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Hollandt, ende Lyens vuyt Zeelandt, waerbij die 16'18 
Indiaensche conpagnye noch voegell vijff Bewint heb 
beren , onder de welcke en en is genaemt Albert Fran- 
sen Sonck van Hoorn, me de Gecommitteerde inde 
Raeden van State del' Verenichde Landen. Dese mannen 
sullen eerstes dages naer EngeJandt reysen ende be- 
sian oft se die coopvaerders met een ander kunnen 
veraccorderen. 
Den 5 Novembris is de Prince van Orangien we 

deromme inden Haege gecomen, hebbende tot Rot 
terdam die Magistraet mede verandert, gelijck oyck 
tel' Goude, alwaer sijne Extie verclaert gevonden te 
hebben onder die Magistraet weI sess ofte seven ver 
scheidene Religien, nochtans merendeels niet appro 
berende die waere Gereformeerde Religie, daer wert 
mede bevonden enen nieuwen Cathecismus, die sij 
luyden op hunne eygene handt gemaeckt hebben. Hier 
nae is sijne Extie naer Amsterdam getogen alwaer hij 
die wett mede heeft verandert, deur dien daer enyge 
gevonden wierden, de welcke niet gesont en waren 
inde Religie. 
Den 89bris sijn die Gecommitteerde vuyt Engelandt 

gaende nae het Sino do Nationnael inden Haege geco 
men, en de heeft den Bisschop ene treffelijcke propo- 
sitie gedaen inde Latijnsche I spraecke, gaende meren- bIz. 147 
deels daer hene dat die H. Staten Generael die vreede 
del' Kercken wilden laten bearbeiden. 
Den 10 9bris sijnder twye van Geneven gekomen, 

waeraff d' ene ene treffelijcke proposite inde Fransche 
tael voor de Staten Generael gedaen heeft. 
Niet verre vanden Briel isser een vleck ofte clein 
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1618 stedeken genaemt Goeree, alwaermen desen somer 
noordewaerts aen naede zee ontdeckt he eft, twelck te 
voren met sandt bedeckt, maer nu door d' affspoe 
linge des waters bloot geworden is, grote fundamen 
ten van huysen met oyck straten in maniere van ene 
grote stadt, waeraff nochtans niemant voor desen 
tselvige geweeten heeft deur de Cronycken ofte ander 
sints, hier sijn gevonden velerhande dingen, als oyck 
twye grote tan den aen elcks anderen, twye messigen 
ringen seer out ende bijnae vergangen, waeraff d' ene 
scheen enen steen gehadt te hebben, noch enyge co 
peren ende messigen penningen ende twye die ick 
gesien hebbe, daerop geschreven stondt met een beelt 
nisse namentlijcken opt ene Antoninus, ende opt an 
del' Adrianus, soo datmen niet anders oordeelen kan, 
als dat dese Stadt bij tijden vande Roomsche Keiseren 
in eeren geweest is; van gouden ofte silver en stucken 
en heeftmen noch gene gevonden ofte mosten heyme 
lijcken versteecken sijn, ten minsten en isser niets aff 
ten voorschijn gecomen, waeraff die Reeckencamer van 
Hollandt als behoorende .sulckes totte Graeffllijckheyt 
die kennisse neemt. 
Den 13 9bris verstaetmen dat die Staten van Hol 

landt gecommitteert hebben de Heer van Swyeten, 
N. Muys Schout van Dordrecht, Burgemr. Pauw van 
Amsterdam, N. Bruyninck Secretarls van Enckhuysen 
ende N. Duyck Griffier van t' Hoff van Hollandt, om 
beneffens die drye Gecommitteerde vuyt die Staten 
Generael, Silla ende Leuwen den Advocaet Barnevelt 
te verhoren op t' gene hem voorgestelt sal worden van 
wegen die Generaliteyt. I 


