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Memorie van al het gene wegens de saecke

van mortagne tot mijne kennisse is gekomen 

soo hier op Amerongen als heden ende gisteren tot

Cijlemburgh

Den thienden van dese maendt quamen op Amerongen D'heeren van

Drakesteijn ende voornoemde, de welcke onder andre nouvelles mij mede

brachten, dat mortagne met gewelt hadde weg genomen uijt

den Hage Juffrouwe Orleans ende, dat 't selve tot Utrecht was

gedenoncieert door eenen, Vlaerdinger de welcke seijde met haer
verlooft te sijn, ende dat hij haer vervolgde ende hadt tot Utrecht

versocht seven oft acht ruijters vande compagnie vande Heer van

Ginckel 'd welcke hem waren toegestaen

des  anderen daegs wierde ick bericht, dat de ruijters wederome

waren gekomen , zonder ijets geffectueert te hebben

Tusschen  Vrijdags ende Zaterdags s'nachts ontfongs ick een brief

van de  Heere Graef van Cuylemborgh waerbij versocht wierdt (vermits

midts ende den Heer van Brakel bij sijn exellentie was,) dat ick des

middaghes daer wilde komen eten ,'t welck ick om 't geselschap

dat inde Huijs hadde hebbe geexcuseert ende tot dien eijnde mijn zoon

derwaerts gesonden, die mij den selven avondt schreef dat dewijle

ick niet was gekomen, den Graef neffens d'Heeren van Bra-

kel ende Langeraecq ende 't  vordere geselschap des anderen daegs

's middaghs bij mij  soude komen eten gelijck is geschiet uijt

gesondert, dat den Heer van Brakel vermidts eenige noodt

sakelijckheden voor bij passeerde.

Toen hebbe ick  uijt de mondt vande Heer graef  Langeraecq

ende sijne vordre suite, verstaen dit naervolgende:
Dat dijnsdaghs te voren tot Culijlemborg den voornoemde: Mortagne met

de juffrouwe waren aengekomen die versocht hadden aldaer te mogen

verblijven ter tijdt de vrinden in't huwelijck hadden geconsenseert

dat genoemde grave alvorens hun daer toe consent te verleenen

hadt doen afvragen of het met haer beijde wil was ende voor

antwoordt van beijde bekomen Jae 

Dat of sij niet wilde van hem gesepareert, wesen tot dat

consent vande vrinden van haer quam, hadt geantwoordt neen

de vrouw int Huys had verclaert dat alsse s'avondts te

bedde souden gaen haer had geprefenteert ijder een bed apart

ende de juffrouwe hadt geseijt, datse maer een bed voor haer beijde

begeerden ende was alsoo geschiet ende soo sijn sij bij den anderen

gebleven tot s'anderen daeghs  ten thien uijren opt bedde

mortagne hadt verclaert haer voor die tijdt niet oneerlijck

aengeraeckt te hebben

dat de Juffouw niet met gewelt maer met haer wil was

weghgenomen gelijck sij sulcx mondeling ende schriftelijk

hadde verclaert waer op mij verthoont wierde copie van

een brief van haer aen Mortagne geschreven

Een ander aen Vlaerdinger, uijt Cuijlemborgh, waer bij sij weijgerde

hem te spreken. 



als oock een schriftelijcke troubelofte sonder datum.

Seggende den Heere Graef, dat hij van't een ende 't ander aen

haer Ho.Mo. ende d'Heeren van Hollandt, hadde kennisse
gegeven; ende dit alles op 't advis vande Heere Brakel, die dat-
mael noch bij hem was.

Genoemde Heere Graef klaeghde oock dat s'woensdaeghs te
voren den voornoemde Vlaerdingen insolentelijck was komen
rijden met 7 ruijters, buijten sijn ofte sijnes officiers kennisse

Ommen Kuijlemborg, de selve opde merckt gerengeert, ende voor ende

achter den Toelast een schiltwacht geset, oock een voorde

poort van 't hof, sonder alvorens daertoe te hebben eenige

permissie.

Seijde vorders dat vrijdagh aldaer waer geweest, de raetsheer

Rijxen, met den fiscael Strijen, aende Heere Grave versoeckende om met
de Juffrouw te moge spreecken, het welck is geschiet: ende daer
naer hadt hij Rijxen versocht de Juffrouwe mede te mogen nemen,

het welcke hem wierdt toegestaen, soo het haer wil was,

ende anders niet. Oock waren dien dagh d'eerste brieven van

haer Ho.Mo. ende die van Hollandt, aende Graef gekomen.

Des naenoens als de Graef op mijn versoeck geresolveert was

met sijn geselschap hier des nachts op Amerongen te blijven, onder

beloften, dat ick s'anderen daeghs met de mijne wederom mede

naer Cuijlemborg soude gaen, soo ontfangh hij een brief vande Heere

gesondt, die hem verwittighde, hoe dat d'Heeren Rijxen ende Strijen, met

den Opper- ende Onderschout van Utrecht, geadsisteert met

soldaten ende dienaers, waren over den Rhijn gekomen in 't veerhuijs.

En hadden aldaer feijtelijck wegh genomen twee dienaers van

Mortagne, met intentie om d'selve over den Rhijn te sleepen

waer op het canaille opde been quam, roepende, slaetse met

knotsen doodt; ende wierde oock al ondertusschen met eenige

steenen geworpen, sulcx dat sij de twee knechts over-

leverden aende Schout van Cuijlemborg, waer over den Graef seer

ontstelt wierdt, ende gingh om die oorsaeck noch dien selven avond

naer Cuijlemborg.

S' maendaeghs, sijnde den 14 martij, ben ick op sijn Excellentie

begeerte, met de vrou van Amerongen naer Cuijlemborg gereden, ende

ontrent elf uijren gearriveert. In 't inkomen heeft den

Graef mij met groote blijdtschap verhaelt, dat alle disordres

eenige dagen te voren over dese materie gepleeght, waren

bij geleijdt, ende dat d'Heere Rijxen, ende de fiscael, ende hij, Heere
Graef vande anderen hadden contentement dat de Juffrouwe met
twee knechts van Mortagne souden overgelevert worden, ende

Mortagne met de rest, soo sij waren te bekomen; doch geseijt

wierdt al eenige dagen wegh geweest waren. Ende voort komende

in't salet, hebbe ick aldaer gevonden de twee voornoemde Heeren

die naer verwelkominge, mij het gene voorseids confirmeerden

seggende onder andere, dat noch haer Ho. Mo. noch de

Staten van Hollandts intentie noijt en was, den Graef hier

door ijet van sijn previlegien te benemen. Ende daer mede, ko-

mende tot de tafel, sijn wij gesamentlijck vande Graef civil

getracteert, toonende d'een ende d'ander seer vergenoeght te

wesen; Ende wierdt al een goedt glas wijn tusschen beijden

gedroncken. Ter wijlen wij over tafel saten wierden de twee

knechts gevanckelijck t'scheep af nade vaert gebracht;

ende de Juffrouwe prepareerde haer vast, om met d'Heeren Rijxen,

fiscael ende andere vrinden te volgen.

Ontrent twee uijren aen taefel geseten hebbende, kompt

een dienaer d'Heere Rijxen seggen, dat twee raetsheeren van't

Hof van Hollandt, geadsisteert met ontrendt dertigh

soldaten vande guarde, tusschen de vaert ende Cuijlemborg waeren;
waer op hij seijde, die vrinden sijn hier nu niet noodigh; het

werck is al beschickt; wij sullen haer laten weten, datse

willen aende vaert blijven, ende ons met de Juffrouwe ende

gevangens aldaer in wachten, op dat geen niewe moeijlijckhe-

den veroorsaeckt worden.
Des niet tegenstaende sijn ontrendt een uijr daer nae de

voornoemde Commissarissen, met de soldaten, tot Cuijlemborg geko-

men, latende de militie voorde poort in een herbergh.

De Graef sulcx verstaende, proponeerde over tafel, of hij

de genoemde Heeren wel soude durven versoucken boven te

komen, om een glas wijn met haer te drincken, 't welck bij

d'Heere Rijxen ende de fiscael wierdt goedt gevonden, den

laetsten, neffens een Edelman, tot dien eijnde derwaerts gaende;

doch de fiscael bleef wel een uijr uijt ende d'Heere Rijxe,

die noch aen tafel sat, over ende weer boodtschappen in't

oor ontfangende, seijde eijndelijck dese heeren hebben krullen,

ick sal gaen ende sien, of ick haer selfs kan boven brengen;

een half uijr daer nae sijn sij met haer vieren gelijckelijck in

't salet gekomen, ende de twee laetst gekomene mindelijck bij

den Grave ontfangen, die naer een kort compliment hem

aenseijden het subiect van hare commissie, 't welck was,

om Mortagne, de Juffrouwe, met de complicen, die geappre-

hendeert waren, of noch t‛apprehenderen stonden, nae den

Hage te vervoeren: seggende tegens den Graef, terwijl

het schip voorde Juffrouwe gereedt lagh, dat sij d'selve eerst

souden afsenden, ende hem dan wederom naerder komen spreken;

waer over ick hebbe geremarqueert dat Rijxen misnoeght

was, gevende ende ontfangende van die twee heeren malckanderen

picante woorden; ende wilde Rijxen, noch met haer inde

koets gaen, noch oock de Juffrouwe uijt haer logement gaen

halen, maer gingh met d'Heere van Langeracq ende mij te

voet nae 't schip, tusschen wegen vrij wat knorrende

op die twee Commissarissen, ende wilde eerst niet mede

t' scheep gaen, dan liet sich noch eijndelijck door den

fiscael disponeren.

Den selven avondt ontrendt 7 uijren versochten de twee

geblevene Commissarissen audientie bij den Graef, ende

leverden over de brieven van Hollandt, ende 't Hof, alwaer

ick niet present was, daer op den Graef geseijt wordt

geantwoordt te hebben, dat hij de brieven soude lesen, ende
haer met een versoeckende dien avondt te willen blijven

eten, ende dat hij met haer dan naerder soude spreken, dat

haer Edele geweijgert hebben. 



Ick met de Gravin, den Heer van Langeracq, ende de vrouwe
van Amerongen, ende andre meer, met de kaert spelende,
kompt gemelde Graef. in't gemack, ende versocht ick eens
met hem in sijn cabinet wilde gaen, gelijck ick dede
alwaer hij mij verhaelde haer, geproponeerde, ende verthoon-

de de voorschreeve brieve, in presentie van sijne drost
den Advocaet van diemen ende een van Sijne Raden, met

groode bekommernisse over de dreijgementen, die de
selve inhielden, beklagende, seer sijn ongeluck, ende ver-

socht dat ick hem wilde raden wat hier in doen soude;
ick hebb hem gefeijt, dat hij most geven satisfactie
ende contentement op t'gene versocht wierdt, en de ware

geschapentheijt vande sake d'Heeren Staten voer brieven: waer
op de graef een compliment. aende voorschreven Heer Heeft laten
maken, ende doen weten dat s'andren daeges met haer
over het subject van die brieven soude naerder

spreken, ende contentent t'geven, soo hij mij heeft geseijt
Heden den 18e. ontrent de half-thien uijren versoekt d'Heer

Stannius mij te spreken, ende komende in den Hof van
t Kasteel, sijde, naer een kleijn complemt., hoe

Swaer de saeck van Mortagne alomme bij de regering

in Hollandt werdt opgenomen; ende hoe misnoeght men

is over de proceduren die de Graef hier in houdt, ende

dat, bij aldien mortange niet geapprehendeert wierdt

hem veel onheijls was makende, ick hebbe hem

geantwoordt, dat de graef uit te beklagen ten voor te........................

een goedheit is, do?..nkmdigs........ in saken van d'justitie

als sijn geheele leven in duijtslandt opgevoedt sijnde

ende qualijck van sijn ministers gedient; ende dat ick hem

konde versekeren, dat men van hem alles soude krijgen

warse souden d'lidereren: hij versocht ick dan de

graef de voorschreven. swaerigheden eens soude voor oogen leggen

eer sij bij hem quam, gelijck hebb gedaen die mij tot

antwoordt gaf dat hij alles soude doen, wat men van hem
begeerden daer nae sijn sij bij hem gekomen, ende hebben
met den andren geresolveert Huijssverleninge doorden stadt te laeten
doen de poorten sijn voor thien uijren allomme gesloten, ende de
borgerie int geweer ...............................
2 uijren opde rade ...............................
worse, Heeren, Commissarissen , die mij met mijn gevolgen door

een van hare dinaars tot voorde poort hebben doen geleijden
naer Ameronen. ben vertrocken ende tot dien tijdt toe mor-

tagne, noch niemant van sijn complicen, kunnen attrapperen

wat vorders, leert den tijdt.

Hooch wel geboorn Heer ende Vader

U.H.Ed. gelieve mij de eere te daen, hij sijne
missive vanden 19/9e te ratificeren, desselfe
over komste inden Haege, ende hoe dat gisteren
de staeten van Hollandt over haere vacante
harges sauden disponeren, Ick wil hoopen
den Heere Kinschat niet misloopen
sal, maer dat sijn desseijn geraecken
het welcke mij anders seer het Leet soude doen

Bij aldien den goeden Ruijsch de Compnie
vanden prince van Tarante becompt
is hij geluckich, ende meriteert se inden daet
want altijdt voor een braef officier
gehouden is, ick twijfel niet of den Heere
van Momboes sal, bij aldien welderen
Lieutenant Genael vande Ruijterije mendt
groote devoiren doen om neffens ........
tuijsen Generael Majoors te wesen
doch hoope dat in sulcken kas U.H.Ed
mede sal gelieven gaet te vinden ick
daer om spreecke, ende sal ick so rasch


