SENTENTIEN

Bij die van den Krijgs-Rade
Der Vereenighde Nederlanden
Gearresteert jegens
Anthoine l’Estoffé / ghebooren in Picardie : Jacques d’Aigremont, van
Ooostende desselfs Anthoine Stief-soone: Peter Oconnor Falij,
gebooren van Bruyssel: Michel Gileau, ghebooren inde Graefschap van
Barlaymont: Edmont Rice, Yrlander / ende Riquelle Sombret,
ghebooren van Hesdin in Arthois / Huysvrouwe vande voornoemde
l’Estoffé / over haerluyder voorgenomen leelijcke en schadelijcke
verraderije op de Stadt van Bergen opten Zoom / ofte den Zuydt-Forte
vandien.
Ghearresteert in ’s Graven-Haghe, op den twintichsten Julij
des Jaers 1628, ende tot Bergen opten Zoom geexcecuteert.

IN ’s GRAVEN-HAGHE
By de Weduwe, ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobssz van Wouw,
Ordinaris Druckers van de Ho.Mo. Heeren Staten Generael,
Anno 1628. Met Privilegie.

SENTENTIEN By die van den Krygs-Rade der Vereenigde Nederlanden
over voorgenome Verraderye voortydts gewesen , daer de Wil voor de
Daedt genomen is.
Alsoo Antoine l’Estoffé, geboren van Lens a la
Noy in Picardie, oudt veerticht Jaren ofte meer,
goedt-willichlijck buyten pijne van banden ende
ysere heeft bekent, ende dien van den KrijghsRade gebleecken is, dat hy lange Jaren aen
s'Vyandts zijde gedient, ende tzedert den Jare
1620 ghewoont hebbende binnen Brugge, doende aldaer sijn ambacht
van Kleermaecken, hy nu in den beginne van Februario lestleden,
gereyst is naer Bruyssel, alwaer hy sich by Mons de Breuil (die hem laet
noemen Grave van Hoorne) soo verre heeft laten bewegen, dat hy in
dese Vereenighde Landen sich soude begeven met sijn Vrouwen voorsoone genaemt Jacques d'Aigremont, ende met Peter Oconnor, omme
t'samen te reysen naer Berghen op Zoom, ende aldaer een secreten
dienst te doen aen de Eertzhertoginne ofte Infante, dat de selve Grave
van Hoorne hem ende sijne voorsz Complicen belast hadde, dat sy hun
binnen de voorseyde Stadt van Berghen souden in dienst begeven
onder een Francoysche Compaignie , omme daer onder te blijven,
ende te verwachten soo lange tot dat henluyden aldaer tot Berghen
soude werden vertoont een Patente mette Signatuure van de EertzHertoginne ofte Infante, ende dat hun alsdan soude aengeseyt werden
wat sy souden doen, ende hoe den aenslag in 't werk soude werden
gestelt, ende dat hy Grave yan Hoorne selfs alsdan geen vijftig passen
van daer soude zijn, ende hun selfs komen halen. Beloovende hem
Antoine l’Estoffé ende aen sijn voornoemde stief-soone, ende aen
Peter Oconnor, naer dąt den aenslag soude zijn volbracht, te betalen
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ende te geven elk vijfhondert Croonen ofte Ducatons, ende daer-enboven hunluyden metter tijdt te doen advanceren, als hem l’Estoffé
ende Peter Oconnor yder tot een Capiteynschap ofte Compaignie
ende de Stief-soone tot een Vendel : Waer naer hy met sijn Stiefsoone ende den voornoemden Peter Oconnor door den selven Grave
van Hoorne by Don Carolo Colonna waren ghebracht , die hun tot den
voorsz secreten dienst ende aenslach mede hadde geanimeert, ende
toegeseyt dat hun soude volgen 't gene de Grave van Hoorne hun
belooft hadde, ende heeft hy l’Estoffé daer op van den Grave van
Hoorne ontfangen tweemael tsestig gulden, voor hem ende sijn stiefsoone omme de voyagie te doen, ende Peter Oconnor tot dien eynde
mede tsesțig gulden ontfangende, hadde de Grave van Hoorne hare
naemen verandert, hem Antoine l’Estoffé gevende den name van de la
Verdure, ende dat sijn Stief-sone Jacques d’Aigremont, genaemt soude
werden Jacques Pomier, ende Peter Oconnor soude werden genaemt
Lucas Bontemps, welcke namen sy oock also aengenomen, ende sich
tot Berghen opten Zoom onder de Compaignie van den Capiteyn
Savurnij in dienst hebben begeven, doende haer met de voorseyde by
hun aengenomene naemen op de Monster-rolle inschrijven, hebbende
sy drie te samen haren weg genomen van Bruyssel over Gent, Brugge ,
Nieupoort ende Grevelingen tot op Calais, alwaer sy eenige dagen
naer den windt wachtende, hadden onder-tusschen aldaer geyonden
ende gesproocken, met twee van hare Complicen , daer van de eene
sich hadde laten noemen Ernest de Maré, hoewel sijn en rechten
name is Michiel Gilcau, ofte Michiel Bayjart, ende de andere genaemt
Dormont, de welcke beyde sy tot Bruyssel by den Grave van Hoorne
hadden gesien, ende malkanderen tot Calais ontdeckt hebbende
haerluyder voornemen, waren voorts sy vijve te samen gevaren op
Vlissingen ende Middeļburgh, ende van daer tot Berghen opten Zoom,
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alwaer sy hun alle vijfve onder de voorsz. Campagnie van den Capiteyn
Savurnij in dienst hebben begeven; gaende alle te samen (uytgeseyt
Dormont) in een logement logeren, hebbende onder-tusschen den
voorseyden de Maré aldaer verscheyden voorslagen hooren doen, hoe,
ende waer men op de Stadt Berghen , ofte op het Zuydt-Forte aldaer,
best oft bequamelijcxt yet soude konnen attenteren tot dienste van
den Vyandt. Dat mede onder-tusschen de voornoemde de Maré, ende
ook Peter Oconnor de saeke ende haer voornemen aen eenen
Yrischman, genaemt Edmondt Rice (die tot Berghen Soldaet was onder
een Engelsche Compaignie van den Capiteyn Hankisson) ontdeckt
hebbende, den selven Yrischman by hunluyden was toegeseyt, dat hy
met hunluyden gelijcke recompense aen 's Vyandts zyde soude
genieten, soo wanneer de aenslag soude zyn volbracht, daer toe by
den selven Yrischman geschreven zynde een Certificat ofte Attestatie
in Spaensche tale, hadde hy Antoine l'Estoffé met de voornoemde de
Maré ende Dormont de selve onderderteykent. Blijvende syluyden
alsoo alle te samen aldaer tot Berghen , verwachtende den tijd dat den
aenslach in 't werk soude gestelt werden, omme sich daer toe te laten
gebruycken, als hun de voorsz ordre ende last soude werden vertoont,
waer op sy ontrent drie Maenden aldaer hebben gewacht, tot dat
Riquelle Sombret , Huysvrouwe van hem l'Estoffé, by den Grave van
Hoorne voornoemt, tot Bruyssel ontboden geweest zijnde, sy by den
selven naer Brugghe met brieven aen Mons de Fontaine was gesonden,
alwaer dertig gulden ontfangen hebbende, sy voorts van Brugge over
Sluys tot Berghen was ghekomen omme hem l'Estoffé haren man te
halen, ende hem met de andere Complicen te doen retireren,
voorgevende dat den aenslach was gefailleert, ende eyntelick alle 't
selve ontdeckt zijnde, hy ende sijne Complicen tot Berghen opten
Zoom waren gedaen apprehenderen, ende gevankelijk alhier in den
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Haghe brengen. Alle 't welcke zijnde een leelijcke ende schandelijcke
verraderije, van onlydelijcken ende schrickelijcken gevolge, ende
streckende tot merckelijcken grooten ondienst ende naedeel van dese
Landen ende de goede Ingesetenen van dien, die in een Landt van
Justitie ende goede Regeeringe geenssints getolereert, maer anderen
ten exemple, met alle rigeur behoort gestraft te werden.
SOO IST,
dat die van den Krijghs-Rade der Vereenighde Nederlanden, doende
Recht, den voornoemden Antoine l'Estoffé; die sich genaemt heeft de
la Verdure; gecondemneert hebben gelijck sy den selven
condemneren mits desen, van hier gevoert te werden naer Berghen
op Zoom, ende ghebracht ter plaetsen daermen aldaer ghewoonlijk is
Justitie te doen, ende geëxecuteert te werden metter koorden datter
de doodt naer volcht. Waer naer 't Hooft afgesneden, ende op een
staeke ofte penne op een van de Poorten der voorsz Stadt,ofte op den
Zuydt-Forte aldaer, gesteldt sal worden, ten exemple van anderen.
Aldus gedaen ende gesententieert in 's Graven - Haghe, in de
Vergaderinge van den Krijghs-Rade voornoemd, op den twintichsten
July des Jaers sesthien hondert acht ende twintich.
Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade.
Onderteykent,
J. VAN DALEN
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Alsoo Jacques d’Aigremont; gebooren van Oostende oudt seventhien
ofte achtien Jaren, mede goedt-willichlijk bekent heeft, ende
gebleecken is, dat hy tot Brugge voor Soldaet gedient hebbende onder
Capiteyn Boot, metten welcken in questie geraekt zijnde, hy sich
hadde geabsenteert ende dat sijn voornoemde Stief-vader, door
middel van den Grave van Hoorne, hem een Paspoort van de Infante
ofte EertzHertoginne hadde geprocureert. Waer naer hy op persuasie
van sijn voorseyde Stief-vader (die hem by den Grave van Hoorne
bragte) neffens de andere voornoemde Complicen aengenomen heeft
sich totten voorsz. secreten dienst ende aenslach van Berghen opten
Zoom mede te laten gebruycken, Tot welcken eynde hy, neffens de
selve complicen, is gereyst over Calais tot Berghen , onder de
Compaignie van den Capiteyn Savurnij sich mede in dienst heeft
begeven, op den voorsz. aenslach, ende de gelegentheyt van dien
aldaer mede verwachtende, hebbende ook belofte gehadt van
vijfhondert Croonen te sullen ontfangen naer dat de saeke soude zijn
volbracht, ende metter tijdt gheadvanceert te werden: Dat sijn Stiefvader van den Grave van Hoorne voor hem tsestig gulden ontfangen
hebbende, de selve voor hem en sijne verteeringe op de reyse heeft
betaelt. Dat mede hy op het seggen van sijn Stiefvader (die des last
hadde van den Grave van Hoorne) sijnen naeme heeft verandert,
doende sich noemen Jacques Pomier, ende hem also op de Rolle tot
Berghen doende inschrijven. Dat hy ook de voornoemde de Maré ende
de andere Complicen hadde hooren discoureren van de voorslagen,
hoe, ende waer, ende met wat middelen datmen yet op de Stadt
Berghen endeop den Zuydt-Forte van dien, tot dienste van den
Vyandt, soude konnen voornemen ende attenteren. Alle 't welcke
zijnde een schandelijcke verraderije, van onļijdelijcken ende
schrickelijcken gevolge , streckende tot merkelijcken grooten ondienst
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van dese Landen ende den goeden Inwoonderen van dien, die in een
Landt van Justitie ende goede Regeeringe geenssints geleden, maer
anderen ten exempel, met alle rigeur behoort gestraft te werden.
SOO IST,
dat die van den Krijghs - Rade der Vereenigde Nederlanden, doende
Recht, den voornoemden Jacques d’Aigremont, die sich ghenoemt
heeft Jacques Pomier, gecondemneert hebben, gelijck sy den selven
condemneren by desen, van hier gevoert te werden naer Berghen
opten Zoom , ende ghebracht ter plaetsen daermen aldaer gewoonlijk
is Justitie te doen, ende geëxecuteert te werden metter koorden
datter de doodt naer volgt. Waer naer 't Hooft afgesneden,
ende op een staeke ofte penne op een van de Poorten der voorsz.
Stadt, ofte op den Zuydt-Forte aldaer gestelt sal werden, ten exemple
van anderen.
Aldus gedaen ende gesententieert in 's Graven-Haghe, in de
Vergaderinge van den Krijghs-Rade voornoemt, op den twintichsten
July des Jaers sestien-hondert agt ende twintich .
Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade.
Onderteykent,
J. VAN DALEN
,
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Alsoo Peter Oconnor Falij, van Yrischen afkomste, maer hy geboren tot
Bruyssel, oud achtien of negenthien Jaren, goedt-willichlijk , buyten
pijne van banden ende ysere heeft bekent, ende dien van den KrijghsRade gebleecken is, dat hy aen 's Vyandts zijde gedient hebbende
voor Pagie d'Armes by den Grave van Tierconnel, Capiteyn van een
Compaignie Cuyrassiers, metten welcken hy in den Leger by Grol was
geweest, ende uyt dien dienst gescheyden zijnde, hy tot Bruyssel
ghekomen is by Mons de Breüil, die sich laet noemen Grave van
Hoorne, omme by den selven dienst te bekomen,de wijle sijn Suster
by den voornoemden Grave woonende was, ende dat hy in Februario
laest-leden sich by den voornoemden Grave van Hoorne soo verre
heeft laten bewegen, dat hy aengenomen heeft aen den Vyandt een
secreten dienst te doen, ende daer toe sich te begeven binnen Bergen
opten Zoom onder een Fransche Compaignie , ende aldaer te blijven
tot dat hem ende sijne Complicen, een Patente mette signatuure van
de Infante souden werden vertoont, ende sy luyden last souden krijgen
wat sy doen souden, ende hoe den aenslach in 't werk soude werden
gestelt, seggende hem de Grave van Hoorne, dat hy selfs alsdan geen
vijftig passen van daer soude zijn, ende hunluyden selfs komen halen.
Beloovende mede aen hem Peter Oconnor vijf hondert Croonen ofte
Ducatons te betalen naer dat den aenslach soude zijn volbracht, ende
hem daer-en-boven metter tijdt tot een Capiteynschap van een
Compaignie te doen advanceren, hem brengende by Don Carolo
Colonna, de welcke hem tot den voorsz secreten dienst ende aenslach
mede hadde geanimeert, ende verseekert dat hem volgen soude 't
gene de Grave van Hoorne hem hadde belooft. Dat hy van den Grave
van Hoorne ontfangen hebbende tsestich gulden omme de reyse te
doen, hy by laste van den Grave van Hoorne, sijnen name hadde
verandert, ende aengenomen den naeme van Lucas Bontemps,
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seggende de Grave van Hoorne, dat hy op dien naeme soude
ghevonden worden in de voorsz. Patente die tot Bergen komen soude,
ende dat hy sich tot Bergen ook soo soude in de Rolle doen
inschrijven, gelijck hy heeft gedaen, wesende hy van Bruyssel over
Gendt, Brugge, Nieupoort, ende Grevelingen, gereyst op Calais in 't
geselschap van de voornoemde Antoine l'Estoffé ende des selfs Stiefsoone, Jacques d'Aigremont, ende tot Calais mede ghevonden ende
gesproocken hebbende met twee van haere Complicen, d'eene
genaemt Dormont, ende d'andere die sich dede noemen Ernest de
Maré, hoewel sijnen name is Michel Gilcau, ofte Michel Bayjart, welcke
beyde hy mede tot Bruyssel by den Grave van Hoorne hadde gesien,
waren sy alle vyfve te samen van Calais ghekomen tot Bergen opten
Zoom, ende hebben sich daer in dienst begheven onder de Compaignie
van den Capiteyn Savurnij, aldaer op de gelegentheydt, op de ordre
van de infante, en de tijde van den voorsz. aenslach wagtende, omme
dien in 't werk te stellen, tot dat de huysvrouwe van Antoine l'Estoffé
tot Bergen was ghekomen, ende de saecke ontdeckt geworden,
hebbende hy onder-tusschen den voornoemden de Maré verscheyden
discourssen ende voorslagen hooren doen; hoe, ende waermen op de
Stadt Bergen ende den Zuyt-Forte van dien, yet soude konnen tot
dienst van den Vyandt attenteren ofte voornemen. Dat ook hy Peter
Oconnor ende de Maré, aen eenen Yrischman, genaemt Edmondt Rice
, haer voornemen ontdeckt hebbende, deselve Yrischman by
hunluyden tot haere mede complice was aengenomen, omme sich
neffens hun in den voorsz aenslach mede te laten gebruycken, met
belofte van aen 's Vyandts zijde met haerluyden gelijcke recompense
te sullen genieten soo wanneer den aenslach soude zijn volbracht.
Alle't welcke zijnde een leelijcke ende schandelijcke verraderije, van
onlijdelijcken ende schrikkelijcken gevolge, streckende tot
Sententien der Krijgs-rade

1628

10

merkelijcken grooten ondienst ende naedeel van dese Landen ende
den goeden Ingesetenen van dien, die in een Landt van Justitie ende
goede Regeeringe geenssints getolereert, maer anderen ten exempel ,
met alle rigeur behoort gestraft te werden.
SOO IST,
dat die van den Krijghs-Rade der Vereenigde Nederlanden, doende
Recht, den voornoemden Peter Oconnor Faly, die sich genaemt heeft
Lucas Bontemps, gecondemneert hebben ende condemneren by
desen van hier gevoert te werden naer Bergen opten Zoom, ende
ghebracht ter plaetsen daermen aldaer gewoonlijk is Justitie te doen,
ende geëxecuteert te werden metter koorden datter de doodt naer
volgt. Waer naer 't Hooft afgesneden ende op een staeke ofte penne
op een van de Poorten der voorsz. Stadt, ofte op den Zuydt-Forte
aldaer gestelt sal worden, ten exemple van anderen.
Aldus ghedaen ende gesententieert in 's Gravenhage, in de
Vergaderinge van den Krijghs-Rade voornoemt, op den twintichsten
July des Jaers sestien-hondert acht ende twintich.
Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade.
Onderteykent
J. VAN DALEN
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Alsoo Michel Gilcau, anders genaemt Michel Bayjart, geboren van
Escossanne by de Stadt Brenne le Conte, onder den Graefschappe van
Barlaymont, oudt negen ende twintich jaren, goet willichlijk ende
buyten pijne van banden ende ysere heeft bekendt, ende dien van den
Krijghs-Rade gebleecken is dat dezelve lange ghewoont heeft in
Spangien, alwaer hy in dienst is geweest by den Soone van den Grave
van Fresin, ende dat hy in Februario lestleden (als wanneer hy onlancx
te vooren uyt Spangien ghekomen was) sich tot Bruyssel heeft
geaddresseert aen Mons de Breuil (die sich laet noemen Grave van
Hoorne) omme onder des selfs Compaignie aengenomen te mogen
werden. Dat de Grave van Hoorne hem eenige dagen opgehouden
hebbende, hem eyntelijck hadde versogt om in dese Landen eenen
secreten dienst te doen aen den Koning van Spangien, waer inne hy
geconsenteert hebbende, hadde de Grave van Hoorne hem doen
spreecken met Don Carolo Colonna, die tot hem soude geseyt hebben:
gaet ende doet dat de Grave van Hoorne u sal bevelen. Dat de Grave
van Hoorne belooft hadde hem te doen geven een Compaignie ende
daer-en-boven vijfhondert Croonen so wanneer de voorsz. dienst
soude zijn volbragt, ende hadde de selve Grave van Hoorne hem (die
om een schult van sesthien gulden binnen Bruyssel gevangen was ) uyt
de gevankenisse ghelost ende, de schult voor hem betaeldt, hem daer
naer op de voorschreven sesthien gulden, nog gevende de reste tot vijf
ende twintich Patacons ofte Rijkxdalers toe, hem belastende met
Dormont te reysen naer Berghen op Zoom ende aldaer onder een
Fransche Compaignie sich te begeven, ende daer te verwagten de
ordre van de Infante, diemen hunluyden daer brengen soude, ende dat
hy Grave van Hoorne alsdan selfs geen vijftig passen van daer soude
zijn, ende dat de Grave voornoemt haere namen hadde doen
veranderen, aennemende hy den name van Ernest de Maré, sich
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doende alsoo noemen, ende ook op de Rolle tot Bergen op Zoom met
dien naeme inschrijven, wesende alsoo metten voornoemden
Dormont gereyst over Gendt, Brugge, Oostende, Nieupoort ende
Grevelingen tot Calais, alwaer sy nog drie andere van hare Complicen
gevonden, ende malkanderen haer voornemen ontdeckt hebbende,
waren sy met de selve, te weten Antoine l’Estoffé, die sich noemde de
la Verdure , mer desselfs Stiefsoone Jacques d'Aigremont, die sich
noemde Jacques Pomier, ende met Peter Oconnor Faillij, die den
naeme van Lucas Bontemps hadde aengenomen, alle vijfve te samen
van Calais gevaren op Vlissingen, Middelburgh; ende voorts tot
Berghen opten Zoom, hun alle te samen aldaer in dienst begevende
onder de Compaignie van den Capiteyn Savurnij, hebbende hy Michel
Gilcau onder-tusschen bespiedt de gelegentheyt van de Stadt Berghen
opten Zoom ende het Zuydt-Fort aldaer, ende somwijlen
discourerende mette de andere sijne Complicen, eenige voorslagen
gedaen, hoe, waer, ende in wat voughen dat men bequamelijk eenen
aenslach , ten dienste van den Vyandt, op deselve soude konnen doen
ende attenteren. Dat mede hy ende Peter Oconnor voornoemt, ondertusschen haer voornemen aen eenen Yrlander, genaemt Edmondt Rice,
leggende tot Berghen opten Zoom in dienst voor Soldaet onder een
Engelsche Campagnie van den Capiteyn Hankisson, hadden ontdeckt ,
ende hy Michel deselve mede, als een van hare Complicen, hadde
helpen aennemen, met belofte van gelijcke recompense te sullen
genieten als den aenslach soude zijn volbragt, hebbende tot dien
eynde mede neffens Dormont ende de la Verdure, onderteykent het
Certificat ofte de Attestatie by den voornoemden Yrlander in
Spaensche tale geschreven, hebbende hy Michel Gilcau, neffens de
andere sijne Complicen, ontrent drie Maenden tot Bergen opten
Zoom verwacht, op den tijdt dat den aenslach in 't werk soude gestelt
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werden, omme sich daer inne te laten gebruycken, als hun de ordre
ende last soude werden vertoont, tot dat Riquelle Sombret,
Huysvrouwe van Antoine l'Estoffé aldaer ghekomen zijnde omme
haren Man te halen, ende henluyden te doen retireren, voorgevende
dat de aenslach soude zijn gefailleert, de saeke eyntelijck ontdeckt ,
ende sy luyden alle gevangen ende alhier in den Hage ghebracht zijn
geworden. Alle 't welcke zijnde een leelijcke verraderije, van
onlijdelijcken ende schrikkelijcken gevolge, ende streckende tot
merkelijcken grooten ondienst ende naedeel van dese Landen ende de
goede Ingesetenen van dien, die in een Landt van Justitie ende goede
Regeeringe geenssints getolereert, maer anderen ten exemple, met
alle rigeur behoort gestraft te werden.
SOO IST,
dat die van den Krijghs-Rade der Vereenigde Nederlanden, doende
Recht, den voornoemden Michel Gilcau, geseyt Bayjart, die sich
ghenoemt heeft Ernest de Maré, van Valenchiennes, gecondemneert
hebben, gelijck sy den selven condemneren by desen, van hier gevoert
te werden naer Berghen opten Zoom, ende ghebracht ter plaetsen
daermen aldaer gewoonlijk is Justitie te doen, ende geëxecuteert te
werden metter koorden datter de doodt naer volgt. Waer naer 't Hooft
afgesneden, ende op een staeke ofte penne op een van de Poorten der
voorsz. Stadt, ofte op den Zuydt-Forte aldaer gestelt sal worden, ten
exemple van anderen.
Aldus gedaen ende gesententieert in 's Graven-Haghe, in de
Vergaderinge van den Krijghs-Rade voornoemt, op den twintichsten
Julij des Jaers sesthienhondert acht ende twintich.
Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade,
Onderteykent,
J. VAN DALEN
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Alsoo Edmondt Rice, gebooren uytte Provincie van Monster in Yrlandt,
oudt ontrent ses ende dertich Jaren, goedt-willichlyk buyten pyne van
banden ende van ysere, bekent heeft, ende die van den Krijghs-Rade
gebleecken is, dat hy in Spangien is opgevoedet, ende daer lange
ghewoont heeft, ende dat hy ontrent ses Weecken voor Kersmisse
laetstleden uyt Yrlandt over Engelandt, op Amsterdam, ende voorts tot
Alkmaer ghekomen zynde, sich aldaer in dienst heeft begeven, onder
de Compaignie van den Colonnel Hindersson, van de welcke hy
ontrent vyf of ses Weecken daer naer, sonder Paspoort ofte verlof, is
gescheyden, ende sich tot Berghen op den Zoom in dienst heeft
begeven, onder de Compaignie van den Engelschen Kapiteyn
Hankisson: Dat hy aldaer in kennisse is ghekomen met de voornoemde
Michel Gilcau, die sich noemde Ernest de Maré, met Dormont, ende
met Antoine l’Estoffé die sich noemde de la Verdure, ook met Peter
Oconnor, die sich noemde Lucas Bontemps, alle complicen, ende voor
Soldaten leggende onder de Compaignie van den Capiteyn Savurnij,
ende by de selve ofte eenige van hen luyden, aen hem ontdect zynde
haer luyder voornemen, ende dat sy, by laste van den Grave van
Hoorne, tot Berghen waren ghekomen, ende aldaer waren
wachtende ter tijdt toe sy ordre souden krijgen van de Infante, om
haren aenslach, ten dienste van de selve Infante, in ‘ t werk te stellen,
ende dat hun elcx belooft was vyf hondert Ducaten ofte Ducatons, als
den aenslach soude zijn volbragt, ende elk een Compaignie , ende den
Jongman Jacques d'Aigremont; die sich noemde Jacques Pomier, een
Vendel. Hy Egmondt Rice hem heeft laten bewegen omme mede te zijn
van hare Complicen, ende den aenslach mede te helpen volbrengen,
mits dat hem beloofden, hem daer vooren te doen hebben gelijcke
recompense als sy waren verwachtende, daer toe hy selfs een
Attestatie ofte Certificat in Spaensche tale hebbende geschreven,
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hadden de Maré, Dormont ende de la Verdure 't selve onderteekent,
ende beloofden de andere 't selve mede te sullen doen. Dat hy ook
met de Maré hebbende wesen wandelen op de Wallen van Berghen ,
de selve hem hier ende daer plaetsen hadde gewesen daer men een
aenslach op soude konnen maeken, tot dienste van den Vyandt.
Hebbende den selven de Maré mede hooren discoureren ende
voorslagen doen, hoe, ende in wat voegen dat men de Schantse ofte
het Zuydt-Fort soude konnen innemen: hebbende hy alsoo mede op 't
volbrengen van den voorsz. aenslach , ten dienste van den Vyandt,
gewacht, sonder van alle ’t selve in 't minste yet aen eenige Overigheyt
tot Berghen opten Zoom te kennen te hebben gegeven. Alle 't welcke
zijnde een leelijcke ende schandelyke verraderije, van onlijdelijcken
ende schrickelycken gevolge, streckende tot merkelijcken grooten
ondienst ende nadeel van dese Landen ende de goede Ingesetenen
van dien, die in een Landt van Justitie ende goede Regeringe
geenssints getolereert, maer anderen ten exemple, met alle rigeur
behoort gestraft te werden.
SOO IST,
dat die van den Krijghs-Rade der Vereenigde Nederlanden, doende
Recht, den voornoemden Edmondt Rice gecondemneert hebben,
gelijck sy den selyen condemneren by desen, van hier gevoert te
werden naer Berghen ende ghebracht ter plaetsen daermen aldaer
gewoonlyk is Justitie te doen, ende geexecuteert te werden metter
koorden datter de doodt na volgt. Waer naer 't Hooft afgesneden,
ende op een staeke ofte penne op een van de Poorten der voorsz.
Stadt, ofte ор den Zuydt -Forte aldaer gesteldt sal werden, ten
exempel van anderen.
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Aldus gedaen ende gesententieert in 's Graven-Hage, in de
Vergaderinge van den Krijghs-Rade voornoemt, op den twintichsten
Julii des Jaers sestien-hondert acht ende twintich.
Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade.
Ondertekent;
J. VAN DALEN
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Alsoo Riquelle Sombret, gebooren van Hesdin in Arthois, oudt een-enveertich Jaren, huysvrouwe van den voornoemden Antoine l’Estoffé,
woonende tot Brugghe, mede goedtwillichlijck bekent heeft ende
gebleecken is, dat al eer haeren voornoemden Man, ende haer Voorsoone Jacques d'Aigremont, van Brugghe waeren verreyst, sy
gheweten heeft ende van henluyden hadde verstaen, dat sy naer dese
Landen souden reysen, omme aen de Infante een secreten dienst te
doen, ende dat nu in de weecke voor Hemelvaerts dach laestleden, de
Grave van Hoorne haer van Brugghe tot Bruyssel hadde ontboden,
haer belastende te reysen naer Berghen op Zoom, omme aldaer
haeren Man te halen met haeren soone , en de andere complicen,
seggende dat in de saecke daer sy in waren geemployeert, niet meer te
doen en was. Dat sy van den Grave van Hoorne hadde ontfangen twee
Patacons ende een brief aen Mons de Fontaine tot Brugge omme daer
meer gelts te ontfangen, maer de selve haer niet meer als tien gulden
presenterende, hadde zy naer veele disputen eyntelijck ontfangen de
somme van dertig gulden ende een passeport, inhoudende dat zy
soude gaen soeken haeren Man diemen seyde dat in Hollandt soude
zijn, dat sy geen papier ofte eenig schrift hebbende willen mede
nemen, de selve tot Brugghe hadde gelaten ende sonder eenig consent
ofte Passepoort van dese zijde, van Brugghe over Sluys in Berghen
opten Zoom ghekomen was om haeren man te haelen, alwaer sy den
selven aenseyde dat de Grave van Hoorne hem dede weten dat de
saecke daerom hy daer was ghekomen was afgedaen, ende dat hy
soude wederkeeren met haer soone ende met Lucas Bontemps, ende
dat hy sulks de twee andere mede soude aenseggen. Waer naer de
saeke ontdect zijnde, sy mette andere aldaer gevanghen , ende hier in
den Haghe is ghebracht.
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Alle 't welcke zijnde saecken van seer quaden consequentie, die
geenssints geleden, maer anderen ten exemple, rigoreuselijk
behooren gestraft te werden, hebben die van den Krijghs-Rade der
Vereenighde Nederlanden, doende Recht, de voornoemde Riquelle
Sombret gecondemneert, gelijck zy de selve condemneren by desen,
mede van hier gevoert te werden naer Berghen opten Zoom, ende
aldaer de voornoemde gevangenen ende gecondemneerde te sien
executeren, ende daer naer met een strop om den halse strengelijck
gegeesselt, ende voorts uyt Berghen opten Zoom wech gejaegt te
werden. Bannende de selve uyt dese gheunieerde Provincien, met last
van daer inne niet weder te komen, Op peyne van metter doodt
gestraft te werden.
Aldus gedaen ende gesententieert in 's Graven-Hage, in de
Vergaderinge van den Krijghs - Rade voornoemt, op den twintichsten
Julii des Jaers sestien-hondert acht ende twintich.
Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade.
Onderteykent,
J. VAN DALEN
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