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E L D A D E N V V A A R M E D E 
zyn Koninckljke Catholeyke Majes-
teydt, behulpsaam is, aan de ses duy-
sent Vlaamsche en Duy tsche Coló -
nisten volgensrt Contra^ van de Heer 
Jan (/aspar van Thürriegél, Wegens haar 
invoering en nedersetting in het Ko-' 
ninckryk van Spanien : 

Tr \ER Haaven waar ¡n zy sullen uytscheepen 
JLJf: sal mense begeleyden 5 onderbouwden, 

enherbergen ten kostcn van S'konincks Schatten, toe op 
de plaats hunder nedersettinge. 

I I . Men sal hun verdeilen in Buurten van 20 of 
dertig Huysgesin yder , in gesonde Landscreeken en 
daar geen Waater gebreek is. 

III. Yder Huysman sal zyn Huys hebben vanfestio-
tot 6 2 voedt in't vierkant, en tot haar op bouwing sallen 
de Colonnen behulpsaam zyn. 

IV. Aan yder Huysman sal men gcvcn Vyftig fa-
^^^fagt-bouwlandc dat zy siillen bewerken en daar 

•?'v*-:f 1 en 
$ Yder fanege heeft 254 Paryjche voedt in de Brcedte, en zo 

veel in de lengte. 



en booven eenigLandt om boomen en Wynranken te 
planten, met Weylandt int gebergc,voor haar koeyen, 
(chapen, geytcn, en varkens. 

V. Voor yder Raadt huys, bestaande uyt drie of 
vier dezer Buurten sal toegeleydc worden, cen bequaam 
weylandt, voor het Werkende Vee deezerBuurten. 

VI . Aan yder Huysgesin sal ook gegcven worden 
het nodige wercktuyg , ais Brekers, Spade, Byl, Ploeg 
en ander tuyg tot den Acker-Bouw, en aan hetAmba-
chtsvolk, het nodige handtuyg toerustinge en getouwe 
voor haar verscheydene Ambachten. 

VIL Men sal ook aan yder huysgesin geven, twce 
koeyen, Vyf Schaapen, Vyf geyten, Vyf hoenders en een 
haan, en een Sogge. 

VIH. Men sal hun begunstigen met koorn en Plu-
ckvrugt , en alie andere Zaaden gedurende het eerste 
jaar tot hun Onderhouwdt en Ackerbouw. 

IX. Men sal deeze nieuwe Volkeren alie bptandt 
vcrleenen tot voortgang en voordeel deezer plantinge. 

X. Daar fal een boeck gehouwden worden van de 
verdeling des Lancls; aan yder huysgesin. 

XL Den tyd sal bepaalt worden binne de welke zy 
hun Landt sulle moeten bewerkt en gesuyvert hebben. 

XII. Zy Sullen in Eygendom deze landerye besi-
tten alsook hunne nakomelmge, midd'lerwyl zy dat be-
ploegen en Zuyveren, ais goede huys lieden. 

XIII. Het beloop van tien jaaren sullense vrey zyn 
van alie imposten, opdat zy deste beeter sig mogen on-
derhouwden, en zig wel ter nedersetten met hunhuys 
en huysgesin. 

XIV. Zy zullen alie voorregten besítten gelyk de 
andere Ondersaten van zyn Majesteyd , voor hun en 
hunne nakomelingen sonder de minste onderscheydt. 

XV. Zy sullen Priesters hebben van hunne talen 
midd' lerwyí zy die van het Landt Leeren. 
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XVI . En m't Generaal sal men hun behandelen met 

alie vrienddykheyd en gastvryheyd in gevolge der 
meyninge van zyne Majesteydt, en zyn Hoge Raadt sal 
een Waekendt oog houwden, dat al het voorgestelde 
zuyverleyk wordt volbragt. 

XVII. Van al het welck aan wien het mogte aangaan 
naerigt wordt gegeven, op dat een yder onderregt zy 
van de voordeelen dewelke sullen genieten de geene die 
zig nedersetten in een aangenaam, gesondt en vrucht-
baar landt • niet alleen voor denKoorn Oogst, en Plu-
ckvrugt, maar ook voor den Boom-Oly, Wyn, en an-
dere dierbaare gewassen, dewelke aan dé Coloniste ruy-
melyk haar aangewende moeyten sullen vergoeden, en 
waar van de besittinge hun versekert bleyft , door het 
middelder goede verdeyling zo vast gesteldt blyft van 
het Landt , het welk geluckig souwde maaken aan de 
reeds gestigte volkeren ais se aldus beschickt waaren; 

Madrid den 15 Apríl 1767. 

Advys aanct Publyck. 

AAN niemant is Onbekendt dat Spanien een Cli-
maat is in het welke de warmte nog kouwde 

zig noeyt ongemackelyk voorgeven,zyn gelegentheyd in 
de Bréete van den 3 6] tot den 44^ graat^n in de Lengte 
van den 9! tot den 2 1, is een goede getuygen deezer 
Waarheydt. 
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De hoedanigheydt van het Landt, irmak dat hct, 
het gelukkigste en vrugt-baarste Koningsreyck van Eu
ropa is, Omrendt door deZeen tot gelegenc heydc van 
een buyte gemeyne Koophandel 5 het heefc overvloed 
van kooren en Vee,alle Soorten van Wildt en Visch^Heer-
leyke weyncn,Boomoly, Zyde, Wolle, Vlasch, Hcnnip, 
Zouwdt, Suyker, Oranjc-appelen , en alie andere soor
ten van Vrugten en Voeder? het is niet minder overv-
loedig in Gouwdt 5 Silver, Kooper, Loodt, yzer, en qui-
ckzilver-Mynen 5 en het scheyndt of den Almachtigen 
zyne Inwoonders mee de uytgelesenstc gifkn heeft wille 
begunstigen. 

Ais deRomeynen dit uytgestreckt koninksryckvan 
de Cartaginensers ¡n-naemen, hat het sel ven boven de 
Vyftich millioenen Jnwoonders dewelken geduriglyk on-
telbare fchatten uyt dit groóte gewest vergaarden, door 
het voordeel datse herhaalden in de Verhandeling en 
Vytvoer van de Ooverige vrugten die het Landt voorc 
brengts 

De Sueve5 Gode, Alane en Barbare, hebben den een 
naar den ander dit Landt verovert en beheerscht, en 
de geduriglyke en bloedige Oorlogen hebben het alien 
gskens van volk Ontbloodt, en Ins gelyks de uytroeying 
der Barbaren, en de verovering der Nieuwe waerelt, heb
ben veel toegebragt aan de Heedendaagse Schaersheydt 
der Inwoonders. 

Daar zyn verscheyde aanbiedinge gedaan om eeni-
ge dezer Land-streeken, aan den kroon vervallen door 
deVernieting der Inwoonders, te bevolkeren, tnaar de 
Gnrusten zo zigin dit Koningrijk hebben voorgegeven, 
zyn Lctsels geweest die tot heden den Uytslag dezer 
Werkinge hebben tegen gehouwen. 

Den hedendaags regerende en gelukkige koning cni-
glyk be^g met het geluk en voorspoed zyner Onderdaa-
nen, Ondersteundt door den Blinkende en Onvermoeyc-
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lyke yver zyner Ministers, heefc goed gedagt het requesc 
gepresenteert door den Ondergetekende te aanvaerden, 
onder de Condiríen gecxtraóteert in Spaansche Taal, en 
zuyverlyk overgeset in de Latynsche, volgens blyktby'c 
gedrukte, zowel toe gemak van de daar by belang heb-
bende ais andere. 

Den Exponent sal zo veel te meer acht geven om 
zyn verbond op zyn Suyverste te volbrengen ais hy ver 
pligt is tot de erkentenis der Goedhyd en betrouwing, 
daar zyn Majesteyd en Oppersten Raadt hem medeVer 
Eart, dewelke niet min het geluk sullen maeken van die 
Volkeren zo onder zyne beheersching Sullen Leven, 
dewelken van nu aff met goede gunsten worden voor-
sienvdoor de voordeelen dewelke zyn Koninklyke goed-
heydt hun toeschreyft door het vcrdrag , en uyt het 
welkr getrocken zyn die, zo hier zyn bygebragt, buyten 
nog anderen ^ waar meede hy hun Sal begunstigen tot 
voldoening der yver die hun sal aanmoeden. 

Hoeveel voorregt Erlangt zyn Majesteydt niet, op 
de Erkentenisse der Volkeren die vernuftig , yverig en 
Rooms Catholyk zyn, en van zyiie mildadigheyd ^oo-
men profiteeren? ty en behoeve geen vreese te hebben, 
voor die ongelukkige wederwaerdigheeden zo beproefe 
hebben die gelockt waeren in't Noorden of andere on-
vrugt-bare Landen, en niets anders ondervonden heb
ben, ais de Moeyelyk-heeden van een Lange Reys en 
noodrufc: maar het Bloeyend Spanjcn , aangehegt aan 
het vaste Landt van Europa, behoeft de Moeyelykheyd-
der zee, niet aan wien de selve wil vermeyden $ boven 
dat is den togt derwaerts zo kort, dat het de moeyten 
niet waart is daar van te Spreeken, en nog minder in 
aansien der Vcrsekering dat men van alie kanten daar 
kan aanlanden, om er in volle Eygendom overvloede-
lyk te onfangen, Land, Zaad, Veo, Landsbouw-tuyg, den 
Onderhouwdt van een geheel Jaar, en vryheyd van alie 
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Imposten voor Tien jaaren (alhoewel deze alcyd feer ge-
ring zyn) gelyk alies blykt by de Capittelen van't Con
tradi. 

Een gerigtig en weldoende Regering sal een be-
hulpsaeme handt Leenen, aan alie jonge Menschen die 
zig toe den Houwelykestaat willen begeven volgens de 
Roomsekatholyke Kercfe die dewelken voor hun afreysen 
willen trouwen kunnen Sulksdoen, en ais dan sal men 
haar houwden voor een huvs^esin. aan dewelke de eo-
edadigneden door zyne Majestéyd toegestaan, in geheel 
Sullen beschreeven worden. 

Alie dewelken van West^hdlen a\ átn Neder-Khyn 
Áoomen omzyg in Spanien Nedertesetten, sulle zig naar 
Amsterdam oí Rotterdam m' *£fei/^Jf;beschiclcenR5 de 
Vlaemingers en Lujkenaers y zyn digter by O Í Í ^ ^ , 
Duynkerken oí Haver de Gmce , en Sullen zig in ge-
noemde havens adresseeren aan de Spaansche Consuls, 
dewelke de Gcedheyd Sullen hebben, van hun myn ge-
volmagt¿ aan te wyzen aan dewelke niet alleen bevoole 
blyfc de Sorg om hun naar Spanien in te fcheepen, maar 
cok om aan de Kinderen zoo wel ais aan de bedaarde 
Lieden de Nodige kost en Huys vesting te besorgen , tot 
dat de Scheepen die naar Spanjen vaaren te zyl gaan, 
en indewelke zy insgclyks /hun goed onderhouwt en 
vreye vragt sullen genieten , zynde alie deze koste voor 
reekening van den Exponent , ingevolge der Overeen-
iomst die zyne Majesteyd zig gelieft heeft met hem te 
maaken. 

Alie die geene die van het Land van Gulick, Keu-
len, Tr/Vr 3 Luxenhurg, Eichsfeldt, Thuringe, Franco-
nien, leyeren , Duyts-'Boheemen , Salt&hurg, Tirol , 
Suahe, Swarte-woudt, den Rhjn-Palt&, en andere 
gewesten en Provincien, dceze Sulle hun weg geleyde 
naar jMarkolsheim, digt by rneu-vv-Hrisac in den Bisas, 
naar "Befort, JMonthclliard y cBesancon) Dolí > Auxonne, 
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Chadon Sur Saone 5 Ljon > Avignon, en ia alie dceze 
Plaatsen sullen ze de gevolmagte vinden vanden expo-
nent, die hun niet alleen Naerigt sullen geeven van de 
weg, maar ook van stand plaats tot stand plaats geldt 
geven 3 om zig naar Spanje te begeven. 

Yder Persoon zo wel hec kindt van een dag ais den 
Mensch van 6 5 jaaren fonder Onderscheyd van gesla-
cht, sal voor yder Fransche Myl onfangen Vyf kruyt-
zers , Rhynnlandschc mundt, off de eygentlyke waarde 
derselve, en dat verstaat zig gerekent van het Laude 
of plaats , van waar zy af&ecken , tot de plaats waar 
zy sig zullen inscheepen, te Marseille ofF te Arles, waar 
zy vaartuygen Klaar sullen vinden , die hun van daar 
sullen vervoegen in de Have van Almería of Malaga 
in Spanjen, welke togt met een mid-delmatige Windt 
in achtdagen kan geschieden, en met een goede windt 
in Vier of Vyf dagen, en insgelyks Sullen de kost en Fas-
sagie vryhebben die door den Exponent sal versorgt en 
betaalt worden. 

Alie Klederen handwerktuyg, en anderc Personelyke 
benodigtheden, die dit volk met zig willcn ncemen Su
llen vry zyn van alie tollen in die Landstrecken van 
Spanien door develken zy Sullen Passeeren. 

T O T M A D R I D . 

By Don Antonius Sanz, Boekdrucker van zyn Catholycke 
Majesteydt, en zyn Hoogen Raadt. 1767. 



-cu 1 


	Obra
	Advys aan't Publyck



