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Aengemerckte voorvallenop dcVredens 
Articulen met Portugael. 

Aer Ho: Moog: hebben wel voorfien, niet al-
leenlijck met den Koninck van Portugael te trac-
teeren maer oock.methet Koninckrijck moghe-
lijck (omdatalhoeWeldeboogeen Souveraine 
regeering>ie den Koninck eygen ) fy wel onder-
ricjitzijn, dat alle aenvangn, ophoudingh van 
Oorloogh, belaftinge, vergevinge van hooghe 
Officien, en haren aenhang, werrgedeUbreert, 
beflooten, en vergeven, in een vergaderûigh van 
Staten des Rijcx'," waer van den Adel, geeftelijc-

ke, en Gemeynte, de Leden prefenteeren. * 
En dat daerom by fucceífie van den als nu regerenden Koninck op den 

PrincezijnenBroeder, ofomdat, dat Koninckrijck (in verghelijcke-
niflevanSpangniênfijnaltijt wreeckenderi Erf-Vyand) fwack.en ver-
winnelijck geoordeelt werdende, over-heert,en van Hooft veranderen-
de, niet temmdie*Articulen fonder andere in tegaen foudenhebben 
naer te komen. 

Dan my dunckt dat haer Hoog:Mo: in 't vervolgh van die ghedachten 
(indien immers de-fulcké de haere geweeft zijn:) de vredens Arttculen 
by de s?hemelde Leden van de Statendes Rijcx, oock haddenkonnen 
doen onderteyckenen, daeríenochtans alleen by den KoninctgeapprO' 
beert en gerRtif ceert zijn. 

Datdebefprokn.c80 tonnen Goudstot voldceninge van de geledené 
fchadein Brazil, haer Ho.Moog: ofdievándeWeftindifcheConipagnie 
oytin'tgeheeloftendeclefalghevvorden, en hecft geene apparentie, 
noch in willen,ngch in vermogen. 

In 't vv íllen, om dat door experientie alree' te veel bevonden, is datfe 
ia andere pointen van minder,en meerder belang, haer ongenegentheyt 
klaerblijckdijck hebben i. ethoont, gelijck het vervolgh íal aenwyfen. 

In 't vermcgen, omdatalde Wereltwel kan oordeelen hoebenauwt 
defe twee laetfte Jaaren Campagne en dcrBr^iytfchat, en uytfet, van de 
Infanfe doneCha\arina, dit Koninckrijckmoeteevaljen litbben, dewijl 
den K onmck om 't iaetfte foo eerlijck als dôéfnijck wãs uyye voeren; 
genoocíaeckt w as toe te ftacn, dat men langhs de ftraaten en by de huy-
fen der Stadt Lixboa, met Schotels en handíchoene (voJgens dégewoon-
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te dier Landen als men Aelmoeffen vergadert) omgingh, eyfchende ; 

Sor las patoflas dela îhfanta, 'en datmen daer op noch foo drae die gel-
en van de gemeente Seweeght waren, de munt op een vierde der eer-

fte weerde beftond te verhoogen, om føo tc beter de bedongene beloft 
penningen te konnen opbrengen, en dat diegelden nadeeligh vervoert. 
tewerden, noch binncn het Rijck fouden blyven, en niet als met em-
ploy van 's Lands vruchten, of u iftelen foude over gemaeckt werden. 

En wanneer op 26. April de vredens Articulen gepubliceert vvierden, 
by de Opper-mannen der Broederfchapper. en Gilden, foo veel machts 
ofvoorraetskondegevondenwerde, dat indie vermaerde Stadt van 
Lixboa, een eenige toorts of enckeld' licht, .ter eeren van fo langh ge-
handelde vrede verbontontfteecken wierde. 

Te meer wanneer men 12 Augufto des Kdhincx geboorten dach naer 
che>voontemeteenbu le Feeft foude vereeren, moftén de koften van 
dien by de particuliere Magiftraet bekoftight , ende wederom 
uyt de toefienders by hoofî taxft ghevonden vverde. 

Dequote die by de ghedeputeerde van de Capitanien van Brazil 
toe-eheftaenis, in Suyckeren Tabacktot de ghedachte 80 tonnen 
Goudts. te contribueeren , lullen eerder, of immere foo drae by den 
Koninck tcr noot van fijne hofhoudinge aengbegrepen werden als 
die in fijne Minifters macht fal konnen komen, defhalven vvaere 
het niet vreemt datter van den Koninck ghepretendeert vvierde. 
Dat de ghefeghde quote, d6ordeperfoonenbyhaerHoog:Moog:of 
die van Weft-Indifche Compagnie te ftellen uyf de handen van degede-
puteerde der Capitanien mochten ontfange werden, fonder dat'er ande-
re particulierc Miniftérs of ontfangers over te feggen hadden. 

En hoe foude het den Koninck oock of in't geheel of ten»deele in Sout 
betalen dewijle de Sout-pannen alle Edel-luyden en Renteniers erf en cy-
gen gronden zijn, waer van dên Koninck niet meer en kan genieten als 
fijneTollen, die over foo grove en weynigh bedragende Waere oock 
wel kan geoordeelt werden weynigh te zijn. # 

Eninwat andere Specicvan Waren fal den Koninck konnen verkie-
íên, 'tgebreck van eene der voorgenoemde te voldoen, dewijle hy (bf-
faalven fijne Tolle en tienden) geen erfgrond noch afgefonderde Rente, 
en heeft,als alleen het Brazil-hout dat gereferveert is gegeven tot onder-
houdinghevan fijn Tafel, enLijfwacht, en waer medehy eften toe 
kan komen. 

En hoe waere het mogelijk dat den Koninck tot voldoeninge van dien 
fijneTollen, foo van inkomende als uytgaende Koopmanfchappen by 
áen Handelaer ter afreeckeninghe fonde laeten korten, daer de felve 
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Tollen ten voedfel van den Oorlogh eer by de Joden verpand en de obli-
gatien gerabbatteert wérden, eerdehelrtvandedrieMaenden in de 
welcke die moeten betaelt werdenten eyndezijn. En daer menop de 
BeursvanLixboaby emaginatie mede handclt, ghelijckhier te Lande 
met aftien op leveringe en opficht! 

Soo dat uy t dele en meerdere niet wet te verklaeren infichten den Per-
foonofPerloonen, w ien de gemelde pretenfie van 80. tonnen Gouds 
gelaft fal werden aen dat Hofte bevorderen, geen kleyne moeyte noch 
onweerdigheytonderworpenfullen wefen, te meerwanneerdefulcke 
Perfoônen, doorde Portugeeíêq fullen bevonden werden, (byover-
dracht van haer Hoog:Moog:; alleen by die van de Weft-Indifche Com-» 
pagniegeauthorifeert, en de penningen by haer genoten te fullen vver-
den. WantdePortugeefenhebbenaifufckeenarfien van de Weft-In-
difche Compagnie, en haeren aenhangh ( behalven de lchrick van gelt 
geven ; al fprack men in eeniger der Staaten onderdanigheydts Provin-
tien, van het invoeren van een Spaenfche inquifitie. 

Enofmenfchoonfoudedencken dat i6Jaer ; enydervan5 tonnen 
GoudsdenConincktijtsgenoeghgaven, omde voldoeninge te facili-
teeren, foo ís te bevroede dat hy meerenmeerin Oorlogh met Spang-
nien verwerrende vanJaertotJaer onmachtiger fal werden, endat dcn 
Koninck anders geen Vrede konnende maecken als onderdit verbandt 
gedachtheeftdoordenlanghduerigentijtveranderinghe van ftaet, of 
wanhoopen van invorderingh tegemoetteficn. 

Van'tgefchutinBrazilbyde Portugeefen.genomenendaernoch in 
wefentevinden, ghemerckt metde Wapenen vanhaer Hoog:Moog: 
of die van deCompagnie fal niet of befwaerlijck wat komen. 

Want 't is te vermoeden dat íoo bevooren, als naer 't accordeeren van 
defe articulen 't felve door coditieufe Gouverneurs, of verfmolten, of 
vervoertis, ofdathetteraenkomftevaneen Commif aris totdes felfs 
invorderinghonder'tSandofWaterverduyftertfal werden, wantmen 
heeft in ãe Maant April laeft-leden aen de Ooft-zydé van de SadtLixboa 
voor't Wapen-Huys gebouwtby den Heer Velt-OverftedenMarquis de 
Marialvanochfienleggen eenige Metale ftucken, ghemercktmet het 
téycken der Weft-IndifcheCompagnie terkamervan Zeeland, die fo 
drae de publicatíe gedaen wgere, by ontyde fijn wegh gehaelt, en noyt 
meer »n \ geficht gekomen. 

Over de vryftelíinge en vernietingpdeftuytdeelingevan de Sout leve-
ringeinSant-Ubalenkan mijns bedunckens den Koninck nietdifpon-
neeren, dewijlehetalkvande befte Edden des Rijcx Erf-gronden 
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ententen zijn, dienuhaergoetenbloedter befcherminghe van het 
Rijckopfettendequalijckdaerinteverghen zjjn, ghelijckindcmaent 

Maye leít-leden op een voorwerp van fulcx is gebleecken, want cenighe 
goeden Adel van Sant Ubal, weygerden niet allcen te Velde te gaen voor 
dat men haer beloofde daerniet intedoen, maer dreyghden oock al 
haer maeghfchap en ver wanten alreed' op deFrontier lij nde, weder t'huys 
te ontbieden, in dien men fulc»maer atleeti ghedacht in 't werck te ftel-
len, voorgevendeboven het voorfchreve, glicen luyden te zijn die fac-
teursen Schippers om de.wejrde van 10 a tiíaft Sout, die fy yder maen-
vloet in haer pannen korinen hebben } ac >ter naer te loopen, entiat het 
gevoegh lijckheyt genoegh was dat iy hec op de prijs dic men over quam 
dede afleveren. 

3. Artticul. 
Het onderhouden van de toegeftaene v rye vaart van Portugael en fijn 

gebiet op Brazil, en wederom; is gebleecken aen de Schepen de Santa 
Catarinaen Lammeren-burgh. 

'tEerfte quam op de revier vanLisbo 17. April met opene brieven van re-
commandatie van den Grave van Miranda(fijnde Portugaels Ambafadeur 
extraordinarisby hær Ho:Mo:over defen vrcde) aen den Koninck zijnen 
Heere verfoeckende, dat den Koninck ter getuygenífie van zijne Nego-
tiatie en volgens deArticulen 3 en andere,geliefde te ordonneeren dat ge-
melte Schip op ftondsen fo.nder uytftel de benoodighde atveerdinghe en 
brieven mocht bekomen, en vergunt werde, zijnegedeftineere reyfete 
yervolgen, dan gelijck de.voorlede ftrenge Winter 't gemeld o Schip niet 
had toegelaeten te Navigeeren, noch de comijíTen de Solrcitatie te 
doen, voor dat den gemelde Grave alreed' 4daghentevoorenmet de 
StatenSchepen totLixboa was aengekomen, wierden den Kapiteyn en 
Comijsteraade, dat het niet voegen foudeeenBriefaen den Koninck 
Qver te geven, van een Minifter diefe buyten 'sLants gegcven hehbende 
daernafclfstenhoovcwasgekomen, derhalvenadrefleerende figh aen 
fijn Excel. met verfoeck fijn favoorabel voorfchryven&-by den Konink 
te wil enhelpen fecondeeren, vvierthaervoordeeerfte antwoordtge-
geven. 

Dat hy fijne Commiflle hadt volvoert en datden Coninck fijne Ne-
gotiatje aprobeerende en ratificeerende ĵern ontfloegh van al!e ghe-
volghen bekommefinge dier handelinge, maerdat men zijnevergun-
dc; Brief van voorfchryvcns den Koninck kond overleveren, op den 
.welcken dan hem yets gevraeght wcrdende den raed foude hebbe te die-
nen.maerdathyandersdaernietaengedacht, en gelijck denghemelde 
Gravc daer opvan ftonts (uytvreéíeder Spaenfche inval) naer fijn 
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Gouverno van Puerto, wierde gecommandeert,hebben de gemelde Per-
foonen r.iet een woord behulps van hem konnen genieteri. 

Cphet overleverenvandenBrief aendenKonir.ck,enfiéfîensdege-
voegde requeft,wierdt haer op de duplica van dien(volgens de gewconte 
VandatFof) aen Don Antoniade Souza, mercede eerfte Secretaris van 
Staetbebaiidight, ter mondelinge afwyfinghe gegeven, dattereenre-
folutie van fijne Majcfteyt lach, gheene Scheépen, noch eyghene > noch 
vreemde Natie, naer Brazil te laten vaeren, als met gheheele Vlooten 
w aer van y der in tijfs foude aengefeght werde haer daer naer tc regulee-
ren, infonderheytophet weder keeren van Brazil naerdefeKcninck-
rijcken, enalsmenfijnFd.daercp weder voorhielt, dat de vredens 
Articulen van fulckerrinhoud niet eri waeren, veel min de meynmge van 
haer Hocg: Mocg: en felfs van den geirelde /mbafladeur overdie ghe-
feten hebbende,, als bleeck by zijn excell. brief van reccmmandatie 
( ten waere diebriéven ten quader trouweghegeven waren, dat in foo II-* 
luftreperíeonnietteprefuineerenftont) enzijn excel. aendenConful 
van dcr hoeven tot diverfe mael anders bad beright, lêyde hy an-
dermael dat men foud ghenieten den inhoudt van 't derde Articul. 
Ghelijck baér eygbeneNatieendeEfgelfe, er dat fy overdiematerie 
nier anders te verwachfen haddén; waer op ncch meer malen Replique 
aen d'c hoôge regeerh ghe ghédaep zijnce (íco verre het refpecT: en eere 
van feaer Hcog: Mocg: met dat Koninckrijck konde lyden ) Ifler anders 
niet opgevolght, als dat de pcrfoonen defe handelinge bevoolen, haer' 
hcbben genootfaeckt gevondcn, van devrédens vcordeelen afftant te 
doen, en van Solicitanten, bedingers te wefden, en ter benefitie van 
fbokoftélick Schip engoettêtracnten, deLiccntie door gelt gheven, 
en als úyt bcdcrge kocp te verkfijgen. 

Waér toe zy vocr eerft in hafidelmge fijnde met Dori SebaftiaenCefari 
de Menezes Aerzbiflchop var Lixbca, eiri daer na, met eenen Don Hen-
ríque, PenriquedeMirarda Ccrorr.aflaris Generael vandeArtilleria, 
tbt het geven van 4 duyíent Crufados Iuclus foo ongeluckigh gheweeft 
zifn,dat den K oriîrick ( of eer den Secrctaris dé Scuza ) daer yet van ver-
witfight, nietalleendeghefeghderoinifrers, maer cock den Marquis 
deNiche, groot Ãdmirãel van'tRijck, (onaervvelckepermiíTen in 
blanc waren beruflende ) heeft verbcden daer van tc difponneeren tot 
naerderordre. 

Waer mcde haer defe tweede middel bencmes zijnde,fy op een derde 
«n uyterllehebben gedacht,.te weten , den Kor;mckte prefenteeren , 
haefeGoedérenterafveerdifigeindefiToltelcflefi, en.rrethun Schip 
fcoen dienfte opfijne Brazilfe Vlootte Kruyfen, dentijt van twee 
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maenden of wel foo lange tot die door haer in Zalvo foudegeconvoyeert 
geweeftzijn, en datfondereen enckeldereesvoordiendienfttegenie-
ten, danallcende vfydom haerer reyfe. 

Welcke voorflach by den gefeghdén Aerts-biflchop en den Grave van 
Caftel-Mejor, ( als eerfte Minifters ) in 't ecrft hoogh op genomen wiert, 
danechterop'tlaeftafgeflagen. . 

Soo dat niet jegenftaende alle defeaengewendemiddelen en devoiren, 
de comijfen van 't gemelde Schip ( als ten uyterften veflegen ) genoot-
faeckt zijn geweeft ter behoudeniffe van haer Meefters Schip en goede-
ren, op andcre middelen te dcftcken. 

'tFluytSchip Lammeren-burgh quam op de gefeghdc Revier uyt 
Zeelant 25. May, en is door gelijcke trappen van folicitatie mede onder-
houdentotultimoAugufto, wanneerhempermiífieis gegevente ful-
len mogen gaen met de Portugeefe Schepen die 15 November foude uyt-
zeylen, dan fal op de Kuft van Brazil foo laflgh moeten wachten tothy 
metdefelveSchepenonderdegheheele Vlootdienoch maen<April 
1664; vanLixboanaerBrazilfalvertreckenterughkome, al bfevenfc 
tergevoeg'lijckheyt van haer Negotietweejaeren uyt, gelijck het met 
delaetfteVlootgebeurtis, enfa in Brazilnietanders vermoghentela-
denalsBrazilien-hout, uyteenpartye die in Zeeland t*huys hoorende 
over ettelijcke Jaeren reets op't recifih pretentie heeft gheleghen, foo 
dat het Hout, uy t de befwaringh der eecupage en langhduerighe Maent-
gelden wel meer mocht komen te koften aîs het wecrdig is, al hoewcl het 
degeintreíTecrdevannu af aen haercyghen noemen. 

Datdegoederenuyt NederlantinPortugaelkomende, eenmael de 
inkomencfe rechten op de eerfte plaets betaelt hebbende daer naer op* an-« 
dere Zeehavens vervoert werdende, daer van bevrijt foude wefen, wert 
nietgeobfervecrt, want daerfijnexempelcnvandatSchependie't Am-
fterdam op dit verftant goederen hadden op Lixboa aengenomen, ende 
zeylende opSant-Ubal om Sout, deTollcn tot Sant-Uba hebben moeten 
betaelen, en' tgætmet Barcken te IJixboa komende, was hetniet 
minderbevrijd, alshadhetnocheens adroittuyrevanJHollant'op Lix-
boagekomen. 

Soois'tmedebevonden van goedcrendiede Tollenih'tecrftinko-
mentotLixboahaddenbetaek enop Villa Nova wierden verfonden, 
fchoonmentotLixboafulxverklaerdete ghefchieden, cerdicgheloft 
wierde, omdeTollenaersvanachterdochttebevrydendatfc, verhan-
handelt of van Meefterverandert foude wcrden en mochtde prefentatie 
van alfulcke vcrklaringe onder Eede, ende mct ghetuyghcte docn, niet 
helpen. 
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4. Articuí. 

OntrentdevryeNavigatieover AfricaenSanthoméfal'tfelreáls op 
Brazil gepraftifeert wcrden, doendede Portugefen in defen grooten 
voorficnt, datfe, dochindenfinhebbendegeenevandebefproockene 
voordeelen de Hollanders in te willigen, 't felvein praclijk en werck ftel-
len eer enbevoorens fy opdebeloofde8o.tonnen Gouds yets betaelt 
hebben, op datfe daer naer in gebreeke blyvende geen perijkel en loopen 
dat defen Stact,'t betaelde fich aenmatige, en evenwel haer attie op die 
kroon refervceren. 5. Articul. 

Indien dan alle verfchil, twift, en a£tien dewelcke van de vereenigh -
de Nederlandcrs teghen dcn Koninckenhet Rijck van Portugael tot 
íiochtoe fijn aengevangenen gemoveert, of aenghevangen en ghemo-
veert konden werden, alleenc fullen ophouden door debetalingheder 
80. tonnenGouds, en'tvolkomenghevolghvan den inhoud derdrie 
voorgaende artikeíen. Soo diende die by na wel te continueeren foo lari-
gegeenbctaelingevan'teen en vergenoegingeover'tander werdtghe-

f even, en fooder geen of ten minften geen volkomene volght: gelijck 
etfichopdoet, íoo waerehetonnoodigh die doordefeghefingeerde 

vreede oytop gefchôrttehebben, dewijlchet wel mochteghebeuren 
dat het ten laetften daer toe wederom konde komen, hebbende (naer al-
le fchijn ) den Portugees in't maecken van defe vrede, en t'belooven de-
fer penningen, en voordeelen ( die hy felfs wel weeten kan onmáchtigh 
tezijnoptebrengen) maer voorgehádfijnevlotente.veyliger uyt en 
intekrijgen, en ooveeltijdtstewinneu, onderwijl hv de armen vry 
hebbende, eenige veranderinghe van vrede of Oorlogh tuflchen hem, 
en dfcfen ftaet, en eenigh andere Natie mocht tc gemoet te fien. 

6. Articul. _ 
En dit is den Koninck die in plaets van foo naeuwe en gehypotijkerde 

artikelentevoldoen, komtfuftineerendatmenhem Couchin in Ooft-
Indienafgenomen, diende te reftitueeren , daer tuflchent'veroveren 
van die plâets en den tijdt dat den Vrede in dat geweft kan ghepubliceert 
werdcntenminfteni8.Maendenfullenverloopenwefen, want tot de 
publicatievandenVredeisvan LixboanaerOoftenWéft-Iridien maer 
ordre gegacn met deSchepen 22. April uyt die Revier vertrocken, 'dan 
t'isgeenwonderdathymede yetsrechts of onrechtsfoecktintebren-
gcn, dewijlehyvrecftdatkonncndebylange nacrhetgheaccordeerde 
volbrengen, andersalledéklachten over fijhe zijde foude vallen. 

En om haer Hoog: Moog: reets afte wyfen van de betalinghe der 80. 
tonnen Gouds, is het raogdijck gefchiet dathy door eenen quidam on-
anghsindenHaegh veríchenen, haer ter lecn afgheverght 10. Mil-
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lioenenter hypoteeck alleenvan fijn KoaincklijckenwoordtenObli-
gatie, 

7. Articul. 
DeTollendiei653. in Portugael betaelt wierden zijn mînderalsdie 

vandoen af vorderwaertstot raccrdeeren vandeíe Artikelenbetaelt 
zijn, op de inkomende Goederen drie. ten honderde, dk de ontfanghers 
derTolíen (expliceerendeditarticul) feggentemoeten verftaen wcr-
den van Wacren opHollantfegront geivaflén, of foodanighe n.aivifac-
tuerendiedoorr.icmantandersalsdie Natiekangemaeckt, or daer ge-
bracht werden, endaeropenistotncchbyden Kohinck den ontfan-
ger niet andersgeordonneert, v\ kn ftep op fijn fuftimie blijft. 

Soo dat men de Interpretatie van yder Minifter in zijn Ofitie, 
en de onkunde ván alles by 'tghemeen moet onderworpen vvefen. 

Wantyderfeghtniettekonnengehoorfamenfonder teweten, wat, 
dewijle de Artikelen noch noyt fchriftelijck aen de tribiinalen zijn uyt-
gegeven noch minder voor de Gemeente in 't particulieré den druck ghc-
meen gemaeckt. 

8. Articul. 
'tSalarisderwachtersenvverdtop ^dagen niet.bepaelt, fchoondc 

Schepen met ftuck-goederen geladen, langerinlofllnge laegen, maer 
werdendeSchippers afgedrongen behalven ('tgevenvan Kaefen, en 
Boter, Stockvis ende anders aen de Toorens, en de koftaen de Wach-
tersbinnen Scheeps-boort) tvvee teftoenen yder dach vande eerfte 
huere, datfeonderdeuyterfteforteretsten Anckerkomen, tot datfc 
haere volkomene quitancie van haere loffinge, en den Tol verthoonen, 
dat by ftorm en regenachtigh vveder, en obfervatie van heylige daghen 
dieindatRijckveelvallen, fomvvijl wel 6. vveecken en meer aenloopt. 

Endejpehalven dit doenfe noch de 2. teftoenen daeghs betaelen aen dc 
Schepen die noch loflen noch laden, ende maer alleen de Haeven in 't 
voorby zcylen aen doen, om te fien of'er cenighe vracht voorderwaerts 
voorvalt, en felfs aen't Schip de Santa Catarina legghcndealleenin't 
foliciteeren vanfijne Papieren ter afveerdinge op BraZil,' dat verr' buy-
ten meyninge van loflen en laden was, hebbenf e aoen betaelen van d'ecr-
fte huer dathy in de Rcvier vau Lixboa qr/am tot de laêtfte, dat hy. w an-
hoooighvanfijnverfoeck, fijn carguefoen daer moft loflen, enghc-. 
dwonghen was een ander feys acntcnemen, 't welck was over de drie 
maenden. 

9. Articul. 
Haer Hoog: Moog: hebben tot. Conful haerer pnderdanen in 't Ko-

afnckrijckvan Portugael nu van ni«»ws-hcrftclt Sr. Walte"r van der Ho-
ve,die 



1 . *d* 

ve, diedevrydomderNatiewel voorftaetfoo veelehefinfijnemacht 
is, dan dewijledePortngeefen veelopuytterlijckenfdiijnfien, ende 
inkomfte van het confulaatfchap, íonderander penfioen, by verre 
naer foo veel niet op en kan brengen, als dat van.den Conful der Engcl 
fche Natie, die een ten honderde geniet van alle. het ghene by zijn Ko-
nincx onderdanen overdat gheheele Rijck wert verbandelt, en boven 
dat noch een ordinaer Ambafladeur t'zijner onderfteun heeft foois't 
feeckerdatd'eenemeeraenfienende refpe£t tenHoveheeft, en meer 
afveerdinge kan te wege brengen als de andere. 

Den rechter confervateur diende wel verkooren geftelt, en gegagecrt 
tewerden, by dievandeNatiefelfs' opdatfe hemtenHovenoodigh 
bebbende( met vrymoedigheyt haere faecke konnen bekent maecken, 
en in betrouwen bevoolen Iaten hem daer mede als uyt vreefe van zijn 
penfioen te verliefen, tebeter tot haerer beícherminghe ter verplich-
ten, daertercontrarieeenegefteltzijndeby deKroon, te groot.oPbe-
moeyclijck fal wefen, t' aller noodigh huer laftigh te vallen. 

io. Articul. 
Of de Magiftraet der Steden fullen toelaeten dat de Gbederen, van 

yemandtder Nederlantfche Natie in Portugael ftervende by andere faí 
befeten cn gheadminiftreert werde ftaetj in groot naerduncken, want 
voor defen fijn daer groote conteftatien ovcr gevallen. 

I I , Articul. 
't Nietarrefteeren van Schepen wert foo vecl onderhouden dat in de 

Maént van April en Meye laeft-leden niet alleen w ierden opghehouden 
de Koopvaerdy Schepen, wiilende met Sout, Fruyt -&c. van Lix-
boaopdeMaes, maer felfs't'sLants-Fregat Harderwijckgeccmman-
deertby den Capitain Jan van Nes van Rotterdam, den tijt van ruym 
16 a 18 dagen alleen uyt voorgeven van den Secrctaris van ftaet die íey-
de den Koninck haer Ho: Moog: en andere fijn gheallieerde had te fchry-
ven, daernochtansdaghehjcx Schepen vanonfeenandere Natie op 
Vranckrijck en Engelane in Zee gelaten wierden. 

In Junio wierdehet Fluyt Schip de Sant Agatha Schipper Cornelis el-
ders opgehouden over de drie weecken, om datter voorgegeven wierd, 
datter een Edelman met Brieven aen haer Hoog: Moog: moft gaen, die 
ten laetften komende in Engelant moft aengefet werden, fchoonder als 
doen fchoonderen veel bequamer Engelfche Schepen op de Revier van 
Lixboalagen. 

In 't begin van Oftober is Capitein Jan van Amftel met zijn byhebben-
de Sch'epen mede vele dagen opgehbuden, op het voorgevende dat den 
gevangenen Marquis Leche vvas uytgebroocken,en menhem moeft íbec-
| c n . B 2 i2.Articul. 

^iiU- f*y\ 



12 
12. Articul Hoe vry hetde Nederlanderstoeftact van Portugael op Spangnien te 

handelen, ftaet het duyr d.ie het beproeft hebben, dewijle de Schepen 
vandaerop Cadixgaende, het den naem moeten geven vanopdeLe-
vanttegacn , , , „ , . 

Velewetenhoelanghe.het Schip den Gouden bergh, SchipperN. 
Byloo, van deflelfs Hayen tot Lixboa in perikel van confîfcatie van 
Schipengoetheeft gelegendie willendewaerlijck naer Genua, alleen 
dieReviermaeraendeecT, omind'uyterftenootlijfcngoette bergen, 
enditalleenopvoorgcvensdathynaerCadixwilde, en de inghelaede 
Goederen ( dat noch maer Manifacîueren waren ) Spangjaerts toehoor-
den, foodathynietteghenftaende hetfterck voorfchryvens van haer 
Hoog:Moog:ennochnietalsuyt gratiéenheeftkonnen íîjn vrydom 
verwerventotiojunio, wanneerhyover de Maenden foo met ghe--
vanckenis en andêre moeyelijcke procedueren feer qualijck was ghetrac-
teert geweeft. 

13.14.15. Articul. 
Dat geen Nederlanders by den ordinarie Alcaido, inrechtkan aen-

gefproockenoftegcns fijnen wil aengehouden, wcrden, blijckt anders 
dewijl de minfte Poitugees, willende een Nederlander afFront aendoen, 
gelooft wert en machtheeft , de befteder Nafié in'tgevangen Huys te 
doen ímijten, fonder van fulcx doen te konnen gedwongen werden .re-
den te geven, tot hy fijn patie geboet hebbende fulcx te willen wert. 

En dát de Nederlanders ter invOrderinge harer fchulden op de Pdrtu-
geefen geene Bricven van vrye geleyde of Heere befchuttinghe foudc 
hebben te ontfien, kan niet geleden noch ingevoerd werden - en moch-
ten de zelve wel wenfchen dat in kas; van fail ifement van eenige Portu-
geefen neffens andere in gerechte conquerentie mochte komen, die iti 
tegendeel als Burgers in fodanigen kas, niet als te vcel preferentie voor 
haer, ende uytfluytingh van Nederlanders pretendeeren, en hun aen-
matigen. 

En dat den Koninck de Kerckelijcke macht en inqufitie, foudebe-
weeren, en in kas 'van vervolgh wederhouden eenighe Nederlantfche 

f ;oederenaenteflaen; is onmooghélijck , want de Koninck felfs moet 
ijden fo ft^) onder die te ftaen , dat hyfe in alles blindeling moet komen 

te gehoorfamen , onder deminfte teycken'van ongenegentheyttc thoo-
nen; dan de befte befchcrminge voor alle perikcl van dien is, íich gemaa-
tight in fijn gevoeleri fe thoonen, ende yder by 't zíjnte lacten. 

16. Artioil. 
Ickmeyne indkn \ eeniger tijt verfchillen ontftaen tuflchen den ahe-

me den 
*> 



melden Konmck en defen ftaet > datter in plãetfe vafi twee Taeren Waer? 
fehouwmgein tinvorderenvanwederzijtsintreft, aén gene zvdeniet 
eenhalveuuretijtsfalgegevewerde, dewijlde fifcaelen van nu af aen 
uyt zien en de Kapers, Tamborin, Carlos endeJufto de Bils en haeren 
aenhangh, niet anders doen, als bidden datter hoe eerder hoe lievec 
rupturekome, diehetHuysvandenSecretarisenVifcodon Anthonie 
de Suza mercede methunne Negotie meeft ophouden. 

Enwatíoudemenbuytendienvanallenaergelaten fchulden te ver-
wachten hebbe,dewijle men nu in volle geniet van vrede, daer naeulijcx 
aen kan komen fonder proces te intenteerén. 

17. Articul. 
Indien dan fchoon het traclaer in 't eene of het ander deel van de We-

relt door yemants oriderdanen wiert gevioleert geen íbcieteyt of vrlent-
fchap fal breecken, maer níet temin 't verbont in zijn volkomene recht 
ende Viguetia ongekrenckt fal behouden werde,en alleen die geftraft.,en 
inboetefullengeflagenwerden, diemenfalbewijfenteghensde Wet-
ten van het Tra&aetmisdaen tehebben. Soo mogende gefeghde Roo-
vers, van nu af aen fonder fchroom haere neeringe wel terhand nemen. 
Want de ftraffe kan hun niet aen ghedacht werde, voordatmenfe in 
handenendebandenheeft, daerfe hun în fulcken geval wel fullen voor 
befchermenmetyderreysnieuwe vondenende Havens verfchuylingh 
uyttevinden, gelijckfemetkenniffevanaldeWerelt, enverdrietvan 
vele fo lange tijt.hebben weten te praftifeercn, en voor alle neerfticheyt 
van Staten Schepen te befchermen, en wat voldoeninge van wedergaef 
falm.en konnen hoopen van Rooversdie ondergeen vlagh en forteeren, 
noch'minder burgeftellenvanniemant tebefehadigheh, enboven dat 
niets en befitten dat vaft of aenfpreeckelijck is. Ten waere van Tam-
borin, het Habito van Sant Jago, en vandeBilsdeoudeFluytden O-
liphantindéBahiavanCadixby nachtvan Anckergehaelt, daerfenu 
voor de derde maelmede naer Brazil willen. 

18. ÁAicul. > 
't Oordeel over de weerde der Koopmanfchappen en Vi£talie door de 

Nederlanders in Portugael tebrengén, wertdoorden ontfanger van den 
To alleen gedaen, volgensfijnecygene fantafie fonder voorgefchreve 
taXft, of tarijf onderworpentewefen, en dat fomwijlen foohoogh 
dat de Koopluyden dickwils benoodight werdcn, het voor den taxft te 
laeten, en de weerde van dien, drieMaenden,daernaertegens'tgene 
fy over yets anders iri den Tol fchuldig mochten wefen te reícontreeren. 

Of ten minften maénden en dághen irietgaenenkomendeweerde tc 
bedingeo, als koftenfe haere eygene goederen , die onderw ijle daer in 

B 3 een 
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c;n open Tol-huys van cen yder gehandelt en verfmeten Wert, 'k fivijg 
no'ch Je moevce die men heeft, met meten , wegen, en looden, want 
hec miníte ttuck alwaerhet fchoon maerdrie ftuyvers vveert, moet door 
7a8handen pafleeren, envan yderCãrracter ontfangen, alle welcke 
moeyelijckheden en bekommeringc de Koopluyden dickwils foo onlu-
ftighmaecken, datfedeGoederenuytfchroom van dien, ontfien te 
loflen, voordathunoccãfievan verkoopen voorkomt, ende wanner 
het juyft den ontfanger dan oock niet te pas komt, foo moet dan weder 
dickwilsdenkooperopeenander gaen, en den verkooper andermael 
met fijn goet bly ven fitten. 

19. Artticul. 
Indien 't verlijffvan Oorloghs Schepen in geene Haven verhmderin-

ge moet geven, aen wederzijds ghealieerde, waerom hebben d'Engel-
íche onder de Vlagge van den L. Vies-Admirae Lauwfon, in't cynde der 
Maent Iulio laeftleden haertot Lixboa fo groten preferentie willen aen-
matigén, datfe geen Nederlantfche Sloepen by nacht konden gedoogen 
langhsdeRevierteroeyen, fonder daer naer te fchieten, noch die acn 
de gewoone fteyger te fien leggen fonder de Matroofen tegens malkan-
derenopte hitfen, jacfooverre datteronderdat graeuwop29- Julio 
foodanigh diforderc quam datter van wederzijds Natie 2 a 3 doodcn en 
meer als 12 gcqueften vielen. 

20. Artícul. 
Hier van kan niet geoordeelt werden, voor datter ongelijck gcfchic 

de, en dan fouden de ongeluckige gevoelen hoe datfe in 6. of 12. Maen-
den de reftitutie van het haren fouden bekomen dewijle de goederen on-
derfoodanigeLuyden, die fulcke dade foude beftaen (en mooghlijck 
den Fifco tot Patroon hebhen ) fo drae verímelten als gcvonden werden. 

21. 22. Articul. 
DeLaftgelden, en't onderhoud van de Capelle van Sant Andreas en 

Wert niet vermindert. 
TotheteerftisdenConfulbydenCommiffarisvande Sevenhuyfen , 

over dit nietontfanckelicke verklaert, voorgevende dat hct foodanige 
al oude wettenfijndiedeVoorfatenvanveeleKoningcn, hebbon on-
verminderlijck verhypotikeert. 

En'tanderwertdoor oneenigheyt der Nederlantfche Koopluyden 
felfsverfuymtdiehacrdoordeMunnickenvand'ordrevan Sant Domi-
nico (inwiensKerckdeghefeghde Capcllc ftaet) onder pretcftvan 
Grados d* Ofitie, lactcn verleyden, werdende d'een quanfuys opper-
deecken van de Capelle en d'andere Vendrigh van de duytfe Compagnie 
gemaeckt. 

23. Articul. 
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23. Articul. 

Degenste draegentotbefcherminge vaníijnPerfoon en Goederenis 
welnoodighdevvijldiefulcxnietdcetbinnenLixboa, nieteenen Hoet 

(fchoonbylichtendage) kanopfijn Hooft behouden, r.ochfelfsgeen 
Goederen by den Tol afgeveerdight, over de Koniucklijcke plaets bren-
gen of de Soldaten nemen 't geen fy krijgen konnen, en doen in 't ghe-
ficht van den Adel, en 't Palais, de grootfte Violentie van de Werelt. 

25. Articul. 
Sijn wederzijds Vyanden Goe^eren vry v anneeríe maer in Schepen 

vaneenedertwee partyen enzijn, waerom is dan, alsbevoorens by 
Articul. 12. gefeght aen 't Schip den Gonden Bergh fu'.cken langhen de-
tentiegepleeght, en den Schipper foo harden proceduereaenghedaen 
en niet als uyt refpe£t van 't ernft aen fchry vens haerer Hoog: Moog: v ry 
gelaten daer hy noch geen Vyanden Goederen in hadt, en dat wanneer 
den Conzul van der Hoove d ordonnantie der ontílaginghe uyt handen 
van den Grave van Caftel Mejor ontfingh, feyde dat ny geloofde dat het 
eerder had konnenen ghefchieden , hem door den Marquis de Niche 
dier byftont gerepb'ceert wierd, foo hy meynde ongelijck te ghefchie-
den, het noch eens by rechte kon verheffen, maer dat hy dan gheen af 
veerdingevan faveurmeer moft verhopen. 

De Schipper heeft mede alle om gelden van loffen, laden &c. moe-
ten betaelen alfoo de aenklagers fuftineerden dat den Koninck wel ver-
mocht te geven én vergeve, maernietophunnekoftenalsluydende de 
fentcntie, niet dat het Schip wiert vry gegeven als qualijck aengehou-
den, maerop'ternftigh aenmanen harerHo:Moog:wienhyin defen 
had gewild fijn goede genegentheyt bethoonen. 

25.26. Atticul. 
De Nederlanders die eenige vafte Goederen in Brazil pretendeeren te 

hebben, fullen daer van feer bekommerlijck 't eeniger tijde yets komen 
te genieten; dew ijie t'zedert den tijt van 't overgaen dier Landen,de felve 
veelmaelen, door erfenifle, verkoop, of fchultkonnen overgegeven 
ende getranfporteert zijn, en dat diefe nu befit foo groote omgelden ter 
verbeteringh van hct pant fal pretepdeeren ghedacn te hebben , als de 
weerde van d' Hypoteek fal konnen wefen. 

En onfeeckerder zijn dedaergelaeteuytftacnde fehulden, dewijle de 
Perfoonen aen wien die zedert 't Taer 1651. zijn ghebleven, konnen in 
ongelegentheyt gevallen of ovcrleden zijn, jafe fs haerc ErfgenameB. 
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