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Sr. 
   De uytnemende fabuleusheydt der Tydingen, die hedendaeghs ons de 
Beweginghe der woelende Werelt berichten, heeft my ghedronghen voor eeni- 
ghe Lief-hebbers en voor mijn selfs, op mijn eygen Kosten vande voornaem- 
ste Plaetsen van Europa bysonder Nouvelles te laten komen; ’t welck sonder 
moeyten en Kosten niet en is gheschiet: Dese Sr. Jan van Hilten zalig: 
by my siende, heeft my ghebeden hem Weeckelijck daermede, ofte met iets daer 
uyt te willen dienen, dat ick somwijle ghedaen hebbe, waerdoor gekomen is, dat 
de zijne beter als d’andere zijn gheweest; Maer na dat Sr. van Hilten over- 
leden was, heb ick raetsaemer gheoordeelt, om geen Slaef van een ander te 
blyven, hoewel my d’ andere Courantiers aensochten, voor mijn selfs te doen 
drucken, te meer alsoo ick nieuwe ghelegentheydt tot verscheyde fraeye Nou- 
velles hebbe ontfanghen, in diervoeghen, dat ick meyne, dat de Lief-hebbers 
door de Waerdigheydt vande Nouvelles sullen gheperst werden, de mijne voor 
andere te prefereeren, sullende indiervoeghen Weeckelyck aen malcanderen ghe- 
koppelt werden, dat het vervolghens een bequaeme Historie van ’t voornaemste 
in Europa sal zijn: 'k Bidde derhalven ghelieft dese te favoriseeren, ende te 
ghebruycken, daer UE. te vooren Sr. van Hiltens plagh te besighen, en 
sende derhalven UE. ghelijck ghetal toe, te weten              Couranten, 
tot 24 Stuyvers ’t Boeck, sullende UE. niet ghehouden wesen voor eerst, 
de ondeurghesneden Couranten, die UE. niet en verbeesight, anders als met 
de Bladen te betalen, waermede verblyve, in Haerlem den         January 1656. 

                                                     U E.      Dienstvaerdighen    Vrient 
                                                                                  Abraham     Casteleyn. 
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VVeeckelycke Courante van Europa. No. 1. 
SPANGIEN. 
Cadix den 27 Novem: 1655. Den Comman- 
deur Gidion de Wilde heeft in zee verovert 
en alhier opgebracht een treffelyck Turcks 
Schip, gemonteert met 32 stucke, op hebbende 250 
Turcken, en by de 40 Christen Slaven. De Turc- 
ken sullen, tot goedtmaeckinge vande Onkosten en 
voorts tot Prijse vand’ Officieren ende ghemeene 
Maets, verkocht worden. De Christen Slaeven 
zijn met een Hollandts Schip, komende van Ve- 
netien, en gaende naer Amsterdam, op Eergiste- 
ren van hier nae Huys geseylt. Den Hollantschen 
Vice Admirael de Ruyter is teghenwoordigh 10 
Oorlogh-schepen ende 2 Jachten sterck. 
 
DUYTSLANT en d’aengrensende Rijcken, 
 Weenen den 16 Decemb: 1655. Hare Keyserl: 
Majesteyt, van het vallen uyt een Litier, wederom 
ghenesen zijnde, heeft hem met een groote Suite 
naer Orth weder op de Jacht begeven, hebbende 
te vooren aen den Brandenburgsen Afgesanter au- 
dientie verleent, en alhoewel den selven bij hare K. 
Majesteyt om assistentie sterck soliciteert, soo is 
nietemin noch geene resolutie daerop ghenomen, en 
men is van Opinie dat hy niet verkryghen sal, al- 
soo men hem niet en vertrout met de nieu-ghewor- 
ven Volckeren teghen de wel-geoeffende Soldaten 
vande Sweden aen te gaen. Vanden Coning van 
Polen is mede den Heere Grave Lesinski hier aen- 
gekomen; maer heeft noch geene audientie konnen 
bekomen. Onderwijle gaen echter de nieuwe Wer- 
vinge sterck voort, en om deselve te vergrooten, heeft 
K. Maj. hare Landtstanden, by de alhier teghen- 
woordige Vergaderinghe, beweeglijck laten voor 
dragen, voor dit aenstaende Jaer den dubbelden 
Landtstuyr te continueren, ende daerenboven 600 
duysent Guld. extraordinaris te contribueren: wat 
de Stenden daerop sullen besluyten, salmen hooren. 
 Weenen den 23 Decemb: 1655. Voorlede Son- 
dagh avont is hare K. Maj. met 200 stucks gevan- 
gen Wilts, vande Jacht weder hier aengekomen, 
en den Poolschen Afgesanter audientie vergunt, en 
de volgende dag de Cheurvorstelijcke Beyersche 
Weduw’ met hare jonge Princen, alhier ingehaelt. 
 Basel den 27 Decemb: 1655. Hier is den Oversten 
Zweyer van Vry, nevens noch 2 Heeren als Ghe- 
santen, van Zurigh aengekomen, ende naedat zy 
met dese Magistraet hadden gecommuniceert, zijn 
zy met de Gesanten van Lucern en Onder Walden 
na Bern vertrocken; haer aenbrengen weet men noch 
niet, maer sullen van daer te samen haer nae de al- 
gemeene Vergaderinge tot Baden begeven: so men 
verstaet, soude die van Sweyts haer nu mede acco- 
modeeren willen. 
 Ceulen den 31 Decemb: 1655. Na de gewoonte 
vanden Hertogh van Loreynen, die ’s Somers in 
Dienst van Spangien, en ’s Winters zijne In- 
quartieringe in de Grensen van Duytslandt plagh 
te nemen, pooght nu den Prince van Condé voor 
zijn Volck desghelijcks de Inquartieringhe in het 
Landt van Gulick te bekomen, zijnde tot dien eyn- 
de zijne Volckeren alrede in’t Ampt van Bor aen- 
 

ghekomen, waer teghen sich de Landtlieden om- 
trent der Koer by-een gherot hebben: den Stad- 
houder vande Landen van Gulick ende Bergh 
soude oock van voornemen zijn, ’t selve per force te 
beletten, en daer toe by-stant van onsen Cheurvorst 
versocht hebben. De groote Progressen der Swe- 
den ontstelt geweldig ’t gansche Duytsche Rijck, 
daer sommighe vande Vorsten wel souden genegen 
zijn in tijdts iets daer jegens aen te vangen; maer 
Saxen toont daer toe gants geene genegentgeydt [sic], 
en and’re mede heel flaeu, de meesten hoop is op den 
 
 
Cheurvorst van Brandenburgh. Den Poolschen 
Coningh is tot Glogauw, heeft niet veel meer als 
20 of 30 Persoonen by hem: De Coninginne, uyt 
Franckrijck van daen zijnde, soude weder der- 
waerts trecken. 
 Hamborg den 1 January 1655 [sic]. De Wervinghe 
voor de Sweden gaet hier noch dagelijcks voort: En 
van weghen den Koningh van Sweden is met de 
Engelsche Cooplieden alhier een accoort gemaeckt, 
om voor omtrent 150000 Gulden Laeckenen nae 
de koninghlijcke Armee te senden: Dien Coningh 
sal seer animeeren de Gheboorte van een jonghen 
Soon, daerover by ’t Huys van Holsteyn groote 
vreughde wert ghetoont: den Doop van dien jon- 
gen Prins soude teghen den 9 January 1656 aen- 
gestelt zijn; Saxen meyndtmen dat een vande Peters 
sal zijn. De arme Stad Bremen wert geweldigh 
verdruckt, en heeft tot Stettijn met hare Ghedep: 
niet konnen uytrechten: terwijle poogen de Sweet- 
sche Donatarissen haer het gantsche Inkomen van 
de Kercke te benemen, en willen een gedeelte tot het 
bouwen vande Cathedrale Kercke ghebruycken: 
En hebben de Abdye tot Lunenbergh als dependae- 
rende aen ’t Stift Verden vast ghestelt, daer toe den 
Hertogh van Bronswijck en Lunenbergh souden 
hebben gheconsenteert. 
 
Bysonder uyt POOLEN en PRUYSSEN. 
 Danzigh den 22. December 1655. Endeling heeftmen bespeurt 
waer door wy, nae so vele moeyten, met die van Thoorn en Elbing 
niet en hebben konnen verghelijcken met den Cheurvorst, alsoo nu 
klaerlijcken blijckt, dat dese beyde steden haer noyt hebben ghemeynt 
te rechte te verdeffenderen. Door desen heb ik u E. ’t overgaen van 
Thoorn wijdluchtig geadviseert, en hoe zy den Kon: van Sweden 
zijn te gemoet gegaen, de handen ghekust en ingehaelt, en de 80 stuc- 
ken op haer Wallen niet tot haer bescherminghe ghebruyckt, maer 
om vreughde-tekenen te bewijsen over haer nieuwe subjectie: oock 
hoe zy zijn gevaren doen zy van hare Privilegien spraken als wan- 
neer men haer antwoorden met het wysen op ’t Gheschut, als ’t Ius 
Canonum, sedert vertrock die Koning met zijne armade na Straes- 
borgh, Rysenborgh ende andere plaetsen, tot omtrent een mijl na by 
Marienborgh, maer derfde, om de stercke besettinghe die daer in 
was van den Cheurvorst van Brandenborgh, gheene proeven van 
gewelt daer op in’t werck stellen, maer is met zijne armade voort na 
Elbingh getogen, daer hy tot op 2 mijlen na ontrent komende, twee 
Heeren vanden Raedt van Elbingh hem zijn tegen gesonden, om (al- 
hoewel zy haer wel konden deffenderen) ’t accorderen van de over- 
gaeve dier plaetse, in handen van den Kon: van Sweeden, die zy om 
de Religie, dapper toegedaen zijn, en soude vervolghens alreede hen 
hebben overgegeven; dan indien sulcks heden niet en is, sal ’t mor- 
ghen wesen, also het wel schijnt dat zy haer niet en begeeren te weer 
te stellen, waer door zy oock 500 mannen van den Weywoda Weyer, 
dien hy tot haer secoers sondt, van de Sweden hebben laten gevan- 
gen nemen, of verstroyen. Dit heeft deese Stadt doen resolveren, als 
niet gesint zijnde soodanige exempelen te volghen, haer by tijdts met 
 



 

17 

den Cheurvorst van Brandenborgh te vergelijcken, gelijck zy nu ten 
vollen met hem eens zijn, en te samen veraccordeert; eerst: Dat den 
Cheurvorst met alle zijne macht dese stadt sal bystaen, en indien be- 
legert mochte werden zijn beste doen om te ontsetten: waer teghens 
den Cheurvorst sal vermogen, de Nedringe zijnde de Lage Landen 
aen de zijde van Elbing na de Zeestrant, met zijne volcken te beleg- 
gen, gelijck dan alreede 3000 man vande zijne in Danzicker Warder 
zijn aenghekomen, en gheloove oock dat in tijdt van noodt dese stadt 
oock Brandenborgs volck sal innemen. Vorder sal geen van beyden 
bysonder met de Sweden noch tracteren noch accorderen moghen. 
Den Cheurvorst van Brandenborg houdt Marienborgh noch met 
ontrent [sic] 3000 Ruyters beset, heeft oock der Pillouw wel voorsien, 
en doet al zijn volck te samen komen, apparent om te beter jeghens 
de Sweden bestant te zijn, onsen Syndicus is ghestadigh by hem. 
Tot Koningsberghen was men van twee zijden bevreest, eensdeels 
voor de Sweeden: andersdeels voor den Moscoviter, die men tij- 
dinghe hadde dat mede aen het marcheren was. Onsen Koningh is 
tot groot Glogau, sonder eenige assistentie of macht. 
 Van Stettin den 26 December 1655. Voor eenige tijt is ghead- 
viseert dat men tot Krakouw verhoopte dat den Casteleyn Czar- 
necky, met den oversten Wolf zigh met haer onder hebbende volcke- 
ren, gedienstig tot de gehoorsaemheyt van zijne Majest. van Swe- 
den souden hebben begeven, gelijck zy dan oock selfs hebben voorge- 
gheven, als of zy den Coninck Casamiris gantsch wilden verlaten, 
maer onderwijlen sekere narichtinge comende, dat beyde die Heeren 
echter maer alleen nae gelegene tijdt wachten om hen weder nae den 
Casamiris te begeven, so heeft daer op den Gen: Luyt: Muller den 
oversten Sadonaky met een Regiment na haer toe gesonden, welcke 
den Oversten Wolf met zijne volckeren, in de 800 man sterck, in een 
Dorp met vliegende Vaendelen, bereydt tot haer vertreck, heeft ge- 
vonden, waer op hy haer heeft laten omringhen, op dat het niemant 
mochte ontloopen, ende is selfs in Persoon met seeer [sic] weynigh in ’t 
Dorp ingereden, daer hem den oversten Wolf bejegenden, die hy met 
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het Pistool op de borst te setten, dwongh hem ghevanghen te geven, 
waer mee gemelte 800 man om Pardon riepen, ’t welck haer gewiert, 
en zijn voort aende Sweetse overgegaen. Ondertusschen is den Ca- 
steleyn Czarnecky met omtrent 100 man ghe-escappeeert [sic], en by den 
Koningh van Poolen aenghekomen. In Pruyssen gaet het zegen- 
rijck voor onse Koningh, d’ een voor d’ ander na met hem accorderende. 
 Danzigh den 25 December 1655 De Stadt Elbingh heeft zigh 
op den 22 deser aen den Koning van Sweeden, sonder eenige tegen- 
weer, overgegeven, en onder het ghebiedt van dien Koningh gheboo- 
gen, die de 400 man,  die als Pools guarnisoen daer in lagen, daer uyt 
genomen heeft, en 2000 Finnen in de Nieuwstadt en Voorsteden 
gelegt, en is aenstondts met de meeste macht opgebroken en getogen 
nae Koninghs-bergen, aldaer de Borgers bij nachte en dagh hebben 
moeten waecken; en voeghen haer de Cheurvorstelijcke Volckeren 
tot Brauns-bergh by een, wat resistentie hy aen de selve en de stadt 
Konings-bergen sal vinden sal den tijdt leeren; heden zijn noch geen 
hostiliteyten tusschen den Cheurvorst en de Sweedtsche troupen 
voorghevallen. Een gedeelte van ’t Sweedtsche Legher leght noch 
by Marienbergh, en wordt alsoo het Landt in Pruyssen te gronde 
gheruineert. 
 
VRANCKRYCK 
Geneve den 15 December 1655. Alsoo die van 
Sweyts nae gene redenen op de vergaderinge heb- 
ben willen luysteren, is deselve niet alleen gheschey- 
den, maar zijn oock sedert de toerustinge tot de aen- 
staenden Oorlogh stercker als te vooren geweest, 
voornamentlijck by de Evangelische, alsoo zy ver- 
staen, dat den Nuncius vanden Paus en den Amb: 
van Spangien de Catholijcke dapper stijft, en groo- 
te Belofte van assissentie [sic] doen. De arme Vau- 
doisen werden vande Officiers vanden Hertogh 
van Savoyen seer getravailleert: tot Feniel heeft men 
een Man en Vrou met slaegen soo mishandelt, dat 
zy daer van gestorven zijn, en twee andere seer wre- 
delyck uyt haere Huys en Hoven wegh-gehaelt, al- 
les bedervende wat ’er omtrent was,  daer by noch 
uytvarende, dat men haer haest alle van kant soude 
helpen, gelijck ’er dan gheruchten loopen, al of daer 
toe nieuwe ordre soude gegeven zijn aen’t Kryghs- 

volck van Piedmont, dat dese arme menschen wel- 
licht weder mocht doen resolveeren hare toevlucht 
tot de Wapenen te nemen. 
 
Parijs den 24 December 1655. Den Nuntius 
van den Paus, en den Ambassadeur van Venetien, 
hebben met een Courier brieven van Madrid van 
den 6 deser bekoomen, daer by Spangien bekendt 
maeckt, om alle verhinderinghe tot de Vrede wech 
te nemen, dat hy de poincten dien hy alvooren be- 
geerde toeghestaen te hebben, laet varen; te weten, 
de herstellinge van den Hertogh van Lotteringhen 
en den Prince van Conde, en van Portugael niet 
te moghen spreken, invoeghen dat wel eenige hope 
tot Vrede zich vertoont; jae wert in der voegen ghe- 
sproken, al of, in dien de beswangerde Koninginne 
van Spangien een Zoone quam te baeren, dat wel 
een Huw’lijck mochte ghemaeckt worden tusschen 
onsen Koningh en d’Infante van Spangien, om 
alsoo beyde dese Rijcken te vaster aen een te knoch- 
ten. Den Nederlandtschem [sic] Ambassadeur is den 
Koninck wesen congratuleren over de ghetroffene 
Vrede met Engelant, en heeft op zijn menighvul- 
dighe klachten vande Piraterijen, die uyt dit Rijck 
op de Nederlanders roofden, tot antwoorde beko- 
men: Dat den Coninck nu alle Commissie hadde 
laten innetrecken, en aen Duc de Vendosme bevo- 
len geene meerder uyt te geven, invoegen dat het sel- 
ve nu wel mochte resseren. 
 
ENGELANT, SCHOTLANT, &c. 
 Plemuyen den 22 Decemb: 1655. Daer zijn al- 
hier 3 Hollantsche Schepen, door het quaedt we’er 
geperst, ingheloopen, komende van Nieu Neder- 
landt: deselve souden aldaer het Fort Casamirus 
ende alle de Fortificatien, die de Sweden aldaer 
van hun afghenomen hadden, weder vermeestert, 
ende de geheele Reviere van boven tot beneden van 
deselve Natie hebben bevryt: Ghemelte Schepen 
brenghen met haer den aldaer ghewesen Sweet- 
 
schen Commendant. Men heeft hier loopende 
tijdinge van Londen, dat, alsoo door de strengicheyt 
van’t Placcaet van Ao. 1651. op de Navigatie, 
niet alleen dese Ghewesten, maar oock gants En- 
ghelandt schaede lijdt, en selfs de Barbados t’eene- 
mael vervallen, omdat de Hollanders, die daer 
by nae alles seer goede koop plachten te brenghen, 
nu van daer als van hier werden ghehouden, dat 
den Heer Potector met zijnen Raedt ghesint soude 
zijn het voorsz. Placcaet t’eenemael in te trecken, 
’t welck wederom een groot en dapper leven in de 
alghemeene Commercie van Christenheydt soude 
geven en te weege brengen. 
 Pleymuyen den 25 Decemb: 1655. Gisteren ar- 
riveerden in dese Haeven de fregat Namptwich, 
Capiteyn Jeffery die in compagnie van noch twee 
andere Fregatten, zedert 15 dagen in Castris Baey 
by Lissebon ontmoeten drie Franse Oorlog Sche- 
pen, die zij so haest sy sagen dat het Francoisen wa- 
ren, strack na zeylden, Jeffery wel best bezeylt van 
de drie Engelse Fregatten, liep nae den Franschen 
Admirael, een Schip met 30 stucken, gevaert door 
Capiteyn Colaert van Duynkercken, die nu met 
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Fransche Commissie vaert, met deze sloegh hy seer 
heftigh, welcke een ander Fregat de Assurantie, 
Capiteyn Hollant siende, vresende dat Cap: Jeffery 
te kort soude schieten, verliet de andere 2 Fransche 
Schepen, die onderwijl na Lissebon liepen, en hielp 
Jeffery, so dat Colaert, na dat hem over de 50 man 
was afgheslaghen, ende goet quartier had ghewey- 
gert aen te nemen, zijn Schip met al het Volck te 
gronde gingh, behalven 6 man die d’onse berghden, 
daer dito Capiteyn Colaert een af was, diese nu in  
dese Stadt op-ghebracht hebben, de Engelse Fre- 
gatten Nampwich en Assurantie mosten te Lisse- 
bon in loopen, om nieuwe Masten en haer te kale- 
fateren: ende zijn na dat die van ’t Kasteel eenighe 
schoten door de Zeylen van onse Schepen hadden 
ghedaen, alhier wel aenghekomen, doch hebbende 
oock veel brave Maets verlooren. Dit ghevecht 
is 15 daghen voor de publicatie der Vrede geschiet. 
 
 Londen den 31 Decemb. 1655. Op den 15 deser 
is alhier ghevanghen genomen den Cornel Day, 
die hier op voorleden Maendagh 14 Dagen, op de 
Preeckstoel, inde Kercke genaemt Alhollows, seer 
teghen de teghenwoordige Regeeringe gepredickt 
heeft: komende op de Stoel, soo heeft hy, inde plaet- 
se van een Text uyt de Schrifture te nemen, een 
Papier uyt zijn sack gehaelt, en ’t selve gelesen, seg- 
gende dat uyt Walles ontfangen te hebben, en dede 
daer eenige uytlegginge van, tendeerende om dese 
tegenwoordighe Regeringe leelijck te maecken, 
noemende die een Compagnie Dieven en Rovers: 
nae desen quam eenen Mr. John Simpson op de 
stoel, die wel een Schriftuurlijcke Text nam, maer 
liet in zijn uytlegginge die varen, en preeckten tegen 
de Regeeringe als de voorgaende: Dese heeft men 
daerover mede willen vangen, maer hout hem ver- 
borgen. Nae’t advijs van de Predicanten, sal Me- 
nasch ben Israel voor de Joden weynig konnen 
uytrechten, also deselve niet en verstaen de Joden 
verder als Cooplieden te permitteeren, dan is by den 
Protector daerop noch niet gheresolveert. 
 
NEDERLANDEN. 
 Duynkercken den 30 Decemb: 1655. Beyde hier 
en te Oostende werden door particuliere veel Fre- 
gatten, om op d’ Engelse te kapen, uytgerust. 
 ’s Gravenhage den 7 Ianuary 1656. Den Heer 
Vice Admirael de Ruyter, segtmen van Cadis nae 
huys ontboden te zijn, nopende de Bedieninge van 
een hoogher Charge. De Ambassade na Dene- 
marcken sal aenstaende Maendag voort gaen.  
 
Gedruckt tot Haerlem, voor Abraham Casteleyn, ten 
huyse van zijn Vader Vincent 
Casteleyn, op de Marckt, inde Druckery. Den 8 Januarij 
1656. 
 
Voorgaande documenten zijn eigendom van Joh. Enschedé & Zn. 
 

 
 

 

 
 
 


