daar op. 1 54. b. 1 3f. a.b.

•— ge/ebied uyt weerwraak der gebombardeerde

Franfche zeeßeden. 12 f.

m veelfchoonder herbouwd, t» Gedenkpenning

daar op. ijf-Ъ.

— verklaart zieh voor Koning Karel. 3f2.a.

. door Keurbeyeren belegerd. f }8. a.

Bruflêlfche oproer geftuyt , en Gedenkpenning daar

op. 243. a.

Ißruttehgevlugten en gevangen burgers , wegens den

eploop , krygen haar vrybeyd by de komfle van

Anjou tot de kroon vanSpanje^ enlegpenningdaar

op. 2f8.b.

Buhl. Keyzerlyke Landwallen aldaar door Villars

overweldigt. 48p. b.

Bulau ( Lieutenant General ) veroverd Bulau.

346. b.

Bullingbrooke (Sint John, Graafvan) geheym-

fchryver des Britfcben Ryks9 leyd de Vereenigde

Statenvalfchelyk от den tuyn. 603. a.

— —— ook bet BritfcheParlement. 611. a.

Bürgt totLeyden, en tot hoedaanigen gebruyk eer-

tyds was. pi. a.b.

Buys (de Heer) naar Engelandgezonden. 62 f. a.

>—— Hollandfche Afgezant op den vredebandel

tot Uytrecht. 636.a. 6f6.a.

i Gemagtigde te Geertruydenberg. f90. a.

СжГаг, een¡Urk flot tot Loven9 doorwiegcbouwd.

Г94- ■

Cadingham dwingt Antwerpen. 45-3. b.

« trekt in de Franfebe Legerwallen, fpo.b.

Calatajud door Orleans veroverd. гоу.'л.

Camphuys (Jo.) wort Oppergezaghebber van Ba

tavia , zyndood, en gedenkpenning. iff. a.b.

Capeco ( Donjofef) от den oproer tot Napels ont-

boofd. 278. b.

Caris (de Heer) veroverdKnokke. 6f 1. a.

Cartagena verШагd zieh voor den Koning Karel.

447. a.

Chalons (Jan de Vf. Graafvan) geeft Neuf-

cbatel aan zyn Dochter ten huuwlyk. 496. b.

Champagnewyn ( vyfentwintighonderd neurlykt

fleß'en ) door Vmnkryk na het Hof van Engeland

gezonden. 636. a.

—>— ■ Spotpenning daar op. 636. 637.

Charleroy door Luxenburg berend. 84. b.door Villeroy veroverd , en Gedenkpenning

daar op. 8f. a. b.

Chevallier ( Niklaüs ) bevoorregt Penntngmaa-

ker. 73. b. 66z.

Chriftoffers ( Koenraad ) en zyn penningkas.

lt)'

Cinck ( Antoni ) maakt een gedenkpenning tot lof

van Leeuwenhoek. 223. b.

Ciudad Rodrigo door de Françoizen veroverd.

fo8. a.

— door Koning Karel veroverd. f4f.a.b.

Clemens de XL zoekt de vreede onder de Room-

fche Vorflen te bewaaren. 273. b.

——• — i gedenkpenningen daar op. 173.

——- — boud zieh outrent de beleening van Na

pels enz. onzydig. 274.a. b.

— — in grooteverlegenheyd wegens zyn eenzy-

digheid 9 zoekt de vreede, en gedenkpenningen

daar op. 47 1 . a. b.

■ ■ ■ — in groóte verlegenheid wegens de leenver-

beffing van Napels 9wenß den vredet en gedenk

penning daar op. 5*78. a. b.'

i —. laat een fiatelyke» cmgang doen met het

beeld des Zaligmaakers , zo men zegt 9 door Lu

kas gefchilderd. f79. b.

—.... — — Gedenkpenning daar op. f7p.

i ■ — wordna veel tegenßribbeling genootzaakt

Karel voor Koning van Spanje te erkennen.

f80. b.

■ » — — Gedenkpenning daar op. f8 1 .

Coljer en Pagets bemiddelaars in de Karlowitze

Vreedey 231. b.

Collen (Boudewyn van) zoon van Ferdinand.

ffP-

— ( Ferdinand van ) Gevolmagtigde der Staa

ten te Velde ; zyn lofy en gedenkpenning. 5-57.

a. b. ff8. a. b. ffp.

—— ► ■ ■ zoon van Ferdinand, ff9.

• (Jeremias van) vader van Ferdinand.

Conti (Prins van) en andere erfeyßehers op 't

Graaffchap van Neufchatel. 496 b.

Coymans (Jé) zyn wapenfchild. 6\г.

Cunha (Lodewyk da) tekend als Portugeefcbe

Afgezant de Vreede tot Utrecht, ббо. а.

D.

DEdcm ( Luytenant Generaal) dwingt Leeuwen.

437. a.

— veroverd Sint Gillain. $"73. a.

Degen van Karel de Groóte valt Karel de VI. uyt

de Schede , ßaande zyn Krooning 630. a 632.

. i, i. Gedenkpenning daar van. 632.

Denemarken (Koning van) bombardeert Ratfen-

burg. 86. 87.

■ Penning daar op 8б. a 87. 89.

— laat Tonningen bombardeeren. 244. a. b.

— doet door zyn hulpbenden groóte dienfl in den

flag by Hocbflet 9 en gedenkpenning daarops

J 79- b.

Decnen tot Nieumeegen , weigeren op te brechen ,

wegens wanbetaaling. 451. b.

trek-



DER VOORNAAMSTE ZA AlCfrÑ.

— ■ ■ trekkiitfpoedig op belofte van voldoening uyt.

4fi. b.

Dcrnfche Hulpbenden dotn groóte dienß in den

ßag by Hochßet ; en geaenkpenning daarop.

Denain. De verfchanfle Binden der Bondgenooten

aidaar door Filiars overvailen engrflaagen 6^f.

b. 646. a.

Gedenkpenningen daarop 646. 647.

Dendermonde door de Brigardter Meredith inge-

ßooten. 459. b.

* dorn Curchil benawwd , geeft zieh over.

460. a. b.

Dicpe door de Engelfche gebombardeerd. 10 j. a.b.

Dix muyde en Deynze door Koning Willem vero-

verd. 114. a.

■ door de Francoizen vermeeßerd. 133.

b.

—— gedenkpenning daar op. 154.

> De Krygsbezettelingen worden tegtns gege-

v¿n woord , gegangen gebunden en verzon-

den. 1 33. b. 149. a.

Dolfyn (de) dürft bet Keyzcrlyk leger ander den

Prim van Baden niet amtaßen. б8.а.

— ■— Onder zyn gezag mislukt de aanßag van

Koning Willem tegens de brug van Ejpieres.

110. b. 1 1 1, a. b.

—— —■— Penning daar op. 1 1 r .

Donamveerd door de Beyerjebe verîaaten , en door

de Bondgenooten veroverd. 368. a.

Doorntk door de Staatfche belegerd. f6$. b. j-04.

a. b.

— noodmunten aidaar door Survil'e geflaagen*

564.

_— veroverd y en de lezttting krygsgevangtn ge-

maakt. 564. b. 565. a.

— gedenkpenningen daar op. $66. fJJ.

Doph ( Luytenant Generaal ) naar Regensburg en

den Keyzer gezonden. 488. b.

Dorwcntwatcr (Graaf van) onder dtiaeerfpan

neUngen in Schotland, ft 8 8. a.

. wert gevangen. 688. b.

Douay door de Bondgenooten belegerd. fpo. b.

—— veroverd. fpr. a. b.

— i— gedenkpenningen daar op. f9 1 .

■ i door Filiars belegerd. 648. a.

■ i m —.— veroverd. 64p.

. —— gedenkpenningen daar op.

Du Mow, entdekt bet verraad tegens Konings

Willems leeven. f 2. a.

Du Tour ( de Heer ) doet zyn beß от den Erf-

fladbouder van Friesland aan den Moerdyk te

redden. 612. b.^

Dukaaten (zilvere) thans Ryksdaalders genoemd.

1ÇJ.

Dukatons , waar van zo genoemd, en wanncer

bet eerß geflaagen. 297.

Dumblain. de oproerigt Schotten worden aidaar

geflaagen. 687. b.

ш . ■ gedenkpenning daar op. 687.

Durlag ( Graaf van ) by bet treffen der Radßad-

febe Vreede 670. b.

Duflen ( Bruno vander) Burgermeeßer der Stad

Gouda enz. 694.

., i gemagtigde teGeertruydenberg. 790.a.

— Holland[che Afgezant op de Frtedebatidel

tot Uytrecht.6\6. а б$б. а.

— gevolmagtigd op dt Vreedehandel tot Uytrtcht.

6f6.z.

Duynkcrke vergeefs nut een bombardter'tng be-

IV. Deel.

dreigdy en gedenkpenning daar op. ft. b. 52.

— vruchteloos door de Engelfche beßookt от lé

bombardeeren. 108. b.

nochmaal vruchteloos gebombardeerd. if2.b.

—— Vloot aidaar vervaardigt от den Prim van

Walles in Engeland te brengen. fii. a.door Frankryk aan de Engelfche afgeßaan.

64f. a.

•— bet Jlegten van deszeljs haven en veßingwer-

ken by de Uytrechtfcbe Vreede bedangen 65*9. a.

Duytfchc Hulpbenden, in Engelfche zoldy, wey-

geren de bevelen van den Graaf van Oi mond te

geboorzaamen. 644. b.

Duytfchland van de Franfche wapenen verloßi

en Penningjes daar op. 402. a. b.

Dykvclt (Heer van) ttetmt de Maarfcbalk von

Boußers in hefiag. 14p. b.

E.

Eberhard (Lodewyk,) nog geenjaar oud, Het-

tog van Wirtenberg. fto.

Ebernburg door de Keyzerfche belegerd en verlad-

ten. 6 1. л.

Edenburg. Landing van den Prins van Wallet

aidaar belet , en gedenkpenningen daar op. fii.

Eeuwva» 1700. eyndigd , en de nieuwe wanneer

z.)ti begin nrtmd. 240.a.

Eeuwfceft tot Groningen , ivegens het overgaan def

ßadgevierd, en Gedenkpenningen daar op. 1 1 J.

Ehinger (Cbrißoffel) leeraar der Lutbersgezin-

den tot Augiburg. 382. b.

Ekeren. flag byEkeren\ en gedenkpenningen op dit

zelve. 244. b. 245 .a.

Elban Mozes, doet bet woord by 7 gefebenk aan

den nieuwe Keyzer. 629. a.

Eldere ( Job. Lodew. van ) Bißchop van Luyk ,

ßtrft aan een bartvang. 98. a.

Elifabet Chrirtine , bruyd van Koning Karel , en

haar gedenkpenningen. fop. я. b.vervaardigt zieh tot de rcyze , en gedenkpen

ning daar op. )M.doet tot Bamberg opentlyke belydenis van den

Roomfchen Godsdienß. y i 1. a. b.

— Gedenkpenning daar op. f 1 2 .

komt tot Weenen, daar Keyzer Jozef den

endettrouw verrigt. 5 1 3. a.b.

— Gedenkpenningen daar op. f 1 3. fl f.

rey/l naar Spanje enz. f 1 3.

Engelfche (het) Hof beraamd met den Graaf de

Torçy een heymelyken vreedehandel. 602. b.

Engelfche trouwloosheid 645". a. b. 646. a.b.

PElcarpe ßormenderhand veroverd. 5*54. a.

Efpieres (Brug van) aanflag van Koning Willem

daar op mislukt. но. 1 1 1. a. b-

Eugeen , Prins van Savoye , trekt over de Adiee in

Italie , in noodzaakt de Françoizen hunnt Ы-

febanzingen aidaar te verlaaten. губ. b.

——. —— Gedenkpenning daar op. 277.

zyn afkomß. 277.

— verduurt het Franfche Leger in Italie aan

de Oglio en Adda \ en penning daar op. 313.

— verraß den Hertog van Villeroyin Kremona,

en ne,emt hem gevangen. 314. a. b.

— —- Gedenkpenningen daar op.

bevegt een volkome ztge op de Beyerfcht tn

Françoizen by Hochßet. 372. a. b.

E Ge-
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*— — Gedenkpenningen daar op. 373. 376.

« zyn gevegt by Kaffano met den Hertog van

Véndeme. 41 3. a. b.

— doet een verwonderlyke optogt naar Savoye,

en ontzet Turin -, en gedenkpenmngen daar op

465. a. b.

• dwingt de flad en bet bertogdom van Milaan

zieh aan den Keyzer te onderwerpen s word daar

van Landvcogd s en gedenkpenning daar op.

469. a. b.

—— veroverd gebeel Lombardyen ; en gedenkpen

ning daar op. 471. b. 473.

—— Jlaat de Prinflen van den Bltede , benevens

Pendants by Ouwerkerk i en gedenkpenning daar

op. fzti. a. b. 529.

» veroverd Ryffel\ en Gedenkpenningen daar

f 35- b. f 34. яf.

•— trekt over de Scheide , en verjaagd de Fran-

çoizen s en gedenkpenning daar op, 538.a. b.

с veroverd bet flot van Ryffel. 543 . b.

—- beroverd Gent i en gedenkpenmngen daar op.

ni.b. ffi.

— flaatae Françoijen by Blanchies 569. a. b.

-— —— Gedenkpenningen daar op. yjo.

—— Voordeelen door hem op de Françoizen in de

Nederlanden behaald in '/ jaar ij 10. en gedenk

penningen daar op. j98.

—— ontfangt de Deenfche en andere benden,

die zieh van den Graaf vanOrmond afzonderen.

644. b.

— zoekt vergeefs Dou.iy te ontzette» ¿48- Ь.

649. а.

— wort Opptrboofd van 's Keyzers leger in

Duytsland. 666. a.

, is niet in flaat от Landau te ontzetten.

66j. b.

treed met Pillars tot Radflad over de Vreede

in onderbandeling , die eyudelyk gefloten word.

670. a. b,.

_~ . Gedenkpenningen daar op. 670.

fluyt met den ztiven een nader verbündtet

Baden. 67%. a.b.

— Gedenkpenningen daar op. 6jf. 676.

677.

Exilies door Savoije veroverd. 5 19. a.

F.

Fagcl , doet den aanval in bet gevegt by Steen-

kerke. 47. a.

— (Generaal) voert bet gebied over de Neder-

lantfcbe benden in Spanje. 354.a.

——_ in Spanje geflaagen. 403. a. b.

vermeeflerd Brugge Damme en Roodenbuys.

453.a. b.

m veroverd Plaffendaal en de brug van Sant-

voort 4f8. a. b.

opend de kopgraaven voor Doornik enz.

'тшшт bemagttgt Betbune. 5-96. a.

— belegerd Boucbain. 614. b.

— veroverd die Stad , en maakt de bezetting

krygsgevangt. 615. a. b.

berend £>uenoy 64t. a. b.

•—— veroverd <¡)uenoy, en maakt de bezetting

krygsgevange 64г. b.

Fâirbornc ( Engelfe Admiraal) fluyt Ooflende te

water in. 458. b.

Fannies (Daniel) 414. a.

Feneftrelle door Savoye veroverd f 19. a.

Fcuquiercs ( Markgraaf van) zyn bedryf in Sa

voye , en overwinningen. 3.a. 5.a.

Feulladc (Herfog van) veroverd Atfia. 41 1. a.

Ferrara ( bet Hertogdom) door de Keyzerfche be-

zet. 679. a.

Ferrara (de Stad) door de Keyzerfeben ingeßooten

f 79- a.

Fezanteneiland, piaatze, alwaar de Hertogvan

Anjou, Koning van Spanje affebtid van zyn

broeders enz. neemt. 16 f. n.

Fleuri. Vaandels in Standaarden in het gevegt by

Fleury veroverd, in de Paryfcbe Kerk opgeban-

gen. 10.

Fomainc (Peter de la) brengt aan de Staaten

tyding van bet fluyten der Karlowitze Vreede,.

231. b.

Fonteyn op de Vifcbmarkt tot Leyden gemaakt ,

en penning daar op 21. a. b.

Foret ( Heer la ) dryft de Françoizen by Namen

te rug. 1 36.

Forrclter ( Thomas ) onder de weerfpannelingen in

Schotland 688. a.

Frankfort. Keyzer Karel de VI. aldaar gekroond.

62.3. a. b.

—— inbuldinge des Keyzers aldaar ; en gefbenk

der Jooden. 619. a. b.

Frcderik (Karel), Hertog van Wirtenberg , en

zyn gedenkpenningen. 60.

Keurvorfl van de Paltz , tweede zoon van

Lotewyk de ill. en zyngevallen. 396.

— Lodewyk , Kroonprins van Pruyffen wort

geboren» gedenkpenningen daar op, 497. a. b.

498. foz.

— gefebenken aan hem door den Staat , als Pe

ter, gedaan. 497. a.b.

Freibergen {Baron van) blyft in 't verrajen van

Kremona. ? 14. b.

Frifé (Graaf van) Stedevoogd vanLandou, wort

genoodzaakt de Stad aan Tallard over te geeven.

364. b.

Fryburg , door Villars belegerd, verdedigd zieh dap

per. 668. b.

—— moet zieh eindelyk nevens het flot overgee-

ven. 669. a. b.

■ Gedenkpenningen daar op. 669.kamt door de vreede weer am den Key

zer, en bet Ryk. 674. a.

Gaëta , in V Koninkryk Napels , door de Key

zerfche veroverd. f 1 3. a.

Gallas (Graaf van) Keyzerlyke Afgezant te Lan

den , ontdekt de eerße den gebeymen vreede-

handel enz. 634. a.

Galloway ( Graaf) zoekt vergeefs Herda te ont-

zetten. f07. a.b.

Geertruydenberg. Zamenkomß aldaar wegens de

Vreede loopt vruchteloos af. y90. a.

Gelder, door den Koning van Pruyffen gebombar-

deerd en gewonnen j en gedenkpenning daar op.

347- a.b. 348.

GeWermalfem (Heer van) voor buytengewoonen

afgezant naar Engeland gezonden. 280. a.

Gent gteft zieh aan Kadingham over. 4^3. a.

en neemt hem gevangen. 3 14. a. b.

—- Gedenkpenningen daar op. 315,

. door de Françoizen verrafi. 5-28. a.

— herwonnen ; en gedenkpenningendaar op. ff I .

b. 5fMf4- Я*-Г*ьа.

— en
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en Brugge door Ormond vcrraß. 645". a.

Genua, eershalven door Vrankryk gebembardeerd.

94. a.

Genevoizen, van ouds roofzugtig. 6f.

Geordende en ongeordende geeflelyke ,«1 bun gtfchil

in tiolland. 418. a.

Ghcel {van) Gevolrhagtigde op de Vreedebandel

tot Uytrecht. 6f6. a.

Gibraltar. Gevegt en vernieling der Engelfche en

Hollandfche Koopvaarders , tn des zelfs Slraat.

76. b. 77.

■ door de Engelfche en Hollandfche vlooten ver-

tneeßerd. 404. b.

■ Gedenkpenningen daar op. 40 f.

»— vruchteloos door de Spanjaarden belegerd.

439. a.

Girone en Palamos door de Françoizen veroverd.

uj.b.

■ door de Hertog van Noailles belegerd.

630. a.

■ veroverd. 630. b.

■ —— Gedenkpenning daar op. 630.

Gloccller {Prim van) fierft. 179. b.

S.Goar en Rynsfeld vruchteloos door de Françoizen

belegerd. ói.b.ói.a. '

Goes {van der) Onder- Admiraal der Maaze,

zyn dapperbeyd ontrent Figos betoond. 309. b.

Goor ( de Hoofdbevelhebber ) tafi de Beyer¡che by

den Scbelltnberg aan. 367. b.

——— fnewveit. }ft8. b.

Goilmga gevolmagtigde op de Vreedebandel tot

Uytre.ht. 6f6. a.

GouiU Jlaat een gedenkpenning op de Ryswykfcbe

Vreede. 190.

Goude Buys , en deszelfs ongelukkige togt mar

Oojitndien. 1 53. я. b.

■i i Gedenkpenning daar op. 1^4.

Gracchi , twee broeders , muytmaakers tot Rome.

243.

Grand val (Riddcr de ) legt op bet leeven van Ko-

ning IVilltm toe. J2. a. b.

— word ontdekt , geßraft , en gedenkpenning

daarop 52. b. f 3.

Granville door Bembow gebombardeerd. 1 52. a.

Graven der Keurvorßen tot Heydelberg mistan-

deld. 64. b.

's Gravenhaage. Handel aldaar over de verdeeling

der R)ken van Spanjen. 230.0. b.

Gregoruanfche tyäreekening tn Duytsland tn de

JSederlanden ingevoerd. 237. a.,b.

» m ■ Gedenkpenningen daar op. 237. 238.

240. 239.

zwaarigbeden ontrent bet invoeren van dien

ßyl. 239. b 240.a.

Grevenburg en Traarbach veroverd; en gedenk'

penningen daar op. 309.^400.402.8.

Gnmani {Kardinaal) zyn verzoek by den Paus.

471. b.

Grimpau {Baron van) Stedevoogd binnen Ivrea.

410.a.

Groeningen. Eeuwfeeß aldaar gehouden wegens

bet overgaan der Stad uyt de Spaanfcbeßaaver-

ny i en gedenkpenningen daarop. 116. 1 17. a. b.

Grootenhuys {Arent) 651. b.

—— {J- ten) zyn wapefchild. 652.

GrootmeeUer van de Duytfcbe orde, door zom-

mige Kanunniken totBiffchop enPrins vanLuyk

uytgeroepen , ßerft. 99. b.

Guadiana. Portugeezen op deszetfs vlakte geßagen.

f8i.*

Guaftella door de Françoizen ingenomen s ем ge*

denkpennmg daar op. 3 24. b.

Guebriant {Markgraaf van) flaat nootmunt bin

nen Arie van zyn zilverwerk. fo6. b.

—— moet deßad overgeeven. fÇJ-л.

Guifcard {Graafvan) door Koning Lodewyk tot

Stedevoogd van Namen aangeßeld. 24. b.

begroet by het overgaan van Namen den

Keurvord van Beyere. 148.a.

Guítanaga ( Markgraaf van) Landvoogd van

de Roomfche Nederlanden , geeft daar van het

bewind aan den Keurvorß van Beyere over. 1 9.

b, zi. b.

H.

Hamilton {Hoofdbevelhebber) voegt zieh in

Schotland by de mifnoegden. 687. a.

Hanover {Print Chrifliaan van) fneuveld onge-

lukkig in den Donau. 361.a.

( Erfprins van ) tegenwourdig in het winnen

vanRyfel. f4f.

{de Keurvorßelyke waardigbeyd van) door

Vrankryk erkent. 674.a.

Harkour: {Markgraaf van) zyn gedrag in Span-

je. 219. a.

Harrach {Graave van ) zyne verrichtingen aan

het Spaanfcbe Hof. 180. b.

Harfch , bevelbebber in Fryburg , verdedigd de

Stad en het flot zeer moedig , het geen eyndelyk

overgee-vc» meet. 66%. b. 669. a.b.

Härtel, Hoefdkrygsvernuftelingy Ы de belegering

van Berge». 573. b.

Have de Grace door Berklay gebombardeerd. 106.

a. b. 107.

■ ■ Gedenkpenningen daar op. 107.

Hedges {Engelfche Majoor) in Cartbagena ge

legt. 447.a.

Hendrik Kafimier. ziet Vriesland.

Hcflen (Landgraaf van) trekt over den Ryn.

57- b.

HefJen-Darmftad ( Prins van) veroverd Gibral

tar. 404. a. b.

—— {Prins van) fneuveld in V beßormen van

het flot Barçelona. 439. b.

Heflen-Kaflêl {Landgraaf van) ontzet Rynsfeld.

61. b. 62. a.

■ ( Print van ) komt tot ontzet van Landou ,

maar word door Tallard geflagen. 364. b.

—— {Erfprins van) veroverd Traarbach en

Grevenburg , en gedenkpenningen daar op. 399. b.

400.

—-— gezonden от Berge in Henegouwe te beren-

nen. 569. a.

weygerd bet verzoek van Ormond te geboor-

zaamen. 644. a. b.

Heflèn-Rynsfeld ( Landgraaf van) een Roomfcb

Vorß , uyt den buyze van HeJJen- KaJJ'eL

61. b.

Heteren ( Hendrik van ) zyn Penningkaje.

93- ИЗ-

Heydelberg door de Françoizen ingenomen , ver-

brand, en deerlyk mishandeld. 64. a. b.

■ Gedenkpenning daar op. 64.

Heylisheyn. Franfche legerwallen aldaar door den

Hertog van Marlboroug vemeißerd ¡en gedenk*

penning daar op. 436. 6.

Hidde de Vries , Hollandfche Scheut by Nagt

door Jan Bart génome»- 104. b.
J * Ez Hilkc,
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Hiike., Grootflalttieefler van denErfßadbouder van

Vrïesland. 612. b.

Hobfon , Britfcbe Onderadmiraal , zyn dapper-

heyd entrent Figos betootid. 309. b.

Hochlter. Ongemeene zeege aldaar door bet leger

der Bondgenooten tegens de Françoizen en Beyer-

fcbe bebaald. 372. a.b.

1 . Gedenkpenningen daar op. 373.376.

Hollandfche (drie) Oorlog/chcpen door de vloot

van Jan Bart genomen. 1 04. b.

—— veelhoofdige Regtering door Meduza in een

Franfcbe legpenning afgebetld. 604. b.

Hompefch, doet wakkere tegenflant in Douay,

docb moet zieh krygigevange overgeiven. 649.a.

- 1 ■ verfchaikt de vyanden , en trekt over de

Senzet. 614. b.

Hongcrsnood in Угапкгук. 103. 104.a. ilf. a.

joi. a.

—— misgewas , en dmrte in de Nederlanden.

118. a. b.

_— voorzorge door de Magißraat van Amßer-

' dam ontrent dt noodtdruftigt genomen. 228.

a; b.

Hopf» Lexington zoeken Dcenemarken en Bruns-

ivyk te bevreedigen. 8f.a. b.

Hoquincourt ( Markgrtaf van ) vermeeflert

Montmelian. 7.a. 8. b.

Hudfon,»?/ zyn bay aan deEngelfcbe toegeßaan.

6,9. a.

Huy door Luxemburg veroverd. 78. a.

door Koning Willem veroverd , en gede»h¿>ni-

ningen daar op. 1 1 2. 1 1 j • 1 1 4.

— door de Bondgenooten veroverdi en gedenk-

penning daar op. 346.

■ door de Françoizen veroverd. 43 f. a. b.

—. en hernomen. 436. a.

Huybert (David) 414.a.

Huxdles (Maarfcbalk van) Franfcbe Afgezant

cp de Freedebandel tot Uytrecbt. 636. a»

656. a.

Jacob Koning van Engeland , in zyn boepe от her-

ßtld te werden, raadeloes, door bet vernielen

der Franfcbe vloot. 30.a. b.

—— toeleg op het ¡eeven van Konmg Willem, en

herwinnen van zyn Лук. 164. a. b.

doet zyn aantuyging tegens de Vreede met de

Bondgenooten. 188. a.b.flerft. 27p. a.

—-— Prins van Walles , door Угапкгук veor Ko

ntng van Engeland erkend. 279. b. Ziet Walles.

Janzcnius en Janzeniflen. 418. a.

Jlcrda door de Françoizen veroverd; en gedenk

penning daar op. fo8. a.b.

IngoHlad door den Pries vén Baden belegetd.

372.a.

—— en andere veflingen, door Beyere aan den

Keyzer ingeruimd. 393.a. b.

Innocentius de XI f. kündigt bet Jubelj'eeft aft

en gedenkpenning daar op. 235.

Joban, 00m van vrouwe Jakoba, Graavin van

Holland , tweede Hertog van Luxemburg.

641.a.

John {HeerSint) de Zoen, irengt de tyding van

Uytrechtfcbe Vreede in Engeland. 65*9. a.

Jo. Georg, de III. Kewvtrft van Saxen ; zie

Saxen.

Joodcn, doen volgens oud gebruykeen gefebenk aan

den nieuwen Keyzer. 679. a.

Joris (Prins) van Dcnemarken ontfangt van zyn

gemalin , de Koninginne Anna het boog bewind

der land en zee magt. 290. b.

zyn gedenkpenning. 290. b.

JorisLodewyk. Hertog van Hannover enz. word

opperkrygsbevelhebber van V Ryksleger ; en Zyn

gedenkpenning. 490. b.neemt noebmaals het krygsgebied over het

Ryksleger op zieh j en gedenkpenning daar op.

, 20. b.

als Keurvorfl te Regensbmg op de Ryksver-

gadering ontfangen ; en gedenkpenning daar op.

fio.

totKoning van Engeland uytgeroepen. 682. b.

gedenkpenning daar op. 682.

—— komt m Holland. 683.a. b.

—- ßeekt over naar Engeland. 683.

■ komt aldaar aan , eu gedenkpenning daar op.

684. a.b.

doet tot Lenden zyn ßaatlyke intreeSe. 68f.

a.b.

■ . - gedenkpenning daar op. ö8f.

wort gekroond , en ontfangt de eeden. 686. b.

—— .1 gedenk-en ßrooi-penning daar op. 686.

zyn gedenkpenning op de flag by Dumblain.

687.

—— zyn gedenkpenning op de flag tot Preßon.

689.

Jozef, Roomskoning , trekt te velde tegens de Fran'

çoifen', en gedenkpenning daar op. $zH.

—— veroverd Laпаии j en gedenkpenningen daar

op. 330.

—— komt in ^ileger der Bondgenooten na de flag-

by Hochßet, en verovering van Ulm. 390. a.

—- fluyt^en verdrag met de Keurvorftin van

Beyere , die zieb aan den Keyzer onderwerpt j

en gedenkpenning daar op. 392.393. 394.

■ veroverd andcrmaal Landou -y en gedenkpen

ning daar op. 396. a. b. 397.

— wort Keyzer van bet Duytfche Ryk } en ge

denkpenningen daar op. 428. a. b. 429. 431.

■ word ziek enflerft. 60 f. a.b.

— gedenkpenningen op zyn dood. 60 f.

Jozef Klemens, Keurvorfl van Keulen enBiJJchof

van Luyk , zie Keulen.

Jubelfeeft a. 1700. door Paus Innocentius de XIL

afgekondigd ; en gedenkpenning daar op. 23 f.

Ivoy verdedigt Quesnoy dapper , maar moet zicb

aan de Françoizen krygsgevange overgeeven.

649. b.

— —— flaat noodmunten van gezegelde kaai'-

tebladen. 649.

Ivrca door de Françoizen veroverd ; en gedenkjep-

ning daar op. 410. a.

—— door Savoye beroverd. 468. b.

K.

Kadingham dwingt Gent. 4f 3. a.

Kadix. Aanflag der vereenigde vlooten opdit

find, looptteniet. 304. a.b.

Kaglian in Sardinie veroverd. f 17.a.

Katlenburg (Admiraal) gebied de vloot , die met

Koning Karel naar Spanje gaat. 3f4- a.

Karbignano (Scbans) doer Savoye verdedigd ttt

door Frankryk gewonnen. 411.a.

Kardona met zyn flot door de benden van Philips

belegerd. 630. a.

—— de fiad flormendtrfland veroverd. 630. a.

— het
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< het flot verweert zieh tot bet uytterße j en

wort ontzet. 6jo. a. b.

■ Gedenkpenningen daar op.6]\.

Karel Lodewyk, Keurvorfi van de Palis, wort

na zyn dood door de Françoizen uyt bet graf ge-

haalden mishandeld. 64. b.

■ . —i— Gedenkpenningdaar op . 64.

Karel , tweede zoon des Keyzer , tot opvolger des

Spaanfche Kroon voorgefteld. 91. a. b. •

Karel ( Aartshertog ) door toedoen van Portokar-

rero, byuytfierffenwille, opvolger van de Spaan-

febe Kroon. 180. a.

—— zyn gebeyme reys naar Spanjen door

den Keyzer afgeßaagen. if bb.

..i heeft bet óog op de gebeele Spaanfche Kroon -,

Velgens een gedenkpenning. 2. 5 1 .0.

de III. van dien naamals Koning vanSpan-

/>, ontfangt van zyn vader Leopoldde overdragt

van bet erfrecht tot de Spaanfche Kroon ¿ en ge

denkpenning daar op. 349. a. b. 2.53.

—— vertrekt naar Spanjen ; en gedenkpenning

daar op. 3fo.a.b. $f 1.

. doet Leipfig , op de mijfe aan , engedenkpen

ning daar op. jfi.b. jfi.

. . . komt in Holland. }f r.b.. ?f 3. a. b.

. ■ komt in Engelandy en vervolgcns in Portu

gal ЗГ4- b- 403.a.

—— . — Gedenkpcnningen op deeze ondernome

reyze. ЗГ4-

■—■— veroverd Barçelom-, en gedenkpcnningen daar

op. 459- a.b.

. ■ - door Philippus binnen Barçelona belegerdy

verweerd zieh dapper , en кгygt ontzet. 441. b.

442.. a. b.

-, Gedenkpenningen daar op.^&l.tfLtf^.

— , , wort in Zaragoza tot Koning van Arragon

uytgeroepen. 447. a.

Madrit verklaard zieh voor hem , tn ge

denkpenningdaarop. 446. b.

., verzuymt zieh fpoedig naar Madrit te begee-

ven. 446. b. 506.a.

vervotgt zieh { maar te laat ) by bet Por-

tugerfebe leger. fo6. a.

. , , keert naar Barçelona te rug. fоб а.

— verkieß tot zyn gemalin de doebter van den

Hcrtog van Blankenberg. f09.a b.

. i • haargedenkpenningen. ^09. fii.fiz.

... . van den Paus Clemens voor Koning van Span-

je erkend -t ivaar door de ruß in Italie herßeld

wort. f8o.b.

. .— Gedenkpenning daar op. 5*8 1.

Jlaat Koning Philips by Almenara, f8г.

a. b.

. . Gedenkpenningen daar op. f8z.

—— float by Zaragoffa Philips geheel uyt bet veld.

fSj.a b. f84.a. b.

— ■ ■ Gedenkpenning daar op. f84.

. doet tot Madrit zyn intreede. j-87. b-

■ ■ - Gedenkpenningen daar op. f87.

■ . . word genootzaakt te rug te trekken. 589. a.

■ tot Roomskoning te Regensburg verheeven.

616. a.

—— Gedenkpenningen daar op. 617.

— vertrekt van Barçelona , en van zyne Gema-

lin, naar Duitsland. бго.Ь. бы. a.b.

» — Gedenkpenningen daar op. 62,1.

■ bezoekt het Lievevrouwenbeeld tot Mont-

ferrât, 6ai.b.

. - • komt in Italien , en wort door de Hertogen

IV. Deel.

van Savoie en Modem verwelkomt. 6 i г. i.komt tot /nfpruk, en ontfangt de inbuldiging

van V Graaffchap Tirol , 62.2. b.komt behouden in Duitsland ; en gedenkpen*

ning daar op. 611. b.

—i wort tot Roomfch Keyzer gekroond. 62,3. a.b.

— flrooipenningen daar op. 615. b. 624.

■— Gedenkpenningen daar op. 6if.6$i.

Eere poort by zyn doortrekken tot Neurem

berg opgerigt . 629. b.

—— Gedenkpenningen daar op. 6ts>.

— wil zieh niet na de maatregelen der Engel-

fche outrent denVreede fchikken. 6fJ.b.

Karel de IV. {Keyzer) verheft'Luxemburg tot een

Hertogdom. 641.a.en hetRyk befluyten den oorlog tegensVrank-

ryk voort te zetten. 66f. a b.

. maakt vreedemet Vrankryk. 674 b.

met Beyeren en Keulen. 6jf. a. b

. Gedenkpenningen dcarop. 6jf.

bekragtigd de Badenfche vreede. 678. a.

Kales door de Engelfche gebombardeerd. 1 08 . a b.

Kaprara, Keyzerl)ke Veldmaarfchalk , verzuymd

een brug over den Ryn tc maaken. 1 1 . a. b.

—- word ziek aan de roode loop. 1 3 b.

Karlowits in Kroatien , een vreede aldaar met den

Turk geßooten. 2, 5 1 . a.

—. Gedenkpenningen daar ср. 2.3 b

Karmagnola door de Françoizen veroverd. f a.

Kaflano. Gevegt aldaar tufleben Vmdome en Eu-

genius\ en gedenkpenning daar op. 413. a.b.

Kaftillo (Graafvan) vndedigd Charleroy man-

nelyk. 8f - b.

Katharina, dochter van Philips de IL brengt het

erfrecht van de Spaanfche Kroon op het Huys van

Savoye. 6ff.b.

Katinat ( Maarfchalk ) jlaat het leger van den

Hcrtog van Savoye ; en gedenkpenning daar op.

69. b. 70.a.

■ . veroverdAath in Henegouwen. 186. a.b.

Kazal, door den Hertog van Savoye vermeeßerd ,

en de werken geflegt. 1 f6. a. b.

— — Grdenkpentiingen daar op. 1 f7.

■ en andere ßeden door Savoye beroverd.

468 b.

Kehl komt door de Vreede weer aan den Keyzer en

bet Ryk. 6j\. a.

Kerby , zyn buis in den Amßerdamfcben oploip

geplunderd. 160. a.

Keulen {Keurvorfi van) wort Prins en Biffchop

van Luyk. 99. b.

— Gedenkpenningen daarop. IOO.

— ait zyn gebied verjaagd, boud zieh tot Bruffel

op. 45*1. b.

— in den Ryksban gedaan , zockt de vreede.

470. b.

. i Inwying van Jofef Clemens , broeder van den

Keurvorfi van Beyere , voorheen reeds Bißcbop

van Frizingen enRegeusburg, tot Keurvorfi van

Keulen en Biffchop van Luik j en firooipenning

daar op. 494. a. b.

. insgelyks tot Aartsbiffchop van

Keulen \ en firooipenning daar op. 49f . a b.

. wort door de Radfiadjche vreede weder her-

field. 674.a.

Keyler-Schans door de Françoizen veroverd } en

gedenkpenning daar op. ff9. a.

Keyzerslauter door de Françoizen bezet. 667. a.

Keyzerswaart , door den Prins van Naj/bu Sar-

bruk belegerd. zpf.b.

F h
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■ by verdrag veroverd. 300. a.b.

Kiezeren tot Middelburgs en oproer daar ontrer.t

voorgevallen. 414. b.

Klagenforth in Karinthie , een flot van gegange

ne van Staat. X9f. b.

Kleuters (Werner) Boode van Rynland , met een

gotide medalic befchonken. f6. b.

Kniphuyzen ( Heer van ) gevolmagtigde tot Uyt-

recht op de Vrcedehandel. 6j"6.a.

Kodde ( Petrus ) Aartsbiflfchop van Sebaße , en zyn

reys »aar Rome, 2 3 f . a. b.

—— zyne gedenkpenning , en gevallen. 418. b.

419. a.b.

Knokke door de HertogvanJVirtemberg aangetafi

Koehoorn (Bafon) wintBon; en zyn gedenkpen

ning. 342.

— herfteld de befchadigde veflingwerken van Na

men. i48.b.

• ■ veroverd de vyandlyke Linien ofVddzvalkn.

344. a.

Kok ( Theodorus ) mat omirent hem en Kodde is

is voorgevallen. 4 1 8. a. b. 4 1 p. a. b.

door de Heer Caris veroverd. 6ft. a.

Kommercy ( Prinsvan ) doodgefchooten. 3 1 1 . b.

Koni dooi de Françoizen'Jbelegerd enverlaaten. б. a.

-— penning daar op. 6.

Koninglykc Zon, Franfcb Admiraalfchip , ver-

brand en gezonken. 30. b. 37. 4г. 4f.46.

Koningièg ( Graaf van ) word algemeen Land-

voogd der Roomfche Nederlanden. 6pf. h.

Kontade ( Markgraaf van ) brengt den Koning van

Vrankryk de tyding van de gefloote vreede te Rad-

flad. 6jo. b.

Kopere flier van Phalaris. 107.

Koppenhaage door de Zweedfche , Engelfcbe en

Siaàtfcbe vlooten gebombardeerd. 147. a. b.

— .— gedenkpenning daar op. 247.

Kortes (Ferdinand) luint Mexico voor den Span

iard. 27i.b.

Kortryk gaat aan de Bondgenooten over. 4f0. a.

Korzane ( de Graaf van la ) de Graaf van Star-

renberg in zaaken van V krygsbewind in Karels

afweezen tocgevoegd. 621.

Krags (de Heer) onderrigt de Keurvorft van Ha

nover , van bet doods gevaar van Anna. 683.a.

Kremona door Prins Eugeen byna verrafi, en ge-

denkpenningen daar op. 314. a.b. 315.317.

Kronftrom, Stedevoogd binnen Huy moet zicb over-

geeven. 43 f. b.

Krook (Johan). ófl.b.

L.

Laar. Bloedig gevegt by dat dorp tuffcben Koning

Willem en den Hertog van Luxenburg. 78.

a.b.

. .. ■ ч Gedenkpemingen daar op. 79.

Lamberg ( Graaf van ) brengt den Keyzcr de ty

ding van de Radftadfcbe vreede. 670. b.

Lambert (Sint) zyn beeltenis, waarom op de тип-

ten van Layк. p8.

La Motte veroverd Brtige. f28. a.

— -— en Plaffendaal. f 28.a.

— ■ taß bet onderfland van Ooflende mar

bet leger voor Ryffel gezonden , by Wynendaal

аап-г maar wort geflaagen. ПЗ«Ь. 534.a. b.

— moet Gent aan de Bondgenooten overgee-

ven. ffi.

Landing aan Vrankryk bedreigd. 102. a. b.

Landou. Vcldflag aldaar , en penningen daar op.

79. a.b. 80.

—— door Vauban verflerkt , en door den Ptins

van Baden belcgcrd. 327. a. b.

. dear den Rovmfchen Koning veroverd } en

gedenkpemingen daar op. 330.a. b.

- door Tallard belegerd^ bet ontzet geflaagen ,

en de Stad veroverd. 364.a. b.

Gedenkpenning daar op. 364.

andermaal door den RoomfcheA Koning ver

overd , en gedenkpennitigen daar op. 396. a.b.

397-

— door billars belegcrd en veroverd. 66j. a. b.flaat noodmunten 667. b. 668.

< Gedenkpenning wegens deszelfs vero-

vering. 66¡>.

■ blyft by de Radfladfcbe vreede aan den

Keyzer. 674. a.

Landrechi door Anbalt-Deffau berend. 644. b.

■— weder verlaaten. 646. 648. b.

—— — Gedenkpenning daar op. 646.

Lange ( Daniel de ) ontwerpt de Goudfcbe penning

op de Vreede te Ryswyk. 190.

Laval, (de) zeebevelbebber in den flag tegens de

Françoizen. 38.

Laubanie, Steedcvoogd binnen Landou. 396. a.

Leake, Engelfcbe Ondcr-Admiraal ontzet Barçe-

lona. 442. a. b.

. veroverd Carthagena. 447. a.

JLc Blanc, gernagtigde te Geertruydenberg. 590. a.

Legal ( Maarfcbalk van) berend Barçelona 441.a.

Leefdaal (Frederik van) ontdekt bet moordadig

voorneemen van Grandval. fz. a. b.

Leeuw ( Jo. Bapt. de ) Scbatmeefter van BruffeJ^

en zyn wapenfebild. 197.

Leeuwe door de Bondgenooten veroverd. 437. a.

■ CJakob van) met een goude gedenkpenning

van Koning Karel befchonken. 35*3. b.

Leeuwenhoek (Antoni) zyn lof en gedenkpenning.

213. b.

Leeuwenfteyn Wertheim (Graaf van) door den

Keyzer met bet landbewind van Beyere begunfligd

zyngtflagt, en gedenkpenning. 395*. 396. b.

Lcipfig. Komfl van den Spaanfcben Koning Karel

aldaari en gedenkpenning daar op. 3 f t .b. 3 f2.a.b.

Leliënroot (Baron van) Zweedfche Afgezant tot

de Ryswykfche Vreedehandel. 18p. b. 107.

Leopold (Keyzer) zyn gedenkmunten op betfluy-

ten der Karlowitze Vreede. 232.

verklaardVwnkryk en Anjou den oorlog. 296 .b .

flaat bet recht der Spaanfche Kroon aan den

Roomskoning, en vervolgens aan den Aartsber-

tog Karel ofi en gedenkpenning daar cp. 349.

a. b.

— herfteld Ulm en den geheelen Zwabifchen

Kreits^na dçnflagby Hoch>ßet,in haar voorgaan.-

devryenftand en gedenkpenningdaarop. з8р.Ь.

. verbeft den Hertog van Marlboroug in den

Ryksvorflenftand 390. a. b.

flerft ; en gedenkpenningen op z.yn dood. 425-.

b. 429.

Leuzc. Gevegt aldaar , en penning daar op. 8. b. 9.

Leyde. Oneenigheid aldaar tuffcben de Stadm den

Dykgraaf en Hooghemraden , bygelegt , f6. a. b.

Lexington f»Hop zoeken Deenemarken enBruns-

wyk te bevrecdigen. 86. a. b.

Lexington (Lord) naar Madrit gezonden. 6ff. a.

Lier verklaard zicb voor Koning Karel. 4f5. a.

Lie-
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Lievevrouwcbecld tot Montferrat. 621. b.

Limburg door de Bondgenooten veroverd , en ge

denkpenning daar op. 346.

Lodcwyk de XIV. Koning van Vrankryk vero

verd Niffa en Bergen in Henegouwen ; penning

■ daar op. 3.4.

veroverd Monimclian , en penning daar op.

7.8.

... zyn penning op het gevegi by Lenze. 8.9.

■ ■ , op hct opbangen der veroverde Vnan-

dels en Standaarden in de boofdkerk van Parys.

ia.

veroverd Namen en het ßot. 2$.b. 2.4.a. .

■ ■ i gedenkpenningen daar op. 25.

—;— laat de fiad Namen haare voorrechten enz.

behouden, en gedenkpenning daar op. 28.

. zyn uitrufiing ter zee , от Koning Jakob te

hcrßellen. 29. a.b.

. mislukt, door het vernielen der vloot.

го. a. b.

— zyn gedenkpenningen ophet gevegt by Steen-

kerke. 48. 49.

.— cp hct fiaan der Duitfche ruitery by

Pfortsheim. 5-9.

. ■ van den Hertog van Savoyen

by Marfailje aan de Po. 70.komt in de Nederlanden , en vertrekt onver-

rigter zaaken. Spotpenningen daar op. 74. 76.

— gedenkpenning over het vernielen der En-

gclfcbe en Hollandfebe Koopvaardyvloot. 76.

. ■ . ■ Cp den "JcJdßag hy Laar. 7p.

. op de verovering van Charieroy. 85".

•— heeft het 00g op de erfvolging van Spanje, en

laat daarom een legpenning met uitzicht op een

vreedeflaan. 92. 93.

— bied de byzondere Bondgenooten den vreede

aan, doch tevergeefs. 9 2. 94.a.

— zyn penning op het mislukken der Engel-

Jche en Hollanders te Brefi. 103.

. _ op de behoude aankomfi der graanvloot

uit de Ooßzee. 1 04.

*— op de tegenßand door eigene krachten

aan zamenverbondene Mogendheden van Euro-

ropa. ny.

op het ntemen van XXX. Holland-

fche Noordvaardcrs. iji.

maakt vreede met Savoye. 1 77. a. b.

gedenkpenning daar op. 178. 179.

—r- op de verovering van Aath in Henegou-

VJe. 167.

— ei kend in de Ryswykfcbe vreede Willem voor

weitig Koning van Engeland. 191. a. 192.

maakt vrede te Ryswyk met de Bondgenooten;

en gedenkpenningen daar op. 1 99. 20 1 .

—— maakt in''s Graavenhaage , doorzyn Gezant,

een verdeeltng der Spaanfche Ryken ; en gedenk

penning daar op. 220.

— ßapt van die verdeeling weer af, en geeft den

den Hertog van Anjou aan Spanje tot Koning.

2^7. a.b.

— zyn betuigingaan dien Hertog, gedenkpenning

daar op. 2f f. 256.

•—— reedenen door zyn Afgezanten in V Graaven-

haage gegeeven , ivaarom van de gemaakte ver

deeling aftreed. zf7.a.b.

— zyn gedenkpenning op de vereeniging tuffeben

Vrankryk en Spanje. 260.

•— zyncfcherzery oiier de verßaaftbeidvan Span

je aan zyn wil. 160. b.

—г? fpotpenningen daar op gemaakt. 261.

verzekerd zieh van de Spaanfche Nederlanden.

269. b.

— penning daar op. 270.

erkend den gevlugten Prins van Walles voor

Kon ng van Engeland. 279. a. 279. b.befchenkt zeer milddaadig de verdedigers van

Kremona j en gedenkpenning daar op. 317. b.doet de hulptroepen van SaVoye ontwaoenen

en in beßag ncemen. 409. a.neemt de ßeden en landen van din Hertogvan

Lotteringen in bezit. 449. a. b.by Abimelech in een penning vergeleeken.

460. 46 1 .

— i - zoekt door de Roomsgezinde Zwitzers den

Vreede i en penning daar op. 470. a. b.

— zoekt wegens de bongersnoot van zyn Folk

enz. de Vreede. f6i. a.

■ — Penningen daar op. f62.

■ zoekt de vreede , maar kan niet befluiten zyn

Zoon door wapenen te dwingen от Spanje te

verbaten. f6z. a. b.

■ ontbied zyne benden uyt Spanje te rug. tfi.b.

zoekt weeder de vreede te Geertruydenberg ,

maar vergeefs. f90. a.

■ begind uyt de verdeeldheden van Engeland

door de Whigs en Torys moed te fcheppen. 602. a. b.

— doet plecbtige affland voor zyn nakonelingen

op de Kroon van Spanje. 6yf. a. b.

bekragtigt de Utrecbtfcbe Vreede ; en gedenk

penningen daar op. 66 1 .

bekragtigt de Radfiadfche Vreede j en ge

denkpenning daar op. 674. b.

zyn Penningen op de Badenfche Vreede. 67f.

—— de XV. wort Koning van Vrankryk.691 .b.

—— zyn gedenkpenning. 69$.

— Sterft. 691.a. b.

> - . Gedenkpenning'op zyn dood 692.

Lombardye geheel door de Françoizen verlaaten,

en aan de Keyzerfcbe ingeruimd j en gedenkpen

ning daar op. 472. b. 473.

Loofen (J. V.) zyn wapenfehild 6fz.

Lorges ( Maarfcbalk van ) Franfch opperbevelhetr-

ber aan den Bovenwyn. fj. a.

— ßaat de Keyzerfche ruytery , en neemt den

Hertog. van Wittemberg gevangen. f8. b.

f9. a. b.

houd het Keyzerlyke leger aan den Ryn be-

dryveloos. 1 1 f . a.

Lotery (eerße) op wat tyd in Holland toegeßaan.

163. a.

— in verpagting gegeeven. 163. b.

van Àarnbem , waar van de pryzen in pen

ningen of geld betaald zyn geworden 163. b.

Lotteringen (Hertog van) door Vrankryk mis-

bandeld, verdraagt het zelve geduldig; en ge

denkpenning daar op. 45*0.

Lottum (Graafvan) bombardeerd Gelder. цул.Ъ.

trekt over de Scheide, f 38. b.

opend de loopgraaven tegens het ßot vanDoor-

nik enz. f64- a. f6f .

Loven door de Françoizen met voorraad opgepropt.

4fi.a.

. door die zelve verlaaten en door de Bondge

nooten bezet. 4f 3\ a.

—— byna door den buytzoeher du Moulin verraß.

594- a- b. - ,

— word door de trouive en dapperheid baarer

burgery en van den Burgemeeßer van de Ven be»

bouden, f94. a. b.

. »■ . ".■ .

F i —— wort
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•— wert daar voor bedankt , en door Koning Ka-

reí met een goucle Sleutel begifttgd. 594. b.

• verbeelding van die Sleutel. j"9Ç.

Luc (Zoon des Graaven van) brengt aan 't Franflhi

Hof de tyding van de Badenfcbe Freede. 67 5 . b.

L.ugigcz>chi in een derSpaanfcbe Stedengezien.^^H.

Luyk door ßjußers gebombardeerd. i.a. i.b.Verfcbil aldaar omirent de verkiezing van

ein B:jfchop. 99.a. b.en zyne ßerktens doer de Bondgenooten vero-

verd. 303. a. b.

—— . Gedenkpenning daar op. 303.

regt wegem den bevogte zegen by Denain tot

Reyms een gaßmaal aan , en febenkt de Genoo-

digde een Gedenkpenning. 648. a. b.

Luyktche ryhdaalders met het beeltenis van S.

Lambert. 98.

Luxenburg (Hertog van) grypt denGraaf van

"Tilly aan. 8.b. 9. a. b.

—— dekt de be/egering van Namen. 24. a.b.

wint deßjg by Steenkerke. 47. a.b. 49.a.

verUat zyn fiandplaats yen dürft geen rwee-

de gevegt w tagen. 49. a.

dekt Bergen voor een bombardeering. j 1 . b.

veioverd Huy. 78. a.

■ fiaat Koning Willem. 78. a. b.

■ berent Cbarlerois. 84. b.

• wanneer tot een Hertogdom verheeven, en

deízelfs verfebeidene Heeren. 641. a.b.

■ aan Spanje wedergegeeven. 1 94. a.

— i ■ (de Stad) door Keurbeijere tegens denKeyzer

verßerkt. 233.

—— (Ridder va») berend Boucbain. öfo.a.

Luzara. Gevegt aldaar tuffchen Prins Eugeen en

de Hertogen van Anjou , Vendóme en Mantua

voorgevallen > en gedenkpenning daar op. 3 2 1 . b.

322. a. b.

— door de Françoizen veroverd. 52}. a. b.

M.

Maaftrigt. Vcrraad aldaar ontdekt. 28. b.

Maatfchappy ( Komnklyke) van Enge-

land, door Karel de II. ingefteld. 224.

Mackay, boofdbevelbebber , fneuveld in den flag

by Steenkerke. 47. a. b.

Madric door Koning Philips verlaaten , en door de

Portugeezen voor Karel verzekerd. 446. b.

—— door Koning Philips verlaateny en Koning

Karel doet aldaar zyn intreede. f87. b.

—— — Gedenkptnningen daar op. f 87.

... i door Karel verlaaten , en door Philips we

derот in bezit genomen. f89. a.

Magteld, Moeder van Willem , ßamvader van

't Brunswykfche Huys, en baar gedenkpenning.

279. b. 280.

Mahoni , Hoogbevelbebber van Philips by Sara-

gosza. f 83. b.

word gevangen. 584. b.

Maine (Hartog van) word boog opfiender van de

opvoeding des Konings. 69}. a.

Makkintoch ander de Schotfebe weerfpannelingen.

688. b.

Maliaga. Zeegevegt aldaar , en gedenkpenningtn

daar op. 40^. a.b. 408.

Malplaquet. Bloedige veldflag aldaar , en neder-

laag der Françoizen. 569. a. b. 5 76.

—— . . Gedenkpenningen daar op. fjo. fjq.

Manbeym (Schans over) door de Françoizen ver-

overd. 66j. a.

Mantua (Hartog van) treed van den Keyzer afy

en kieß de Franfche zyde , waar over in gevaar

is i en penningje daar op. 3 1 8. a. b.

> van zyn Staaten door den Keyzer beroofdy

wyl de zyde van Franhyk had ¿ekozen.

360. b.

— zyn gedenkpenning. 360.

Marcin (Graaf van) gelaat zieh Fryburg te wil

len belegeren. 36 2. b.

Mai chiennes, door Pillars met al denoorlogs voor-

raad der Bondgenooten veroverd. ■ 646. a. b.

647. a. '

Mana (Koningin) vcrwelkomt Koning Willem te

Ingelflene. 90. b.

—— —— in een penning by de Maan vergeletken.

90.

—— voerdßaande7afzyn van Willem , bet ryks-

beßier in Engelands en gedenkpenning daar op.

72. a. 84 a.

— ßerft, en wort от haare recht vorßelyke boe-

damgbeden zeer betreut d. 1 19. a. b.

— 1 1 .— meenigte van gedenkpenningen op haar

dood geßaagen. 120. 121. — 131.

— baar begraavenisy en praal gevaarte. 1 32.

■■ Antonia, dochter van Keyzer Letpold , ge-

malin van den Keurvorß van Beyere , ßerft.

218. a.

Adelhyede , dochter van den Hertog van

Savoye^ лап den Hertog van Bourgondten belooft.

177.a.

. Anna, fweJ* ^íardíbertogin^ trouwd met

den Koning van Portugaal s en gedenkpenning

daar op. f 18. a.b. f 19.' a.b.

■ Louife Gabriele , doebter van den Hertog

van Savoye , trouwd met Anjou , en gedenkpen

ning daar op. 275. a.b.

Mariénzel een wonderwerkend Mariehecid aldaar.

3fo.a.

Marlboroug ( Graaf van ) voornaam gunßelifig

van Koningin Anna voor buytengewoone Afgt-

zant naar de Nederlanden gezonden. 293. a. b.

—— komt in't Staatfebe leger. 302. a.b.

veroverd Bon. 342. b.

—— begroet Koning Karel tot Duffeldorp. 3f2.b.

——- trekt uit de Nederlanden op naar Duttfland,

enßaat den Graaf van Arbo , by den Scbellcn-

berg. ¡67.7.

—— bevegt een volkomc zetge op den vyand by

Hocbßet. 372. a.b.

. — Gedenkpenningen daar op. 373.376.

. door den Keyzer tot den Ryksvorflenßandver-

beeven; engedenkpenning daarop. 390. a.b. 391.

i dekt bet beleg van Landau. 391.a.

veroverd Trier. 399. a.b.

—— reift naar de Hoven van Duytsland. 425.

vermeeßerd devyandlyke landwallen by Hei-

delsheym. 436.

—— — Gedenkpenning daar op. 436.

■ reiß naar Weenen tot den nieuwen Keyzer :

eer en gefebenken, en ander onthaal hem aldaar

aangedaan 437. 438.

ßaat Villeroi en Be'jere by Ramillies. 451.

472.

., ■ i. —. Gedenkpenningen daar op. 4fZ-4f4.

—— veroverd Oftende \ en gedenkpenning daar

op. 4^8. b. 4f9.

—— reift naar Saxen cm aldaar de cnluften met

den Koning van Ztveeden tc füllen. 491. a.

reift naar Hannover от den Keurvorft te

over
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«verreeden от nochmaah het gebied der Ryks-

troepen op zieh te neemen. fjp. b.

— flaat Vendôme met de Prinjfen van den

Bloede by Ouwerkerk. 528. b.

■ —— Gedenkpenningen daar op. \ 29.

—— dekt de bckgering van Ryßei, het geene ge

wonnen wort i en gedenkpenningen daar op. f 33.

. trekt over de Scheide , en verjaagt de Fran

çoizen; en gedenkpenning daar op. 534

. beroverd Gent ¡ en gedenkpenningen daar op.

. doet zyn ßaatelyke intreede binnen Gent.

ГГ4- a.

■ berend Doornik. 563. b.

,« veroverd het zelven. $"64. a. b. föf.

a. b.

— л Gedenkpenningen daar op. f66.

——. flaat de Françoizen by Blangies. f6¡>.

a. b.

■ » i .. Gedenkpenningen daar op. fjo.

■ veroverd Arie en andere fleden. y97. a. b.

i Gedenkpenningen daar op en op andere

bedryven van den veldtogt in V jaar 1710.

fp8.

■ wort van alie zyne bedieningen afgezet; en

Ormond kamt in zynplaats 641. b. 64t. a.

■ word door Koning Joris herfield. 683. a.

Mars ( Graaf) verwekt opßand in Schotland.

64>j. a.

■ « wort tot Preßon ¡enanteti ¿etnaait <SRR.

X. b.

Marfigli ( Markgraaf van ) tot Opperlegerboofd

der Pauffelyke benden aangefteld. f79. a.

S. Martin, door de Engel[che en Hollanders ge-

bombardeerd. 171. a.

Mathys Prior in den afzónderlyke vreedenhandel

van Engeland met Vrankryk gebruykt. 633. a.

Mauret ( Graafvan ) verovertfiormenderband Kar-

dona ^ tnaar moet bet beleg van Vflot opbreeken,

631. a.b.

Maurits (Prins) van Oranje verlofl Giroeningen

van 't Spaanfcbe juk ¿ en eeuwpenning daar op.

116, 117.

Mayne (Hertogvan) zyn gedenkpenning. 647.

Maximiliaan Emanuël , Keurvorfi van Beyere.

Zict Beyere.

Mazel (Heer van) door den Prins van Baden te

rug gedreeven. 68. b.

Mechelen verklaard zieh voor Koning Karel.

4П-*.

Medavi (Graafvan) komt tot ontzet van Toulon.

487; b.

Medina Cacli (Hertog van) door Koning Philipj

gevangen gebouden. f87-a.

Meduza, verbeeldHolland in eenFranfche legpen-

ning. 604. b.

JMelak (Graafvan) Stedehouder binnen Landau,

flaat van zyn zilverwerk noodmunten. 329. b.

Memmingen door Keurbeyerenvermeefterd , enge-

denkpenning daar op. 339.

Menager (Heer) in den afzonderlyken Vreedehan*

del wegens Vrankryk gebruikt. 633. a. 644. b.

—— Franfche Afgezant op de Vreedebandel tot

Uytrecht. 636.a. öj-6. a.

Meenen door den Hoofdbevtlhebber Salifcb berend.

460. a.

—— wordgenootzaakt от by verdrag haare poor-

ten te oopenen. 460. b.

IV. Peel.

Mercy (Graaf van) in Dtiyisland door de ргац*

çoyjen gefiaagen fjS. a.

Meredith ( Brigardier ) fluyt Dendermonde ¿?.

4f9. b.

Meulen (Voorfpraak van der) bekend door het

Bruffelfche opruer . 241.a. 243.

Mexico, wanneer door den Spanjaard gewonnen.

271. b.

Middelburg. Oploop aidaar wegens veranderin¿

in de regeering gefiild, en gedenkpenning daar op.

414. a.b. 41 f. a.b.

Milaan (het Hertogdom en Stad van) onderwerpi

zieh aan den Keyzer. 468. b. 469. a.

■ Gedenkpenning daar op. 469.

—— Prins Eugeen word daar in tot Landvoogi

aangefield. 469. b.

Milvoges (Jakob) verkundfehapper in 7 Staat-

[che leger , gehangen, fо. а.

Minorka en Sardinie door de vloot der Bondgenoe-

ten veroverd; engedenkpenning daar op. fij. a.

b. f 18.

Mitchel , Ondcradmiraalfieekt met denZaar naar

Engeland over. 222.a.

Molinc. Landing der Engelfcbe en Hollanders op

dat Eyland. 171.a.

Mont (Baron du) geeft Leeuwe over. 437. a.

Montagu rcept den onwettig verklaarden Prins

van Walles voor Koning uit. 687. a.

Móntala» BouflersmoetenCbarleroiverlaatenjfb.

Montefarchio ( Prins van ) ftild den oproer tot

Napels. 278. a. b.

Montefquion (Mmarfchalk van) gebied bet Fran

fche leger voor Douay. 64И. a.

Montcleon (Markgraaf van) tweede Spaanfcbe

Gevolmagtigde op de Uytrecbtfe Vreede. 6f4- b.

Montery ( Graaf van ) recht tot Bruß'el de Kid

derfeboole op. 109. a.b.

- ■ penning der Kampwinners in die zel-

ve. 109. 1 10. ....

Montmelian door de Françoizen veroverd, en pen

ning daar op. 7. a. 8.b.

Moskovie (Zaarvan) komt in perzoon in Hol

land over, begroet Koning Willem op bet Loo,

en gedenkpenning daar op. Hp.a. b. 220. a.b.

—— zyn zeldzaam gedrag tot Zardam en Am-

fterdam. 210.a. b.

—— fieekt naar Engeland over, en zyn gedrag

aldaar. гго.а. b.

—... zyn doorlugtig gezandfehap in Holland mot

goitde penningen enz. befebonken. 224.

Moulin (de Buytzotker du) verrafi byna Loven.

f9j.a.b. ' ' •

München blyft by verdrag aan de Keurbeyerfiße

Vorftin. 393. b.

—— door den Keyzer bezet. 39f-

Munyncq. (Alex, de) 414. a. -

Muydens lotery en vreedepenning op de Ryswykfche

Vreede. 190.

N.

Naboth (Kernel) gaat tot- Koning Karel met

zyn Regement over j en vemeefierd verfchey-

de Steden voor hm. 440.a. \b r.

Namen en deszelfs flot door Koning Lodewyk ge

wonnen.. 23. a.b. a4.a,b.,<.} - • ,\

. Gedenkpenningen daar op. if, ¿ -( -

blyft haare voorrechten enz. behoudm\ en

gedenkpenning dotar op. 28, 4tX;i /.

Q m— door
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door Körting Willem onverwagt berend.

> £яяг Jjp verdrag -over. 1 54. a.

—— bet Kafleel vinntg beßorrnd, en vruchtcloos

door P~iHeroy gepoogt te ontzetten. 1 36. a. b.

« by verdrag overgegeeven. 1 37. b.

Gedenkpermingen bier op. 136. 138.

47- ЧО. if l. .. .

•—— (Land/chap) boedanigheid deszelfs enver-

"'- fcheidene beeren. 640 a.b.

Nancy Лог Françoizen bezet en geßcrkt.

' - 449- Ь.

Nangis (Markgraaf van) brengt den Koning te

^ Fontainebleau de tyding van V gcvegt byDenain.

' • 47-

Napels oproer gelukkig geflild. 278. a. b.

— .. rypaard raakt tot Rome aan V bollen , f»

penning daar op. 174. b.

(«У/яд1 en Koningryk van) gaat Philips af,

en tot Karcl over. 47 3. b. 474. a. b.

—¡— Gedenkpenning daar op. 474.

"Naflou Saarbruk {Prim van) flerft. jyi.a.

—— Woudenburg (Graaf van) enWebb,flaan

de Françoizen by Wynendaal. 5*33. b.

Ncerhelpen. Veldßag ак'лаг , en penningen daar

ср. 79. a. b. 80.

Nemefis , ivraakneemcnde Godin der Heydenen.

Nemours ( Hertogin van) ßerft. 469.a.

Neufchatel (Graaffchap) vervalt aan bet Bran-

denburgfche buys, onlußen daar en-rent voorge-

vallen, en gedenkrf'iing. 496. a.b.

Neufonner ( Gebeimfcbryvcr ) fluyt ее* ßilßand

[van nvapenen en verdrag wegens Beyere met dea

Keyzer. 392. 393. ■ _ "

. gevangen geñomen. 395. b.

Neuenbürg door de Françoizen vereverd.

Ncurenberg. Eèreptort aldaar voarKeyzer Karel

' de VI. opgeregt: 62-9. b.

,. , . . Gedenkpenning daar vßn. 629.

Nizze (bet Graaffchap) voortyds een deel van

• Provanfi door Johanna , Koningin van Napels,

aan den Hertog van Savoye verkogt. j\a.

door de Françoizen veroverd en penningen

daar op. z.b.A-a. . ','. '"■["

. '• door den Hertog van Berivik veroverd, cn

gedenkpenning daar op. 46 3 . b. " ' "

Nieumeege tegens de verrafßnge der Françoizen

befebermd. 299.a. b. ' .

— — Gedenkpenning daar op. г99,

Nieuwburg, naam van bet buis te jiysvtjyk , en

vjaarom. ibyv'" • ' 'j -

Noailles (H. P~.) belegerd en veroverd Girone.

630.a b. * - ","T'''

—, -— Gedenkpenning daar op. 36.a.

i (Hertogàan) tot onderßand uit Prankryk

aan Koning Philips gezonden. 441.' a:

Noijclles ( Graaf van ) taß bet Slot van Wang

aan. 436.a.

Noodmunten van Landau. 329. 667. b.

- van RyffeldoorBouflersgeflaagen. y3 j .^4y .

van Doormk. f64.

— binnen Arie geßaagen. 596.

1 ■ i i tot guenoy geflaagen. 649. ' -

Noordholland, eertyds niet dan kleine Eilandjes.

6f i. a. " "

Noordfche Onlußen geßüd. 8f. 86.a. b. '>

Novara door Savoye veroverd. 468. b. .

V — ^

Noudar in Weßindien aan de Pertttgeezen afge-

ßaan. 689. b.

O.

Obdara (Baron van) zyn ongeluk by den Slag

van Ekeren. 344 a.b.

Ogilvy. (Lord) voegt zieh in Schotland by de

misnoegden. 687. a.

Ojevaar, boe groóte liefde voor zynejongen heeft.

4fo.

Olonne door de Engelßbe en . Hollanders gehont'

bardeerd. 171.a.

Ongeordende en geordende geeßelykheidin Holland,

en bun gefthil aldaar. 418. a.

Ooftende door de Bondgenooten veroverd s en ge

denkpenning daar op. 4^8. b. 459. a.b.

Ooftindifche Maatfchappy vierd haar ierfle eiww-

feeß en gedenkpenning daar op. 302. 304. a. b.

Oploop tot Amßerdam ,. geßüd, en gedenkpennin-

gen daar op. 159. a.b. 160. a.b. 16x.16г.

Opperpaltz blyftby deUytrecbtßbe Vreede aan bet

Keurpaltßfcbe Hays. 663. b.

Oproer tot Napels gelukkig geflild. 278. a. b.

Oranje. Recht tot bezit daar van voor Koning

Willem in de Ryswykfche Vreede vaßgeßeld.

190. ;

(bet buys van) -wettige erfgenaamen van 't

Graaffchap Neufcbatel. 496. b. "

— ( V Prinsdom ) door de Koning van Pruyjfen

aun Frantryk afgtßam , en op 'wat voortvaar-

den. 661. a.

Orleans ( Herteg то» ) uyt Milaan verjaagd. 469^veroverd Calatajud en Herda » en gedenkpen

ning daar op. f07. a. b.

— veroverd Tortoza > en gedenkpenning daar op,

f 16. a. b.

—» doet affland van bet erfrecht op Spanje.

j-;— vjort opptrbeflierder van Prankryk. 629. b.

—- . —. Penning daar pp. 693. b,

Ormond ( Graaf van ) komt in pla.its van den

-Hertog van Marlboroug. 64i.b. ■ *- •

. doet in den Haag een verklaaringe , vante-

gens Vrankryk aile zyne magten te viillen in-

fpannen. 641.a. •

i betuigd ( tegens de gedaane verklaaring)

geen laß tot vecbten te bebben. 64г. а.

г— weigerd zyne bendin tot bet beleg van Que-

noy te leenen. 642. b.

— fcheid zyn leger van dat der Bondgenooten

■ л/, en laat een ßilßand van wapenen met Угапк-

ryk.afkondigen. 643. b.

é~*2 ¿oekt de Duytfcbe bulpbenden insgelyks af te

trekken, doch te vergeefs. 644. a.

со tdeкt verraderlyk den toeleg opN'teupoort of

Feurne, 644. b.

k—- cvervab Brugge en Gent , en neemtze in be

zit, 64f . a.

; onderrigt Pillars van den toeßani der Bond

genooten te Penain. 645 ; b..

Oropeza (Graafvan) brengt de tyding van Ka-

rels overvsinning aan zyn Gemalin tot Barçelo-

na. 584. b.

Os (Dirk en Hendrik van) Cfi.h.

OiTuna (Hertog van У eerße Spaanfe Gcvolmag-

tigde op.de Vytrecbtßbe Vreede. 6^4. b.

Oudenaarde geeft zieh aan de Bondgenooten over.

45$-Ь. "

•*- ï—. ftbrik-
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—r fcbrikkelyk gevegt aldaar ,

Franfoifen , f 18. b.

Gedenkpenningen daar op. $29

;o/ nadeel van de

Ouwerkcrk btlet dt Françoizen onderßand naar

Duytfcbland te brengen enz. 402. а.

. ■ ■ ■ ■ flaat neveos- Maxiboroug de Françoifen en

Be'tjcrfcbe by Ramillies» en gedenkpenning daar

■ °P- 454- 457- ,

. veroverd Ooßende ; en gedenkpenning daar

- i , zya^afkomß en geflagt. af9.

i veroverd Aatb. 460. b.

. fierft in bet groàt leger voor Ryffel, en wort

naar zyn grafkelder tot Ouwerkerk gevoerd.

П8. a.

Oxford (Graaf van) wort bet K#ntzeliersampt

xifgenomen. 68¿. a.

P. .

P aget en Koljer, bemiddelaars in de Karlowiize

freede. 131. b.

Paignon , boofd van bet genootfchap der Kooplie-

* den te Parys, en zyn kgpenning. 2f8..

.Fajo en Tbrcy tekenen de vreedesvoorwaardai.

561. b.

.-—i dit wederom afgebroken worden -y en psnnin-

gen daar op. f62. a. h.-

Pajamos en- Gtrone door de Françoizen veroverd.

ï if- b- ... i

Pajrl vtr-overd fVeyndinge. $61. a. . ...

-r— door de Graaf van Siirum tegens den Mark-

gruaf Uffion gtzonden. 36^.

Palts ( Keurvorß van de ) Erffladljouder van V

Keyjurryk. 608. b» * •„ ,

• Het Erfftadbouderfchap hem ontnmen , aan

• -Beyere gegeeven ,\ vtaar door Keyzer Jofef nut

den Oppcrpalts wedergegeeven. 609.a. b.

—— —— zyn gedenkpenningen als Erffiadbouder,

na de doodvanjozef. 610. ' 1

Paolucci (Kardinaal) bandeld wegens den Paus

met den Markgraafvan Prié, f7p, b. f80. b.

Park ( Abdy van ) by welke gelegenbeid gefligt is.

Рагуfiche hoofdkerk by welke gelegenbeid gebouwd

is. 10.' • л. .■

Paskal verdedigt Brufel tegens Kturbeyere. 5 38.a.

zyn lof. f+l, \\.\'\

Pafiou , Oberbaits en Straubingen , gaan aan de

Bondgenoten ever. 392. b.

Pavau ( Don Francifco ) Heer van Cekati teBruf-

t fei W boofd der Ridderfchoole . aangeftcld.

iop.a. . .-. .' - ■> Л . s...

-Pavia door de Keyzerlyke tot overgaave gedwongen.

. ,47V t». .-■ ;

Paus geraadpleegd over de erfvolging van Spanje.

iji.b. rfi.a, . ' 1

: .v.'i 1 ßetntten voorieele van Vrankryk. ifi.*.

Pcnja (Jofef) befebenkt de dapperbeid van Wilt-

fibut met e,en goude medalie enz i74-b.

Petervyaradyn ontzet , en penning daar op. иг.

iy. v.: . .. \.\

PcntlUs , uitvinder van de kopere flier van Pba-

laris. ioj. .' •

Pcrlips (Gravinne) vermag alles aan bet Spaan-

febe Hof. i8o.b... t .•

■ - haar onverzaadeJykegeldluß nadeelig aan het

buys van Ooflenryk. up. b.

vertrekt naar Duytsland. 25 1. a.

Perouzc door Savoije veroverd. çip. a.

Perron , naam van de Luykfche pilaar. t.

Peílei s ( de Heer ) gemagtigde der vereende gewê»

fien in de Roomfebe Nederlanden. 678- . .. -

Pfortshcym. De Keyzerlyke ruytery aldaar door

borges geflaagen , engedenkpenning daar op:, .58.

b- 50.

Picart ( het flot ) door Koning Witlcm veroverd,

en gedenkpenningen daar op. 1 ïi. 1 1 14.

Pilaar tot Luyk Perron genaamt. 1.

Pinto ( ryke "food ) zyn huyi in den .Amfieadamr

¡che oploop met plondering gedreigd. 1 60, a.

Pizigtione door de Keyzerfche veroverd. 471-a.^

Fhalaris, bekend door zyn kopere flier. 107.

Philips de Goede, derde tltrtog van Luxemburg.

641. b. * i

Philips de V. Koning van Spanje, veroverd Mi-

kante en trekt te velde. f8 1 , ju . , '*, . »

■ ' kßerdmiirniegdnaar AIßdrit. f8l. b. . .. wort by Almtnara geflaagen, daar zynpaari

bem uyt den zadelfmyt. f8i. b. i , ■

.—;— Gedenkpenning daar op. ,582. I

— door Karel geheel nit het veld geflaagen by

S&ragbffa. jS$. 584. a, b. . . .'i

". , - Gedenkpenningen daar .op. f84.

vlagi nocbmaals mt Madrit. f87. ». b.'

—— komt weder bezit van Madfit numen. f8p.

a.b. ......

.... y draagt den vollen eigendom der Spaanfih

Nederhaden aan Kcurbeijefe op¡ en vit wat in-

bekragtigd die zelve nogmaals op de dllerpleg-

tigfte wyze. 6$. а.

— zyn bedryf in Arragon en Katalonie. 6 j 1 . a. b.doet op een plecbtige wys affland van de

Franfche Kroon voor zicb en zyne nahmelingen.

6f 5. a.' Ziet eck Anjou en Spanje.

Plaçentia en andere Steden verklaaren zieh voir

Koning Karel. 445. b.

Plaflendaal door de Françoizen verlaaten , ff4 b.

*— door Fagel veroverd. 4^8. a. b. •

— door la Motte veroverd. f г8. a.

Pointis. Franfche Vloot van Pointls geflagen.

4ÎP- »• .. . . ..••■«

Polignac (Abt van) Gemagtigde te Geertruiden-

.ierg. fyo. ». ' ..».'.■■„•• » ■ . v. w,.-.

— Franfche Afgezant op de Frtedebandtl

tot^Uytretbt. 6^6. a. -t

Portland bond met Вaußers verfebeide. byzonjere

zamenkomften tot bevordering der vreede. 1 8p.

a.b. 190. a.b. 21.2, a. b.

— bandeld met den Franfcben Afgezant over

de Verdieting van Spanjeу 2 jo. b. ■••'„; *' ¿'

Portmahon en Minorka door Stanbope veroverd.

517- ь. ... . .v'-... ;í

Portocarrero (Kardinaal) haald den Koning. van

Spanje over, от den Aartshertog Karel toi zyn

opvolger te kiezen. . 1 80. a. » -, , л > ;.

— onderfleund de belangen van de Keurprins

•van Beijere , tegens den Aardshei tog. 234.a.

—1- beefteen afkeer van de verdee/inge der Rj-

ken. 2ft. b. ■<•.,.. .л.\>

— bezorgt de opvolging von Anjou <n gedenk

penning dàar op. if3 .a.b. - . . *

Spotpenning op hem en den nieuwen Koniig-

26U > .■ . • '

j ., ,. Spotpenning met zyn beeldenis.t^-^-

verwelkomt den nieuwen Koning. i&>. a.

Portugaal (Joban de V. Koning vat) troutpt

G a met
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met de Aertsbertogin Marin Anna , Zufler van

Körting Kartl en Keyzer Jozef s en gedenkpen-

ning daar op. f 18. a. b. f 19. a.b.

«1. - (Koning van) maakt vreede met Spanje,

en gedenkpemingen daar van. 689. a.b. 690.

a* b.

—— treed mode in den Vreedebandel met Vrank-

\yk. 6f 3. b.

Portugeezen bebaalen veel voordeelen op Spanje.

439. b. 44f. a.b. 446.a.

■ ■ ■ op de vlakte van Guadiana geflaagen.

f8i. a.

—— trekken volgens den gemaakter) ßllßand van

'шреяепу banne benden uyt Katalonien. 654. a.

Pot (Hopinanvander) zyn dapperbeid ontrent Fi

gos betoond. %\o. a.

Píelas {Las) Geheimfcbrwer van Koning Karcl

in Spanje. 611.

Pretton veroverd , en nederlaäg der Schotfche

JVeerfpannelingen aídaar. 688. a. b.

■ ■ Gedenkpenning daar op. 689.

Preterzön , Hollandfche Onderadmiraal in de

* Middelandfche zee. 620.

Prie (Markgraaf van) bandeld met den Kardi-

naal Paolucci wegens den Keyzer. J79. b. f80.

b. 581. a.

Princen van den Bloede by Oudenaarde deerlyk ge

flaagen. fi8. b. 519. f 30.

Prugiten treed meide in den Vreedebandel met

Vrankryk. 653. b. Ziet Brandenburg.

Puebla door Portugaal aan Sfa*j<; if ae Hreede

wedergegeeven- <*#9- b.

Pynappel van Augsburg. 581.

Quenoy door Fagel berend. 64г. a.b.

—— gaat over, en de bezetting Krygsgevan-

gen. 642. b.

■L. . . Gedenkpenning daar op. 642.

. i — wederom doorde Françoizen belegerd. 649. b.

■ , ■■ ßaat Kaartebladen voor noodmunten. 649.

—— meet zieh overgeeven. 649. b.

■ , . Gedenkpemingen daar op. 65-0.651.

Quiros (Don Bernardo 'de) zyn voorzicbtig ge-

drag m de Ryswykfcbe Vreedebandel. 194.a.

•— (Don Fraueifio de ) maakt aan den Staat de

dood en opvolging van den Spaanfchen Koning

hebend. 257.

R.

abutin {Groafvan) brengt den Keyzer tyding

van de Badenfche vreede. 6?f.b.

Raby ( Lord) Britfcbe afgezant in 's Gravenbaage ,

onbewuß vande verradery dt fbrys. 60 3 .а. боа.а.

——— ivort van de geheime V^eedebandeltngen on-

derregt , en tot Graaf van Strafford verbe-

ven. 634. a. • •

kleeft de Hofparty aan. 63 f. a.b.

Radeiis (de Heer) uit Zeeland benoemd от by de

Uitrechtfe Vreede het verband van denKoophan-

del op teßellen. 6f6. a.

Radftad. Het fragtigflot van de Princeffeweduwe

" van Baden aldaar, tot de Vreedebandel tuffchen

Vrankryk en den Keyzer verkoren. 670.

de Vreede wort aldaar getroffen. 670. b.

—— Gedenkpeming daar op. 670.

Ramillres. Villeroi en Keurbtyeren aldaar door het

leger der Bondgcnooten gejfyagen, 47*2, a. b.

■ Gedenkpenningen daar op. 45*2. 45*4.

Randwyk (Heer van) Gevolmagtigde der Staa

ten, op den Vreedebandel tot Uytrecht. 6f6. a.

Ratfenberg door de Koning van Deenemarken ge-

bembardeerd. 86. a. 87. 89.

Ravignan doet voorwaarden ontrent bet belegerde

Doornik. f6f.a.

Rechteren (Graaf van) doet veel dienß in V be

leg van Ryffel. 5f8. b.

-■■ begroet den Keyzer Karel tot Infpruk.

6гг. b.

Regensburg door Keurbeyeren vermeeßerd. 36O.

a. 365. b.

—— Karel aldaar tot Rooms Koning verhören.

616. a.

■ de Ryksvergadering aldaar iveigert de voor

waarden van de Uytrecbtfcbe Vreede aan te nee-

men. 66f. a.b.

• . Gedenkpenning daar op. 66 f.

Renfchoole (Ridderlyke) tot Uytrecht opgerigt,

en gedenkpemingen daar op. 420.a. b. 421.

Renfwoude (Baron van) zyn lof in't verdedigen

van Bruffel j en gedenkpenning daar op. f40.

f4i.

Rhaia en Aicha door het verbonden leger in Beije-

re veroverd. 370. a.b.

Rheede (van ) gevolmagtigde op de Vreedebandel

tot Uitrecht. 6f6. a.

Ridderfchoole tot Bruffel opgrregt. 109. a.b.'

110.

■ penning der Kampwinners aldaar. 109.

i io.

Roetiers (Philips) *s Konings ßempelfnyder tot

Antwerpen. 236. b.

Roermonde door de Bondgenooten veroveyd.

302. a.

Ronquillo (DonFrancifco) Stedebouder van Ma

drid. 2f9.a.

Roodeloop onder deFranffche enKeyzerlyke légers.

13.a. b.

Roodcnhuys (V ßot) veroverd door de Bondgenoo

ten. ff i. a.

Roodflot ('/ ßot) door Koning WilUm veroverd;

gedenkpemingen daar op. 1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 4.

Rooke (Ridder) e.en koopvaardyvloot geleydende,

wort geflaagen. 76. a.b.

■ i » (Engelfchm Admiraal) gaat met Koning

Karel mar Spanje. 3 f4. a.

Roomfche Nederlanden zyn betbewind der twee

Zeemogenheden moe. 678. a. b.

i doen daar ontrent vrucbtelooze vertoogen, m

worden door de Staaten der Versende Geweßen^

in toom gebouden. 678. a. b.

■ — aan den Keyzer ingeruimd, en gedenk

penning daar op. ¿94. a.b. 6j)f. a.b. 696.

a. b.

Roomswinkel (Frans) Burgermeeßer tot Nieu-

meege, zyngevallen, dood , en gedenkpenning.

3f7.b. 3f8.

Rotemberg, door de Keyzerfcbe , Françoizen,

tn weder door de Keyzerfcbe veroverd ; en gt

denkpenning daar op. 361. b. 362.

Rouille en Voifin , gemagtigde ter Vrtedehande-

ling wegens Vrankryk. f6i. a.

Roeux (Graaf van) voert bevel in het belegerde

Aath in Henegouwe. 186. a.

Rozes, in Katalonie , door de Françoizen vero

verd. 93. a.

Rumpf (Cbriß.Conßant.) Agent der Vereenigde

Geweßen in Zweedenßetft. 461. a.

— (Hind.
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- (Hendr.TVtllem) volgt zyn Fader als J-

gent in Zwtede op-, en zyn gedenkpenning. 461.

b. 46?.

Rumpf(Karel) geheymfcbryver van bet Staat/ehe

gezantfebap op de Uytrechtfche Vreede. 679. b.

RulTel en Allemondc vernieten de Franfcbe vloot \

en gedenkpenningen daar op. 30. a. b. 31.3 г. —

46.

Rue [de Buytzoeker la) veroverd Knokke. 6f r.a.

Ruytenburg (E.G. van) zyn wapefcbild. 6yz.

Rykftadhoudcrs bew'tnd, waar in bet zelve be-

ßaat. 609. a.

Rynberk door den Keurvorfi van Brandenburg ver

overd. 341 . b.

Rynsfeld en S. Goar vtrgeefsdoor Tallará btlegerd;

en gedenkpenningen da ir op. 6г.

Ryflèl te ontzetten. f)*'.b.

. door de Bondgenooten beleget d л г. a b.

. door Bouflers manhaftig verdedigt % die 00k

Nocdmunten laat flaan. s 3 2. b. 5 3 3 . a. b.

— gaat by verdrag over ¡ en gedenkpenningen

daar op. Hf.

•i bet flat iuort insgelyks overgegeeven i en ge

denkpenningen op beyde. f43. 544. f-47. j"f6.

Ryswyk (bet buis te) waarom bet Huis van Nieu-

burggenoemd. lof.

Ryswykfche Vrecde, en gedenkpenningen daar op

geflaagen. 190. —— 217.

gefehonden; ев penning daar op. 197. b.

гр8.

Sachetferel, ten twißßookend Leeraar in Enge-

land* 6oi.a. . ... .

Sailli ( Heer van ) verfebanß ziob aan de» boord

der Varre. 475ч а.

Salamanka gaat aan Koning Karel over. 44f.b.

Saldanjebaay. 1 f 3. b.

Salisbury (betfchip ) door deEngelfi verovert.fг 3 .a.

Saliích ( Hoofdbevelhebber) berend Meenen. 460.a.

Sangro ( Do» Karel de ) от den opßant te Napels

ontboofd. 178. b. .'. .\: (

Sai agoiza roept Karel tot Koning uyt. 446. a.—

. door Philips veroverd. f07. а. ' -л • ;

—— Nederlaag vanKoning Philips aldaar. f8 3 b.

584. a. b. ; - ■

* —i Gedenkpenningen daar op. 584ч..:

— ondervjerpt zieh aan Koning Karel. 587.

Sardinie en Minorka door de vloot der Bondgenoo

ten veroverdi en gedenkpenning daar op. f 1 7.

* a.b. fi8.

door Philips aan den Keurvorfi van Beyert

afgefiaan, en waarom. 663. a. b.

Saflinet ( Baron ) verwekt oproer te Napels.

278. b.

Savoye (Hertogvan) veroverd jimbrunin't Dau-

pbiné , en wort ziek. 57.a.

m door Kaûnat geflaagen. 69 b. 70. a. .

- vermeeftert Cazal , en doet de werkenflegten.

if6. a. b.

r—— .— Gedenkpenningen daarop. 1 $7.

—— maakt Vreede met Vrankryк, en gedenkpen

ning daar op. 177. 1 78. 179. 1 80.

• kitfi de zyde van Vrankryk en Anjou , aan

• men by zyn dochter ten huuwlyk geeft ) en ge

denkpenning daar op. ijf a.b.

» verкоеlinge vanvriendfehapmet Vrankryk en

Spanje, en gedenkptnningje daar op. 3if.

ъшшш. verklaart Vrankryk den oorlog. 409.a. b.

IV. Deel

— . biedfttrkenwederßand. 410. a.b. 411. a.b.

412.a b. enz.

—— weertzich dapper ter verdediging van T'urina

en wotd door Prias Eugeen ontzet-t en gedenk

penning daar op. 464. b. 46J".

waarom Kontng van Cyprus genoemd wort'

466.

—— heroverd de verhöre ßeden inSavoije en Pie-

mont. 468. a.b.

— veroverd Exillei , Perouzen en Feneñreilen.

fip. a.

— fcheurd zieh op belofte van't Koningryk van

Sicilïé , van hetgemeene verbond af. 6 f 3 . a.

verkrygt het erfrecht der Spaanfibe Kroo-

ne by mangel van wettige erfgenaamen van Phi

lips. 65 f. b.

— wat voordeelen by deUitrecbtfche Vreede be*

dingt. 660. a.b.

Saxen ( Keurvorfi van ) kamt tot verbaazing der

Françoizen over den Ryn. 1 1. b.

— Gedenkpenningen daar op. 12.

—- ßerft te Tubingen aan de roode loop. 1 3. b.

— — Penningen tot zyn lof. 12.

{Jo -Joris de IV. Keurvorfi van) volgt zyn

Vader op , en zyn gedenkpenning. f8.-

—— door Koning fVittem met de Ridderorde van

denHoosband befchonken. 6f. a b.:

—— Ryfodaaldets daar op geflaagen. 66:

— komt met een magtig leger tot bulp van Dritt

land. 67. a. b.

—- <b¡J*kp*nHÍnifndaarop. 67.69. — -

— ( de Kewvorß van ) Erffiadhouder van '/

Keyzerryky enz. 608. b. ■ ■>

— — Gedenkpenningen deswegen nadedoodvan

Keyzer Jozef. 608.

Saxen-Gotha (Prins Jan Willem van) zynuit-

muntende dapperheid in bet ontzelten van Turim

467. b.

— —— gedenkpenning daar op. 468.

■ zwemt met zyn manfehap over de Var, en

veroverd de vyandlyke fchanffen 475 .. b. '

— fneuveld hcldhaftig , in de verfebanffingen

voor Toulon. 476. b.

—ч~ "-"¿yn gedenkpenningen, lof, en gtflacbtr

476.477.47». 487. . ",\"' '

Saxen- Wciflènfelds, (Prins Joris van) verwel-

komt Koning Karel van Spanje te Leipfig. 3 f 1 . -b.

Scaux , over prächtig lußhuis van den Hertog van

Maine. 263.a. '

Schanskroon der Romeinen. 79.

Schellenberg , en overwiming der Bondgenooten

aldaar tegens bet Beijers leger onder den Graaf

van jirko bebaald. ^67. a. b.

— — Gedenkpenning daar op. 367.

Schellingen in Holland enz. verminderd op Zefle*-

bähen- 71. b. •

Schcltus , Geheimfchtyver des Gezantfcbaps met

een goude keten vereerd. 6f6. a. b.

Schovel ( de Ridder) bombardeen Kales. 1 08. а. Ь.

—— raakt met de Françoizen in ten zeegevegt.

408. a.

Schrewsbury (Hertog van) als gemagtigde naar

Vrankryk gezonden. 6ff. a. ■ ■

Schults ( Onderhoofdbevtlhekber ) dringt in dt It

gerwallen der vyanden by Heylisheim. 436. b.

Schuylenburg opent de loopgraaven voor Dot"

enz. f64. a.

—, bemagtigt Bethune. 596.a.

Schynvoet (Simon) zyn liefhtbbery, fa**P*

denkpenning. 22 1. b.

д Schwem-
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Schwemminge,y?>w»¿ gevegt tuffeben dtFrançoizen

en Duytfcbers daar entrent. $6f.íL

Senzet. Overtogt van bet leger der Bondgenootin

over die rivier , tot groot nadeel der Françoizen.

614.

Serklaas (Graaf) verdedigt Luyk. 2. a.

Sicilië aan den Hertog van Savoye beloofd.

653.a.

Súcz'iíchevryeGeloofsoeffening der оптoornfebe, door

tuffchenkomß van Ehgeland en Zweeden b«-

werkt i en gedenkpenningen daar op. 4.9z. b.

Silkman (Daniel) wonderlyke ontkoming inOofi-

indien. if 3. b.

Sinfzendorf (Graaf van) 's Keyzers Afgezant

. tot den Uytrecbtfcben Vretde. 664. b.

■ verlaat met de andere Keyzerlyke Afgezan-

ten Uytreehtj en waarorn. 66f. a.

Sint Amand door den Erfßadhouder van Friesland

bezet. 564. a.

'' Chriftoffel лап dt Kreon van Engeland afge-

ßaan. 6fp. a.

Gillain door Dedem veroverd. j 73. a.

— Heleensbaay. i(}.a.

— Malo door de Engelfche vloot gcbombardeerd.

loz. a..

door de Engelfibe en Hollanders gebom-

bardeerd. ifi, a. b.

—-Venantdoordm Erfßadbeuder van Triesland.

f?6. b.

—-veroverd. 597. a.b.'

» ■ ■ ■■ Gedenkpenningen daar >y8. ».

Siva , Venus* *et Deenen in oude ty-

den. 88.

Skuiel (goude) door Koning Karel aan de Stad

Leven wegens haare getrouwheidgefchonken. fçf.

rs>¿- (" - '. V.» •

Slcutcfcn (twee) wapen van Leyden,enwaarom. 9 1 .

Smeltzing (Jehan) vermaard penningmaaker tot

Leyden, en zyn lof en gevallen. 91. b.

Smit. Engelfche Admiraal. 38.

Soiííons (Graaf van) oudfle broeder van Prins

E:-.gee», word in 't beleg van Landen doodelyk

gekwetfi. 31p. b. >

Sophia Dorothea, Kroonprinces van Pruyffem

en haar gedenkpenning. 50z.

Dochter van Karel del. Koning van Greet-

Brittanje , en boar gedenkpenning. zjp. b.

xSo.

Spaanfche Kroon. Erfvolging der zelve by mangel

van wettige erfgenaamen van Philips; op bet

buys van Savoye bevefiigd. 6ff.b.

■ Nedtrlanden , in vollen eygendom dear

Philips aanKeurbeijere epgedraagen , en uit wat

inzigt. 61 1. a.b. , _ .

Spaaroog ( Hopman) zyn buys tot Amfierdam gt-

plonderd. ifo.b.

Spanjaarden door de Françoizen by de Ter geflaa-

gen. iif.b.

Spanje. Ferdeeling van deszelfs Staaten onder de

belangbebbende Moogendheeden in 's Graavenbaa-

ge; en gedenkpenning daar op. 230.3.0.

— Nieuwe verdeeling dier Koningryken na bet

overlyden van den Keurprins van Beyere.

•I. a.

(Karel de II. Koning van) hat by uiter-

щ11е, tegens zyn wil, bei ryk aah den

van Anjou na. zf3-a.b. > ■» , 4

zyn dood en gedenkpenning. zf4. a. b.

; uyttrfie wil doer den Keyzerlykan Af-

gezant te Madrit , metig en onwettig verklaard.

z6z. a.

(KoninginneWeduwe van) voordcelen baar

by uiterßen wille door Karel dell, toegeweezen.

Zf3.b.

—— wort door Frankryk daar van ontzet, en

van bet Hofverbannen. z6i. b. . ■..■>« »

• fluyt den Frecde met den Staat tot Uytreckt

679. b.

■ Gedenkpenningen daar op. 680. Ziet

Anjou en Philips.

Spar ( Baron) veroverd de vyandlyke vtldwallen.

344.a. i :• v.. -,

Spiers. Aanfiag op die Stad door bet Duitfcbe It"

ger beleid, mislukt. f8, a.

- door de Françoizen bezet. 667.

Spinola (Philips Karel) Graaf van Bronai tot

Land" en Stedevoogd van Namen aangeßeld.

148. b.

—— m> » zyn legpenning. 148.

> zy» lof , geflacht, dood en begraafplaats.

148.

■ (Hiafint) zoonvan Pb. Karel, fneuvelt.

de laafle der Graaven van Bronai, uit dat ge

flacht. I49. Л; ,;,

Staaten ( Fereenigde ) verklaaren den Oerleg aan

Fгапкгук en Spanje. 297. a.b. /.• v

—— door KoningíVillem tot uitvoerders van zyn

uiterßen wille benoemd \ en bun bandeI daar on*

trent. 301.a.

» Ontdekken den aanflag van den Prins van

Walks op Schotland у en geevtn daar van aan

Engeland kennis. f22. a.

>"i flemmen (na vruehtelooze pogingen) tee, im

de Stad Uytregt, tot een plants ter Freedehan

del te verkiczen. ¿}f.a. b.

—— befluiten in den Freede metFrankryk en Spanje,

nevens Engeland te treeden. 6ц.л.Ъ.

Staffa ( Markus de ) tot Rentmeeßer in de Rid-

derlyke Renfchoole tot Uytrecbt aangeßeld*

420. a.

Stanhope veroverd Minería en Portmahon.

517. b.

—— vermaant Madrit zieh aan Koning Karel

te onderwerpen. f87. b.

■1» >'« ivort in Bribuega met zyn legerKrygsgevan-

gegemaakt. 789. b.

Starrenbeig ( Graaf van) brengt bet Franfche

leger in 7 beleg van Ferue groot nadeel toei

412. a.

taß debenden vanPhilips by Saragofza aan,

en flaatze. f84. a.b.tot Onderkoning van Spanje inKareis afzyn

benoemd. 621.a.

.. Am ncemt de voordeelige flandplaats van Pratt

del Rey in bezit. 631. a.

«i*— neotzaakt Fendeme van daar af te trekken*

631. b.

—— ontzet bet benauwde flot van Kardon»,

631. b.

■ . Gedenkpenning daar op. 632.

door Fendeme by Filia Fiçiofa gtfiaagen.

589- ь. . .... ;.' .., . '

— Gedenkpenning daar op. fÇO.

Steenkerke, gevegt aldaar, en penningen daar of.

47.a.(b. 48.

Stevenawaart door de Staat/eben veroverd. 302.a.

Stilftand van wapenen ttffcbtn Portugaal en

Frank-
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Vrankxyk en. Spanje. 654 a.

. ' tu(fchen Vrankryk ел Savoye. 6Y4. b.

Stirum {Graaf van) raakt met de FrançoiZen in

eenßrenggevegt by Schwemmingen. 36J. a.

*—- in den flag op den Schellenberg divers door 7

lyfgefchooten. j68.b/

Scolhqffen, Keyzerlyke Landwallen aldaar door

Pillars overweldigd. 48p. b. ч

Stortzenbeeker ( Klaas) vermaard Zeeroover,

zyn penning en dood. 172.

Surville Steiehouder van Dcornik , flaat Noodmun-

ten. f<?4. b.

... moet de Stad overgeven. <¡6\. b.

-—— geeft de Stad Doornik byverdrag over, f64. b.

—— geeft bet Slot na dappere tegenweer overmen

zieh en de zyne Krygsgevangene. 46f. b.

■ ■ i , — Gtdenkpenningen daar op, 566.

Straatman { Graaf van) 4fgezant des Keyx.ers

in 'sÇraavenbaage, i} i. a.

Strafford {Graaf van) vaor been Raby , Engelfche

\Afgrzant op den Vreedebandel toi'Uytrecht.6 35.a.

—— levert aan de Staaten een nader ontwerp van

Vreedebandel in. 6f 3. a. . ■..

—— ten zynen Huize wort de Vreede met Spanje

tut Uytrecht geflooten. 6j¡>. b.

—. bied Koning Joris zyn Koets aan, en wort

afgeflàagen. 683. b. * . . !

Straubingen > Pauffou en Oberbaus gaan san de

Bondgenooten over. 3pz. b. .

.Simon (Z»or(i) -ve*£t im Srhrtlsnd hy de

mismegde. 687. a.

SuTAdoor de Françoizen veroverd. 410.a.

m*-^r-Jeer de Bondgenooten veroverd. 487. b.

Taifnlcres. Bloediggevegt aldaar j en

der françoizen. j-tfp. л. b..fjo. f7\.¿jz.

m—— Gedenkpenningtn daar op. Í70,fji.

Г%г.,гу4. f77 '

Taliard ( Graafvan) belegerd Rynsfeld vrucbteloos.

—1.'/ bändetd in den Haag over de verdeeling van

Spanjen. 230. b- .....

Taliard (Maarfchalk van) belegerd Landau ,flaat

bet ontzet, en verovert de Stad. 364. a. J>.

. .Gedenkpenning daar op. 364.

. . by Lfocbßet geßaagen , en gevange genpmen.

372. a. b.

in Engeland gevoerd. 425*. a.

Tarouca ( Graaf van ) teekent den Utrtcbtßhe

Vreede. 660.

Teifin tot StedeVoogd in Ulm aangeßeld. 38p. a.

Tcttenbach ( Graaf van ) genoodzaakt Girone 0-

ver te geeven. 630. b.

Thaune/Daun { Bevelbebber) verdedigt bet bele

gerde 'Turin heldhaftig. 466. a.

. trekt op mar Napels 473. a.

Therera Kunigonda Sobieski, Docbter van den

Körting von Poolen^ trouwt met den Keurvorfl

van Beyere ;en gedenkpenning daar op. 1 1 8. a. b-

Theflü [Maarfchalk van) bereut Barcelona.

441. a.

_— verdedigd Toulon. 487. a*

■ ■ {Maarfchalk van) zyn wapefchild. 644,

Thiencn door de Bondgenooten veroverd. 436- b.

— deszelfs fluyzen en werken geflegt. 437. b._

Thoubuze {Graaf van) wegens bet zeegevegt by

Mallaga tot Ridder van 7 guide vîtes door Ko-

rùng Philips gemaakt. 408. b.

komfi met de Franfche Oorlogsvloot Voof

Barçelona. 441. a»

Thungen {Graaf van)' lelegerdÜM. 384. b.veroverd Ulm; en gedenkpenningen. daar 0£.

38; . b. 385.

Tilly {Graaf van) komt tot ontzelvan Luyk i.b.

- door den Hcrtog van Luxemburg bevogten.

8. b. s>.a. ' ' . '

Tob met drie duyzend 'Slaatfcbe Knegten fegen

Deenemarke gezonde. ¿46. a.

Todder, Hoofdfchout van Lucern doet ten vrUch»

telooze voorßag van ecu algemcene Vreede te be»

werken. 42.3. b.

Toledo erkend Koning Karel. f8p. a.

Tonningen vrucbteloos door de Deenèn gebombar»

deerd -, en gedenkpenningen daar op. ¿44. a, b.

¿4f. a. b. 247. b.

- door de Bondgenooten ontzet *4f. b.

Torcy {Heer van) zyn voorflag aan Portland

nevens'de verdeeling der Spaanfchc Ryken. ¿30. a.

en Pajot tekenen. de Vreedesvoorwaarden.

5-61. b.

■i die zelve worden afgebrwken ¡ en penningen

daar op. f6z. a, b.{Graaf van) belaß еец beymelyke Vreedthan»

del met de Engclfchen. 603.I}.

Tortoza door den Hertqg van Orleans veroverd»e*

gedenkpenning daar op. f 16. a. b.

Torys en Whigs in Engeland. 60 1. a.b.baatt fchandelyken bandel çntrent dt 'afzon»

derlyke vreede met jñrankryk. 6 33. a.b...uyt^ de bedieningen gezet door Koning Jot js.

Totouin doer de Portugeezen gepjenderd. 445-. a.

Toulon door de Bondgenooten. belegerd. 470. a. b.

- en weder verlauten. 487. b.

- gedenkpenning daar op. 488.

Toulóüíé Ç Groafvan) yfdmiraalvanVrankryk)

patuurlyke zoon van Lodewyk de XIV, en zyn

legpenning. 19.

Jyatuurlyke ztoo rvan Koning Lodewyk ; e*

zyn Treeldenis op een legpenning. бог. 6f$. 6ff*

666. b. 667. -

Tourville ( Graaf van ) jfdmiraal van de Tran»

fibevloot, wortgeflaagen. 30.a. b.

- ■• Chateaurenaut en Gaberet } vernieltn ten

Koopvaardyvloot. 76.a. b.

Townsbcnd , buyten afgewoone Èngelfchegezant lot

bet teeknieh der Vreedes voorwaarden. ,5*61. Ь.

Traarbach en Trier door de vereende magten tot dt

overgaave gedwongen. 341 . b.

ß—7- en Grevenburg veroverdi en gedenkpenningen

daar op. 3pp. b. 400. 402. a.

TravendaL Deenfcbe vreede aldaar geflooteHi

24z. b.

Trente door Vendome gepombardeerd. 360. b.

Trefchouw {G.) zyn wapefchild. 6p.

Trier en Traarbach tot de overgaave door de ver»

eende magten gedwongen. 341. b.

. ■ . door de Bondgenooten bezet. 2çç,a. 4¿>2.a.

Tubingen door den Prins van Baden gedekt.

68. b.

Turfloodjcus det'StadAmßetdani in UjaariSiß.

Turin door fie Françoizen belegerd'j tot bet mterßt

gebragt , en door Prins Eugeen ontzet; en ge»

denkpemingen daar op. 46 f. a.b. • t,

Turkiche Vreede te Karlowitz^ en gdjxfyeifnin*

gen daar op. iji.;i.b. j — щ

- V,,
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V.

Valencia door de Portugeezen veroverd.

438. a. .. v

— door Philips herwonne. $07. a.

Valkenicr benoemd от in den Uytrecbtfen Freede-

handel, bet verbond van den Koefbandel op te

ftellen. 6f6. a.

Vallette (Markgraaf van la) veroverd Feurne.

70. a.

Van der Hoeven ( Scbèefshopman ) iveert een

vyandlyk Oorlogfchip of. 104. b.

Van der Pol (Si) zyn wapefchild. 6fi.

Var. de Françoizen utt hunne fchanjfen aan dien

rivier verdreeven. 47f.a. 0.476.a.

Vafto (Markgraaf del) van den Paus zeer ge-

haat en vervolgd. 47 1 . ä

VаиЪап verßerkt de Franfche Rußen tegen een

landing. 102. b.

- i. verfterkt Laridou. 398.

■ i. komt in 7 leger voor Rrifak. 262.' b.

■ ( Stedevoogd binnen BetbuHe ) word genood-

zaakt die Stad over te geeven. f96. b.

Vaubonntí door Filiars uit zyne verfchan(fingen ge-

flaagen. бб8.а;Ь.

Vaudemortt (Prins van) dekt Flaanderen , en

verydelt der Françoizen voorneemen от zyn leger

te vernielen. 133.a. ,

» • i ' vêrydeld bet voorneemen van

Nieupoort te belege/*- 13V b.

verhindert Filleroy over de Mebaim tot ontzet

van Namen te trekken. 136.a.

Уeidwallen (geflerkte) der Françoizen door die

zelveveflaaten. fpi. a.

■ . Gedenkpenningen daar op. 592,. ~

Veillano (bet Slot van) geeft zkb aan de.Fran

çoizen over. 463.a.

Ven (Burgermeeßer van de) beboud Leven. ^95.

a. b. /' *

— word daar over tot Burggraaf verkoren.

5-95. b. ..... >

Venaiflîn ( V Graaffcbap ) flaat ten penning op

bet fcheiden der drie zoonen van den Franfchen

Dauphin. Z65. 266.

Vendôme ( Hertog van ) flaat bet Spaanfche le

ger } en wint Barçehne. 181. a.b.

. Gedenkpénning daar op. i8t.

. voor Opperbevelhebber naar Italie gezonden.

ziy. a.

. bombardeert Trente. 360. b.

. veroverd Feïcelli ; en gedenkpenning daar op.

409. b. 4 1 о.

—— zyn verdere oorlogsbedryven in Piémont. 411.

a.b. ...

■i veroverd Ferue. 412. b.

- ßuyt den Prins Eugenius te Kaßano.41 3-b.

ш - tracht vruchteloos den optogt van Eugeen tot

ontzet van Turin te ßuyten. 46f. a.

m met de Prinfen van den Bloede by Oude-

naarde geflaage. 5-28. b.

■ Gedenkpenningen daar op. f19.

• noodzaakt den Hoofdbevelhebber Stanho

pe met agt Battaljons , en zo veel Efquadrons

in Bribuega zieb Krygsgevangen te geeven.

5-89. b.

■■ flaat het leger onder den Graaf van Starren-

birg by Filia Fiçiofa. 5-89. b.

m m i Gedenkpenning daar op. f90.

zyn wapenfebild , aïs Hoogbevelhebber der

Gateyen. 604.

zoekt vruchteloos Starrenberg uit zyn voor-

deelige ßandplaats te verdryven. 631.a. b.

zoekt de belegeraars van Ryffel alle toevoer

aftefnyden. f 33. a.

Venlo door de Staatfche benden veroverd. 30г. а.

Vercelli door Fendome veroverd ; en gedenkpen

ning daar op. 409.a. b. 410.

Verdoejo (het eyland) in Weßindien aan Portu-

gaal afgeftaan. 689. b'.

Vermeiden .(Leendert) en zyn penninkafle.fo.b.

fi.b.

Verfchuur , Hofmeeßer van den Erfßadbouder van

Friesland. 612.. b.

Verue door de Françoizen beleget d. 411. a. b.

—-w— na dappere wederftand veroverà\; en gedenk

penningen daar op. 41 1. a.b. 41 2. a. b. ' . " '.

door de Keyzerfche veroverd. 471. a.

Veth (Scbout by nacht de) voert Koning Joris

over naar Engeland. 683. a.

Veurne en Dixmuyde door de Françoizen vermee-

fierd. 70. a . . ;

—— —i-' Gedenkpennig daar op. 71.

Veyzelaar (Laurens Thyfzoon) zyrí ongelukke togt

naar Ooßindien,gedenkpenning endood. if3 .a.b¡

if* '

Ufreien ( Frouwe van ) moeder van Ferdinand

van. Collen, ffp.\' " ,

Vigoa. 7» ucy~ußüaa-ve word de Franfche oorlogs-

vloot verbrand , en de Spaanfche zilvervloot ver*

overd. 3of.a.

—il- . Gedenkpenningen daar op. 305". 308".

310.

Villa Major, Afgezant van Portugaal te fFee-

nen. fi8.a.

Villa Viçiofa. Gevegt aldaar tot nadeel van dt

Bondgenooten f8p. b. ■

í'h> -Á— Gedenkpenning daar op. fpo.

Villano door de Françoizen vermeeßerd. f. a.

Villarsflaat Prins Lodewyk van Baden , byFried

lingen; en gedenkpenning daar op. 339. a.b.

340.

—i— ruh in de Eifas, en veroverd de Keylerfebans.

3f8b.3f9.a.

. i * ivil zieh in geen hoofdtreffen met den Print

van Baden Maaten. 361 . a. 36p a.

■ komt in een ßreng gevegt met den Graaf van

Stimm by Schwemminge. 365. a.

; . - veroverd de Keyzerlyke landwallen', en ge*

denkpenning daar op. 489. a.

—— z.oekt Douay te vergeefs te ontzetten.

fp'i. a.

. door Marlebourg enHompefcb in het trekken

over de Senzet verfchalkt. 614 b.

— zoekt vergeefs het beleg van Bouchain tehe-

letten. 6if.a.

- zyn bandel met Ormond. 644. b. 64^. b.

. i ' overvalt de verfebanfte benden by Denain9

enflaatze. 64f.b. 646.a. b.

. vetoverd Marcbiertnes , en de krygsgereedr

fchappen der Bondgenooten aldaar, 6y&. a.b.

.. . — Gedenkpenningen daar op. 646. 647.

■ belegert Douay. 648. a.

. ■ . flaat het leger van Prins Eugeen gaade.

648. b.

_— wort opperhoofd van het leger in Duytstand.

ббб.Ъ.

ш-ш— veroverd Landau. 66j. a. b.

m— mis-
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—— mislukt in eenige zyne onderneemingen op

Prins Eugeen enz. 668. a.

■ verdryft Vaubonne uyt zyn verfcbanfing by

Fryburg. 668. a.b.

■ taß Fryburg aan. 668. b.

■ veroverdFryburg, na bardnekkige tegenßand.

669. a.b.

m . i treed voegens de Vreede met Prins Eugeen in

onderhandeling enßuit dezelve tot Radfiad. 670.

a.b.

— — gedenkpenningen daar op. 671.

— m ßuit tot Baden met den zelven een nader

Vreedeverbond. 67 f. a.b.

— ■ gedenkpenningen. 6jf.6j6.67j.

Villcna door de Bondgenooten belegerd. fo6. b.

Villettc (Markgraaf van) betoont zyn dapperbeid

in bet Zeegevegt by Mallaga. 408. a.

Villcroy (Hertog van) verovert Cbarleroy. Sf.b.

—— doet met een iveergalooze vaardigbeid een

tocbt tot verßerking van de Brug van Efpieres.

1 1 1. a. b.

< door Vaudemont belet от Nieupoort te belege

ren. 133. b.

— bombardeen Bruffel deerlyk. i}4-b.

■ — gedenkpenning daar op. 1 5 f .

• zoekt vergeefs Namen te.ontzetten ; en ge

denkpenning daar op. 1 36.

■ dekt de belegering van Aatb in Henegowwe.

186. a.b.

—— binnen Kremona verraß en gevangen genomen.

314. b.

— —— gedenkpenning daar op. 31J".

—— en Keurbeijere by Ramillies geßaagen. 45-1.

a. b.

Visconti door Vendôme geßaagen. 521.a.

Viaanderen by na geheel ander de geboorzaambeid

van Koning Karel gebragt. 45 3.

Vloot der Françoizen door Ruffel en Almonde ge

ßaagen. 30. a. b.

— Gedenkpenning daar op. 31. 31. 33— 46.

— Engel/ehe en Hollandfcbe Koopvaardyvloot

door de Françoizen vermeid. 76. b.

— — Gedenkpenning daar op. jj.

—- met Graanen uyt de Ooßzee mar Vrankryk

gaande, vruchteloos door de Hollanders aange-

bouden 104. a.

—— Hollandfcbe Noordvaarders door Jan Bart

genoomen. 171. b.

Vlooten Koopvaarders (Franfcbe) door de Engel

fehe vermeid, юг. а.

Ulm door Keurbeijeren verraß , en Gedenkpennin

gen daar op. 32 f. a. 236.

— door de Bondgenooten belegerd. 384. b.

•— veroverd; en Gedenkpenningen daar op. 385*.

386.

Ulmfche noodmunten. 38 f.

Voizin en Rouille Gemagtigde ivegens Vrankryk,

ter Vreedebandeling. yói. a.

Voorrechtcn (oude) der Stad Bruffel gevonden ,

en uyfwerkzelen daar van. 2,41. a.b.

Vrankryks toeteg op de erffeniffe der Kreon van

Spanje. çz. a. b.

' ■ ■ wegens bongersnoot in groóte elende. f6\. a.

Urbino door de Keyzerfche ingeßooten. ¿jg. a.

Vreede door Vrankryk te vergeefs den Bondgenoo*

tente zaamenen in'tbyzonder aangeboden. 93. b.

J>4- a-

vanRyswyk, engedenkpenningen dm op ge

ßaagen. 190— 2.17.

IV. Deel.

— tußchtn de Koningen van Deenemarken^

Zweeden, en den Hertog van Holfieyn. x$>. b.

Gedenkpenningen daar op. 248.

te Uytrecht geßooten, en gedenkpenningen daar

op. 6fj. a. b. 660.

— door de Engelfche tot Lenden ontworpen ander-

tekend. 6fç. a.

— tot Baden in Zuoitzerland getroffen -, en ge

denkpenningen daar op. 675-, 676. 677.

— te Radßad getroffen. 670. a. b.Gedenkpenningen daar op. 670.

door den Keyzer en Vrankryk bekragtigd.

6j\. b.

tot Uytrecht met Spanje geßooten. 67p. a. b.

— Gedenkpenningen daar op. 680.

— tuffeben Spanje en Portugaal. 689. a. b. 690.

a. b.

Vreedes voorwaarden door de Afgezanten van

Vrankryk getekend, f6 1 . b.als onaanneemelyk door den Koning ver-

worpen. f6z. a. b.

Gedenkpenning daar op. f6z.

Vries (Burgerm, de) zyn buys in den Amßer-

damfeben oploop met plondering gedreigd. 1 60. a.

Vriefland. Prins Hendrik Kafimier, Stadb. van

Vrießand enz. ivoont met zyn bofgezin bet Jte-

belfeeß van 't overgaan van Groemngen by. 116.

a. b.

i zyn opvoeding , geflacht , dood en gedenkpen

ning. 169.

( F'rint Willem Frifo van) door KoningWil-

lem tot eenigen en aigemeen*» erfgenaam aange-

ßeld. 301. a.

— treedt met Prins Eugenias in 7 Slot

van Ryffel\ en boud mondgefprek met Bouflen.

543 . b>

' bezet Sint Amand. 564. a.

belegerd en veroverd Sint Amand.

5S>6 b. 597. a.

—— —— Gedenkpenningen daar op. 598.

1 verdrinkt ongelukkig aan den Moer-

dyk. 61г. b. 613. a.b.

— zyn gedenkpenning. 61 г.

zyn lyk door den Вeartmam van

Bergenopzoom opgevifi cnz. 613. a.

Vrywilligers (Bende) tot Arnhem aangefleld, en

weder afgejehaft. 416. a. b. 417. a. b. 418.

Vrygeleybrievcn (agthonderd) door Vrankryk af*

zonderlyk aan Engeland gezonden. 636. a.

Uflion ( Markgraaf) zyn gevetbt met Palfi 365-. a.

V uur en Baakgeld. 2fo.

Vuurbaaken (drie Steene) door die van Amfler-

dam längs de Zuyderzee gebouwd ifo. a. b.

Uytrecht regt een Ridderlyke Renfcboole op, en ge*

denkpenningen daar op. 410. a. b. 42 t.

— tot de Vreedebandel vootgeßaagen en ver*

hören. 634. b. 635. b.

■ i Gedenkpenningen daar op. 636.

i hinderpaalen tot den Vreede, aldaar tvegge-

ruimd. 6j"4. b.

——. —— Legpenning daar op. 6^4. 655.

- word met Vrankryk geßooten. 6fj. a. b.

■ ■ Gedenkpenningen daar op. 6yj. 660.

661.

i word 00k met Spanje geßooten. 6J9. b.

i - ■ Gedenkpenningen daar op. 680.

Uxclles (Maarfcbalk van) gemagtigde ttGeertruy-

denberg. fço. a.

I -Waal
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w.

VVTAas (bet land van) door de Françoizenver-

W laaten. 4f}. b.

Waldek ( Graaf van ) onderßeunt Tilly tegens

Luxenburg. 8. b. 9. a.

Waldenzen -t him dapperheid tegens de Françoi-

zen. 6. b.

Walks (Jacob, Print van) zyn Kroonrecht op

, Engeland, en gedenkpenningen 188.

i gaat met ten groóte Franfcbe Zeemagt naar

Schotland j doch de aanflag mislukt. $21. a. b.

j¿2. a. b.

■ Gedenkpenningen daar op. fit. 5*23.

f гб.

■■ by de Vreedepunten verpligt Vrankryk te

verlaaten. 6^9. a.

- ■ . aanflag, en zyne voordeele ondcr de flaat-

dicnaars van Engeland. 681. a.

opfland ten zynen voordeele in Schotland.

687. a. b.

komtin Schotland, maar hert weder naar

Lotteringen. 688. b.ziet Jacob.

Walsvlaandere door de Bondgenooien onder brand-

ßhaiting gefleld . yyi. a.

Wapen van Leyden, twee S. Pieters fleutelen.

5H.

WalTenaar ( Baron van ) Schoutbynacht , zyn dap-

perheid omirent Figos betoond. a.

u_ (Graaf vu») vîttOaalt Koning Joris op 7

buys Iwikkel. 6¿3.a.

Webb (Opperwagtmeefier) en Graafvan Naffou

JVoudenburgjlaan de Françoizen by fVynendaal.

п?ь. , '

Weduwlyke Snocr, van wie berkomfiig.ijj.

Wençeikus eerfle Hertog van Luxenburg. 641.

Weltindifche handel door de Engelfchen fchandig

in de afgezonderde Vreedehandel met Vrankryk

verwaarloofd. 633. b.

Weikel Beyers hoofdbevelhebber. 391- a.

Weílvrielland, doorgaans Noordholland , beftond

eertyds uyt verfcheide Eilandjes. 6 j 1 . a.

Whigs en Torys in Engeland. 601. a. b.

Widurington (Lord) onder de wctrfpannelingcn

in Scbotland. 688. a.

Withaker ( Engelfche Zeevoogd) met een Vlsot

naar Livorno gezonden 580. a.

Wilhelmina Karolina, gemalin van den Kroon-

prins, gaat naar Engeland over. 686. a.

Wilkes (de FVagtmeefler)vangt den flrydby Hoch-

ftet aan. 372. a. '■

WilliamfoH bandcld met den Graaf Tallard over

de verdeeling van Spanje. 23. a. b.

Willem de ill. Koning van Engeland , ontzet

Luyk. 2. b.

« Penning daar op. 2.

■¡i ru zend onderfland aan den benauwdcn Hertog

van Savoyen. 6. b.

— Penning daar op. 7.

■ zoekt vetgeefs Namen te ontzetten. 24. b.

« Gedenkpenningen op bet flaan der Fran

fcbe Vloot. 31 46.

—— grypt bet vyandlyk leger by Steenkerke aan.

47. a. b.

. poogt denzelven andermaal aan te taflen, die

bet ontwykt. 4$>. b.

1— — Gedenkpenning daar op. j"o.

—— verraad van Grandval tegen zyn leevenge-

fmeed en ontdekt. jt. a. b.

— ontzet Charlcroi. 5 f. b.

1 — zyn gedenkpenning door Nik. Chevallier

gemaakt. 73.

verydelt de booge voormemens van Koning

Lodewykydie onverrigter zaake weder verirekt,

en penningen daar op. 74. a. b. 76.

verließ den flag by Laar tegen Luxenburg,

en fpotpenning daar op. 78.a. b. 79.

—— —— zyn ongemeent heldenmoed in dien zel-

ven betoond, en Gedenkpenningen daar op. 80.

81. 84.

■ in een perming by de Britze zon, en Maria

by de maan vergeleeken. 90.

—— door tegenwind op zee opgehouden , roeit met

een boot over, en penning daar op. 1 01. 102.Gedenkpenning op 7 bombardeeren van

Diepe. i of.

• van Havre de Grace . 107.

—u van Kales enz. 108.

i— veroverdHuy, défloten Picart en Roo-

deflot. 1 1 2. a.b.i Gedenkpenningen daar op. 112. 113.

114.

veroverd Dixmuyde en Deynfe. 1 14. a.

verließ zyn Koningin Maria tot zyne over-

groote droefbeyd. 119. b.Gedenkpenningen op dit flerfval geflaa-

gen. izo.

misleyd de Françoizen , en doct Nannn zeer

owver-wagt berennen. 13$. a.

■ veroverd de fiad Namen. 134.a.

—— bet Slot enverdereflerktens. 137.a. b.

i4°- b.

— Gedenkpenningen tot zyn Lof daar op

136.138.— 147. ifo. I fl.

—p— Verraad tegen zyn leeven ontdekt , flraf,

en gedenkpenningen daarop. lfo. Ifi. 164. i6f.

166.167. 168. 169.

—— ontfangt vrywillige lyfwagten. 167. a. b.

zoekt vergeefs Aatb in Htnegouwe te ontZei

ten. 186. a. b.

op een Vreedepenning als Herkules verbeeld.

190.232.

■ door Ladewyk voor wettig Koning erkend,

en gedenkpenningen daar op. 191.1 92.

ontfangt den Czaarvan Moskovie op bet Loo,

en gedenkpenning daar op. 219. 220.

maakt met de Bondgenooien een verdeeling.

van de Ryken van Spanje onder de belangbebben-

de Moogenheden j en gedenkpenning daar op.

230.

■ . ftruykelt met zyn paard op dejagt zynde en

fierft. 282. b. 283. a.b.

Gedenkpenningen op bem eu zyn dood

gemaakt. 283. 284. 28 f. enz.

zyn uyterßewiUe. 201.a.

Willem Lodewyk , Hertog van ÏVirtemberg%

flerft. 60.

Wils ( de Hoofdbevelhebber)flaat de weerfpannelin~

gen tot Preflon. 688. a. b.

Wiltfehut (Frans ) zeehopman , zyn dapperbeyden

gedenkmunt. 173. a.b. 174. a.b.

Windisgratz (de oude Graaf van) Keurboheem-

fche jifgezant. 6i6.b.

. (Leopold de jonge Graaf van). 616. b.

6z2.à.

Wircenberg (Hertog van) doet den aanvalin bet
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gevegt by Steenkerke. 47.door de Françoiztn geßaagtn , en gevangen

genomen. f8. b. f 9. a. b.

_____ Gedenkpenning daar op. fp.

naar Parys gevoerd, daar by veele beliefthe-

dengmiet. fs».a. b.

word zonder rantzoen los gelaaten. 60. a.

—— . zyn gedenkpenningen. 60.

körnt te laut by de Brug -van Efpieres.

in. b.

tafl bei Fort Кпькке aan. 1 2 5 . a.

ne. mt Holßeyn m voor den Koning van Dee-

nemarLn. 244. a.b.

dringt by dtnScbellenberg in de verfcbanzin-

gen der vyanden. 367. b.

doet met de Deenfche bulpbendengrooten dienß

in den Sl ig by Hocbflet. 379. b.

begeeft zieh met zyn benden na zyn lan

den от die tegens de Françoiztn te dekken.

490. a.

trekt in de Franfebe legerwallen. 590. b.

(Print Alexander van ) verdedigt Landau.

66j. a. b.

i, ßaat nnodmunten. 667. b.668.word gtnoodzaakt Landou over te geeven.

667 b.

—— zyn wapenfchild. 668.

Wirtembergei land deerlyk door de Françoizen

verwotß. i }.a.6i .a. 67. a.

Witham (Hoofdbevelbebber) ílaat dt wederfpan-

nclingen by Dumblam. 687. b. • • *

Witzen ( Burgermeefler) zyn liefbebbery en lof.

zio.b.-ii.a.heeft het beßel der Zuydirztifcbe Vmr-

baaktns. 2fü.b.

___ (Jo.) legt denketßeh fluti van*de nkuwe*

Fuvrbaskens '_fo.b.

WoHenbLiCicl ( Anttni Ulrich Hcrtog van) neemt

bet Ruomfcbe gelüof aan. f09. b.

Wftifltcyn door de Françoizen beztt. 667. a.

Wolwccvery, boofdntiring van Leyden. 91. a.

Wybo (S.S.) zyn wapenfchild. 6ft.

X.

Xativa door de Ridder van Jfveld veroverd.

507. a.

Zandvliec veroverd. 437. b.

ZaragoiTa. Karel aldaar voor Koning va»

Arragon mtgeroepen. 446. a. Ziet Saragofza.

Zeegevcgc tuffchen den Graaf van Thouhuze en

de vloot der Engelfche en Hollanders i en gedenk

penningen daar op. 405*. a.b. 408.

Zecland. Landing der Zwetden aldaar. 247.

a. b. f

Zeelandfchc Staaten dorn ten waarfcbowwi'ag te

gens bet Hofvan Holland. 41 5. b.

Zuyderzecfche Vuurbaakens. 250.a. b.

Zwabifche Kreyts na den flag by Hocbßet door

den Keyzer herfleld ; en gtdenkpenning daar op.
589. b. ■

Zweeden (Karel de XI. Koning van) flerft, ta

gedenkpenningen daar op. 1 8 2 . b.

zyn geflacht en kinderen. 184.

(Karel de Uli.) word Koning i zyn ge-

denkpenningen. 185. a.b.

Gedenkpenning ter eere des Ko-

ntngs, wegem Je i>*middeling in de Ryswykfcht

Friede. 217. b.noodzaakt Deenemarken tot Vretde met

Holftein y en gedenkpenningen daar op. 248.

— bezorgt met de Koningin van Engeland

lie vr)e Gtloofsbtffining der Onroomfcbe in Sile-

zit s en gedenkpenningen daar op. 492.a. b.

Zwitzers (Roomsgtzindt) zocken den Preedc

Vrankryk. 470. a.

E У N D E.



■

XJitreekening Dolgens de Conditien шп

Infchryving.

DeVier Deelen beíban uit 65-4. Bladen , en dus uit 204 Bladen

meerder dan in de Conditien gemelt is, a 7 Duitcn yder Blad,

máakt 8: 18: 8

Ih de Vier Deelen koomcn 2.945" Médailles, en dus 445 Médailles

meerder, a 4 Duiten het iluk. и:г:8

Het Portrait van den Auteur о: 15".

Vier Opdragt-Plaaten a 8 ituyvers het iluk 1: n:

Vier Vignetten aan het Hoofd van yder Deel, a 6 ituyv. het ftuk. . 1: 4:

De Nap van Breederode, pag.83. in het eerite Deel . . . . . . о: 8:

De Goude fleutel, pag. 5-2T. ín bet Vid-de Dctl о: 6:

14: 6:

. En dus

Voor het groot Papier. » 1 » * * • 1 t « i 3^: 9:

Men heefc tot meerderluyfter van het Werk goedgevonden het Portrait van den

Auteur foo wel als de Opdragtplaaten in Kooper te brengen; dog alzoo daar vaa in

de Conditien van Infchryving niets gemeld, en het Werk zonder die Plaaten echter

op zig zelfsCompleet is, fo laat menaan yder der Infchryveren, de vryheyd om dezel-

ve aan de Drukkers wederom te geeven; dewelke in dat geval voor het Portrait van

den Auteur 15- ftuyvers, en voor de drie Opdragtplaaten der drie laafte Deelen

Z4 ftuyv. Men voldoen.


