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Van 't Oproer, nevens de Doodt van de Haren 

JOH~ en COH.NELIS dc WIT. 

T
WiJlfe! Iliet of U E: fal mijn fchrijvens van Dinghfdagh mee de Bode wel 

. onefangen hebben, onderui{fchen is het hier van deren dagh feer mifera
bel toe-gegaen. Na dat de Perfoon die de Heer Ruwart Corndis de-II/ir 
aengeklaeght heeft, door ordre van de Heeren tos gelaeen , en op vrye voe

ten geClele was, en was de voorfz. Ruwart van Ptlttm een Sententie voor-gelefen 
van een eeuwigh banni{fement, de welcke hier by fende ·, waer op de gewefen Penfio
naris Jan de IYtr commiffie hadde om fijn Broeder van de Poort te mogen halen, na 
de Sententie, gelijck hy dede, en reedt na de Poort toe, maer met lijn Broeder voor 
de Deur van de Gevangen-poort komende, worde weder door de Burger Schiltwach
ten gedwongen binnen te gaen, waer. op de voorfz. Schiltwachten haer 'Vacht tot 
bulp riepen, de wcJcke voort met haer Geweer voor de Gevangen-poort quamen , en 
lieten terClont allarm {ben, om alle andere Compagnie Burgers in 't Geweer te komen, 
't welck gefchiede, en vergaderde yder Compagnie Burgers by lijn Vaendel , en mar
cheerden tot op de Plaets en het Buyten.hof, en twee Compagnien Burgers fionden 
rontom en voor de Deur van de Gevangen-poort, feggende foodanigen Sententie niet 
goet gevonden wierde over foodanigen Perfoon , het welcke begonde voor de mid
daghomtrent ·9 a 10 uuren devoor{z. Compagnien Burgers in 't Geweer zijndë om
trent de Poort, quamen de drie Compagnien Ruyters die hier zijn ,oock in 't geweer, 
eenCompagJ:lyvoorhaerWacht, end'ander twee quamen op de Plaets, enverfoch
ten aen de Burgers door de Poort .te mogen marcheren, maer wierden geweygert, en 
antwoorden de Poort wel fouden bewaren., en deden de Ruycery cernont fiaen fon
der te avanceren, fulcks duurde cot na achtermiddagh cc ) uuren toe, waer op de Ruy
tery weder keerden, en reden na de Bruggen, om l)uanfuys het Buycen-volck te kee
ren, maer de Burgers ondertu!Ièhen tot 6 uuren toe gefl:aen hebbende, fchooten lu
fiigh met Kogels op de Deur van de Gevangen-poort, en f10egen de felve met groote 
Smidts hamers open, en vielen feer fierck aen: maer op de t\yee voorfz. Broeders 
Cornelit en Jan de lrit tot buyten de Deur van de; Poort chappeerden, maer wierden 
terfiondt door de Burgers beyde doodt geflagen, en gefchoten, doodt zijnde, fleep
ten de twee doode Lichamen over de firaer, by de beenen, tot op het Schavot, daer 
men Recht doet, daer leggende, rucktenfe en fcheurden de kleederen van haer licha
men, en hongen defelve beyde by malkander by de beenen aen de Wip naeckt op, 
fpogen en fchopten de Lichamen met veel lafl:er-woorden, maer wierden geen Ruy
tery meer vernomen, waer op de Burgers weder weelt Hocken , latende beyde Licha
men foo by de beenen hangen, en naderbandt hebben het Canailje de Ingewanten uyt 
de Lichamen gefcheurt, foo dat het een fchrick was om tien, en geleken geen Men
fchen te zijn van bloedt en wonden, die de Lichamen hadden. Beveele hier mede U E. 
in de protefrie des Alderhooght1:en. . H4g~ dm 10 Augujli 1671. 

P. S. Het is ongchoort hoe miCerabel deCe twee Hecrcn aen de ~nrn ophangende. 7.ijn ~fuedcn en ge
korven; indien het Coo voort gaet, Coo liJder licht morgen van haer vleeCeh niet te vinden wcfen: fy hebben 
haer al de vingeren. toonen. oorcu. en nCUI afgefneden, en een lidt van een vinger voor IS ftuyv. ccn 
VingerToor 11 INy". ccnftuck van ccn Oorvoor 1.1 ftuyv. en cCD Toon voor 10 /tuyv. en COOVOOft. alles 
Terkolt , en haer Klccderen ujn .en llarden ge{ehcurt. en niet al. lappen overgcfehooten ,die van yder een IOC 
een gedc:nelcteei:kcn bewacrt worden i hcc ia drocvigh dat Culeke gauwc V ClltaDdcn aJda. half leven hebben 
moeten cyndigen. . 
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