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D E N O O R S P R O N C K 

V ANDE 

Ruine enAermoede 
D E R 

S P A E N S C H E 

Ñ E D E R L A N D E N ^ 
Als-mede de Aenwijíinghen der Hulp-

middélen om de íelve Landen 
wederom te heiftellen. 

Endeiridefelve te doen herleven den af-gheftorven-
Koophandel, Schip-vaercLandt-Bauw, ' t maec-

ken van Manufadureri, ende alder-hande 
Soorten van Handt-werckeri. 

Tot een Algemeyn Welvaeren vanáe Inghejetenen 
'van de felve Landen, 

terhandelt ín een t'Saraen-fpraeck' tuflclieíl 
een Idelman van Brabandt, ende een 

Koopmán v¿tn VUénderen. 
Den tweeden Druck, overfien en met mrfcheyden aen̂ he-

naeme Byvoeghfelen evermeerdert̂  

Séer cuíieus, vermaeckelick enprofijtigh om lefeií. 

T O T L U Y C K 
Ghedruckt by G E R A E R T CHOCKIER, I 





D E N 

D R U C K E R. 

T O T D E N 

L E S E R. 
leuws-gierighen Lefer , ghetrauwe 
Nederlandtíche Ghemeynten, Lief-
hebbers van hec welvaeren van U 
Vaderlandt ^ weynigh Weken ghele-
den, hebben wy dooronfen Druck 
voor de eerftemael in't; licht gebraght 

dees t'famen-fpraeck' tuffchen een E D E L M AN VAM 
B R A B A N D T en KOOPMAN VAN V L A E N -
D ¡E E N , verhandelende den OORSPRONGH 
VAN UWE R U Í N E EN A E R M O E D E , be-
nevens deaenwijfingheder H U L P M I D D E L E N 
t o t d e H E R S T E L L i N G H E . Ende fiendedatden 
Schrijverniettevergeefs totuwen dienft íijnen aer-
beydt hadde te werck gheftelt, en dat het ghetal van 
onfeafdruckfels niet ghenoeghíaem en was o m alie 
Lief hebbers mede te deylen 5 wy hebben op nieuws 
aenghevan¿hen de felve tot meerder ghetal íonder 
£ijdt-verlieá te herdrucken, íbo a!s die volghens den 
uytwijs der Tafel door den Autheur zijn vermeer-
dert , en met eenighe Byvoeghíeis verrijckt; den 
welcken in danckbaerheyt van íijnen dienft niet an
déis en wenfcht ais dat fijne Schritten by U . E . fou-
de moghen ghelefen worden met den felven oprecht» 
finnighenYver, ais hy die heeft gefchrevén, U . E. 
niet laetende ghenoeghen met die te door-bladeren, 
en hies .oí daer ter loops, een Woordt te lefen j maer 2 



voldoende aen uwen plichtjde felve gheheelick van 
deel tot deel nauwkeurigh in te fien, naer-kommen-
de 't ghene den grootften Philofooph van onfe eeuwe 
ghewenfcht heeft ten opíicht van íijne Schriften, die 
hy begeerde drye-mael gtielefen te hebben i een-mael 
tot voldoeninghe van de Nieuws-gierigheytvanden 
Lefer j een-mael tot verftaen vanden fin en meynin-
ghe vanden Schrijver; en ten left noch eep-mael o m 
ce faeck' felfs i n haer grondt te onderfqecken. Indien 
uwe gheneghentheyt o í ten minften den bandt der 
liefde enplicht van medooghen tqt uwe naetten, 
U . E, hier toe kan verwecken, wy verhopen dat (jleti 
wenfch in't kort met de daedt en Ipfbaere uytwerek-
feíen fal ghevolght worden, tot uw' alghemeyn weí-
vaeren, en meerder glorie, foo van de WereÜjcke ais 
Goddelijcke Majefteyt, wiens wenfch en wiU' voor-
namentiijck haer opfight neemt tot de liefde en wel 
gefchickte over-een komminghe tuffchen haere O n -
flexdaenen, i n welckers ghenaede wy U . E . bevéíen» 



Tefd ofu 
Vanden i^-houdtder Verfcheyden 

Materien in dees t'Samen-
Spraeck' begrepen. 

W a e r van het eerfte getal beteeckent de F o l i o , 
en hec tweede getal de Ar t i j cke l en van he t 

o n d e r í c h e y t en begin der difcourfen. 

AEnleyd'mge tot de volgen¿k Materien, ver* 
. handelende hoedanigh de Wegotieder Spaen-

[che Nederlanden behoord1 te Wefenjn dees fWeeden 
druck vermeerdert en in klíterderen Sin befchre-
ven* B e g i n t F o l . i , art . i . 

fm het vrenid* Leder,mbped4t.den O o r f p r o n c k 
vande R U INE en AERMOEDE deferN E« 
D E R L A N D E N verooYfMckt door het over-
vloedigh inbrengendervremdeGoederen, Tfraer 
door dat onfe Penmnghen nyt het Landt Vforden 
pegh ghetmken, en onfe Inlantfthe Gemejnten 
ghenmfaeckt üjn te nweten ledigh loopen fonder 
vperck̂ 'i en te vergaen by ghebrech^van befig~ 
% ^ B s g i n t F o l . 6* art . 5. 

Ym.de vremde H'jyden, en dat rbynlet anden dan 
Inlantfihe en Spaenfche of Spacnfhe Indiaen-

¡che 



Tafel of kort Begryp. 
fche Huyden behoordsn tegebraycken, met de oor~ 
{auk^vandm^ fíegintFol. l o . art. | , 

Vanáe vremde Stoffen, Cattoenen, en ander Manti-
faflturen, en dat de overvloedtghejdt van het in. 
brengen der feíve^een der voornaemfte Oorfaecken 
is van onfe Alghemejne R u i n e en Aermoede, 
V gene feer omfiandigh Wert verhandelt, en in 
dees tWeedm drucl^ grootelijckx vcmeerdert 
is. B e g i n t f o l , 13. are. 1 . 

Vande Negotie en ScBp-vaert op S M h n i e n , dat de 
felve befbnderlijck^ van meerder confideraúe en 
foordeel is dan eenighen Koop'mndel op ándete 
Q u a r ú e r e n , en boe dat doer de fe h e , niet alleen 
defeNederlanden konnen gebragbt Worden tot een 
oprechte herlevinghe; maerfelfs de glorie vande 
Spaenfche Croon door dien middel kan vaft geftelt 
y&orden, h gene m dees tT&eede'n druck feer leven" 
digh befehreven^n vermeerdert ¿í.Beg.f. 24.3.4. 

Van het Zou t , en dat men het felve belmrdein de fe 
Landcn te raffinfren ofte wit te zjeden, en Vo-at 
groot voordeel de gene van Brabandt daer uyt 
befonderltj^k foudengenieten BQg, Fol.37.art.4 

Vanden Gbe^outen Vtfch m Baringh, en ddt men de 
felv$ behoorde te v$nghe*i met Schepen paerendi 



Tafel of korc Hegry^. 
fan de fe Lauden , en Wat grootenlnterefiorifé 
Jnghefttenen anderfints moete.n onder fiaen door 
het inbrenghen van den ghéfeyden vremderí 
Vifcb. B v g i a t F o l . 45:. are. 2. 

Vanden Gemdelen Schip- rae rt op alie Landen, en 
wat mtddcl men daer toe behoorde bj te fiel-
IM* B c g i n t Fo l 54. art. i , 

Y anden Koophandeltot ghecedeerde Plaetpn en 
dere , en Benefíete yan Tranfito, daer toe dten-
fiigb' Beg in t F o l 56. art . 3. 

Vande tiranfche wynenj en dat de Rechten op dé 
felve onghevoeltgh,en de G emepten vooi deeligh 
ü)n ' Begiac Pol . 6 1 . are. 2 . 

Vanden Landsman, iLijnen Landt bauvo, Graenen 
Ve. en hoe dat men de felve bequaemelijck 
han beneficeren fonder de Ghemejnten te hela-

Jen- B c g i n t F o l . 63, art . 1 . 

merom dat de gene van H o L I ANDT hleyne 
'Rechten fteUeny het onderfcheyt tufhen de 
gelzgentheyt vande VereenighdeProvináen ende 
gene der Spmfche Ñederlanden, mitsgaders 
Ttoat in andere Landen vpert ghepleeght en hoe de 
inghefetenenaldaerghebenepeeert en de vremde 
Goederm btttfi i verboden , en verbannen-frof* 
4enl ^ g m t M ^ a i t . ^ 



Tafel ofte kort Begryp. 
Bsrnerch-Ttoeerdígh Difcours tot Bejluyt j verhandk-

leude hoe menighte qumútep van fenningheri 
jaerlijchx uyt het l andt vpordenybeghgetmkeñ 
doorhet overvloedigh inbrengen der vremde Go6~ 
deten i en wat men voornaementl'tjck confide-
reren moet tot de herfiellinghe van de fe Lan-
iem i k g í n í F o l 74. artí 3* 

m s m m 



D E N O O R S P R O N C K 

V A N D E 

R U I N E E N A E R M O E D E 
D E R . 

Spaeníche Nederlanden; 
Ais mede de Aenwyjmgen der Hulp-mid* 

delen om defehe Lauden vjeáerom 
te herftellen. 

Verhandelt in een ^Samen^praeck* tuflchett 
een Edeltnan van Brabandt, ende een 

Koopman van Vlaendercn. 

E D E L M A N V A N 8 R A B A N D T 

Y n Heer , indien ick my niet en mis-
grype, ickhebbe ontrent een Jaer ge-
leden noch eenmael d'eer' gehadt van 

í U gefelfchap, juyft oock hier op defen 
1 Wagen: allwanneer ick een befonder 
1 vergenoeginghe hebbe ghevondea 

inde handelinge die gy my alfdan hebt voorgehouden 
op verfcheyden voorvallen van onfen tijdt j maer al-
waer 't dar de Fortuyn' íelfs mijn Moeder waer, ick en 
íoude niet verhoopt hebbeneenmeerderghelucktc 

A onmioe-



S Jienkydingh, 
o n t m o e t e ñ , ais op defen tijdt d'eer van U glieifelfcííap 
te gefitetén. Ick en twijffele niet o f gy hebt genoegh 
ghéhóort dat onfe Gemeynten van Brabandt by Sijn 
Excell . verkregen hcbben , dat verícheyden Rechtea 
die van wegensSijne Majefteyt geftelt waren op de I n -
kommende Koopmanrchappen, ten grooten deele 
vermindert, ja veel geheelijck afgeftelt '¿ijn, fulckx dat 
alies fich jeghenv?ooTdighreguleert vo lgensdeLyí le 
vanden Jaere 1680. Wat dunckt U mijn Heer , en 
heeít men nu niet bekomen het gene dat de Kooplie-
den feo menighmael hebben ghewenfcht ? is dit niec 
den middel o m wederom in onfe Landen een fiori-
^ante Negotie aen te queecken,die nu foo langen tijdt 
uyt defe Nederlandtíche ghehoorfaeme Provintien, 
laeeft verbannen gheweeft. I c k b i d d e U ( d e wi j l i ck 
weet dat ghy U inden Koophandel oeffent, ende be-
íbnderlijck feer ervaren zijt in verfcheyden faecken 
die tot Welí landt ftrecken van defe Landen.) open-
baert ray nu watghevoelen ghy hier van hebt, foude 
men oyt wel "een meerder voordeelige faeck' hebben 
konnen verhopen ? 

K O O P M A N V A N V L A E N D E R E N . 
M i j n Heer ick vertrauwe defgelijckx meermaels in 

Ugefel íchap te hebben geweefi:,maer uw' beleefche-
den gaen mijne geheugenifle t e é o v e n , dewijl ick niet 
en betrauwe oyt de bequaemheyt gehatte hebben van 
met mi jn difcourfen Ü eeníghfints in vergenoeginge 
te onderhouden; hoe wel ick in alie ghelegentheden 
bereyt ben yder mijnendienftootmoedelijck te hie
den > en belonderlijckaen fulckdanighe, ais U . E. i n 
wien ick bemercke een befo nderghenegentheyt tot 
den Welftant van ons Vaderlandt. Maer mi jn Heer 
wat áengaet dat de gene van Erabandt by Sijn Excell . 
i e b b e n v e r o o r í a e c k t , datdiverfchePlaccaeten, Or-

donnaotieo 



Aenleydinghe. ^ 
donnantien en Rechten die ren inkommen gheftelt 
waeren op diííerente vremde Goederen, en Fabrijc-
quen, 2,ijn afgheffcelt, verminderr, en verfcheyden ge-
heelijck weder roepen,ick en kan niet bedencken wat 
voordeel dat men inden Koophandel daer uyt íoude 
mogen verwaghtenjjae i n tegendeel íbo men alies wel 
dooríiet, men fal niet anders konncn oordeelen, o f de 
Negotie die te voren noch eenighe hope hadde van 
eenighíints herílelt te fullea worden, iight nu geheel 
onder den voet geímeten en t'eenetmel verbannen. 

E D E L M A N . 
Wel hoe mijn Heer! foude dan het af-ftellen vande 

Inkommende Rechten fehaedelijek wefen aende 
Coramercie? 

K O O P M A N . 
Ja mijn Heer (indienick vryelijckfpreken magh) 

ick fal u feggen, dat niet alleen de Commerciedoor 
fulcke middelen is tot niet geraeckt, maer felfs dat de 
totale Ruine van ber gheheele Landt voornaement-
lijck íijn corfpronck neemt, uyt dies dat de vremde 
Goederen Fabrijcquen en Manufacturen ten I n k o m 
men i n defe Landen foo weynigh belaft z i in . 

E D £ L M A N . 
Dat valt my vremt voor mijn Heer, want veel van 

ons Landt meynen geheel ter cont ra r íen , dacrom gy 
fult my ten uytterften obligieren, indien het U ghe-
lieft my fulckx naerder te doen verftaen. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer, op dat ick met de daedt U magh doen 

blijcken dat ick my gloriere i n te volkomen aen U 
bevel, ick en w i l my niet onfchuldigen van daer aen 
te voldoen, fonderlinge in defe materiq waer van af-
hanght het algemeyn Welvaeren en waerachtige her-
ftellinge foo van onfe Nederlandtfche Provintien, die 



4 AenUjdiHghe 
onder de gchoorfaemheyt van Sijne Catholijcke Ma-
ftey t refteren, ais vande Ingefetenen vande felve. 

E n op dat ghy mijn voornemen dies te beter en 
grondelijck foude moghen begrypen, i c k f a l U voor-
áe i len een vergelijckinge of af beeldinge van diere. 

E n foüde het niet wefen een groóte fottigheyt en 
t'eeneraael befpottelijck, dat een Backer die bequame 
gelegentheyt en volle kennifíe hadde o m daghelijckx 
íulckdanige guantireyt van Broodt te Backen, dat hy 
niet alleene foude konnen vooriien 'zijn eygen Fami-
liejtnaer felts diverfche andere Menagien^waer \ íaec-
ke dat hy fijn Broodt by een ander Backer gingh koo-
pen5ende 'z.ijn eygen Meel en Terw liet verloren gaen 
fonder daer van Broodt te willen Backen, loopende 
felfs ledigh en vergaende van gebreck en Aermoede. 

Sulckx is het oock mijn Heer met de Ingefetenen 
van deíe gehoorfame Provintien; de welcke alie hun-
ne noodighéden, Waren, Fabricquen en Manufaótu-
ren , gaen koopen ofte laten inbrenghen door andere 
Natien uyt vremde Landen: daer dat alie de felve 
Goederen ghenoeghfaem, ja overvloedigh, en alfoo 
deughdelijck konnen werden ghemaeckt, gefabrijc-
queertí en gecultiveert by ons felven, i n defe Landen. 

E D E L M A N . 
Maer mi jn Heer fulckx is de maniere vande Com-

mercie. 
K O O P M A N . 

H a ! mi jn Heer met uwen oorlof ? gy mifgrypt U , 
di t en is geen Commercie die den naem van C o m -
mercie meriteert, maer een puré blentheyc van onfe 
Ghemeynten; want alfmen overweeght welcke dat 
het voordeel en profijt is vande Commercie, íbo moet 
men bekennen dat de Commercie met en beftaetin 
het koopen van eenige Goederen, maer eygentlijck 
alleen in het verkobpen» Recours 



Aenleyd'mghe. e} 

Recours nemende tot het exempel yanden Backer, 
waer van wygefprokenhebben jhe t i s buytentegen-
fegh dat deíen Backer geen profij rabie Commercie en 
íbude doen, ais hy zijn Broodt noodigh toe het onder-
houtvan fijn Familiejby een ander Backer foude gaen 
koopen:en gevolgentlijck ais wanneer onfe Gemeyn-
te hunne Goederen en noodighéden gaen koopen by 
andere vremde Natien2zy en doen ten opíicht van het 
gheheele Landt5geen waere nochteprofijtable C o m 
mercie. 

E D E L M A N . 
Wat is dan het gene dat gy een waere en profijtable 

Commercie noemt. 
K O O P M A N . 

Dat fult gy wederom afgebeek vinden i n het exem
pel vanden Backer. Een Backer dan die wyflelijck en 
voorfienigh handeltjen ghenegen is tot hetonderhout 
van fijne Familiejdie en íal zijn Broodt niet gaen koo
pen by een ander Backer; maer íal felfs van zijn Tarw* 
en Meel, Backen het Broodt 't gene niet alleenetot 
zijnFamilie noodigh is^maer felfs een meerdere quan-
titeyt om te verkoopen aen ander Perfooneniby welc-
ké middel hy fal konnen profitéren de Penningen o m 
hem en fijne Familie van alie noodighéden te voor-
fien. 

Soo oock mi jn Heewerwijlent dat de Commercie, 
die den naem van Commercie eygentlijcktoekomt^ 
behoorde íbodanigh te wden, dat de felve profijtabel 
i s , ten opficht van het geheele Landt , en datgenera-
lijck alie í ngeíetenen daer uyt voordeel en profijt m o « 
gen genieten, en niet ergens een o f weynige befonder 
Perfoonen , ghelijek als'er jeghenwoordigh veelge-
vonden worden, de welcke niet anders ais hun eygen 
voordeel en betrachten ? fonder eens de Ooge te ílaen 

A s oo 



6 Aénlejdlnghe, 

op het algemeyn welvaeren, ot den intereft van het 
publijcq. 

Soo behoorde de Commercie dan, waer van ick 
fpreke en de welcke men in defe Landen behoorde te 
he rñe l l en , tot een algemeyn profijt van alie Ingeíete-
nen, fulckx te wefen, dat wy die in ons felven vinden, 
dat is: dat de Goederen waer in dat wy handelen w i l -
len , het zy tot onfe C o n í u m p t i e , het zy om de felve 
naer andere Landen te verfenden, beboorden alie 
(emmers foo veel mogelijck is)gemaeckt en gefabrijc-
queert te worden by ons eygen Ingefetenen en onder 
de geboorfaemheyt van Sijne Catholijcke Majefteyt; 
fonder de felve Goederen uyt vremde Landen , of 
door andere Naden ons te laten aenbrengen, voor foo 
yerre ais wy die aen ons felven hebben : Ende ten re-
garde vande vremde Waren en eenighe Materien die 
wy i n defe Landen felfs niet en konnen maecken 
nochte aenqueecken en die uyt vremde Landen moe-
ten gehaek worden, dat wy diefelfs behoorden direí t 
te gaen haelen, ter plaetfe alwaer de felve waílen of 
gewonnen worden/onder die gaen koopen ter tweede 
handt, in ander Landen. 

E D E L M A N . 
Hoe wel het my fchijnt dat ick eenighíints U i n -

tentie begrype, ick bidde U echter my de faeck, inst 
bcfonder te particulariféren, op dat ick het fondament 
dies te beter magh bevatren. 

K O O P M A N . 
fólijn Heerde wij l U fulckxgelieít, ick fal U eeni

ghe vande voornaemfte Specien in ' t befonder gaen 
voorhouden: neraende ons begin VAN HET VREMD' 
LEDER. 

Is het niet om recht te fpreken een groóte dolíig-
heyt dat onfe Ingheíetenen i n defe LandenJaerliickx 

latea 



Van het vremde le Jen j 
laten inbrengen foo menige en groóte quantíteyt van 
Leder, kommende van Engelandt en andera vremde 
Qüartieren,daer dat nochtans i n defe Landen foo me
nige Huydvetters woonen, de welcke by gebreck dae 
zy-iieden hun Leder niet en konnen verkoopen, by 
na gheheelijck tot nietgeraecken: niet jegení laende 
dat het Leder 't gene in defe Landen ghemaeckt en 
bereyt word t , veel beíer en deughdelijcker i s , ais he£ 
gene dat van; vremde Landen al-bier in-ghebrachg 
wordt. 

V G E R M A N . 
Het iswaer mi jn Heer dat het Inlantfch Le 'era l 

ftercker is ais het vremde, want mijnen Schoen« 
maecker heeft my nu onlanghs een paer Schoen toe-
geftelt die hy van Engels Le'er gemaeckt hadde, maer 
fekerhjck ick en hender niet langhe van gedientge-
weeft3 in thien twaelf dagen tijdts m o í l ickdie by dea 
Lapper doen vermaecken. 

E D E L M A N . 
'tlseengemeyn fpreeck-woort, datyder zijnzeer 

gevoelt, foo doet den Voerman ooek. 
K O O P M A N . 

Het iáwaer dat den Voerman met recht hem be-
klaeght:maer indien dat hy oock wift te begrijpen het 
voorder ongemack, dat hy en alie andere Ingefetene» 
van defe Landen onder í laen moeten, ter oorfaecke 
van het vremd' Le'er, hy foude hem daer over al an-
ders beklaegen. 

E D E L M A N . 
Ick wenfehe te hooren, wat fchaede dat het vremd^ 

Le'er noch voorder aen defe Inghefetenen mede 
brenght. 

K O O P M A N . 
^ Het vrerad' Le'er ende oock alie andere vremda 

A 4 « G o e d e r e t j 



S FMI het vremde Leder. 

„ Goederen mi jn Heer die in deíe Landen ingebracht 
»> werden, üijn DE EENIGHE OORSAECK VANDE RU-
^ YNE ENDE AERMOEDE VAN DESE NEDERLAN-
3J DEN , want indien men by onfe Ingefetenen wilde 
3, gaen onderfoecken wat yder in ' t beíbnder komtte 
55 ontbreken ; fy íülíen alie en eenpaerlijck antwoor- . 
5, den , daer en is geen Gelt in't Landc, daer en isgeen 
55 Gelt in't Landt • het Landr en wy zijn inde uytteríle 
,5 Aermoede, by gebreck van Ge l t , al de Wcreldc 
5, loopt ledigh, niemant en heeft'er W e r c k , niemant 
5, en weet wat doen, daer en is niet een Styl o f te A m -
5, bacht daer men Gelt mede winnen kan j men weet 
5, niet hoe aen den koft en nootdruft te geraecken: 
5, raaer íoo men onderfoeckt wat hier van de oorfaeck 
s, is: En is het niet het overvloedigh inbrenghen van 

alie toorten van Vremde Goederen, íbo Leder ais 
,5 andcre Manufacturen en Waeren ? 

,5 Want foo veel Vremde Goederen dat men Jaer-
5» Hjckx defe Landen inbrengbt, íoo veel Penningen 
„ werdender oock Jaerlijckx uyt het Landt wegh ghe« 
j5 voert. Het Vremt Leder en alie foorten van Vrem-
„ de Goederen die men deíe Landen inbrenght, moe-
« t e n noodtíaeckelijck betaelt worden: ende aengeíien 
5, dat de Vremde Narien by ons geene Goederen ko-
3 5 m e n k o o p e n , e m m e r s í e e r w e y n i g h 5 foo draeghen 
5, fy uyt het Landt niet anders wegl^als klaer klincken-
s> deGe ld t , ' t fy Pattacons3 Ducatons of andere Pen-
5, ningen, en alíbo worden onfe Getrauwe Ingefete-
„ nen uyrgeput van alie haere middelenjenhet geheele 
„ Landt gebracht inde uytterfte Ruine en Aermoede. 

„ Oock en is het geen wonder, dat alie de Gemeyn-
„ ten klaegen dar TN moeten ledigh loopen, want alie 
„ de Goederen jíie wy gebruycken worden in ghe-
„ brocht uyt andere Landen^gemaecki ende gefabrijc-

„ queert 
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>, queert l í jnde by de Vremde Na t i en , gelijck ick al-

reede gefeyt hebbe dat ten opfichü van het menigh-
vuldigh Vremd'Leder dat aihier wert ingebracht, 
de Huydvetters van deíen Lande, niet en konnen 

„ fubfiftéren : 'tgene in't regard vande andere Goe-
Í, deren oock alfoo is geíchiedende. 

„ Ende overfulckx het is van noode, dat íoo wel het 
?5 Vremde Leder a!s alie andere Goederen die w y a l -
„ hier i n het Landc aen ons eyghen zijn hebbende, 
5, ofreby ons konnen gemaeckt ofre ghefabrijcqueert 
,5Worden,teninkommenin defe Landen met ghe-
„ noeghíame Rechten belaft ofce van alhier verban-

nenworden. 
E D E L M A N . 

Ick verftaen feer wel dat dit alies aende Ingefetenen 
feer fchaedelijck is 3 maer ick geloove dat de Schoen-
maeckers niet geerne íouden hooren, dat men het 
Vremde Leder ten inkommcn belaften ofce uyt den 
Landeverbannenfoade, want her mochce gebeuren 
dat het Leder van defe Landen daer door foude dier-
der worden. 

K O O P M A N . 
Geenfinrs mi in Heer, het Leder van defe Landen 

en fal daerom niet dierder , maer beter koop worden; 
want de Huydvetters die nu Jaerlijckx feer weynigh 
Le'er verkoopen, íouden alfdan op yder jaer groóte 
quanciteyt en raenichte Le'er ven ten , en her isaen 
yder bekent dat de groóte neeringe den goeden koop 
maeckt. 

Boven dien het is een groóte blentheyt vande 
Schoen maeckers dat fy het Le'er gaen koopen aende 
Vremde Natien die het Gelt uyt het Landr draghen , 
' t gene dat men noyt wederora en krijght: daer dat ak 
wanneer zy hun L e e r gaen koopea by de Inlanrlche 

Huyd^ 
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Huydvetters en Leertauwers, 7,y hoope hebben dat 
het Gelt ( ' t gene zy aende Huydvetters voor het Leer 
gegeven hebben) metter tijdt wederom fullen krygen. 

Wantalswanneer datden Inlandtfchen Huydvetter 
en Leertauwerzijn Gelt ontfanght vanden Schoen-
tnaecker voor het Leder datzy verkocht hebben: den 
Huydvetter en Leertauwer gaen met het felve Gelt^en 
koopen (boven hunne nieuwe provifie van Huyden) 
daer vooren Graen, Boter, Vleefch, Kleederen ende 
andere diergelijche Goederen die zy van noode heb
ben j en de gene aen wien den Huydvetter en Leer
tauwer defe Goederen koopt , koromen wederom foo 
welby den Schoen-maecker, a l byde gene van an
dere Stylen en Neeringen, ora Schoenen ende andere 
hunne noodighéden te koopen,fulckx dat foo wel den 
Schoen-maecker ais alie andere Gemeynten daer van 
profiréren \ ais dependérende alie aen elckanderen. 

Ende ter con t ra r ié , ais wanneer den Schoen-maec
ker geen ^nder Le'er en gebruyckt, ais het gene dat al 
hier ayt Vremde Landen gebracht wordt , 't Gelt dat 
hy daer voor betaelt > gaet by de Vremde Natien-. fon
der dat eenighe Ingefetenen van defen Lande daer van 
profv érenjlulckx dat de Lieden by ghebreck van Pen-
ningen moeten laeten Schoenen te doen maecken , 
ais mede oock andere noodighéden te koopen, ende 
gevolgentlijck wcrt foo wel den Schoen-maecker ais 
alie andere Ingefetenen van wat Styl ofte Negotie die 
wefen, hier door feer befehaedight en verkort. 

E D E L M A N . 

Ick bekenne het fondament van uwe redenen,maei? 
aengcfien dat U . L . betoont de groóte fchaede ende 
Ruine die de Gemeynten moeten onderftaen, ten op-
ficfate vande Penningen die uyt het Landt getrockea 

worden 
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worden door de Vremde Goederen, alhier i n k o m -
mende, ende wefende ten propoí le van het Leder; 
foo wenfchte ick wel d a t U . L my oocktoonen wilde 
eenen middel o m alhier i n defe Landen te brengen 
onbereyde Huyden, waer van dat het Leder moet ge-
maeckt ofte bereydt worden, acngefien dat men alhier 
te Lande van ons eygen geen genoeghfaerae Huyden 
enzijnhebbende, omfulcke abondantie van Leder 
te bereyden ais men van noode heeft. Ghelijek geíién 
wort dat Jaerlijckx in defe Landen ingebracht worde 
men ichte ende groóte quantiteyt van Yerfche ende 
andere Vremde Huyden, waer door dat oock een me-
nichte van Penningen uyt het Landt getrocken wor
den. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer ick weet feer wel dat wy alhier in't N e -

derlandt van ons eyghen niet genoeghfaem van Huy
den vooríien en z i j n , oock moet ick toeílaen dat de 
menichte van Vremde Huyden die alhier te Lande 
ingebracht worden van Yerlant ende andere Quartie-
ren feer fehaedelijek zijn aen onfe Ingefetenen 
voor foo veele door de felve, de Penningen feer over-
vloedigh uyt defe Landen wegh getrocken worden. 

Maer men kan feer lichtelijek daer in oock voor-
fien,belaftende niet alleene het gefeyde Vremt Leder, 
maer oock de felve Yerfche Huyden ten inkommen 
met een fwaer ende genoeghfaem Red^ende laeten-
de vry inkommen de Huyden , kommende van 
Spaignien ende de Spaenfche índién , van waer dat 
men genoeghfaeme abondantie van Huyden kan be» 
kommen , om in defe Landen tot Leder te bereyden. 

Sijnde bekent aen eenyder, emmers de gene die 
maer de alderminfte kenniffe hebben vande N e -
gotie, dat voor alie de Goederen die men van Spaig-
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r í e n alhier is ontbiedende, noytgeenPenninghen 
van defe Landen naer Spaignien en werden gheíbn-
den, maer i n teghendeel raen fent van defe Landen 
•naer Spaignien niet anders ais differente van onfe ey-
gen M a n u t a d u r e n , í o o f 'anten, Lynwaet,Fufteynen, 
Zayen, ais andere Hantwerck ende Goederen. 

Sulckx dat loo wanneer ais men alhier te Lande 
niet anders bereyden en fal ais Spaenfche ende Spaen-
fche índiaeníche Huyden , het Gelr dat Jaerlijckx te-
gcnwoordigh door het inbrengen vande vremde Yer-
íche en andere Huyden en Leder uyt defe Landen 
ghetrocken wordt , fal alfdan alhier te Lande bly ven, 
ende oníe Ingefetenen fallen daer en boven foo veel 
te meer hunné Hant-wercken ende Manufaduren 
naer Spagnien beneficieren en verkoopen , midts dat 
de Negorie en Schip-vaert op Spaignen dies te meer 
fal aenwaíTen. Boven dat onfe íníandtfche Huyd-
vetters, ais wanneer dat 7jy Spaenfche Indiaenfche 
Huyden tot Leder bereyden,het íelve veel beter koop 
konnen verkoopen ais het Leder 't gene zy teghen-
woordigh vande YeríTche en andere Huyden Vetten, 
gelijck ais i n Brabandt wert ghefien ende oock befon-
derlijck binnen Mechelen, alwaer de Huydvetters 
niet anders en bereyden dan Indiaenfche Huyden, 
dat zy hun Leder verkoopen twee á dry ftuyvers beter 
koop op yder pont ais het Leder het gene van Yerfche 
Huyden wert gevet, boven dat het Mechéis ot í n -
diaens Leder alíbo goet en deughdelijck i s , ais eenigh 
ander Leder foude konnen welen 

E D E L M A N . 
M i j n Heer terwijlent ick voor ais noch geen rede-

nen en fien om de gefondeerthede van U propofitien 
te weder-leggen : laet ons (indien hetUgelieft) het 
gevolgh van u difcours hooren. 

K O O P . 
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K O O P M A N . 

Het gene wy hier vooren ghehandelt hébben van 
het vremd' Leder ende Huyden, verftaet íigh oock 
al íbo ten opíichre van veele ende generaeíijck alie 
andere vremde Goederen die hier rert Lande in-ge-
braghc worden,want gelijck ick gefevt hebbcvdai door 
het in-brengen van het vremde Leder ende Huyden, 
het Geldt uyt defe L anden werdt wegh-ghctrockenj 
foo gheíchíet hec felve oock door hec in brengen van 
alie vremde Manufaóturen^ die van Engelant, Vranc-
kerijck ais andere omgeíeghen Landcn al-hier in ghe-
braghc ende gedebiteert worden. 

W i e fal oyt genoegh aem konnen befcbrijven, ofte 
wat Tonge is'er bequaem.om uyc te fpreken de fchae-
de die de vremde Manufaduren a!hier te Lande inge-
broghtí veroorfaeckt ende gecaufeert hebben? fy heb-
ben gebraght tot de uytteríle Aermoedejende verban-
nen een ghetal van foo veel duyfenden, jae honderdt 
duyfenden Menfchen, de welcke i n defe Landen heb
ben gewoont,ende hun met hunnen aenhangh, ende 
alie Ingefetenen onder-houden endedoen leven;door 
de Fabrijeque die zy waeren doende inde felve Ma-
n u t á d u r e n , ais Laeckenen, Bayen, Zaeyen ende an
dere diergeliicke, ende alie íoorten van Stoffen die zy 
Waeren maeckende, 

Ick hebbe onlanghs noch ghehoort uyt den M o n t 
vande Dekens ende Gefworen van't Ambacht ende 
Fabrijcqueder Laeckenen binnen Mechelen, datzy 
op hunne oudeRegifters zijn bevindende,datin voor-
leden t i jden, alleen binnen de felve Stadt (ick laete 
onaengheroert alie de andere Steden) zijn gheweeft 
t eender tijdt dry duyfent twee hondert Getauwen die 
gefamentlijck ende daeghelijckx waeren Werckende 
tot het maecken en bcreyden van Laeckenen, waer 

door 



1 4 Vande Vremde Stojfen ofte Manufacturen. 
door dat i n t werck onderhouden ende gemaintineert 
wierden, vier en veerrigh duyfent en ácht hondert 
Menfcben, a l sdependé rendevanyderGe tauwvee r -
thien Perfoonen, ibo Mannen, Vrauwen, ais Kinde-
ren: dit grooc getal (ó lieven Godc! wie fal fulckx oye _ 
ghenoeghíaem konnen beldaegen ) is nu gheheelijck 
verbannen, ende tot de uytterfte Ruine ghebraght, 
want in plaetfe van de vooríeyde drye duyíendt twee 
hondert Ghcrauwen, en refteert alleenelijck maer 
omrent de denigh vande felve, foo dat in plaetfe waer 
van re vooren honderden Meníchen in't Werck on
derhouden wierden, eenen Menfch alleen hem ais 
nu qualijck weet bcíigh te houdcn jofte aenden koft te 
kommea. 

Is dit al foo ten aenfien vande Sradt Mechelen alleé 
wat fal het wefen ten regarde van het geheele Landt 
ende generaelijck alie de Steden ais Leuven, BruíTel, 
Antwerpen, Ghendt, Bruggbe, en ontallelijck andere, 
die alie ende yder befonderlijck in defe ende dierge-
lijcke Fabrijcquen ende Handt-wercken, íoo van 
Laeckenen ais alie andere Manuíaóturen feer uyt-ne-
mende hebben gheflorigeert, ende waer-van menais 
nu feer weynighe, jae geen overblijfsels en weet te y in-
den? Het getal der Letteren is te kleyn om de raenigh-
vuldighe grootheden defer Ruine te konnen befehrij-
ven , nochte ?een fpraeck'en is'er die genoeghfaeme 
woorden heeft om uyt te fpreken de beklaeghelickheyt 
van diere. W i e fal konnen tellen oíte nombré ren het 
gbetal der aerrae ende behoeftighe Menfcben, die 
men jegenwoordelijck i n defe onfe Nederlanden is 
vindende,ledigb loopende ende vergaende by gebreck 
van befigbeyt otte werck ? Ende wie fal konnen bere-
kenen de meniebte van Penningen die men jaerlickx 
wegh-voert uyt defe Landen tot de gene vande vrera-

0 de 
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de ,Tnct de welck de gefeyde inwoonendé aértne ende 
behoeftighe fbuden konnen ghemainteneerr worden, 
daer i n tegendeel de Ai gheíetenen ende Vremde N a -
tiea de felve ais nu proffijtéren, ende hunne Handei 
daer-mede re meer vafte ítellen toe onfe meerdere 
verdmckinghe ende geheel verderf. 

E D E L M A N . 
Ha! mijn Heer hier hebt gy waerl?ck getreft den oor-

fpronck van onfe tegenwoordige Ruine ,wel te recht 
moet ick bekennen dathetovervloedighinbrengen 
der vremde Goederen de ooifaeck is van onfe ver* 
druckmge, en Aermoede, voorwaer foo ick alfnu op 
U vermaen desfaeek wel inf len, ick en kan my nier 
genoegh verwonderen5over onfe foo langh gedeurde, 
verblentheyt; lieven Godt ais men gaet bedencken 
den ítaet waer in onfe Nederlandtfche Provintien i n 
voorleden tijdt hebben geweeft, en die vergelijcken 
by de gene van onfen tijdt, het getal van Argus oogen 
is te kleyn om het onderfcheyt genoeghfaem te kon
nen af-üen. Waer is alfnu vervloghen dientijdt als 
wanneer dar de Faem alleen van onfe Machr.een 
bchrick was van ander Volckeren, 

M y komt oock in'r geheugen dat ick weynigh tiide 
gheleden in Lipfius ghelefen hebbe dat entrene den 
Jaere 13 50. ais wanneer lan den derden Hertogh van 
ürabandt was, binnen Leuven alfdan oock wel 011-
trent de vier duyfent Getauwen t'eender geweeft, en 
daegehjckx tot het maecken vanLaeckenen gewerckt 
hebben, foo dat alfdan oock beth dan vijftigh duyfent 
Menfchen daer door wierdenin' twerckonderhou-

V O E R M A N . 
ePnaf^ljn ^ e e ¿ i c k hebbe miinen Groot-Vaeder die 
cea le^r QUdtManwasinfijnjonckheythooren ver-

haelen 
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haden dat i n voorleden tijden in Brabandt en Viaen-
deren íulck een groot ghetal van Wevers is gheweeít^ 
dar de Magiftraten vande Sreden moeftenaende an-
dere Ghemeynten ver hieden datter niemant tuílchen 
twaif en een aren foude langhit de Straten gaen, want 
de Poorten en Straten warcn te kleyn om al de We» 
vers s'noens van hun werck te komen , en daer weder 
naertoe tegaen 

E D E L M A N . 
W e l Voerman weet gy oock al vanden ouden tijdt 

te fpreken-
V O E R M A N . 

M i j n Heer ick en weet niet veel vanden ouden 
noch vanden nieuwe n tijdt te íegghen, maer ick fien 
wel dat van jaer tot Jaer den tijdt hoe langher hoe 
ílechter gaet> en mij n platre Beurfe felfs fal getuygenis 
geven dat mijn Heer gelijck heeft. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer indien dat alie onfe Nederlantfche Ge-

mevnten foo wel ais oníen Voerman konden begry-
pen den oor ípronck van hun eyghen Ruine en Ar-
moede.en dat zy maer eenige de minfte genegentheyl 
hadde om de feive defe Lauden wederom te brengen 
tot een oprechte erievinghe, ick meyne dat men in 
korte Jaeren alie onfe Ingefctenen feer haeft fouden 
fien indcn overvloet van Werck en Penningen/tgene 
nu het eenigh gebreck is waer over men tegenwoor-
dieh een yder foo leer hoort klaegen! 

E D E L M A N . 
Ick weet feer wel dater veel van de Ghemeynten 

feer onwerende en blent zijn5niei willende gedoghen> 
dat men de vremde Goederen ten inkommen foude 
belallen, gelijcfc wy nu weynigen tijdt geleden,de ex-
erapels daer van geüen hcbben» maer indien dat hun 

r • de 
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de faeckwezentlijckwierdevertoont, ickmeynedat 
zy Ücht van gevoelen foude veranderen. 

K O O P M A N . 
Dat vertrouwe ick oock mi jn Heer; maer alwaer't 

dat de Menfchen foo onverftandigh waeren, dat 2.y 
niet en konden begrypen dat het op-ftellen vande 
Rechten op de vremde Goederen ons en alie Ingefe-
tenen feer noodigh en voordeeligh i s , foo íbuder ech-
ter noch een middel bly ven om ons te helpen > die 
eygentlijck maer en dependeert aen onfen eyghen 
vryen W i l l e . 

Dat is 3 waer ' t by aldien, dat alie Menfchen en yder 
in't befonder noyt geen vremde Manufaób reno f t e 
andere Goederen en kochteofteghebruyckte; niet 
anders koopendeen gebruyckende dan Stoffen , M a -
nufaduren en andere Goederen die hier i n het Landt 
ghemaeckt worden , foo íoude ons arm en geruíneert 
l a n d t in zijn eygen íich íelven herfteílen. 

Confidereert mijn Heer , dat alié dé Kleederen die 
wy aen ons Lichaem ghebruycken, tot den Hoe ten 
Kouí íen encluys, alie zijn Stoffen die gemaeckt wor
den i n vremde Landen, en laet ons berékenen hoe 
veel Gelt dat yder Menfch beíonderlijck Jaerlijckx 
uyt-geeft tot het koopen van íijne Kleederen, wy 
fullen vinden een oneyndelijck getal van Penningen,-
ende alie defe Penningen werden wegh ghevoert uyt 
ons Landt tot de vremde Na t i en , en verooríáecken 
alhier een groóte Armoede en Ruine onder onfe 
Ingefetenen. 

Waer't faecke dan,dat wy alie en yder beíonderlijck 
tot onfe Kleederen, niet anders en kochte nochte en 
ghebruyckte dan Inlandtfche Stoffen, Laeckenen, 
Zaeyen, Kemels-hairen, Zyden , Brocaden, Linten , 
H o e d e n , K o u í r e n , e n andere dierghelijcke tot onfe 

B Kieedingen 
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Kleedingen en onderhout des Lichaems noodigh 
werende5alle de Penningen die wy daer voor fouden 
betaelen,íbuden i n het Landt blyvenjen wy íouden op 
íijn tijdt de felve Penninghen die wy aen onfe Ingefe
tenen uytgegeven hebben, wederom krygen, want ais 
onfe Inlandtfche Wevers van Penninghen fouden 
vooríien zijn, den Backer, den Drauwer, den Landts-
man , en gevolgentlijck oock den Edclman , en alie 
fooiten Van Ambachten, fouden vanden Wever we
derom de felve Penningh en ( voor andere Waeren) 
ontfangen, daer ter contrarié de Penninghen die Wy 
uyt-gheven aende vremde StofFen, door de ^vrem
de Natien worden wegh-gevoert, fondor dat wy hope 
hebben vande felve oyt wederom te ontfangen , want 
de Vremdclingcn by ons geen goet en komraen koo-
pen, gelijck wy meermaels hebben gefeyt. 

E D E L M A N . 
Ick verflaen feer wel U meyi í inge , maer wat mid-

del o m onfe onwerende G hemey nten fulckx alie ken-
baer te maecken> my dunckt het waere noodigh dat de 
Predikanten fulckx op den Stoel verkondighde5op dat 
•alie Menfchen fouden konnen verílaen de oorfaecke 
van hun eygen Ru ine , en hoe dat yder in ' t befonder 
daer van oorfaeck is, en hoe dar wy leer lichtelijek ons 
eyghen felfs konnen helpen ; maer ick vreeíe dat de 
Geeftelijckheyt ons daer tegen fal leggen, dat zy meer 
de Goddelijcke ais de Poliiijcke Regelen behoorente 
Predicken. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer , ick kome met u ghevoelen over een» 

maer de faeck' die wy verhandelen, is niet alleen Po-
l i t i j c q , maer oock feer Goddeli jck, ' t is waer wy zijn 
van ProfeíTie geen Theologanten o m fulckx te ver-
•handelen ? maer ick hoore nauwelijckx een Serraoen 
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o f de mateíie daer wy vanípreken wor tooéka ldaer 
verhahdelt, 

Het is een oudt Chriftelijck en oock een Heyligh 
gebmyck, dat in alie Sermoenen ofte Predicatien,den 
Predicant recommandeert de Charitate tot de Arme 
en behoeftighe Menfchenjen gewoonelijckde A r m -
Meefters en Difch-Meeíters gaen ront de KerGk',oni 
teontfangen dejonften vande Toehoorders; maer en 
fien wy niet dat de Penninghen die aldaer ghejont en 
ontfangen worden,in't miní le deel niet genoeghfaernt 
en z.ijn,om alie de Arme en behoeftige Menfcben die 
in ons Landt ghevonden worden, te fpijfen, en van 
hunnen nootdruft te onderhouden ? en fien wy oock 
nietdagelijckx menichte van Arme Menfcben, jonge 
en kloecke Lieden bequaem om te Wercken, langbft 
de Straeten en aen onfe Deuren komen veríbecken 
een Aelmoeí íe , of te Charitate 5 icklaetonverlet hen 
oneyndelijck getal vande gene die ais Aert-wormkens 
met hun Kinderen t'huys blyven, levcnde by een 
ílüxken droogb Roggen Broot>en een dronckWaters 
(als-wannecr dat zy noch foo veel konnen bekomen) 
ais hun fchaemende ymandt tot aííiítentie in hunne 
droef heyt en grooten noodt te verfoecken. 

En loude het dan niet feer Heyligh en Godtvrucb -
tigh gedaen wefen van eenen Predicantjdat hy i n íijne 
Sermoenen de Toehoorders vermaende o m alfulcke 
middelen i n het werck le ftellen 5 waer mede dat foo 
nienige Arme Menfcben foudenonderhouden wor
den ? fekerlijck ais ick defe íaecke wel coníiderére, my 
dunckt dat wy alie i n Confcientie daer toe verbonden 

, fcijn» 
V O E R M A N . 

M i j n Heerjde Predicanten zullen van my niet veel 
konnen p r e d i c e » ? want gby fiet al wat ick aen mi ja 
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Li j fhebbe , is Lijnwaet dat hier i n het Landt glie-
maecktiSjenmijnen beften Laecken Rock die ick 
fhuyshebbe isoock tot Ghendt geweven.maer'droes-
k o p , hoe fouden de Joffvrauwen het moeten hooren > 
diealtijt'dede mode van Parijs willen volghen, jae 
m i j n ^Vi j f felís en foude niet konnen vry-gaen, want 
íy heeft i n d'ander Weke een nieuwen Cattoenen 
Voorfchoot gekocht, 'c is goet dat ick nu beter geleert 
b e n , ick fal foo haeft ais ick t'huys komen, dát gecou-
leurt Serpente Vel gaen verbranden. 

E D E L M A N . 
Het fchijnt dat onfen Voerman de Haerlemfché 

Courant geleíen heeft, want uyt Venetien wert ghe-
fchreven dat aldaer i n Stadt, gevonden 7,ijnde eenighe 
ftucken Laecken die in vremde quartieren waeren ge-
tabdjcqueert, de gene van dédrapperye aldaer de felve 
Openbaer op S. Marcus M a rd ten thoon van al de we-
reldt , hebben doen verbranden, 

K O O P M A N . 
Het waer te wenfchen datmen i n defe Landen 

íulck-damge Exempelen naer volghden, en waerlijck 
den goeden y ver van onfen Voerman kan niet ghe-
noegh geprefen worden, want de vremde Cattoene 
Lynwaeten die men foo overvloedigh, foo wi t ais ge-
couleurt defe Landen inbrenght, fijn een oprecht Fe-
tiijn o m het over-gebleven deel van onfe Fabnjcqueft 

teenemael ortderden'voette frnijtsn. 
Het fchijnt noch niet genoegh te wefen dat de 

Fabrijcquen der Wol le o f Manutadturen geheelijck 
uyt onfe Landen verbannen " i i j n , maer he t kleyn deel 
van onfe over-gebleven Fabrijcque der Lynwaten 
moet oock tataliter verdiftrueert worden. 

E n fiet raen niet dat de Lieden die hun voor-tijts te 
yreden bielden raet een Voorfchoot van Inlants blauw 

Lynwaet 
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Lynwaet , als-nu alie niec anders en gebruyckenals ge-
couleurde Cattoenen. Wat fiet men oock niet een 
menichte van witte gebleyckte Cattoenen Jaerlijcx: 
defe Landen i n k o m m e n , en i n plaets van Lynwaet 
gebruycken? H a ! wat helfche toverye heeft onfe Inge-
fctenen tot defe verblentheyt gebracht. 

E D E L M A N . 
Het fchijnt mi jn Heer dat den goeden koop vande 

Cattoenen hier van de oorfaeck is. 
K O O P M A R 

H a ! vervloeckelijcken goeden k o o p , wel te rechfc 
feght het Nederlants Spreeck-woort, 

Den goekpop is een pe ( i , 
£n dier in ejgen Wefen , 
Een deughdigh Goedí is bep, 
I « dient voor a! geprefen, 

isdedeughten meerder weerdevan onfe Inlantfche 
Lynwaten niet verre te prijCen boven de gene vande 
Cattoenen? 

E D E L M A N . 
M i j n Heer ick moet met U bekennenadat defe 

dolle verblentheyt niet langer lijdelijck en is , endac 
den noot teenemael verheyft dat by den eenen o f den 
anderen middel, daer in tijdelijck wort voorfien, want 
niet alleen onfe Inlantfche Lynwaten daer door tee* 
nemaelin ruine werden gebraeht: maer alderhande 
foortenvan Fabrijcquen werden beftormt, door de 
over-vloedigheyt der vremde Cattoenen.' 

En fiet men niet wat fchaede dat onfe Inlantfche 
Gouden-le'er-maeckersenTapijtfieren, door dege-
couleurde Cattoenen aengedaen wor t , de wi j l men i n 
plaets van Gouden-leer o f Tapijt geheele Camers daer 
mede íiet behangen: Boven de menighvuldighe be-

B % Jaanghfels 
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hanghfels van Ledicanten, Dekens, Tafel-kleeren en 
andere diergelijcke hebruyckelijckheden, die daer van 
foo overvloedigh werden geraaecktjalsmede Rocken, 
Camer-mantels, en geheele Kleedingen, tot groot 
nadeel van alie Fabrijcquen en befonderlijck oock tot 
een ruine der Inlantfche Brocaden en Zijden-ftoffen. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer U vermaen vande Inlantfche Brocaden 

en Zijde ftoffen doet ray gedencken, dat niet alleen 
de vremde Cattoenen een groóte ooríaeck zijn van 
de ruine der felve, maer de vremde Brocaden en 
Zijden'ftoíFen íelfs, worden in meerder achtbaerheyt 
geftelt ais de gene van defen Lande. 

U . E. heeftmy ter í lontge leytda t het fchijnt dat 
den goeden koop onfe Ingefetenen foude verblenden, 
maerickfal U een geíchiedenis gaen voorhouden, 
die ons leeren fal dat nielToo veel den goeden koop ais 
de verwaende ydelheyt daer van den oorípronck is ? 

Sekeren Vriendt van Antwerpen heeft kort 
geleden my omílandigh beveí l ight , dat aldaer was 
woonende, onder andere, fekeren perfoon die naer 
de konftfeer naturelijck en deughdelijck alderhande 
foorten vanZijde-ftoífen en Brocaden was maekende, 
E n geburende dar hy by figh had'verfcheyde fchoone 
en konftighe í lucken Brocaden, die hy gemaeckí en 
by nae gheheel Antwerpen door al o m te koop 
hadde laten draghen, heeft hy de feive(niet jegenftaen-
de> hy die voor een kleynen prijs hadde geprelenteerc) 
nergens konnen verkoopen, tot dat eyndelijck hln-
nen Antwerpen is gehkomen fekeren Franfman, die 
hemal defe í lucken heeft af-gekocht,- defen Franf
man mer alie derfelve ftucken vertrocken zijnde naer 
Caroeryck of elders i n Vranckrijck heeft hy aldaer de 
fee^e ftucken met een dobbei winfte verkocht* en al 
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de ílechfte ftucken vanden geheelen hoop, wede roni, 
geíonden aen eenighe van l i jn Vrienden o f Corref-
pondenten tot Antwerpen , hun verfekerende 
dat defe ftucken waeren vande alder-befte Brocaden 
en van de nieuwfte moden die binnen Parys o t 
elders in Vranckrijck i n dien tijdt wierden Gefabrijc-' 
queert. Terftont op het arrivement van defe nieuwe 
Parijl'che mode, worden de principale Joffvrauwea 
van Antwerpen ghewaerfchouwt , yder ghelo-
vende dat de felve wefentlijck binnen Parys ghe-
weven waeren, hebben al de JoíFvrauwen eenfweeghs 
hundaervanvoorfien,endefelve betaelt veel raeer 
ais datfy die te voorcn binnen Antwerpen kondea 
koopen, i n ' t k o r t , al de ghene die defe nieuwe Pa-
rij fche mode niet naer en volghden, wierden uyt-ghe-
maeckt voor Hypocrijten ofc Slecht-hoofden en ais, 
niet wetendewatdemode was; oníen goeden M a n 
die defe Brocaden met eygen handen hadde gemaeckc 
fiende door geheel de Stadt fijn Fabrijcque alfnuin, 
fulck een groóte achtbaerheyt, ten opíichte dat die. 
met den naerai van PARYS gemafquert was, heefc 
figh gepraemt gevonden defen blent-doeck van de 
ooghen af te doen, en aen eenighe joJSVrauwen heC 
rcchtveerdigh bedrogh teopenbaeren, voornaement* 
iijck by de gene aen wien hy de felve te vooren hadde 
laeten prefcntéren. 

E D E L M A N . 
Maer mijo Heer roy verwondert dat defe Jofívrau-1 

wenalsfy te vooren defe Stoffen gefien hadde, daes1 
mer niet en bemerckte dat dit de felve waeren. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer het iswaer dat men hun te vooren de 

felve Stoffen wefentlijck hadde getoont, maer Godc 
weetjofzyalfdaaoytde moeyt hadden wil len doeia. 
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ora de felve te beí icht ighen, wanr gelijck ais die daer 
mer om den naem van P A R Y s feer begeert wierden 
íbo oock te vooren wierden de felve o m den naem 
van A N T W E R P E N nietgewilt. 

E D E L M A N . 
ó Blende ydelheyc i ó forre verwaentheyt! waer 

laeten de Menfchen hun verleyden ? voor waer nu fien 
ick dar niet den goeden koop maer een dolle rafernye 
al dees misbruycken in-voert. Nie t te vergeets ftaet'er 
gefchreven j Ña de mate der Sonde, fal de mate der Plae-
ghen ypefen. Wat hebben wy ons foo leer te beklaghen 
vanden Goddelijcken Geeííel die wy nu foo veel Jae-
ren door de Franfche Wapenen hebben moeten dra. 
ghen, zijn onfe boosheden daer van niet een genoegh-
laeme oorfaeck ? de hoveerdye die Godt felfs i n den 
Hemel niet en heeft konnen lijden , fal hydan die 
gedogheninfooeen kleyn gedeelte van't Aerderijck 
t gene jegenwoordigh niet alleen ten opíicht van den 

Hemel , maerfelts ten aenfien van het min í l e Landt-
í chap , ais eenen niet wert verworpen ? 6 ! Menfch 
ó Nederlandtfche Geraeyntendoet open U verblent-
doeckte Ooghen! hoe langh fult ghy noch blyven l ig-
ghen i n den flaep van dees vervloeckelijcke uytfinni-
gheyt?voorwaer het gevoel van onfe miferie behoorde 
onsweltedoen ontwaecken. 

Dan mijn Heer terwijlent wy beyde hier in van een 
gevoelen zijn, laet ons ygelijck tot het e f íed van defei^ 
aenmanen, en nier m i n van onfen kant volgens het 
uytterfte van ons vermogen, daer toe alies by-ftellen 
' t gene Godt en de Narure aen onfe kleynheyt heeft 
verleent,en ondertuííchen voort-gaen met het ver-
vol^h van onfe handelinghe. 

En aengefien ghy hier vooren hebt gefproken vaft 
den Schip-vaert en Negocie op Spaignen, is dan defe 
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Vande Negotk en Sclip vaert op Spalgnlen. 15* 
Negotie beíonderlijck van meerder confideratie dan 
den Koop-handel op ander quarrieren. 

K O O P M A N . 
M i j n Heerjde Negotie die wy op ander Quartieren 

doen, ais op Vrancknjck 5 Engelandt, Hollandt , en 
andere Landen, en is waerlijck geen Negot ie , want 
wy geen of weynigh Goederen daer naer toe en voe-
ren , maer wel Goederen van daer laeten naer hier 
k o m m e n , daer vooren dat de Penninghen uyt ons 
Landt wegh getrocken worden, maer den Koophan-
del die wy op Spaignien dry ven , is waerlijck een op-
rechte Negotie, waer uyt w y voordeel trecken 5 want 
ick hebbe alreede ghefeyt dat wy naer Spaignien noyt 
geen Gelt en í e n d e n , maer ter contrarié onfe Manu-
tadluren van Lynwaet , Kanten , Zayen sBayen , & c . 
daer vooren dat wy felfs het Gelt trecken uyt Spaig
nien naer onfe Landen. 

Ende waerlijck indien wy geen Negotie op Spaig
nien waeren dry vende, in korte Jaeren íoude men i n 
ons Nederlant niet een ftuy ver Gelt weten te vinden, 
want al het Gelt dat wyinonsNederlandtkryghen 
komt alleenelijck uyt Spaignien voor onfe Manu-
fad:uren,die wy daer henen met onfe Schepen fendenj 
hoe wel dat de Spaenfche Negotie by ons tegenwoor-
digh oock foo kleyn is , dat het Gel t ' t gene wy uyt 
Spaignien ontfanghen feer weynigh i s , t enaenf íen 
vande menighe Penningen die continuélijck uyt ons 
Landt worden wegh getrocken in voldoeninge vande 
vremde Goederen, alhier ingebracht wordende, foo 
dat onfe Landen van tijt tot tijt hoe langer hoe rneer 
werden verarmt en geruíneert. 

Dat meer is men foude vryelijck en ifjet de waer-
feeyt moghen fegghen, dat niet alleen den welílant 
van defeNederlandtfche gehoorfanieProvintienJmaer 
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felfs de glorie vande Spaenfche Croon ' kan vaft geñdC 
wordcn by middelvaneen welghefchickteengoede 
over-een-komende Handelinghe, die men tuffchen 
beyde defe onderdanighe Landtfchappen van Sijne 
Majeíteyt met een wel geregelde hoedaenigheyt foude 
dryven. 

E D E L M A N . 
Welcke T-ijn dan de voornaemíte middelen die gy 

begeert tot lulck een eynde in ' t werck gfaeílelt te 
hebben? 

K O O P M A N . 
M i j n Heer , U is ghenoegh bekent dat Sijne Cato-

lijcke Marboven de menighvuldige Koninckrijcken 
en Lantfchappen die aen íijne onderdanigheyt onder-
worpen z i j n , het ghebieí en eygendom heeft van foo 
een onmetelijcke gedeelte des Werelts, 'tgene om íijn 
grootheyt en nieuwe ontdeckinghe, felfs den naem 
van een nieuwe Weré l t draeght, de palen van welcke 
figh foo verr' verftrecken dat zy hun feer naer tot aen 
beyde de afpunden des Aertrijckx bereycken, Gy 
weet oock,dat al hoe wel men niet en weet te befchry-
ven de eynde palen der grootheden van defe Landen, 
dat den Rijckdom van dies nochtans de felve verre te 
boven gaet. ' t Is hier dat ghevonden worden foo rne-
nighvuídighe Goud' en Silver M i j n e n , (ick w i l niet 
fpreken van alie de andere ontelbaere Koílelijckhe-
den) waer uyt dat ghetrocken wort dat alder-edelíle 
Metael des Werelts, 't gene de eenighe Z e n ü e is van 
alie macht en glorie. Gy weet desghelijckx dat niet 
tegenftaende de goede forge die ghedragen wort van 
weghens Sijne Catholijcke Majeíteyt o m defeíijne 
eygen foo kpftelijcken Schat onder figh te behouden, 
dat echter de felve hcm van alie zijden door de vrem-
de Narien fraudeleufelijck wert geweert, fonderdat 
dan o f yet o f weynigh onder '¿ijn ghehoorfaemheyt 
blijtt reiteren. lcfe 
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Ick hebbe U daer terftont aengheraeckt, hoe dat de 

Ruine en Aermoede van defe Nederlantfche Pro-
vintien haeren Oorl'pronck neetnt, uyt de overvloe-
digheyt der vremde Goederen die gheduerigh i n een 
groóte menighte alhier ingebraght worden, en hoe 
dat door de felve defe Landen worden uyt-geput van 
alie haere Penninghen: maer het gen» ten defen op-
íighte gefchiet ten aenfien vanden onwaerdeerlijcken 
Schat der Indien, gaetonfe Ruine nochverrejaeon-
vergelijckelijck te boven. 

Alie de Goederen, voornamentlijck alie de Stofíen 
en ander Manufaduren die i n de I n d i é n , ais oock i n 
Spaignien gheíleten of ghebruyckt worden, zi jn ten 
meerderen deel, o f feer naer a l , Goederen en Manu-
faduren die by de vremde Naden 7ijn gefabrijcqueert 
en by hun i n Spaignien gebraeht worden. 

Alie defe Goederen mi jn Heerjdie door de vremde 
Natien aldaer i n onpalijcken overvloet werden ghe-
braght, moeten desgelijckx oock betaelt o f de weerde 
van dies voldaen worden. Ende want de weynighe 
Goederen die uyt Spaignien worden wegh gehaelt i n 
het minfte deel niet vergelijckelijck en zijn ten aen
fien vande groóte en onuytfprekelijcke menighte der 
vrencide Goederen, die aldaer fonder ophouden ghe-
braght worden^foo wordt den geheelen Indiaenfchen 
Silver Schat feer naer daer i n verflonden, en door de 
vremde Natien uyt Spagnien wegh getrocken. 

De gheivenfte enteenemael nootfaeckehckíle mid-
delen dan mijn Heerjdie tot voorkomen van alie defe 
foo groóte en noyt ghenoeghfaem beklagelijcke mis-
bruycken zij nrbehoorden i n 't vverek geftelt te worde: 
eerftelijck dat Sijne Majefteyt geliefde gedient te we-
fen, te bevelen dat alie Manufaduren en Hantwerc-
ken va« defe Landen komende van alhier direáelijck 

in 
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in Spaignien, behoorelijck ghefcegdt en wettelijck 
beveftight, aldaer ten inkomen ter uytfluytinghe van 
alie vremde ScofFen en andere Goederen, íouden 
bcvoordeelight weíen met eenighe befondere Vry* 
doramen, latende de íelve onfe Nederlandcfche Fa-
bnjcqen aldaer inkomen mits betalende alleen een 
kieyn ghematight Recht , ende doende alie andere 
vremde Goederen ais naraentlijck de vremde Manu-
faóturen ten inkomen i n Spaignien betaelen een ghe^ 
noeghfaem groot ofte dobbel Rccht. 

Hier door foude ghebeuren dat de gene van defe 
Nederlandtfche Provintien methunne Manufaólu-
ren niet alleen Spaignien, maer felfs de Spaenfche 
Indien ten grooten deele íoude voorfien, en overfulcx 
het Geldt dat ais nu door alie vremde Naden wert 
ingeflockt en uyt Spaignien wegh gevoert, foude ais 
dan blyven onder de gbehoorfaemheyt en Gebiet van 
Sijne Catolijcke Majefteyt; dat meer is men foude i n 
korte jaeren onfe Nederlanden in alderhande foorten 
van Fabrijcquen foodaenigh fien uytfchijnen,dat men 
den fleuriganien voorleden t i j d t , felts verre foude 
overtreffen; inder voeghen dat defe Landen die tot 
noch toe zijn geweeft ais een laíl aen Sijne Majefteyt 
hem ais ám fouden verñrecken tot een Steun-Pilaer 
van íijne Croone. 

E D E L M A N . 
Maer mi jn Heer my verwondert ten uytterften, dat 

het Geldt uyt Spaignien foo overvloedigh wert wegh-
getrocken,endat nochtans door íijne Majefteyt het 
uyt-voeren van dies, foo ftridelijck is verboden, ghe-
l i jck oock daer op een feer nauwen toeíicht wert geno-
men. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer dees verwonderinghe fal ü feer baefl 
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geweert wefenjíndien ghy belieft in-te-fien het Exem-
jpeldatick u fal voor houden-

Laetons onderftellen dar een T o b b e , K u y p , of 
anderVat, vo l Water zy, di t Vat íbo kngh alfmen 
daer geenander materie in worpt , en lal niet over-
loopen o f ftorten; maer foo haeft alfmen i n het felve 
eenigheander materie komt in te worpen het zy eeni-
ghe Steenen, o f andere í tof fe , het íai terftont gebeu-
ren dat het Water waflen en eensweeghs over lopen 
off tor tenfahopdatde inkommende marerie magh 
beíitten de plaets vande gene die íigh vertreckt, en 
alwaertdar men tot wederhout hondert-duyfent mid-
delen wilde te werck ftellen, de Nateur fal even-wel 
haer coursgaen,evenaIs een Weeghfchael die door 
hetneder-daelen vande eene zyde, de andere, doec 
opftijghen, 

Soo oock mi jn Heer is het onmogelijck te beletten 
dat het Gelt figh niet en vertreckt uyt het Gebíe t van 
Sijne Majefteyt, ten zy d a t m e n b e l e t d e i n k o m í l e 
der vremde Goederen die daer van de oorfaeck zi jn , 
ais komende beficten de plaets van het wegh-trecken-
de Gelt. 

E D E L M A N . 
Indien wy dan inde plaets van het wegh-getrocken 

Gelt de weerde van dien genieten inde Goederen>die 
ons werden aengebraght, wat oorfaeck fullen wy v in -
den ora ons te beklagen ? foo langh ais de weerde van 
het een en het ander even-matigh is. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer het Gelt is niet alleen een wezentlijcke 

faeck; maer oock een blyvende en vafte materie, en 
(gelijck ais ick noch terftont hebbe ghefeyt)de Z e n u é 
van alie macht en glorie: wien het Gelt befit ( W e -
reltlijckghefprokenjbefit het alies; wantmetGel t i s 
alies te koopen. Maer 
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Maer de Goederen die ons aenghebraght wordea 

en zi jn niet altijdtblyvende, maer worden verteert, 
yer í le ten, en verbruyckt, fulckx dat naer dien de felve" 
Goederen alie zijn gheconíumeert , wy ons alfdan be-
vinden met ydel handen íonder Goet en fonder Gelt. 

Het Woor t Godts (GEN. 3.19.) is maer al te waer3 
Jrit froeet uws Aenfichts fuldy u Broodt eten, tot dat gy roeder 
keert tot de Aerde daergy af geminen zijt : wat meynen wy 
dat den Lichamclijcken nootdruft ons door den wint 
fal komen aengedreven, terwylent wy firten met ge-
vauwen handen ? neen voorwaer, Godes W o o r t dat 
leert ons anders; ten is niet genoegh dat wy onfe noo-
digheden door andere Natien ons laten bereyden, 
maer wy móeten ons pogen met ons eygen werck ons 
felven te onderhouden. 

E D E L M A N . 
W i l t gy dan dat yder Menfch in't befonder zijn ey-

ghen Lichaeraelijcke nootfaeckelijckheden raaeckt, 
íonder yet van een ander te koopen. 

K O O P M A N . 
Neen mijn Heer fulckx is teenemael buyten mijn 

ghedachten; want Gode felfs om het Menfchelijck 
Geflaght te nootfaeckenjdat men gefaraentlijck inden 
Bant der liefde dies te raeer fouden verbondenbly ven, 
heeft ons verílant foodamgh bepaelt dat wy ons onbe-
quaem vinden o m de kennis van verfcheyde faecken 
gefamentlijck te leeren. Dies heeft fijn Almogentheyt 
yder zijn befonder gaven mede ghedeylt, op dat door 
den byftant die den eenen Menfch aenden anderen 
foude verleenen,yder íigh foude verplight vinden oríi 
elckander te beminnen. 

Selfs mijne meyninge en is niet, dat yder Koninck-
yijck ofte Landífchap , figh teenemael foude houden 
^efonderlijek op fijn eygen, ot alie gemeynfchap der 
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Naburige Landen at-íhyden, de wijl dat yder Landt 
foo welals e l ckenMeních jZ . i jnbe fondergavenvan 
voort-brengende Vruchten heefr ontfangen. 

Maer ick fegghe andermael dat de weenende ftem-
men der menighvuldighe en ontelbaere armen en 
behouftighe Menfchen, die foo overvloedigh in on íc 
Nederlanden werden gevonden, ons een genoegh-
faeme beweginghe behoorden te verwecken, o m 
middelen by te ftellen,die konnen verftrecken foo tot 
hun onderhout,alstot een meerder aenwas vande Wa-
penen van fíjne Majefteyt om te weder-ftaen hetjock 
der vyandelijcke verdruckinghe. 

E D E L M A N . 
Is dan U voor nemen niet dat men geheclijck en 

in'talgemeyn alie Goederen der vremde Natien3 uyt 
onfe Landen íoo uyt Spaignien ais defe gehoorfaeme 
Provintien foudeverbannen. 

K O O P M A N . 
Geenfins mi jn Heer, mijn voor-nemen is eygent-

lijckalleendatmen behoordede middelen d i e w y i n 
ons felven vinden en ons van Godt en de Nateur z i j i i 
verleent,aen ons felven te behouden, ten miní len foo-
danigh, dat wy daer uyt het eerfte en meefte profijt 
foudengenieten: fonderde felve geheelijck en vry-
wüligh ais geblent-doeckt, o ver te-geven aen de gene 
die de felve gebruycken tot ons meerder verderfcn 
ruine. 

De reden van onfe Handelinge die geleyt my eens« 
weeghs tot den tweeden middel,die ick hebb' voorge-
nomen U te vcrtoonen, aengaende defe Negotie en 
Schip-vaert op Spaignien; die oock van geen minder 
voordeel is ais de voorgaende. 

Dat is dat Sijne Majefteyt foude gelieven te verbie-
^en» á^íV geeq Woile uyt Spaignien ea foude rao-

gen 
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gen wegh gehaek ofte vervoert worden , ten ly dat de 
felve Wolle eerft voor al ghebraght wierde uyt Spaig
nien naer defe Nederlanden , confentérende de felve 
W o l l e ais dan uyt defe Landen naer andere Rijcken 
te vervoeren, mits betalende een Recht daer op alhier 
ten uyt-gaen te ftellen. Waer uyt foude volghen dat 
onfe Inghefetenen het voordeel fouden hebben om 
van de felve Wol le , Laeckenen^Baeyenjenalleander 
íoorten van Manufaduren te bereyden,de welckezy-
iieden veel beter koop fouden konnen verkoopen, ais 
de gene vande vremde N a t i e n , die de felve Wolle 
niet en fouden konnen bekoraen, ten zy daer toe fup-
por térende diverfche onkoften enRechtenjde Welcke 
de felve vremde Natien fouden moeten onderftaen 
en betaelen, om de felve Wol le te beweghen, ende 
te doen komen van defe tot haré Landen > waer van 
defe Ingefetenen fouden vry en voor de vremde Na
tien gebeneficeert wefen. 

En overfulcx wy fouden niet alleen de vremde 
Manufaduren by dien middel genoeghíaem verban-
nen uyt defe Nederlantfche Provincien, maer wy 
fouden wederom vanden anderen kantmet meerder 
voordeel dan de vremde, de felve naer de Spaenfche 
Indien door Spaignien konnen vcrfenden. Dat meer 
i s i n plaets daer ais nu de vremde Naden het Gelt in 
grooten overvloet van ons wegh trecken, wy fouden 
íelfs het Gelt uyt andere Landen nootfaecken tot ons 
te k o m m e n , foo ten opíicht dat de Naburige Landen 
hun fouden gepraemt vinden de Wol le alhier te kom
men koopen, ais ter ooríáeckdat wy feer goeden 
koop hun, onfe Manufacturen foude konnen toe-fen-
den , de welcke oock dies te meer fouden begeert 
worden, ora dat alie Manufaduren van Spaeníche 
W o l l e geraaeckt zij nde, worden gehouden en bevon-
den te wefen d'alderbeíte en deughtfaemfte Stoffeft. 
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Dic foude waerlijck wefen wel een oprechtelijck 

ghebruycken de middelen die ons van Godt door de 
Natuer' worden verleent: want ghelijck ais de W o l l e 
is een eyghen Gewasonder het Gcbiet van Sijne Ga-

• tolijcke Majelleyt/oooockdenaerbeyten bequaeme 
kennifíe tot de Fabrijcque , isaen íijne Onderdaenen 
door de Alraogende railtheyt foo overvloedigh me-
de-gedeelt, ais aen eenige andere Natien. 

Soude het niet weíen wel en bequamelijck beyde 
defe gaven te gebruycken ? ais men door dien middel 
de derde en alderkoftelijck jonft oock i n ons íelven 
foude bchouden j te weren ais men by middel van 
onfen Aerbeydt, het ghcbruyck der Wolle íoo-
daenigh foude beilieren, dat men den gheheelen 
Indiaenfchen Sil ver Schat, na ghenoegh,onder het 
bewelt van Sijne Majeíleyt foude blyven behouden, 
die hem vande Almogende gocdtheyt foo mildelijck 
is toegevoeght;van welckers gebruyck hy tegenwoor-
digh foo weynigh geniet, alleen uyt die ooríaeck dat 
Wy (niet ghenoegh gelefen hebbende het Goddelijck 
vermaen hier voren aengeraeckt) blyven ledigh fitcen 
met gevauwen armen en geblent-doeckteoogen. 

E D E L M A N 
Ick en kan mijnen geeft niet verfaedeninteaen-

hooren en bedencken het onbegrypelijck voordeel 
en onmetelijck gevolgh van uwe aengewefen en on -
feylbaere redenen , nochte ick en kan my niet vo l -
doen in te wenfchen dat alie Onderdaenen van Sijne 
Majefteyt defe foo pryfelijcke voor-ftellen, al t famen 
fouden behertigen en foo het behoort begrypen. 

Ick bidde U dan vergeeft my mijnevrymoedig-
beyt dat ick U hierop voorder vraeghe! De Wol le 
die men uyt Spaignie n naer de Middelandtfche Zee 
foude wiiien voeren door de Straec Gibraltar oí elders 
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ora de Zuyd t , foude die oock eerlt moeten naer het 
Nederlant gebracht worden. 

K O O P M A N . 
Neen mijn Heer, want eygentbjck ick en fprekel 

maer vande Wol ie die gsbraght wordt o m de Noort,* 
ais naer Engelandt, Vranckrijck, Hollandt en dierge-
lijcke Lauden hier onirenr. 

E O E L M A N . 
Nie t te rain en fchijnt dit verbot ' t gene gy begeert 

dat Sijne Majefteyt doen fondejniet alte hart en hate-
lijck by de vremde Koningen en andere Rijcken. 

K O O P M A N . 
Geenfints niet mijn Heer, want Engelandtgaet 

onsm exempel voor , hy verbiet op pene van het Le
ven de Wol le eenighfints uyt íijn Landtte voeren, 
' t zy op wat maniere dat het moghte wefen , oock 
niet tegenftaende, dat de gene van Engelandt de felve 
Wol l e uyt Spaignien gaen haelen;. maeckende van de 
íelve Spaenfche Wolle in hunne Lauden, hunne 
alderbelte en meeft vermaerde Manufacturen, de 
welcke zy in defe Lauden en oock in Spaignien, ais 
elders, kcmmen ver koopen, 

Inder voeghen dat het verbot ' t gene by Engelant 
gedaen wort veel ílraffer isyalá het verbot 'tgene Sijne 
Catholijcke Majefteyt loude doen : want de ghene 
van Enghelandt, verbieden niet alleen uyt hun Landt 
te voeren de Wol le ghewonnen i n hunne Lauden, 
maer íy verbieden felfs wegh te voeren' de Wolle die 
zy uyt Spaignien hebben ghehaelt: fulckx dat de gene 
van defe Nederlanden, ofce eenighe andere Natien, 
jae de ghene van Spaignien felve, in Enghelandtgeen 
Spaenfche nochte andereWolle en vermogen te gaen 
koopen, ofte van daer wegh te voeren , op pene 
enverbeurte van leven en goedtj foodanigh dar de 

felve 



Vande Negotie en Schip-vaert op Spaignien. 5 5 
ftlve Wolle in gheender manieren uyt Engheland^ 
kan bekommen v/orden. 

Ende het Verbodt dat Sijne Majefteyt foude doeni 
¿n foude alleenelijck maer refpedéren de Wol le o n -
der fijn eygen Gebiet ghewonnen, de welcke hy niet 
abfolutelijck en foude verbieden uyt zijn Landt te 
voeren gelijck by Engelant wert gedaen, maer alleen 
dat de felve voor a l , foude moeten ghetransporteerc 
worden , tot defe Nederlanden, toelatende alfdan de 
geíeyde Wol le van hier tot andere Landen te vervoe-
ren j ' t welck veel foeter en niet foo ftraf en is3 mits-
gaders ghefondeert op beter Redenj ais het Verbot by -
Engelandt gedaen. 

E D E L M A N . 
M i j n Heer ick moet bekennen dat men in andere 

Landen genceghíame devoiren doet, om de felve toe 
een oprechte fleuriílan^e te brengen, en dat wy van 
onfen kant níemant en fullen verongelijcken, ais wy 
desgelijckxmetonseygbenGewasen Aerbeyt, ons 
felven fullen trachten te bevoordeeligen. 

De wi j l dan fulckx foo is,en dat ick fien dat ons foo 
veel gelegen is aen een welgeregelde Schip-vaert en 
Negotie op Spaignien. Dunckt U dat men noch 
eenighe voordere middelen daer toe foude konnen 
byftellen. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer o m defe Negotie en Schip-vaert op'. 

Spaignien teenemael vaft te ftellen en de íelve buyten 
alie andere te doen uytfchijnen, men beboordeby 
Sijne Majefteyt te verfoecken dat generalijck alie 
Goederen en Koopmanfchappen komende van 
Spaignien naer defe Nederlanden, maer en íbuden 
moeten betaelen een kleyn moderaet Recht van 
Tranf i to , tpt exclufie vande Goederen gaende naer 
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andere vremde Landen ; foo oock de Goederen 
gaende uyt defe Nederlanden naer Spaignien 3 het 
Mve beneficie foude ghenieten, oock ter uyt-fluy-
í inghe vande Goederen uyt andere vremde Landen' 
a l daer arr ivérende: Waer-door ghebeuren foude dat 
jaerlijckx van defe Nederlanden beth dan honderdt 
Schepen naer Spaignien foude vaeren , en ten re-
toureal hier a r r ivéren :overmidts dat alie Koop lie-
den uyt andere Landen alie hunne Goederen met de 
Schepen vaerende van defe Landen naer Spaignien 
fouden fcnden , ais-mede hunne retouren met de 
felve Schepen naer defe Landen lacren mede bren-
ghen, o m te genieten het voordeel van defen Tran-
í i r o , oftekieyn Recht. 

By welcken middel in korreJaeren fijne Majefteyt 
figh hier in defe Nederlanden foude vooríien vinden 
van een groóte menichte Boots-volck ofte Zee-lieden 
vande welcke hy in tijt van noode jegens fijne Vyan-
den figh foude konnen dienen, in Zee mftendeeen 
bequame en wel gernande Vlote Schepen ; daer alfnu 
alie het Zee-volck hun genootíaeckt vinden tot ander 
Landen te vertrecken, en felfs dickwijls i n Oorlogh 
andere Rijcken te dienen jeghens hunnen eyghen 
Koninck . 

E D E L M A N . 
Maer mi jn Heer by middel van defen tranfito, fou

de men niet een open dure ftellen aende vremde Ma-
nufachiren, om alfoo in Spaignien gebracht te wor
den fonder te beralen de op geílelde o f dobbel Rech" 
ten 3 daer van U . E hebr gcfproken. 

K O O P M A N . 
Onder defen Tranfito verffaen ick niet te befluyten 

de vremde StofFen of Manufacturen, maer alleen de 
befonder fpecien vanKoopmanfchap en voornament-

lijck 
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lijck de gene van Spaignien alhier arriverendejals Olie 
Fruyten, en andere diergelijcke Spaenfche Gewaflen? 
enten relped vande Manufacturen en Stoffen die 
men in Spaignien foude willen inbrenghen, en 
fouden geen vande felve onder dit beneficie werden 
aengenomen, ten fy behoorlijck, gezegelt mee onfe 
í^íederlantíche Zeghel en wectelijck beveftight dat 
die onder de gehoorfaemheyt van fijnejMajefteyt zi jn 
gefabrijequeert. 

E D E L M A N . 
Alhoe wel ickbekennen moetdat alie defe voor-

ftellen feer goedeen bequame middelenzjjnjom onfe 
Landen te doen toe nemenen oprechtelijek tedoen 
herleven inde Negotie en Schip vaert eqhter aenge-
fien dat het effeót van defe, al te verr' moer vervplghE 
worden tot by fijne Majefteyt, foo wenfchteickdat u 
gelieMe my eenighe voordere aenwijfinghetedoen, 
Hie men in defe Landen felfs kan te werek ftelien. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer mijn aengewefen voorítellen zijn van 

foodanighe dependentie, gevolgh ende voordeel, dat 
het my wel de moeyt weerdigh dunckt de íelve tot by-
fijne Majeíteyt te vervolgen. 

Dan o m m é d e f e Spaenfche Negotie ende Schip-
vaertaentedoen waf léndoor middelen die alhier i n 
dele Landen konnen tewerck geleyt worden , hier 
toe is feer dienftigh 'tgene wy alreede bebben gefeyc 
ten regarde vande Vremde Huyden ende Leder. 

Ende boven dies fal hier toe feer wel conveniéren 
datbelaíl werde alie foorten van Zou t , feo grofaía 
geraífineert, defe Landen inkommende met een ge-
noeghfaem groot Recht , ais van 4.. a 6. Guldens dea 
Mechelfchen Sack ofte Rafiere. 

Waertoedat dieat gheconfidereert daí Jaerlijckjs-
C 3 binnea 



' j S Van het Zout. 
binnen defe Landen uyt andere vremde en Naburíge 
Quartieren , gehrachí wert een groóte quantiteyt van 
Taoux, en namenrlijck W i t ofte GerafEneerc Zout. 

Waer uyt veroorfaeckt dat de gene op Spaignien 
Negotierende, van aldaer geen Zout en ontbíeden 
ofte defe Landen inbrengen, overmits dat doorde 
menichte van het geraffineert Z o u t , *t gene alhier in 
foo groóte o vervloedigheyt wert ingebracht, het groí 
ofte ongcraffineert Zou t , feer v/eynigh i n defe Lan
den kan gedebiteert worden. 

O verfulckx het is van noode dat het Gro f ofte On
gcraffineert Zout, ende fonderlinghe 'tgene komende 
van Spaignien, particuiierelijck ende met eenigh be-
fon dere voordeelen werde gebenificeert, ter uytíluy-
tinghe van alie andere. 

Ende ommehet íelve te doen, fonder nochtans het 
w i t ghefoden Zout abfolutelijcken te verbieden defe 
Landen in te komraen,mirs^ader3 oock fonder het 
felve wit Zout meer te belaften ais het Grot Zout/oo 
is het noodigh dat men foo wel het ongeraffineert ais 
geraffineert Zout ten inkommen beyde even hoogh 
en gefaementlijck belafte, met een redelijck groot 
Recht ais vooren gefeyt is. 

Door wekken middel het Spaens Ongeraffineert 
ofte Gro f Zout particuiierelijck ghebenificeert íal 
worden; want men moer verftaen dat ais wanneer het 
Spaens ofte Allematte Zout wert Geraffineert ofte 
wi t gefoden, dat men van yder Rafiere ofte Sack 
Spaens Zout Raffineert we! ontrent ofte bet dan twee 
Raíieren ofte Sacken W i t Z o u t , fulckx dat ais wan
neer her felve Zout , Ongeraffineert in defe Landen 
gheb'acht wert, ende betaelende ten inkommen het 
voorfeyde Rechr, gefupponeeitop fes Guldens den 
Sack 3 ende binnen deíe Landen gheraíSneert wer-

dsnde. 
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aendetotwitZout, foomoet verftaen werden, dat 
yder Sack van het gheíeyde alhier geraffineerde wic 
Zout, maer en fal bedraegen d'helft van het voorfey-
de in-kommende Recht i ende al-foo maer betaelen 
ten advenante van drye Guldens den Sackjghemerckt 
dat (ghelijck vooríeyt) van yder Sack Grof Zout , 
twee Sacken Wit Zout gemaeckt ofte geraffineert Tal 
worden. 

Inder manieren dat het Zout ' t gene menbinnen 
deíe Landen raffinéren ofce wit zieden fal, beíbnder-
lijck voordeel fal genieten , ten aeníien van het Zout 
't gene al gheraffineert ofte Wit gefoden binnen defe 
Landen fal gebracht worden, het welckc hetgemelde 
inkommendende Recht ten vollen fal moeten betae-*, 
len, waer van het inlants Wit ghefoden Zout (inder 
manieren voorlchreven) tot de helft fal welen gefou-
lageert. 

Ende overfulckx fullen de Kooplieden en Nego-
tianten hier door gheanimeert ende opgeweckt wor
den om van Spaigniennaer defe Landen Grof Zout 
te laeten inkommen, waer door een groóte Negotie 
fal ontttaen. 

E D E L M A N . 
Is dan het Recht waer mede teghenwoordigh het 

Zout belaft is foo kleyn,dat'er ais nu geen raerckelijck 
voordeel (ten aenfien van het een ende het ander 
Zout) en kan gevonden worden ? 

K O O P M A N . 
Jae raijn Heer, het teghenwoordigh Recht 't gene. 

ten inkommen op het Zout geftelt is, en is niet meer 
dan cenen Gulden op yd^r Mechelfchen Sack, het 
Welcke niet merckelijck en is om eenige Kooplieden 
te animéren tot het ondernemen van het inbrenghen 
ofte ontbieden yan't Spaens Zout, terwijlent het ge» 
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raffineert Zout alhier ten overvloede werdt inghe-
bracht, gelijck wy vooren hebbe gefeyt. 

E D E L M A N . 
Tck meynde nochtans dat ick gheboort hadde dat 

het Zout ten Inkommen met twee Guldens op yder 
Sack belaíl was. 

K O O P M A N . 
Dat is waer mijn Heer het Zout heeft met twee 

Guldens den Sack ten Inkommen belaíl gheweeftj 
maer de gene van Brabandt ais wanneer zy nu kort 
gheleden , hebben begeert ghehadt de Lijfte vanden 
Jaere 1680. geobíerverveert te hebben,hebben alfdan 
het Inkommende Recht op het Zout van twee Gul
dens tot een Cuiden doen verminderen. 

E D E L M A N . 
Dat verwondert my feer, dat onfe Ingefetenen foo 

een faeck' verfocht hebben die teenemael ñrijt tegens 
het al-gemeyn wel vaeren van defe Landen, ende 
nochtans gheneghen fchenen het ghemeyne befte te 
betrachten. 

K O O P M A N . 
Ick wil wel ghelooven dat de genegentheyt van de 

gene van Brabandt íeer goedt is gheweeít, maer ick fal 
de vryheyt nemen te feggen , dat TV blindelinghs ofre 
op de mis-leydinge van eygen baetíbeckende Luyden 
h-ier in hebben gevroght. 

E D E L M A N . 
Ick en kan oock niet anders bedencken, want wie 

fál konnen gelooven dat ymant fijn eygen fchaede fal 
betrachten , gelijck uyt het gene ghy vooren verhaelt 
hebt3 is gebleken 

K O O P M A N . 
Mijn Heer feght wel dat zy hun eygen fchaede heb

ben begeert,'t gene niec alleen en kan gheíien worden 
3 . . - uyt 
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uyt het gene vooren verhaelt, maer ick íal u voorder 
aenwijfen 3 dat de gene van Brabant particulierelijck 
ende aldermeeft gebenificeert ílillen werden, indien 
het Zout ghelijck ick hebbe gefeyt redelijck waere 
belaíl. 

Het is kennelijck dat de gene vande Naburighe 
Landen , befonderlijckin Brabant Jaerlijckx inbren-
gen een groóte menichte van Wk gefoden Zout, jae 
generaelijck alie het Zout ende loo veel in Brabant 
werr geconfumeert tot de nombre van bet dan 'tfeven-
tigh duyfent Sacken ofte raíieren > waer vooren dat de 
gene van de Naebeurige Landen uyt Brabant zijn 
treckende tot ontrentofte bet dan dry bondert duyient 
Guldens Jaerlijckx. Ende om grondelijck te fien 
wat profijt dat de gene vande geíeyde Naerbeurighe 
Landen daer uyt genieten, dient geconfidereert dat zy 
het Zout wefende noch grof ofte ongeraffineert,loo 
in Vranckrijck ais elders gaen haelen , vcor 'twelcke 
ly niet meer en betaelen ais ontrent feíthien fluyvers 
voor yder Raíiere ofte Sack, welck Zout zy met de 
Schepen, ende door de Ingefetenen van hunne Lan
den voeren naer de voorfeyde Naerbeurige Landen 
ais in Hollant ende andere Quartieren, al waer dat het 
felve Zout wert geraffineert, ofte wit gefoden, maec-
kende van eenen Sack grof Zout een en half, ofte 
twee Sacken ofte meer wit Zout, welck wit Zout zy 
lieden aende gene van Brabant ende andere van deíe 
Lande verkoopen tot vier Guldens en bebden voor-
feyden Sack, íoo dat het Zout 't gene zy gekocht heb
ben ora ontrent de feílhien fluyvers hun rendeerten 
doet onttanghen fes a acht Guldens ende meer. Seo 
dat íy lieden fuyverlijck vijf, fes a íéven Guldens aen 
yder Sack grof Zout profijreren, welck profijt een s-
deels werc verdeelt aenden Ko opman, Schipper ende 
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Matroofen die het felve Zout hebben uyt Vranckrijek 
en Spaignien gehaelt, ende ander-deelsaen de gene 
die het felve hebben geraffineert ofte daer toe geaer-
beytjfuickxdataliede Penmngen van dies verdeylt 
Worden onder de Gemeynten, alwaer het felve Zout 
geraffineert wert. 

De gene van Hollandt, Zeelant ende andere om-
gelegen ProvinGien, oock wel wetende hoe veel dat 
hier aen dependeert, en wel gevoelende de grootheyt 
van het profijt dat hunne Ingefetenen daer van trec-
ken^ hebben niet alleen betracht dat het voorfeyde 
wit gefoden Zout niet en íoude verboden worde defe 
Landen in te brengen^maer daer en boven hebben 
contrarié 't Tra&et vanVrede "tfedert den Jaerei 648. 
verboden eenigh grof otte ongheraffineer Zout van 
hunne Landen naer Brabant ofte andere defe Landen 
langhft de R i vieren de Scheide/t Swijn3ende Ghent-
fche Zas te laeten invoeren ofte paíléren , trachtende 
het felve grof Zout eerft in hunne Landen te doen 
wit zieden ofte rafnnéren,ora het gefeyde profijt daer 
uyt te trecken, ende de gene van Brabam het íelve 
profijt te ontnemen, 

Waer uyt overfulckx openbaer is,dat door den 
middel vande voorfchreven opftellinge van het voor-
nocmde Recht de gene van Brabant parnculierelijck 
íouden werden gebenificeert, want alfdan íouden de 
Ingefetenen van aldaer uyt Spaignen door Vlaenderé 
quantiteyr van grof Zout konnen laeten inkommen, 
ende het felve grof Zout binnen Brabant raffinéren, 
ende tot wit Zout zieden, waer toe aldaer een me-
nichte van Zout-keeten geíticht fouden worden, 

By middel van weleken zy in het Landt íouden 
houden ende lelfs profijt eren alie de Penningen die 
nujaerlijckx in foo groóte quantiteyt voor het gemel-
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de wit Zout werden wegh-gevoert, boven dat foo wel 
de gene van Brabant ais alie Ingefetene van defe Lan
den, door den aenwas vanden voorgeroerden Spaen-
fchen Schip-vaert ende Negotie, íbo veel te meer 
hunne Manufaduren ende andere Goederen fouden 
debiréren, de welcke in Wiflel ende voldoeninge van 
't felve Zout naer Spaignien, fouden gefonden ende 
ghetrockenworden, toteen meerder voordeel van 
defe Landen. 

E D E L M A N . 
Maer en foude dit groot recht niet fwaer wefen aen 

onfe Gemeynten, de wijl dat wy geenffins het Zout 
en konnen derven, ende dat het grof Zout al foo 
hoogh foude belaft wefen ais het wit Zouu 

K O O P M A N . 
Mijn Heer uyt onfe voorighe handelinghe is wel te 

fien, dat het op-ftellen van dit Recht de Gemeynten 
niet fwaer noch belaftelijck en fal wefen, want wy 
hebben alreede verhandelt dat van een Rafiere ofte 
Sack Spaenfch grof Zout, konnen gerafifineert wor
den twee Sacken wit Zout, ende dat het Recht van 
fes Guldens op het in-kommende grof Zout, maer 
en fal bedraeghen dry Guldens op yder Sack wit Zout 
alhier in defe Landen geraffineert zijnde. 

Ende ghelijck wy gefeyt hebben dat het Zout (kor-
ten tijt geleden) is belaft geweeít met twee Guldens 
den Sack, foo veel de gene van Brabant en andere In-
geletenen oock hebben betaelt voor het vremt wit 
gefoden Zout, foo wert daer uyt gefien, dat dit gefey-
de Recht maer eenen Gulden en fal augtnentéren op 
yder Sack ofte Rafiere 

Het is waer ( gelijck wy oock ghefeyt hebben j dat 
de gene van Brabant het felve Recht van twee Gul
dens ¿ebben doen vcrraindexen tot raaer eenen Gul

den* 
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den^mcynende foo hetfchijnt dat twee Guldens noch 
te veel was. 

Maer hier in hebben fy groot ongelijck gehadt, 
wantdebelaftinghevan twee, drye, viera fes Gul
dens op den Sack Zout, en kan geeníins de Gemeyn-
tengevoeligh ofte fwaerwefen. 

Gemerckt dat her aldermeefte Zout 't gene den 
Menfch gebruyckt tot fijn behoeft, is inde Boter ende 
het Vleesjende tot het zouten van een geheele Koey-
beeit ghenomen van vijf hondert ponden fwaer, en 
is niec meer van noode dan het vierde deel van een 
Rafiere ofte Sack Zout. Ende genomen dat het Grof 
Zout wert befwacrt ofte geaugmenreert met vier 
Guldens op yder Sack, dat is iwee Guldens vermeer-
den op yder Sack inlants wit Zout; foo en fal de felve 
augmentarle op 't voorfeyde vierde deel van een Sack 
ofte een Beeft van vijf hondert ponden Vleefch , maer 
bedraeghen thien ftuyvers, dat is twee ftuyversophec 
hondert pondt, fulckx dat elcken Gulden op-ftellin-
gbe van Recht op het grof Zout, maer eenen al-
ven ftuy ver op yder hondert Pondt Vleefch en fal ren-
déren. 

Endein'tregartvandeBoter,het is kennelijckdat 
men met het vierde van een Sack ofte Rafiere Zout, 
ber dan v i j f hondert Ponden Boter •z.outren kan, foo 
dat de vermeerderinge van het gefeyde Recht tot yder 
Gulden op het m-kommende grof Zout, noch geen 
al veri íluy ver op de hondert ponden Boter en fal be
draeghen. 

Ende wat aengaet het Zout, ' t gene yder Menfch 
particulier tot fijn voorder behoeft van noode heeft, 
de voorfeyde opftelünghe van het geheele Recht van 
vier Guldens, fal o ver yder Meníche jaerlijckx geen 
ftuy ver konnen rendéren. 

Men 
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Men íiet oock in Vrancknjck, Hollandt ende an

de re Landen, dat het Zout aldaer ter confumpde met 
feer groóte ende fwaere Rechten is belaft, waer over 
dat men nochtans aldaer geen Gemeynten en hoort 
yets het minfte murmuréren ofte klaeghen, ende ghe-
volgentlijck en fal de op ílellinghe van ons voor ge-
roerde Recht 't gene loo kleyn en moderaetfal zijn, 
in het alder-minfte aen onfe Ingefetenen met Iwaer 
ofre gevoeligh konnen wefen, jae felts niet aen den 
alder-armften ofte behoefdghften Menfch van hec 
geheele Landt: maer in tegendeel, gelijck ais wy ge-
toont hebben, fullen generaelijck alie Ingefetenen 
door defe op ílellinghegroot beneficie genieten. 

E D E L M A N . 
Mijn Heer, ick bemercke dat U . L . alie defe faeo 

ken tot het uytterfte poindt hebt naer ghefpeurt: ende 
v êfende ten propoolte van het Zout, foo valt my in 
den fin 't gene ten defen aengaende te bedencken 
ftaet op den ghezouten Vifch , Haringh endedierge-
llijcke j de welcke oock in onbepaelijcken overvloedt 
Jaerlijckx binnen defe Landen door degenevande 
vremdeende oragelegenPlaetfen werden ingebrao;ht: 
ick bidde u dan defgelijckx, ons ten deíén aengaende 
u gevoelen te openbaeren. 

K O O P M A N . 
Mijn Heer, dit is oock een vatlde alder-fchaede-

lijckfte ende m'ínérende oorfaecken van onfe Lan
den , want de hoe menighte quantiteyt van Pennin-
ghen die van gelijcken door den vremden Vifch uyc 
defe Landen werden wegh getrocken, en is niet mo-
gelijck te konnen begrijpen. 

Om het welcke ten deel te fien, men behoeft maer 
te bemercken dat yder Tonne gezouten Vifch ofre 
Haringh in defe Landen in-gebraght werdende, wort 

verkochr 
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verkocht boven de Rechten daer op ten in-kommeti 
geftelt, feílhien. twintigh, ende dickwils vier en twin-
tigh Guldens, de welcke vermenighvuldight ofte ge-
mulripliceert zijnde door hetover groot getal vande 
menighce dar Tonnen, die Jaerlijckx defe Landen in-
kommen, de ibrnme der Penninghen voor de felve 
wegh-gevoert wordende, fal onbefchrijvelijck wefen. 

Her is oock kennelijck aen al de Wereldt, dat den 
gheraelden Vitch wordt ghevangen indeopene Zee, 
fonder dar de gene die den fe 1 ven Vifch vanghen daer 
voor yets her minfte moeren betaelen; ende alie on-
koften die daer toe werden gedaen , werden fuyver-
lijck gheproficeert ende komraen in de beuríe van de 
gene die den gefeyden Vifch gevangen hebben, ofte 
die tot den feíven vangh doen hunnen aerbeydt. 

Jck en wil niet feggen dat den Koopman ofte den 
Viilcher vanden íeben Vifch, fuy verlijck voor hem 
aíleen defe Penninghen profíteert, maer ick wil hier 
door veríhcn, dat defe Penninghen geprofiteert wor-
den in'talgemeyn door de gene die van defen Vifch-
vangh dependéren. 

Want boven den Koopman^ Schipper, Matroofen 
ofre Viflchers, foo werden hier mede oock onder-
houden de Scheeps-Timmer-lieden , door welcke de 
Schepen worden gemaeckt • de Zeyl maeckers, de 
welcke bereyden de Zeylen daer toe noodigh; de 
Lyndraeyers, maeckende de Tauwen daer toe dien-
íligh;den Smit,lmedendehetYferwerckdat daer toe 
behoeft, den Kuyper bereydende de Tonnen om den 
Vifch te fuftagéren; voorts de gene maeckende de 
Netten, ende diergelijcke noodigheden daer toe die-
nende, boven de Bacícers, Brauwers, Winckelieren 
endemeerandereonnombrérelijek ghetal van Per-
íoonendie tot defen Vifch-vangh aerbeyden, ende 

hunne 
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hunne Goederen ende mede- hulp verleenen, alie de 
welcke, yder over zijn deeh onder elckanderen profij-
téren ende crecken de voorfeyde Penningen vanden 
voorgenoemden Vifch gemaeckt werdende. 

Inder voeghen dat inde naerbeurighe Landen ver-
feheyde Steden te vinden zqndiehun maintinéren 
éenighlijck op den gemelden Vilch-vangh ende daer 
door feer levendigh florigéren. 

Dit aiíbo zijnde , wie fal konnen wederfpreken 
of het is ten hooghften noodtfaeckelijck ? dat men 
betrachte den vremden gezouten Vifch te verbannen 
uyt defe Landen, daer opílellendeteninkommen 
een genoeghfaem redelijck Recht, ende beneficien-
de den Vifch met de Schepen ofte door de Tngefere-
nen van defe Landen ghevanghen werdende, om by 
dien middel den felven Vifch-vangh binnen onfe 
Landen te treckenjwaer door een overgrootgeta! van 
Menfchenfullen werden gemaincineert. toteenalge-
meyn onderhout der íngeferenen defer Landen. 

E D E L M A N . 
Ick bekenne dar indien den vremden ghezouten 

Vifch en Haringh waerc ten inkommen redelijck 
genoegh belaíl, ende by dien middel de Inlandcfche 
Viffchers gebnieficeert5dat het generaelijck alie Inge-
fetenen feer voordeeligh ende een onfprekelijck pro-
fijtigh foude wefen- maer ick ben oock beducht of het 
op-llellen ofte vermeerderen van het gefeyde inkom-
mende Recht,niet en foude veroorfaecken dierte ofte 
gebreck van Vifch, overmits dat ick bedencke dat de 
Viííchers vaerende voor ais nu van defe Landen, niet 
genoeghlaem en fijn om het geheele Landt daer vari 
le konnen voorfien. 

K O O P M A N . 
Het is waer mijn Heer dat tegenwoordigh van defe 

Landen, 
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Landen weynigh Vifíchers zijn vaerende, maer hier 
door behoorden wy meer geaniraeert te worderij om 
te bekcraraen eenen middel waerdoor da tde íe lve 
Viffcherye in defe Landen íbude moghen voorder 
aenwal'íen. 
. Ende wat aengaet dac raen foude moghen bedugh-
ten voor eenighcn njdt ghebreck van Vifch teíuüén 
moeten l i jden, ofte dat men defelve te dierder foude 
moeten koopen./iaer van en moet geeníints het alder-
minfte worden gevreeft, 

Want boven dat men de opftellinghe van hetghe-
feyde Rechc íoodaemgh raoderéren ofte tufíchen de 
reddijckheyt voegen íbude^dat het íelve weynigh ofte 
niet gevoeügh en foude welen, ais allcen genoegh-
faem o m de Lnlandtfche Viíícherye te verwecken tot 
aenwas ende heríevinge. 

Soo m oec vanden anderen kant bemerckt worden, 
dat het v oor-geroerde Recht betaek fal worden door 
de vremdeNarien, die den felven Vifch inbrenghen 
fuilen, maer geenfmts door defe Ingefetenen. 

• , • E D E L M A- N . ' 
M i j n Heer ick ftaen U toe dat het Recht fal betaek 

worden doordeinbrengers vanden Vi fch , maer de 
íelve inbrenghers fullea die dan foo veel te dierder 
v.dllen verkoopen , ende alfoo fullen zy (even wel) 
di t laíl leggen op de G emey nten. 

K O O P M A N . 
Geenfmts mijn Heer, de gene die den Vifch in-

brengen en konnen de íelve niet ílelten ofte verkoo
pen ten prijfe ais zy begeiren, maer íijn fchuldigh hun 
te reguléren naer den algemeynenMardjende hun«e 
Vifch te verkoope^dus o f loo ghelijck ais zy konnen. 

Want de Inlamfche Viííchers fullen met dit Recht 
Biet beivvacr-tweícn, ende íülien hunnen ehevai-^ea 

• Vifch 
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Vifch verkoopen ende debitéren volgens den alge-
meynen prijs, ende ten beften koop dat zy konnen j 
om hunnengefeyden Vifch dies ce beter uyt vencen 
ende voor de andere te beneficéren a overfulckx dé 
gene den vremden Vifch in-brengende, fullen fchul-
digh wefen, denfelvenhunneningebrachten Vifch 
tot gelijcken prys te verkoopen, want anderfints íbude 
de íelve hun by blyven ende verderven tot hunnen 
grooten intreft. 

E D E L M A N . 
fndien dar de gene den vremden Vifch inbrengen-

de ghenootfaeckt íullen wefen defelvetotdenordi-
nairen ende voorighen prijs te verkoopen, ende niet 
min te betaelen de opftellingen van het voorgeraelde 
Recht, foo fullen de inbrengers daer aen niet anders 
behaelen dan fchaedej ende om defe fchaede wille, 
fullen xy naerlaeten voorder hunnen Vifch alhier in te 
brenghen, 't welcke veroorfaecken fal dat door den 
Weynigen Vifch die hier te Landen fal weíen, de I n 
gefetenen daer van fullen gebreck hebben, ende by 
gevolgh fullen de ínlandtfche Viííchers hunnen Vifch 
diesie meer trachten te verkoopen. 

K O O P M A N . 
Wy en moeten geenfints vreefen van gebreck ofte 

dierder koop van Vifch te fullen moeten hebben, 
want de gene vande nabeurighe Landen die teghen-
woordigh hunnen Vifch alhier inbrengen ende ver
koopen , en konnen den lelven Viích by hun gevan-
ghen wordende, nergens anders gaen debitéren ofte 
venten dan alhier binnen defe Landen, ende over
fulckx't2.y of 2.y lieden de íelve verkoopen met pro-
fijt ofte met fchaede, zy zijn evenwel ghenootfaeckt 
hunnen ghevanghen Vifch ten grooten deele alhier te 
brengen ende verkoopen > 't zy hoe't zy, mét verlies 

D ofte 
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ofte winíle* foo haeft zy de felve ghevanghen heb-
ben. 

Soo dat ten opfichte van het opftellen van't ghe-
melde Recht, den felven vremden Vifch niet en fal 
laeten alhier ingebracht te worden, maer de íchaede 
ofte kleyn profijt'fgene fy fouden moetenonderltaen, 
faloorfaeck geven, datdefelve vremde ViíTchers ful-
len genootfaeckt worden felfs in deíe Landen te kom-
men woonen, om in hunnen Handel ende ViíTche-
rijete konnen conrinueren. 

Ende boven dien de Kooplieden van defe Landen 
foo van Nieupoort, Ooftende, Brugghe, ais andere 
Piaetíe fuilen door het opftellen van dit recht, ende 
om te genieten het beneficie ende voordeel aen hun 
toegevoeght, werden aengedreven op corten tijdt 
menichte van Vifch-fchepen uyt te ruften,waer mede 
het Landt genoeghfaem fal konnen gefpijft worden, 
„ hoe wel noch;ans dat anderünts het veel gevoege-
„ lijcker foude wefen dat men voor een korten tijdí 
Í, een kleyn ghebreck van Viích foude gedoogen, of te 
5, die wat dierder koopen: ais voor altijt te moeten 
, j onderílaen dat groot gebreck van Penningen waesr 
„ mede dat men niet alleen den Vifchjmaer alie noot-
„ faeckelijckheden koopen raoet, 't gene jegenwoor-
„ digh by veel Menfchen foo weynigh fchijnt gecon» 

fidereert te werden. 
Ick foude hier oock konnen by-voegen wat me

nichte qnantiteyt van ViíTchers hier voortijdts varí 
defe Landen ghevaeren hebben, die nu alie tot niet 
íijn gheraeckt, door den vremden Vifch alhier te 
Lande ingebraght werdende, maer ick en oordeele 
niet noodigh te wefen , foo verre tot de voorleden tij-
den te gaen loopen, want wy hebben genoeghfaeme 
exempelen gefien wejf nigh Jaeren geleden • 
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Ick en roeyne niet, of het is aen mijn Heer ghe -

upeghfaem bekent, dat binnen Brugghe,Ooftende eii 
Nieupoort; over korten tijtzijn geweeft ende hebben 
gevaeren verfcheyde Schepen ais BuyífenjDoggers eti 
anderej dienende tot den Vifch vangh, maer de felve 
en hebben niet konnen fubflftéren, ter oorfaeck van 
de overvloedigheyt der vremden Vifch alhier inkom-
mende, op de welcke voor alfdan, nochte als-noch 
geen genoeghfaem Recht ten inkommen opgeftelt 
was , inder voegen dat de felve Inlantfche Viflchers, 
ais niet anders konnende doen dan groóte fchaede 9 
naer eenigen tijdt, ten meerderen deele zijn atgeftor-. 
ven ende te nier gegaen, de welcke men wederom in 
korten tijdt foude fien herleven, foo wanneer ais zy 
ghenoeghfaem ende rédelijck gebeneficeert íouden 
wefen. 

E D E L M A N . 
Mijn Heer, ick en wil my niet voorder jegeíis uwfc 

redenen ftellenwant ick fien dat den noodt ende 
armoede van onfe Landen verheyfchen j dat defe.en 
diergelijcke middelen op het fpoedighíle iü't werck 
gheftelt Werden, maer aengeíien dat wy hier vooren 
hebben aengeraeekt, dat het feer wel foude conveni-
eren, dat de Gheeftelijckheyt in hunne Sermoenen 
pooghden de Ghemeynten te onderwijfen,dat fy niet 
anders dan Inlantfche StofFen tot hun onder-houdü 
ende Kleederén fouden ghebruycken; my dunckc 
van gelijcken dat het grootelijckx tot ons welvaereií 
foude verftrecken, in dien dat men de Geeftelijck-
heyt felfe konde inducéren, dat fy geenen vremden 
oíte Hollantfchen Vifch en íouden koopen, wanC 
Waerlijck de Gheeftelijckheyt wel alder-meeft den 
Vifch ghebruycken, ais dickwils abftinentie doende 
vanVieefchj dan ick vreefe dat zy ons desgelijckx 

D a fulleil 
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fallen anrwoorden dattór voor ais nu geen ghenoegh-
íaerrt Vilch door degené van defe Landen ghevangen 
en wortora de Geeftelijckheyt in't generael te fpijfen. 

V O E R M A N 
Mijn Heeif men vine in defe Landen ábondantie 

van Groenfel. Voor m j , ais ick met mijne Kinderen1 
eenen goeden Pot met Raepen oí Boonen hebbe, wjr 
fconnen ons daer aen foo wel verfaeden , ais aen de 
alderkoftelijckfte Spijfe > en hebt gy noyt inde fpreuc-
ken van SENECA gelefen , da* de Maíuer weynigh ¿egeert, 
en otat de vpaen alteen onh/ faelijcke Ungen voilt: om honger en 
dorfi te verdryven (íeght hy) ten ti niet nootfaeckeiyckde Zee 
Se ¿efoeckén, 'tgene h vuekk •vunde Üatmr bégeert iP í f í , is ons 
naby,eniicht otntemerkrygen. 

E D E L M A N . 
W^l Voerraan my dunckt dat ghy niet alleen Boo* 

nen/maer oock wel Letters g'eten hebt. 
K O O P iM A N . 

Mijn Heer indien de Geeftelijckheyt, fighniefen 
konde verghenoegen met den Vifch die alreede door 
de ViíTchers van defen Landegevangea worden, ofte 
dat zyanderfintsbeducht waeren , dat in korten tijdt 
den íelven Vifch-vangh alhíer niet abondantelijek en 
foude aenwaflen, t gene nochtans hier vooren ghe-
noeghfaera aengewefen ís,men foude by de Majefteyt 
hun konnen Oé£roy en PermiíTie verfoecken dat zy 
felfs een getal van Schepen tot deoVifch-vangh foude 
mogen uyt Reeden, en inde Zee fenden , ofte ander-
íinrs dat zy voor eenighe Jaeren gefamentlijck eenige 
duyfenden Guldgns fouden contribueren, om den 
ghefeyden Vifch-vangh en Schip-vaert daer toe noo-
digh, in defe Landen te ftabiléren. By welcken mid-
del,dat zy lieden niet alleen en fouden doen een groot 
werek van Bermhertigheyi, voor foo ved alsonfe 

arme 
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arme Ingefetenen daer door feer ghebeneficeert foude 
worden; maer daer en boven feuden hier door oock 
veel dolende Schaepen gebracht worden tot den wae-
ren wegh van't Heyligh Cathoíijck Ghelove: want 
hec is aen yder bekent hoe menighte Catholi jcke Inge
fetenen van deíe Landen tot de gene van Hollandt en 
Engelandt zijn vertrocken, en aldaer gaen woonen 
om aldaer hunnen koften nootdrufc te winnen, ais 
hier niet konnende fubíiftéren, de Kinderen vande 
welcke dickwilsin hunne onnoofelheyt tot den doól-
wegh der Geuflche Ketterijen zijn verieyt geworden, 
'tgene dagh aen dagh hoelangherhoemeeritaettq 
gebeuren, ten zy dat by de middelen hier vooren ver-
handeltjdaer in tydelijck voorfien wort. 

E D E L M A N . 
Ick en twijffele niet, indien men fulckx aende 

Geeftelijckheyt proponeerde, of zy fouden met ons 
ghevoelen hier in over een komen, wantdewijlzy 
leeren dat men in d'ordre der Weldaedenjde liefde toe 
de oprechte Chriftenen j moet ftellen voor de gene 
vande Ketters, foo is men fchuldigh onfe liefde meer 
te betoonen tot de ghetrauwe Chriftenen ende Inge-
letenen van defen Lande,als tot de gene dieafgevallen 
Zijn van het Waer Geloof. Al hoe wel dat \vy altijdc 
tot defen teghenwoordigen dagh noch foo blenr ghe-
weeft zi jn, dat wy alieoníePenningenaendeHol-
lantfchejEngelfche en andere vremde Natien hebben 
uyt gedeelt, han af-koopende hunne Goederen , foo 
Vifch ais Manufadaren en andere , laerendeoníege-
rui'neerde en oprecht Gheloovige Ingeíetenen ledigh 
loopen^en vergaen in hunne Aermoede: dan laetons 
den gheheeien tijdt niet alleen inditdifcours.door" 
bren^en, maer voort gaen in onfe handelinge. 

Wy hebben alreede geíien en genoegh geconfidc-
D 1 rceri. 
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feert, dat het noodigh is alie vremde Goederen ten 
inkommen te belaften, ofte is't m®gelijck de felve te 
verbannen , voor foo veele ais wy die aen oris eygen 
2-ijn hebbende ofte by ons konnen ghemaeckt, gefa-
brijccjaeert qfte gewonnen worden , maer de Goede-
ren die alhier in ons Nederlant niet en waíTenjnochte 
en konnen aengequeeckt nochre gewonnen worden, 
íiochte die men oock uyt Spaignien , nochteuytde 
Spáenfche Iridien bekoraen en kan, die zijn wy ghe-
nootfaeckt uyt andere Landen te laeten inkornen, 
fonder de felve te moghen belaften ; wat middel dan 
om te belerten dac door de felve Goederen onfe Pen. 
ningen oock nier en worden uyt hetLandt getrocken? 

K O Q P M A N . 
Defen middel kan oock feer licht ghevonden wor

den , a!s wanneer Sijne Majeüeyt alleenelijck geliefdp 
gedient te wefen, uyt te geven een Placcaet waer by 
geordonneert foude werden, dat alie Goederen kora-
mende ofre arrivérende direót in defe Landen, uyt de 
Landen waer dat de felve ghewonnen ofte gewaíTen 
zijn, maerenfoudenmoetenbetaelendehelft, ofte 
een derde deel van Sijne Majefteycs' inkoramende 
Rechren en Tollen , en dat de Goederen korpmende 
van andere Plaetfen , ofte door de tweede ofte derde 
handt, fouden moeten betaelen bet volleRecht: te 
weten voor foo veel foude refpeótéreh de ghéfeyde 
Goederen die in defe Landen niet en waílen nochce 
alhier en konnen gewonnen worden. 

Waer door gebeuren fal, dat de Kooplieden aenge-
dreven fallen worden om alie de felve Goederen ter 
diredePlaetfen te gaen kocpen alwaer de felve waílen 
ofte gewonnen worden, fonder die te gaen haelen uyt 
andere Plaetfen,alwaer de felve niet gewonnen noch-
te gevvaíTen en zijn, ende hpe wel dea inkoop ván de 



Vaneengener¿telen Schip-Váertop alie Linden ^ 
felve fioederen metonfe Penninghen fullen moeten 
hetaelt worden/oo fullen wy nochtans aen ons feiven 
houden de Penninghen vande Vracht-gelden en on-
koften ghedaen wordende aen het Uyc-reeden der 
Schepen,die alhier gemaeckt en toegerult fullen wor-
den, om de felve Goederen té gaen haelen, waqr door 
nier alleen een groóte menichte vanPennmgen in hec 
Landt fullen ghehouden worden, raaer fal hier door 
cock een groóte Schip-vaert op alie Qoartieren en 
Landen aengroeyen, waer door wy oock re beter ge-
legentheyt fullen vinden om onfe Nederlantfche Ma-
nufaduren by de vremde Natien (foo veel mogelijck 
is) te beneficéren. Daer ais nu in tegendeel de Koop-
lieden, in plaetíe van eenighe Schepen te equipéren 
om de gefeyde Goederen te gaen haelen ter dire¿te en 
propre Plaetfe, zy ter contrarié de felve Goederen 
gaen koopen uyt de tweede ofte derde handt in ande-
re naburige en Omgelegen Landen, latende alfoo de 
vremde Ñafien ghenieten de Penninghen ende loon 
die zy verdienen met de felve Goederen uyt de ghe-
feyde Vremde Landen te gaen haelen. En alfoo ghe-
beurt het dat onfen gheheelen Schip-vaert te niet 
gaet, tot een groóte fchaede van onle Ingbefetenen 
ende tot meerder beneficie van onfe naburige Landé. 

Ende om te fien hoe veel hier aen dependeert,ende 
wat een menighte Gelt ter defer oorfaecke oock were 
uyt het Landt getrocken, men behoeít maer te coníi-
déren, 't gene wy hier vooren gefeyt hebben van het 
«¿out ende den Vifch. 

5,'t Gene het felve is in alie andere foorten van 
JJ Handelingen, by exempel, de gene vande naburige 
s, Landen naer Noorwege vaerende, ende aldaer koo-
JJ pende hondert Deylen, de welcke aldaer maer en 
n koíten |emeyaelijck vijf Pattacons ende ghebrachc 

El 4. ^woxdend^ 



£6 Van eengeneraelm Schip-vaert &p alie Lanáéü 
jjwordende in defeLanden, verkoopenz.ydefelve 
3) tot vijfthien, twinrigb, en vijf-en twingh Pattacons, 
3, fulckx dat zy lieden voor de Vrachc Gelden, gaen 
sjkoopen en haelen vande felve Deylen, vanyder 
i , hondert profitéren thien, vijfthien en twtntigh Pat-
5j tacons, íoo voor den Koopman, ais den Schipper, 
3, Boots Volck ende andere dependérende vanden 
53 Schip-vaert. 

3, Alie het welcke alfoooockgefchietgeneraeHjck 
,,ren regarde van alie Goederen;die de gene vande na-
„ burige en omgelegen Landen, in vrerade Quartie-
5jren gaen halen en kopen om een kleynen Pen-

ningh, en de welcke zy verkopende aen onfe In-
5, ghefetenen, daer voor trecken|grootefommen van 
-JJ Penninghen5het profijt vande welcke verdeelt worE 
jj onder de Ingefetenen van aldaer̂ ende wegh getroc-
i) ken uyt defe Landen, daer in tegendeel ais wanneer 
5, de felveGoederen door de Schepen en Ingefetenen 
„ van defe Landen gehaelt fouden worden ter direéte 
35 plaetfe alwaer die gewónnen of [e gewaflen 2.ijnhet 
3j prefije en de Penningen van diere genoten fouden 
„ worden door onfe Inwonende Gemeyntenj tot een 
,3 generaele mainrinüe van het geheele Landt. 

E D E L M A N . 
Uwen voorgeftelden middel dünckt my feer goet 

ende van eeh feer groot en voordeeligh ghevolgh, 
maer ick meyne dat het mede een leer groot voordeel 
áen onfe Landen foude weíenjindien wy konden een 
middel by ílellen, om de Goederen die wy tot andere 
Landen gehaek hebben te debitéren itíde gecedeerde 
Stedenen Landéíi, ende andere oitígefegen Flaetfeflj 
gheliick degene van Holianr3als nu hunne ghehaelde 
Goederen by ons kommen verkoopen. 

K O O 



VañKwp'handel totgecedeetdepUetfen érc. 57 
K O O P M A N . 

Hier toe is van gelijcken een feer bequaemen 
jniddel, ais wanneer Sijne Majefleyt foude ghelieven 
gedient te wefen te verleenen een beneficie van tran-
iito voor eenighe befonder ende vande voornaemfte 
Specien van Koopmanfchappen, de wekke mits be-
taelende voor inkommen ende uytgaen een kleyn 
Recht, foude mogen paíléren door deíe Landen., 

Welck beneficie van tranfito foodaenigh foude be-
hodfen te wefen, dat de felve Goederen |aer en dagh 
foude moghen verbly ven binnen defe Landen geloft, 
gepack-huyft, ende berlaeden worden naer de con-
veniende vanden Koopmanj ende dac daer en boven 
de felve Goederen inghekomen íijnde binnen defe 
Landen, ende betaelt hebbende de Rechten van In -
kommenjdies niet te min foude onder het íelve bene
ficie van tranfito mogen verfonden worden, ende de 
betaelde inkommende Rechten aen den Koopraan 
werden gereftitueert, foo wanneer ais de felve Goede
ren buyten deíe Landen ghefonden fouden worden, 
«fte ten minilen dat den Koopman voor de íelve be
taelde Rechten vande verfonden Goederen andere 
Koopmanfchappen van gelijcke fpecie foude mogen 
laeten inkommen. 

E D E L M A N . 
Mijn Heer ick wil bekenneo dat defen tranfito be-

fonderlijck de Commercic fouden doen augmenteren 
ais wanneer de Koop lieden fouden ter goeder trauwe 
gaen, rhaer de eyghen baetfoeckinghe van veel 
Menfchen is heden-daeghs veel te groóte daerom ick 
foude bedughc wefen dat fommighe Lieden daer uyt 
hun particulier prefije fouden berrachten, ten tweeden 
my dunckt dat defen tranfito oock fchaedelijck foude 
WefenaendeManu£i¿turen ende andere Goederen, 
' - D 5 geraaecks 



^8. Vm%9Qp*hmdel tot gecedeerde pUetfen é^i . 
ghemaeckc ofte gewonnen wordende binnen deíc 
Landen. 

K O O P M A N . 
Mij n Heer in't regard van u eer íle tegenwo rp, ick 

bekenne dat veel parciculiere Perfoonen nie: anders 
ais hun eygen bite, en betrachten, maer alswanneer 
Sijne Majeiteyt gedient foude wefen den gepropo-
neerden traníito te verleenen, men foude daer by 
koanen voegenfoodanigeconditienen ohfervantien 
dat daer ingeen Fraude en foude konnen gepleeght 
worden, de welcke men feer lichtehjck foude konnen 
aenwijien, maer om onfen tijdt niet te verhefen, lul-
len wy ftet felve nu nier particulierelijck verhandelen. 

Ende aengaende uwe tweede reden, ick ben van 
gevoelen dat men den voorfeydén traníiro niet en be-
hoorde te verleenen ten regarde vande Goederen ofte 
Manufacturen, waer van dat men diergelijcke in defe 
Lanoen kan maken otee bereydn jofte de gene in defe 
Landen gewonnen wordende. 

Wandt ten regarde van de Manufaóturen , 
Hantwercken ende Ghewaífen, van defe Lan
den , men heeft hier vooren betoont hoe dat tot bene
ficie vande leí ve, de vremde diergelijcke Manuíadur 
xen ende andere Goederen ais vooren befonderlijck 
verhandelt, behoorden fwaerelijck ten inkomen be-
laíl re wefen jende overfulckxen behoorden de felve 
vremde Goederen met geen traníiro gebeniíiceert to 
worden, op dat onfe Inlantíche Hantwercken ende 
gewaíTen foo veel te beter tot de gecedeerde'Lariden 
en Steden íbuden worden getrocken en gedebiteert. 

Maer ren refpeóte vande gefeyde Goederen^ende 
Manufaduren de felve behoorden ten uytgaen naer 
de gecedeerde Plaecfen ende andere Landen vry van 
Rechtengeftelt te worden, mnt aengaende de vrem

de 



Van. Koop- handel tot gecedeevdepUetfén &c. $^ 
de Goederenjde felve fullen ten inkommen genoegh-
íaem betaelen, ende ten regarde vande Inlantfche 
Goederen ofte Hantwercken raen kan de felve niet 
te veel beneficéren noch te weynigh belaften , ora de 
felve ten kleynen prijfe in vremde Landen te konnen 
verkoapen. 

E D E L M A N . 
Ick bekenne het fondament van uwe redene, maer 

beduchte dat Sijne Majefteyt defe beneficien en vry-
heden niet geirne en fal toeftaen, ende dat de Admo-
diateurs van íijne Rechten daer jegens fullen wefen, 
vreefende dat hier door den onthnck van Sijne Ma-
jefteyts Rechten minfal importéren. 

K O O P M A N . 
Mijn Heer den ontfangh van Sijne Majefteyts 

Rechten en fal geenfints hier door verminderenjmaer 
veel eer vermeerderen, want aengaende het beneficie 
vanden tranfit05 het is feker dat de vremde Koopman-
fchappen tot de gecedeerde Landen van alhier geen^ 
íints getrocken nochte ghedebiteerten konnen wor
den, ter oorfaecke dat de Rechten van inkomen ende 
uytgaen t'fatnen gevoeght raet de onkoften, al te 
groot en te fwaer z i jn , foo dat de felve Goederen alie 
gevoert worden o ver Duynkercke, waer van Süne 
Majefteyt nu in't miníle niet en profiteert, en inge-
valle de felve Goederen par tranfito met een kleyn 
Recht door defe Landen kpnden ghevoert worden ; 
Sijne Majefteyt foude ais dan het íelve Recht profficé-
ren, boven het particulier Beneficie dat íijne Inghe-» 
fetenen hier door fouden ghenieten. 

Het is oock 't felve, ten regarde van de Manufa&u-
ren, Hanr-wercken ende andere Goederen,gefabrijCf 
queert ende ghewonnen werdende binnen defe Lan^ 
4en, want gelijck den Ontfangh van Sijne Majefteycs 

Kechten 



6o Van Koop handel tot gecedeerde pUetfin &e0 
Rechten gheücht wordende op de Goederen, gaende 
naer de geeedeeíde Landen, worr gereguleert volgens 
een p .rticuliere Líjlte, waer by de Manufaduren, 
Handc wercken ende andere Goederen van dele Lau
den ten uyr gaen belaít z.ijn, loo en konnen onfe l n . 
gefetenen hunne inlantíche Manufacturen en andere 
Goederen tot de vooi noenide ghecedeerde Landen 
niet verfenden nochte debitéren. 

By voorbeeit. ten regarde van het Lederjmen foude 
jaerlijclix van defe Landen groóte quantiteyt ínlandts 
JLeder (befonderlijck van't gene bereyc wordt tot 
Mechelen,aií> werdende ghevet van Indiaenfche Huy-
den, v/aer door dat men het felve feer goeden koop 
kan verkoopen ) naer de gecedeerde Landen konnen 
fenden ende bebitéreh, raaejr ter oorfaeck dat het 
felve Leder ten uyt gaen belaft is; foo en kan fulckx 
niet ghefchieden ais met fchaede ofte kleyne winfte , 
ende overfulckx naer de felve Plaetfen gheen Leder 
geíonden woidende5SijneMajefteyt daer van oock 
gheen Rechten en kan profijtéren, daer nochtans ais; 
wanneer het felve Leder vry waere ten uyt-gaenj fijne 
Ingefecenen daer door groot Gheldf in het Landt lou-
den trecken tot een algemeyn welvaeren van defe 
Landen: boven dat Sijne Majeíleyts Domainen hier 
door fouden augmentéren ten opfichte vande í>chorf-
¿en tot d'Huydtverterie dienende. 

' t Welcke oock al foo alie het íelve is ten regarde 
van alie ínlandtfche Goederen, die ten opfichte van 
de Rechten ten uyt gaen daer op gheítek , niet ghe-
debiteert nochte naer de ghecedeerde Landen geíon-
jden konnen worden. 

Ende ten propoofte van de augmentátie van de 
voorfeyde Sijne Majefteys Rechten , wy hebben hier 
yoorca aengeweíen een feer bequaemen middel om 

•'"dé 



Vande Franfche Wijmn é ' d Bt 
défelvete doen augmenréren door de op ftellinghe 
vandfi Rechten diewy verhandeithebben , ende be-
/onderlijck de ghene reípeá-érende het Zout , die 
nochtans aen de Gemeynren ongevoelijck jae inte-
gendel profiitigh ende leer voordeeligh íullen weíen. 

Ende boven dies zijnder noch difFerente andere 
Goederendie-menteninkommenkan en behoorde 
te bekílen, waer uyt Sijne Majeíleyt over fijne Rech-
ten groóte Sommen fal profiitéren ende niet min ge-
áementüjck de íngefetenen feer voordeeligh wefen, 

Onder anderen de Franíche Wi |ntn behoorden 
met een genoeghfaem groot Recht ten in-korameií 
belaft te wefen, aengefien dat door de menighte van 
Wijnen jaerlijckx van Vranckrijck defe Landen in-
kommenjdePenninghen in grooten overvloet uyt 
&et Landtoock worden wegb-gevoert. 

E D E L M A N . 
Myduncktdatde op-ftellinghe van dit Recht op 

de wijnen geheelijck op de íngefetenen fouden kom-
men. 

K O O P M A N . 
MijnHeerj hoe wel dat men ghelooven moght 

dat dit Recht op de Inghefetenen vallen foude, íoo 
moet verftaen worden dat deaerme ofte kleyne Ghe-
meynten daer mede geenfints en fullen belaft worden 
voor foo veel den Wijn aen hun niet nootiaeckelijck 
cnis,endedatdeghene dieden Wijn willen drincken 
moeten Períbonen weíen die de íelve ende de laftea 
betaelen konnen 

D a n o p d a t ü L foude mogen fien dat de opftel^ 
linghe van eensgh Recht op de ín kommende Wi j 
nen gheen laft aen de Ghemeynren en ial wefen , íoo 
behoort gheconfidereert te worden, dar ais wanneer 
de Wijnen ten in komen van deíe Landen fwaerlijck 

belaft 



4% Vaude Wranfche Wijnerí* &c. 
belaíl worden, de Rechten ten uyt-kommen uyt 
Vranckrijck desgelijckx foo veel vermindert borden 
'tweleke degene van Vranckrijck zijn doende om 
de felve huune Wijnen te konnen debitéren ofte 
verkoopen, ais wefende den voornaemften fteun-
íel van hun onderhoudt, ende in tegendeel foo wan-
neer de Wijnen defe Landen in-koramende met 
cen kleyn Recht belaft zijn, Vranckrijck ter contrarié 
augmentecrt en vermeerdert fijn Rechten vanuyt-
gaen, ende akfoo proffiteert hy de Penningen die 
¿¡ijneMajefteytfelfsfoudekonnentrecken, tot onfe 
dobbel-voudighe íchaede. 

Hebben wyoocknieígeíiendatde Franfche Wij -
tien o ver weynigh jaeren fijn belaft geweeft, met een 
veel meerder Recht ais jegenwoordigh, en nochíans 
wy fien dat wy als-nu, nochte inde Herberghe nochte 
by den Koopman , daerom den Wijn niet een Stuy-
ver beter koop konnen koopen ais wy te vooren ghe-
daen hebben jfulckx dat het op-ftellen en af-ftelleñ 
vande gefeyde Rechten > oníe Ingefetenen nochte 
fchaede nochte profijt mede brenght, ende alwaert 
dat de felve Rechten eygentlijck t'oníe lafte quame, 
feo en foude zy nochtans niet gevoeligh zijn: want de 
Wijnen wefende belaft ofte de Rechten geaugmen-
teerr met twintigh Guldens par Vat, het en fal niet 
meer rendéren, op yder Pmte ais een Oortjen, en wie 
is'er die om een üor t fal willen láeten den Wijn te 
drinckenjende by aldien dat men ergens eenige fulcke 
nauw-fiende vinden mocht, het lal te meerder bene
ficie wefen voor de Brauwers, de Welcke dies te meer 
hun Bier venten fullen4 ais mede den Lantsman íijns 
Graenen ende Hoppe. 

E D E L M A N . 
lek fien dat uwe redenen in alies ten uytterften ge-

fondeerE 



Vanden Landthaüfyy Granen &c, 
íondeert fijn, maer u vermaen doet rhy gedeneken de 
verdruckteLants lieien^ enis'er oock geen middel 
by re ftellen om hun ce doen herlevé ¡n hunne Lants-
neeringhen, die nu geheel onder den voet light ghe-
ímereo, 

K ü O P M A N. 
MijríHeerdaer toéis van noode dat rnen belafte 

ten inkommen alie foorten van vremde Graenen, 
Beeftialen VIcefch, Boter, Kaes Branrhout, Kolen 
endeanderediergehjckeGoederen vande Landt-nee-
linghe depende rende 

£ D E L M A N . 
Maer en foude deíe beiaftinge fomrtjts niet véroor-

faecken eenighe dierre, en íehadelijckwefenaende 
arme Ingefetenen, wanr ais men de Leefrochten ten 
hooghen pryíe foude moeren koopen/oo ert foude de 
kleyne Gemeynten hun niet konnen maintin Ten,en 
álfoo foude raen noeh te raeer uyt denLande verbaa-
nen, de gene die hun onderhouden met wercken toe 
het maecken en Fabrijcquéren der Manufaduren. 

V O E R M A N . 
Waerom foude men de vretade Granen niet mo-

gen met een redelijck Recht belaílen ? daer dat onf© 
Inlantíche Bueren felfs van geen Reehren vry en zijn, 
de wijl dat zy voor het ghebruyck van hunne Landen 
diverfche omftellinghen en Prochie-koílen moeten 
betaelen. Of foude moghelijckx de Vremdelinghen 
Nade voord€el moeten genieten,aboníé eygeu 

K O O P M A N . 
Mijn Heer defe Rechten fouden foodanigh opge^ 

itelt worden, dat de felvefouden vermeerderenen 
verminderen, naer advenant van 't opgaen ende af-
gaen derMaróten^ datisfoo wanneerdelnlantfche 

Graene» 



64 Vanden tandthatílto j Granen. &c, 
Graenen, Beeftialen, Vleefch, Boter, Kaes &c.jofte 
een vande felve Specien aihier goeden koop íouden 
wefen, dac alfdan de felve vremde Specien fwaerlijck 
ten inkomraen fouden belaíl wefen, ende rer contra
rié als-wanneer de InlandtícheGraenenofteandere 
vande vooríeyde Specien dier fouden wefen dat men 
alfdán de vremde Granen ofte andere dierghelijcke 
Specien vry fouden laeten inkommen, ofte raits be-
taelende een kleyn gemodereeri: Recht, naer propor-
tie vanden koop pry$.. 

Dic wordt oock alfoo geobferveert in Engelandt 
alw âer dat foo menige Manufaduren werden ghefa-
brijcqueertjwant terwijient de Terw dier is, te weten 
wanneer die verkocht wordt voor ontrent de íeven-
en-twintigh Ponden Sterlinghs (dat is acht-en-veer-
tigh Ponden Grooten Inlaních Gelt) hetLafl§de 
íeive m ^ h aldaer vry inkommen , exempt van alie 
Rechten, fonder yet het minfte te moeten betaelen; 
maer foo wanneer die komtte verleeghen tot maet 
veertigh Ponden Grooten Inlanfch Gelt , het Laft, 
men moet daer vooren ten inkommen betaelen fes 
Ponden thien Scheliingen Grooten. Ende noch min-
der geldende dan veertigh Ponden, tot de dertigh 
Ponden Grooten^men moet betaelen dobbel inkom-
mende Rechten, te weten dertigh Ponden Grooten, 
ais wanneer de felve daer mede foodanigh belaft is 
dat zy ghenoeghfaem verboden wordt aldaer in te 
brenghen^twelck alfoo oock gheobferveert wordt 
in't regardt vande Rogghe, Gerfte, ende andere dier
ghelijcke Goederen. 

Dat meer is, als-wanneer de felve Vruchten al-daer 
in overvloedt, ende geheel goeden koop zi jn , te we

ten 
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Vanden Landtbam 9 Granen. &c. 6$ 
ten ais een Laft Terw geldt min dan dertigh Ponden 
grooten; de» Koningh felfs betaelt aende gene die de 
íelve uyt-voert uyt den Lande ( behoudens dat hec 
gefchiede met Enghelfche Schepen ) bet dan vier 
Ponden grooten voor yder Laft, ende foo oockin 
advenant, ten regarde vande Rogghe, Gerfteende 
añdere diergelijcke Specien. 

Bywelcken middel de Granen &c. altijdt konnen 
gehouden worden op een redelijcken ende genoegh-
íaem Moderaten Prijs, fonder nochtans eenige Dierte 
ofte Overlaft aende Ghemeynten te cauféren, niet-
min foodanigh dat den Landtsman fubfiftéren kan 
ende geraecken tot de Penninghen noodigh om te 
cultivéren fijne Landen3 en te voldoen fijnen Lantds-
Heere, ais-mede aende quaede Koften ende andere 
Penninghen by hem raoetende betaelt worden. 

*tGhene al íoo werdende gheobferveertjde Landts-
lieden fullen werden geanimeert ende gedreven om 
hunne Landen te bezayenjbebauwen ende cultivéren 
dieals-nu om de menighte vande vremde Granen 
&c. defe Landen ingebraght werdende, ten grooten 
deele onghebruyckt blijven ligghen. 

Ende boven dies íal door de opftellinghe van het 
Recht, ' t ghene op de voorfeyde maniere op en af-
gaendegheftelt fal worden op de vremde in-kom-
mende Beeftiaelen, Vleefch, Boter, Kaes&c. Den 
Landtsman oock op-gheweckt worden, omme dies 
te meer Beeftiaelen aen te queecken, te vetten, en te 
over-winteren , waer-door ghebeuren fal dat hy niet 
alleene daer door merckelicke fommen van Pennin
ghen fal profitéren, maer daer en boven fal foo veel 
te meer Meft ofte Vette winnen en vergaederen , 
Waeir mede dat hy íal Vetten otte Meften fijne Lan
den , foodaenigh dat de íelve Landen dobbel Vruch-

E ten 



66 Vanden Landthauw. Granen, &c, 
ten fallen voort-brengen, ende by ghevolgh fal den 
Lantsman oock dobbel Fouragie hebben ora ander 
mael noch meer Beeíterl te overwinteren, ende alfoo 
van Jaer tot Jaer in fijn Landt-Bauw ende Neér inge 
voorderen? ende ttieer en meer daer aen profiréren, 
daer ais nu in tegerideel den Lants-man fonder Meíl -
ofte Vetre labouréicnde niet en kan op-doen, ais 
íchaede en verlorcn aerbeyt 5 ghemerckt de feven 
deelen van acbte van generalijck d. fe Landen ten 
min í t ena l ' c dry Jaeren cens ghemeft ofte ghevet 
moet worden. 

Vanden anderen kant foude de Landíflieden oock 
ten uytterften gtoot voordeel genieten, ais wanneer 
dat dcfgelijckx foude belaít werden het vremde Leder 
ais raede de vremde Kuyden , waer van wy hier voo
ren hebben gefproken , want de wij l dat den Huydt is 
een merckelijckgedeelre vande Beefte, foo foude ter 
dcíer oorfaeck oníe Inlantfche Beeftialen dics te 
íneer verkocht worden, overmits dar alfnu doorhet 
ovefvloedigh in bren gen der vremde Huyden loo 
bereydí alsonbereydtfde Huyden van oníe inlantfche 
Beeften nieren konnen verkocht worden, ten zy ten 
kleynen prijfe en voor min dan al ve Weerde. 

Ñ o c h t e e n foude door de belaftinghe der vremde 
Huyden oock geen dierte nochte laft aende Gemeyn-
ten'werden gecauleert; ter contraríen het Jnlants 
Vleefch íoude daer door íbo veel te beter koop wor* 
den. Want genomen dat cenen Beenhouwer of be-
fonder Perfoon hebbende gekochr een Koey-beeít 
ofte Oííe voor acht, thien a twaelf Ponden grooten 
ofte meer, en de felve geílagen wefende dat hy den 
Huy t van dien ais dan fal konnen verkopen tendob-
bclen prijíe j emmers veel meer ais de íelve jegen-
Woordigh verkocht worden; het is openbaer dat de 
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meerder weerde van den felven Huyt op de Koop-
ibmme vandeBeefte een grooten afílagh fal wefen, 
en dat daer door het Vleeích vande felve Beeft veel 
beter koop falkomen ,als dat anderfins foude gebeu-
ren, wanneer den overvloet der vremde Huyden ver-
oorfaeckt de kleyne waerde van onfe Inlantfche Huy-
den/tgeneoockten opficht van het vremde Roet 
delgeiijckx verftaen moet worden. 

E D E L M A N . 
Ick moet niet alken bekennen het fondament 

van defe propoíitie,maer oock datgeneralijck alie uwe 
voorllellen, op goede redenen gegront zijn ,• alleen 
bedencke ick in ' t algcmeyn3dat onfe Brabantfche 
Geraeynten hier tegen noch fallen inbrengen dat de 
vremde Goederen ten inkommen in Hollandt wey
nigh ofte met kleyne Rechten belaft zijn, daer uyt 
beíluytende dat door dien middel Hollandt is flore-
rende inden Schip-vaert en Negotie. 

K O O P M A N . 
MijnHeer onfe in tendeen is oock niet dat men 

generalijck alie Goederen kommende van vremde 
Landen;ten inkomen beiaften foudcjtnaer alleenelick 
eenige befondere Specien die men alhier in onfe 
Landen felfs kan maecken, Fabrijcquéren ofte laeten 
WaíTen, en waer aen dat de herftellinge van de felve 
onfe Landen isdependérende^ want gelijck wy trach-
ten de vremde Manufaóluren te doen belaften/oo is 
onfe intentie van den anderen kant, dat de materien 
dienende tot het maecken vande felve Manúfaóturen 
en andere diergelijcke Hant-wercken ten inkommen 
werden vry geíielt, hoe wel men de felve oock moet 
trachten te gaen haelen ter direóle plaetfe, ofte alwaet 
dat die ons de minfte Penningen raoeten koften, 
gelijck wy genoeghfaem in onfe handeiinge hebben 
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epkigkt 
Verklaert, „ Dan wat Hollandt aengaetde ghelégerttí 
5, heyt van de felve en andere Vereenighde Provin-

cien5Ís geheel verfcheyden van de convenientie van 
k onle Ñeder l anden onder de gehoorfaemheyt van 
j,Sijne Catholijcke Majefteyt, want de gene van 
jjHoilandt hebben de gelegentheyt van hunne Goe* 

deren voort te fenden en die te verkoopen , naer 
¡,3 Duytflandt ende aenpaelende Rijcken, langhftde 
3, Revieren den Rhijn, en de Maefe, en boven dies 
a, debiréren zy een oneyndelijck getal van Goederen 
5 , in defe onfe Provincien ais Brabant, Henegau i 
>jGelderlant,Limborgh, Ñamen , Vlaenderen en 
„ andere, íoo langhft de Riviere de Scheldejals andere 
, ,Binne wateren; íulckxdat den overvloet van den 
sjScbip-vaerténKegotie die men aldaer vint , niet 
„ voort en komt uyt de kleyne Rechten die üy foudert 
„ftellen op de inkommende Goederen, maer wel 
5, voornaementlijck om dat zy de commoditeyt heb-
3, ben vande genoemde Rivieren; want wat foude de 
5, gene van Hollandt mogen helpen áatzy veel Goe-
5,aeren in hunne Lauden foude laeten inkommen, 
a, ais zy de ghclegentheyt niet en hadden vande felve 
35 Goederen tot andere Lauden te verfenden. Hoa 
5̂ Wel dat de gene van Hollandt dock ghenoeghfaeme 

3, devoiren doen o m hunne Inlantíche Goederen, 
i , Hantwercken en ManufadJuren, met alie mogelijc-
35 ke middelen te beneficiaren , ghelijek wy hier voren 
55 hebben verhandelt', hde dat zy felfs verbieden het 
S3 grof ongheraffineert ¿oü t uyt hunne Landen naer 
„ Brabant te laeten vervoeren, Wel wetende wat groot 
„profiit hunne Ghemeynten fijn treckende uyt het 
33 raíSnéren ofte wit fieden van 't gefeyde Zout. 

E D E L M A N . 
Maer mijn Heer oafe Spaenfche Ñederlanden en; 
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hehben die dan geen diergelijqke gelegentheden om 
onfeGoopmanfchappen voorder te debitéren qñe ver», 
fenden. 

K O O P M A N . 
De commoditeyt van onfe Landen volgens haere 

teghenwoordighe ghelegentheyt, is nier foodanigh dat 
men daer op een vaften Koophande) íbude konnea 
bauwen, echter wy hehben hier voren gheproponeert 
een beneficie van tranfito voor loo vele ais reipedeert 
den debit tot de ghecedeerde plaetíen en andere, 't is 
waer men foude met feer kleyne koílen een Riviere 
konnen delven, waer door dat rnen uyt Brabant tot 
inde Maeíe foude konnen Correrpondéren, jae al 
waer 't oock tot inden Rhijn, waer mede dat men ge-
heel den Koophandel uyt de naburige Landen tot ons 
foude trecken, maer de wijl fulckx niet en is, hoe wel 
te wenfchen waere dat íülckdanigh lofíelijckenon-
waerdérelijck werck, in t werck gheftelt wierde j wy 
moeten ondertuílchen trachten dat wy ons in ons ey-
gen felven maintiná-en, levende by onseygen Con-» 
fumptiej niet anders gebruyckende ais alfulcke Manu^ 
faduren en andere Goederen die by ons eyghen ghe-
maeckt> gefabricqueert, ghewonnen ofte ghewafleo 
Worden, íoo veel mogelijck is. 

Dan indien wy willen onfe Mefures nemen vol-
ghens de exempelen die in andere Landen en Ko-
ninckrijcken gepleeght worden, ick íal eenige ftaeit-
jens daer van voorhouden. Wy hebben alreede ver-
handelt hoe dat Engelandt verbiet de Wolle op pene 
van het Leven uyt fíjn Landt te voeren:mitsgaders het 
gene by hem wert ghepleeght ten rega,rcÍB vande be-
iaftinge der Graenen. 

Boven dies is aldaer abíblutelijck verboden eenige 
ManuíaóWen van Wolle ofteZayen ende andere in 
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^ brenghen, oock op pene van't Leven en verbeurte 
der Goederen. 

De Lijnwaeten van dele Landen die eenighfints 
aldaer hoe wel weynigh getrocken worden, Tjjn ten 
inkommen in Engelandt belaft met vier ftuyvers de 
Geerde ofre Engelfche Elle, al hoe v/el dar veel vande 
felve Lynwaeten niet meer in weerde en werden ghe-
kocht, ais fes, fevenj acht á néghen ftuy vers ofte wey
nigh meer. Dar meer is zy gebruycken de felve Lijn
waeten oock foo weynigh ais 't hun moghelijek is, ¡a 
felfs verbieden zy dedoode Lichaemen inLijnwaet 
te begraeven, ordonnérende de felve Lichaemen te 
begraven in Wolíe SrofFen aldaer gemaeckt zijnde. 

De Hoppe die men híer voortijts van defeNeder-
landen naer Engelandt placht te veríenden ende te 
debitéren, is aldaer ais nu 5 om de felve te verbannen, 
ten inkommen belaft met een Recht van ontrent 
twaelf Guldens op yder hondert pont, 't gene meer is 
dan de dobbel weerde van dien; ghelijek de felve ghe-
deurende diverfehe JaerentotdenJaere 1683 alhier 
niet meer en is verkoght geworden, dan vier, vijt a fes 
Guldens 't hondert ponr./ulckx dat door het opftellen 
van het felve Recht de Engelfche Inwoonders hun 
hebben gebeneficeert ende geanimeert gevonden ora 
aldaer de felve Hoppe aen te queecken, gelijek alszy 
nu feer overvloedigh zijn doende 

OníeNederlantíche Kanten ofre Spelle-werck, ais 
oock de Schilderyen en andere dierghelijcke, en mo-
gen aldaer geenfints ingebracht worden , op pene 
van groóte Araenden en verbeurte vande Goederen, 
die zy naer Confiscatie verbranden. 

Het is oock in Engelant verboden aen alie vremde 
Schippers, aldaer eenighe Goederen te brenghen, ais 
alleenelijck fulckdanighe Goederen, die ghewonnen 
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ofte ghewafifen 2,ijn inde felve Landen, alwaer dat de 
geíeyde Schsppers woonen, 't weicke anderfints wert 
geftraft mee een pene vande verbeurce vanSchip ende 
ingelaeden Goederen 

Sy verbieden in Engelant van gelijcken aen hunne 
Ingefetenen met eenighe andere gebauwen van Sche-
pen binnenhunneHaevenente vaeren, alsalleene-
lijck met de gene die ghemaeckr 2.ijn binnen de felve 
hunne Landen, waer mede zy hanne inlandcfche 
Werck-lieden beneficéren. 

De Schippe^s oíce Schepen van defe Nederlanden 
willende tot Nieu-Cafteel Smé-Colen laeden, moe-» 
ten betaelen negen-thien Schellingen Sterlinghs van. 
yder Salder grooc ontrent thien Ooilendifche Rafie-
ren, en in, teghendeel de Inwoonders van aldaer en 
betaelen niet meer ais achtSchellinghen Sterlinghs, 
ende by ghevolgh de Schippers van defe Landen zijr\ 
belali met elf Schellinghen Sterlinghs op yder Salder 
meer, dat is elf Stuy vers par Raliere, foodanigh datter 
riemant ais defe Engelfchen de felve Colen alhier te 
Lancie en konnen brengen, overmits de felve alhier 
maer verkoght en worden veertigh íluy vers de Ra-
fíere, ende dickwils min. 

Daer en boven ftaet te bemercken in't algemeyn 
dat de vremde Kooplieden, die aldaer eenige Goede
ren willen laeten inbrengen ofte uytvoeren, moeten. 
betaelen dobbel Rechten, daer in tegendeel de Inge
fetenen niet meer en betaelen dan het enckel Rechtj 
ende alfoo maer de helft foo veel ais 't gene de vrerade. 
betaelen moeten. 

By alie weicke middelen de felve Tnghcfetenen al
daer ten uytterílen zijn geFavonfeert en gebeneficeer!; 
ttr uytílay tinge van de gene vande vremde Landen,, 

Ick en wil alhier niet aenwyfen (overmits de korí-
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heyt van onfen tijdt) hoe dat Engelandc, ais mede de 
gene van andere omgelegen ende naerbeurighe Lan-
den met alie devoíren tot hun getrocken hebben, de 
Fabrijcquanten ende Werck lieden van onfe Inlant-
fche Manufacturen ende Hantwercken, doch om dat 
mijn Beer 't Telve ten deel foude konnen naerfienj 
íck bidde u alleenelijck maer te lefen de Placcaeten 
ende Ordonnantien die daer op in defe Lande ten 
dien tyde zijn uytghegheven, die gy vinden fult inde 
ghemeyne Placcaet-Boecken van Vlaenderen onder 
den tytel oft Rubrijcke van Laeckenen en Wolle ,by 
de welcke onder anderen by den Placcaete vanden 
18. Aprtl 1594. te íien is, dat Sijne Majefteyt felfs 
genootfaeckt is gheweeft te verbieden het inbrengen 
van Kleederen ofte Accouftrementen, gcmaeckt van 
Engelíche Laeckenen en andere vrerade StofFen, ter 
wylent de felve Engelfchen enander vremdeNatien 
íiende dathunne Manufaduren alhier verboden wa-
ren/ulckdanige liftigheden in t werck ftelden, dat zy 
met gheheeíe Schepen al-ghemaeckte Kleederen van 
vremde StofFen in brachten, op pretext dat de felve 
niec en waeren begrepen in het Placcaec by Sijne Ma
jefteyt uyrgegeven tot het verbannen vande gefeyde 
vremde Sroften of Manufaduren, alie welcke Plac
caeten door het ver loop ende lanckheyt'des tijdts, 
eyndelijck oock alie zijn ghevioleert ende onder de 
voet gefmeten geworden, 't zy door de gefeyde vrem
de Naden, \ zy door eenighe particuliere en eyghen 
baetfoeckende, ofte misverftandighe Perfoonen van 
dele Landen, tot een totale Ruine van onfe Ingefcte-
nen van alhier. 

Ende voor foo veel ais Vranckrijck refpecleert; 
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aldaer laeden ofte ontlaeden eenige Koopmanfchap-
pen, te betaelen boven de ordinaire Rechten cinc-
quant Sol^ofte vijftigh Stuy vers van yder Vat Goede
ren ofte Koopmanfchap die 2.y gelaeden hebben ofte 
fouden konnen laeden, waer van íijne Ingefetenen 
vryenexemptz.ijn, 

Oock is in Vranckrijck verboden aen de gene van 
de Grande Partie ende Weft-Indifche Compagnie 
aldaer i dat fy geen vremde ofte Uyt- lantfche Schepen 
enmoghen gebruycken tot hunnen dienftj nochte 
geen ander Schepen tot hun-lieden ghebruyck em-
ployéren, ais de Inlantfche Franfche Schepen; Ende 
want de gene vande geíeyde Grande Partie, te vooren 
ordinairelijck waeren gebruyckende verfcheyde Sche
pen van vremde Natien, foo heeft Vranckrijck door 
het uytgeven van't voornoemde Verbodt in den tijdt 
van ontrent de veerthien jaeren, in fijn Landt aen-
gewonnen tot betdant'feftigh duyfent Zee-vaerendc 
Perfoonen, die hy van te vooren in fijn Landt niet en 
was hebbende, ende de weicke noch daghelijckx van 
tijdt tot tijdt meer en meer aenwaííen, ende hem in 
tijdt van noot dienftigh wefen ten Oorloghe. 

üock zijn alie íoorten van Zayen,Wolie en andere 
Manufacturen die men in Vranckrijck uyt andere 
Landen wilt in brengen, aldaer oock fwaer belaft, 

Boven veel meer andere befondere voordeelen en 
beneficien die de Ingefetenen aldaer genieten, die te 
menighvuldigh zijn 3 mitsde kortheyt van oníen tijdt 
om alie particulierelijck voor te ílellen. 

In Denemarcken ofte Noorwege, foo wanneer dat 
onfe Schepen ofte Ingefetenen van defe Landen al
daer willen gaen laeden ofte haden eenighe Koop-
manfehappen, zy moeten ten uyt-kornmen betaelen 
voor yder Laftj twaelf Schellinghen 3 ende de gene 
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van Vranckrijck, Engelandt ende Hollandt en betae-
len met meer dan neghen Schellingen, en noch min-
der wort'er beraelt by de Ingefetenen van aldaer. 

Soodanigh dat op alie Plaetfen ende in alie manie
ren de Schepen ende ingefetenen van defe Landen 
meer dan d'andere overlaíl zijn,ter weicker oorfaeck 
dat oníen Schip vaert, Koophandel i Landt-bauw, 
het maecken van Manufacturen ende alie andere 
Hantwercken j tot niet zijn geraeckt, ende van dagh 
tot dagh hoe langher hoe meer verdruckt ende geru'í-
neert worden. 

„ Ende op dat ghy dies te beter en precifelijck fou-
v de moghen fien, hoe veel dat aen alie defe dinghen 
>, ghelegen i s , ende wat fchaede dar onfe Ingefetenen 
5, daer door kommen te l i jden, ick íal U fegghen, dat 
53 ípo wanneer ais men gaet calculéren hoe veel Pen-
j , ninghen Jaerlijckx uyt het Landt door de vremde 
5,Nadenwegh getrocken worden,en í o o w a n n e e r , 
„ dat men daer noch van afrreckt de Penninghen die 
j , yder faer defe Landen werden ingebraght voor de 
53 weynighe Goederen die men van alhier tot andere 

Landen is verfendende; foo bevint men dat yder 
53 Jaer uyt ' t Landt worden wegh getrocken bet dan 

vijfthien Millioenen aen Geldt meer ais datter inge-
55 bracht werr, foo dat Jaerlijckx defe Landen verarmt 
>} worden vande gefeyde vijfthien Millioenen dat is 
,5 een hondert en vijftigh Tonnen Gouts, ofte bon-
53dert en vijfrighmael hondert duyfent Guldens. Oock 
3, hecft my nu weynige Weken geleden, feker ghe-
5, loofweerdigh Períoon beveftight, dar hy over kor-
3, ten t i j t , wefende inden Banck tot Amílerdam hem 
„ aldaer zijn getoont geworden differente partyen van 

onfeNederlantfche Ducaronsen Patnicons, in Bra-
53 bant eo Vlgenderen geilagen weícnde j de welcke al 
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?, t'famen waeren bedraegende feven Millioenen, dac 
„ is, t'feventigh Tonnen Gouts, of t'fevennghmael 
j) hondert duyfent Guldens. 

,1 Vindt men in den Banck van Amñerdam alleen, 
foo menighe quantiteyt van onfe Penninghen , ick 

n laet' een goedt verílandigh oordeel bedencken, wat 
s,onuydprekelijcke. quantiteyt vande felve oníe Pen-
j , ningen men vinde foude ? indien dat men daer van 
„ konde onderfoeck gaen doen^mer alleen inde Banc-

ken, maer oock by de befondere Kooplieden/ooin 
Amfterdam ais gheheel Hollandt, Zeelandt, Vrief-

„ landt, Engclandt, Yerlandt, Vranckrijck, Noorwe-
gen en andere vremde Landen. 
Endeghevolgentiijck men kan lightconfideréren, 

wat de oorfaeck is, dat men in defe onfe Landen ghe-
breck van Penninghen is hebbende, mitsgadersoock 
dat in gevalle daer in niet voorfien en wort, het wey-
nige Jaeren dueren fal, of dat ons gheheel Landt inde 
uytterfte extremiteyt van Aermoedefal geftelt wefen, 
hoe wel wy van ais nu ghenoeghfaem geruineert fijn, 
rijck maeckende andere Landen met onfe Penninge, 

E D E L M A N . 
Mijn Heer fulckx kan men licht genoegh bedenc

ken, daer om ick íal van nu voortaen (behoudens 
Godes hu!pe) alie Menfchen trachten tebewegen tot 
het invoorderen ende efFeófueren van defe uwe foo 
loffelijcke voorftellen, ende hun toonen het on- uyt-
fprekelijcke voordeel ende profijt dat defe Landen 
ende Ingeíetenen daer door fallen genieten, 

Maer aengefienU. L . hier vooren hebt gefprokcn 
van het op-ftellen van fommige Rechten, ende oock 
dat ick weet dat U L, defe faecken noch veel voorder 
hebr doorgronr, ende fiende dat wy feer naer aen ons 
arrivement zijngekoramen. foo vvenícha ick alleen 
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noch meermaels d'eer te mogen genieten vanU.L.' 
foet gefelfchap, om hier van noch wijder pnderweíen 
te worden. 

K O O P M A N . 
Mijn Heer, ick foude verblijdt wefen, in-dien ick 

het ghenietmoght hebben vanUtevinden in mijn 
logijft, al-waer ick U het over gebleven geirn foude 
mededeelen, foooock U precijfelick toonen niet 
alleen wat, ende hoe veeKdat yder vande Goederen 
hier vooren verhandelt, behoorden belaft te worden » 
maer oock hoedanigh men figh behoorde te reguléré 
in het belaften en ontlaften van1 verfcheyden andere 
Specien, waer-van wy niet en hebben ghelproken,. 
waer-toe een particulier Lijftken op-ghefteltis, ' t 
ghene ick U . E. gheirn foude by-ftellen i want daer is 
voorwaer aen defe belaftinghe veel gheleghen, ende 
vry meer, als-men wel foude moghen bedencken. 

Want indien de op-ftellinge vande Rechten, waer 
van wy gheíproken hebben, niet en ghelchiede 
met een ghenoeghfaeme belaftinghe , foo foude 
het felve oníe Ghemeynten tot een meerder Fenijn 
verffcrecken , want zy hunne Penninghen vruch-
teloos fouden betaelen. 

By voorbeeldt ' t ghene wy ghefeyt hebben vande 
belaftinghe van het In-kommende vremd* Leder 3 
het felve behoort foodanigh belaíl te worden , dat 
het ghenoeghíaem verbannen is uyt defe Landen j 
emmers met een foodanigh Recht, dat de Inlandt-
fche Huydevetters ghenoeghíaem gebeneficeert we
fen , ende hun Leder tot minderen Prijs verkoo-
pen konnen, ais het ghefeyt vremd' Leder. 

Want als-wanneer dat het vremd' Leder maer foo
danigh belaíl en foude wefen , dat het felve tot min
deren Prijs foude konnen verkocht worden ais het 
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Leder 't ghene dat ghevet werdr in defe Landen, íbo 
foude even-wel het felve vremd' Leder, even ghe-
lijckalsjeghenwoordigh ,blijven abondantelick defó 
Landeri in-kommen ; fulckx dat de Inlandtfche 
Hüydevétters hun Leder niet en íouden konneri 
debitéren ofte veíkoopen , eftde o ver-fulckx foude 
het felve Recht vallen tot eén belaftinghé vande Ge-4 
raeynten, íonder eenighe vrucht. 

't Welcke al-foo oock moet verftaen wórden ten 
opfichte vande belaftinghé op de vremde in-kom-
mendé Manufacturen ende andere Goederen, waer-
van wy hier vooren ghehandélt hebben, 't ghene wy 
benevens het over-ghébleven, tot de naefte ghele-
ghentheyt fullen lacren voorder te verthonen. 

Dan onder-tuífchen al-foo ick bemercke uwe goe-
de ende loffelicke ghenegentheyt om alie Meníchen 
tot het begrijp ende vervolgh van defen op te weckeii 
ick fal tot vervulfel van onfe kleyne reftérenden tijdt 
in ' tkor t U . E. vermaenen , ygbélickte willen in-
dachtigh maecken „dat den gheheelen Ondergangh 
«ende den oorfprongh van het vervallen van dele 

Landen , eyghentlick veroorfaeckt uyt dies dat 
5, ( ghelijck wy ghetoont hebben) de Penninghen 

jaerlijckx in fulcken grooten overvloedt uyt defe 
j , Landen worden wegh ghetrocken, 
« Dat den middel om onle Landen, die ais nu onder 

j» het Jock vande alder-fwaerfte verdruckinge ligghen, 
jj eenighlick hier m beílaet, dat-men onfe weynighe 
j , Penningbe^dieonsover-gheblevenzijn,behoude 
>, in onsLandt ; ende daer-en-boven betrachte de 
3> Penningen der vremde Natien en Landen tot ons 
sjtetrecken. 

w Hier-toe hebben wy aen gewefen, dat hér noot-
ÍÍ faeckelick is? dat alie het ghene by ons ofte in onfe 
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, ,Landen ghewonnen , ghewaííen , ghemaeckt 
j j O t t e gd-abrijcqueert kan worden} wy h e t íelve geen-
55 íints en moghen roelaecen van vremde Landen al-
53 hierin-ghebraght te worden. 

V3j Dat aengaende íoo veei wy de Goederen uyt andet 
js oít vremde Landen van noode hebben, het zy Ma-
35 teriaelen tot onfe Manufeóturen ofte andere nodig-
„ heden, wy de leí ve moeren gaen haelen ofte laeten 
9, inkommen van fulcke Landen,dacr dat wy i n vviílel 
j , ofte vokioeninghe vande fe lvéGoederen; de ghenc 
53 van oníe Landen, het zy M anufaduren ofte andere 
3,Gjederen íenden ende debitéren konnen. 

„ Ende ten regarde foo veei aengaet de Goederen 
5, die ons noodighxijn ofte tot den Koophandcl die-
5, renden die wy moeten gaen haelen ter plaetfe alwaer 
„ dar wy onieManuiaduren ofte ander Goederen niet 
„ í endeno fdeb i t é r en en konnen, dat wy echter de 
„ íeive Goederen moeten gaen haele ter direde plaet-
5) fe alwaer dat die gewairen,ofíe ghewonnen wordenj 
5,íbnder diere gaen koopen ter tweede ofte derde 
,} handt, ofte den loon van den aerbeyt en profijt van 
j3dien re jonnen ofte laeten gbenieten by de vremde 
3, Natien: maer (foo Veei mogelijek) de felve alleen te 
35 laeten verdienen en ghenieten by de Inghefetenen 
,? van onfe Landen. 

D i t is in't kort ' t ghene wy hier-vóoren lanck en 
breedt yder beibnderlick hebben verhandelt, met de 
aenwiifmgheder middelen ende uytwerckingen van 
dies; ende in-dien fulckx achter-volght werde, wy 
folien in korten tijdt alies wat in onfe Landen af-ghe-
ftorven i s , fien herleven en ñoricéren-

Ende al loo fal het ghebeuren, dat binnen onfe 
Landen Penninghen fullen wefen tot leefte ende on-
derhoudt der Ingefeten: Ende de Aerrae Ghemeyn-

m 
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ten die jeghenwoordelijck by gebreck van befigheyt 
ofte werck verloren gaen,íbnder hunnen koíl te kon* 
nenwinnen,fuilenalídan ghenoeghlaem hun kon-
nen befigh ende in't werck onderhouden, tor hun lie^ 
den maintinüe ende welvaeren3íbo ten regarde vande 
veelheytder Manufaduren die alhier geraaeckr ful-
leñ worden, waer aen foo veel hondert duylent Men-
íchen dependéren, ais ten opfichte van alleandere 
Hantwercken, Ambachten, Stylen 5Schip-vaert, Ne-
gotie, Lantbauw > ende mecr andere Neeringen, tot 
een generaele behuediííe ende florigancie van onfe 
Landen ende íngeíetenen van diere, die ais nu by 
ghebreck van befigheyt verloren gaen, ten aenfien 
dat het werck 'tgene wy íeifs ípudcc konnen doen5ais 
nu gedaen wort door de vreníde Natien , dse wv daer 
K r 8 , . mycken ende berae1^ 3 endeondermíkben 
ieiísledighloopendejende te niet gaende van Aer-
moede. 

„ Ende voor foo veel ais ick oock bemercke da* de 
" ^oorn!aemfte regenwerpíels die men hier jegen:> in-
«brenghtallegegr^ntzijn opeen vdel bedenckinge 
3,envreefe dat men door't opítellen der verheyite 
5, Kechcen op eenige vremde Goederen, daer van ge-
„ breck foude moeten lyden, ofte die foo veel te dier-
oder koopen^nhoewel dat wy fulckx vder beíon-
j , derlijck op zijn plaecie hebben verhandelt, a!s oock 
« het teghendeel van dies aengewefenjick {al niet min 
„ tot een algemeyne íolutie en vaft befluyt hier 
3> noch by voeghe, dat het een noyt genoeghfaem ver-
3, wonderende faeck is, dar oníb Ingefetenen fooon-
„ wetende bedught zijn, van eenigh gebreck ofte dier-
35(lerkoop van eenighe Goederen te moeten liiden, 
o tgene nochrans in't minfte niet gevreeít moet wor-
P den^cíi dat zylieden niet en bedeocken, f t gene foo 

«klaer» 



So BemmkzVPeevdigh difcoms tot heflüjt. 
„ klaerblijckelijck is)dat door het inkomen der vrem-
3j de Gocderen alie de Penningen uyt onfe Beuríe 
a, werden wegh ghetrocken tot de vremde Landen , 
S3 ghelijck wy deurgaens hebben getoonr/rgene voor-
33 waef t 'oníen opiicht eene waere dierte en gebreck 
3, der Gocderen doet veroorfaecken: terwyient dat 
3, openbaer is dat alie goederen raet het Gelt gekoght 
,3 moeten worden , fulckx dat foo wanneer ais ons de 
j , P e n n i n » h c n ontbreken, wy oock alie Goederen 
,3 moeten derven ,'t 7,y hoegoeden koopdie moghte 
j , we íen . Want wat foude het ons moghen helpen al-
, 3 waer 't dat wy de Boter voor cenen ítuyver het pont 
5, koopen konde,als wy echter niet een Oort en foude 
3 , hebben o m die te beraelen, en wat foude het ons 
5, konnen íchaeden alwaer ' t dat men de Goederen 
j , een ftayver dierder m o e í l e koopen, ais wy even-

redighja dobbel-voudigh , foo veelte meer in onfen 
Styl cite Neeringe foude konnen w i n n e n , ghelijck 

33 waerlijck foude gebeuren ais wanneer onfe verhael-
5j de middelen wierden in11 werek geñelt 3 íoo ais wy 
„ h i e r vooren wijt loopigh hebben verhandelt, 

V O E R M A N . 
M i j n Hceren hier zijn wy tot ons Arrivement > in 

dien U . L . gheliefe tot aen u Logijft gebracht te wor
den; ick fal tot daer toe, voort-rijden. 

E D E L M A N . 
Neen Voerman wy bly ven hier t'famen Logaren. 

K O O P M A N . 
M i j n Heer de wi j l u fulckx ghelieft, ick gaen maer 

een haif huerken noch eenige affairens befehicke; en 
fal foo aenftonts v/ederom d'eer' van u Ghefelfchap 
komen genieten , 001 te betuyghen dat ick uwen ghe-
hoorfaemen Dienaer ben. E D E L M A N . 

Ick fal met ver4angenis d'eer van U weder-komí l 
E Y N D E . 
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