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Zederi onhéügtyke tyden , ja,waatfchÿhlyîc 
zederi de vröegfte bevolking dezer Landen 4 
hebben dé bewôondérs van den rechter oevet 
der Schelde, éven gelyk die.van den linker 
oever, hét recht gehad om op dien ltroom te 
visfchen. Dit recht, herkomftig van het hei
lige Natuurrecht, ’t welk de opgezetenen .der 
wederzÿdfche oevers eener rivier.gelyk ftelt 
in de voordeeleri die de wateren geineetdyk 
Opleverert, kan wel dot>r heersdhztigt betwist, 
door dwingelandy opgefchort, doch himhier 
door recht een Volk ontnomen wördén, of 
fchoon de Zeeuwen» voornaamlyk de inwoon- 
ders der- Stad Tholen, dit onvervreemdbaar 
recht de Bergenaaren willen betwisten, ondeT 
het nietig voorwendzel: dat wel eertyds. de 
'Schelde ëertige 'Landeryen tan hun Gewest heeft, 
verzwolgen. .

Genomen ’t was ten vollen bewezen, dat 
de banken ten Westen, de Bergfche Wal in de 
Schelde leggende, voorheen landen zyn ge
weest tot Zeeland’behoorende; vólgt hier uit 
dat de Mosfelen en andere Schelpvisch vai» 
dien ftroom, Onderdaanen zyn van het De
partementaal Beduur van Zeeland ? en dat gó 
meld Beduur door ’t recht der golven ui
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Zedé‘rt ‘on'he‘uglyke tyden ‚ ja ,, ‘waarfchynlyla'

ведет: де vroegíle bevolking dezer Landen,

hebben de bewoonders van den rechter oever

der Schelde, even gelyk die.van'd'en linker

oever, het recht gehad om op dien ilroom te

Visfchen. Dit recht, herkomßig van het hei~

Еда Natuurrecht, ’t welk de opgezetenen‘cler

wederzydfche oevers eener rivierîgelyk íìelt

in de voorde'elen die de wateren gemeen'lyk

opleveren ,' kan ,wel .door heerso‘hzùgt betwist,

door dwîngelandy opgefchort, doch nimmer

door recht een .Volk ontnomen worden, of

fchoon de Zeeuwen, voornaamlyk de inwoon

ders der. Stad Tholen, ditonvervreemdbaar

recht de Bergenaaren willen betwisten, onder

het nietig voorwendzel: da: wel eertyd: de

.‘Sc/ze'lde eenige 'Landerym van мм Gewest heeft,

Iyeffz‘wolgen.

' Genomen ’t tiras'ten vollen bewezen, dat

'de banken ten Westen de Bergfche Wal in de

Schelde leggende, voorheen landen zyn дач

'weest tot Zeeland‘ behoorende;' volgt hier uit

dat' de Mosfelen en andere Schelpvisch van

'dien {lt'room, Onderdaanen zyn van het Ве

‘parternentaal Beí’ruur. van Zeeland? en datge

meld Bellum door ’t recht der golven until.ig
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'tettd erfgenaam van de zandbanken der Schel* 
de is ? Gevoeglyker wilde ik beide aan de na* 
komelingen van dé voormalige eigenaars dief 
overftroomde landen toekennen, of by gebrek 
van dien, lucht en water binnen onze Repu
bliek, aan alle Bataven zonder uitfluiting yry 
geyeri.' . Doch oni.met afzonderlyke bewyzen 
bet recht tnyner Stadgenoten op de vrye Vis- 
fehery der Schelde te ilaven, zend ik de 
Zeeuwen tot de gefchiedenisfen van hun Va
derland, en wel tot liet tydvak waar in dit 
Volk het bezit vao Bergen op ren zoom zo 
belangryk voor de veiligheid van hun Gewest 
oordeelden-, dat zy alles aanwenden om deze 
jStad in de belangen der Unie te doen deelejn 
jtlier van getuige; het openbaar verdrag, ’t 
■welk den grondlegger van Neêrlandsch Vry- 
lieid in den jaàre 1579 met deze Stad en den 
•Markgraaf Jan vau Withem floot, en welks 
inhbud, ais op hét tegenswoordige ziende, 
luidt-: *

; J^.Dat de Stad van Bergen op ten zoom alle 
„ haart voorrechten, Cu ft urnen eu Ufantiën zal 
„ behouden.
t \, Den de Militie -buiten-alle tasten der Bur- 
r^gerèy 'in ■goede krygstucht sal worden ge?

hemden. . ;................... / .. ;
" „ Dat. 'dezelve aan 'dbn'Mafkgraaf en Ma- 
^giftraat 'byzondere ted '.zal dóen, én dezelve 
-$ehoàrtyk eerlied'betoyzen:. . ~ .■
r -» D3t fàfleùttli vau Stadscpoirten ander de

vlyven* .. :... ;
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`rend erfgenaam van de zandbanken der Schei

‘de is? Gevoeglyker wilde ik beide aan de na‘

‘komelingen van de voormalige eigenaars dier

nverí’crooìnde ianden toekennen , of by gebrek

van dien, lucht en water binnen onze Repu

bliek, aan alle Bataven ‘zonder uiîfluning угу

geven..jDoch om met afzonderlyke bewyzen

het ‘recht myner Sîadgenmen op de vrye .Visĳ

fchery del‘ Schelde te Raven., zend ‘ik de

‘Zeeuwen tot de gefchiedenisfen van hun Va‘

derland, en wel tot het tydva‘k waar in dit

Volk het bezit van Bergen op ten zoom zo

'belangryk voor de veiligheid van hun Gewest

:riorde'elden.5 dat zy alles aanwenden om deze

ìStad in de belangen der Unie te doen deden'.

Hier van‘ getuige‘ het openbaar verdrag, ’t

welk dem grondlegger van Neêrlandsch Vry

-heìd.in‚‚‘den jaare 1579 met deze Stad en den

Markgraaf ум шт Wz‘zhem floot, en welks

inhbud‚‘‘als op het _tegensw0ordige ziende,

‘luidt: 1 ‘ ` ‘ ‘

t 1 ‘ ' ‘ “ ‚

:J‚“;‘;;.DaÄ .2e Stad van Bergen op mz zoom all;

‚, haar: voorrechten, 'Co/Zomer: m (Нашёл za;

‘„ behouden.

T `3’ Dardo ДНЕМ: 'ám'tefrallo faste/1 der Bur»

‚’„‚geïra‘y 'in ‘goede lcîygsîuckt zal: ‘worden ge,‘
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; „ Dae de wagten zo wel door 'de burgefey^
„ ais door de Militairen zullen worden bezet *
,, en dae beiden de ronden zullen. doen.\ :r

,, Dat bet wagtwpord vau aegeus de Mffgir 
ijimae zal worden gegeven. :. ,
> ,, Dat geene meer Militairen in de.Sta.dda9 
i^op lajl van den. Markgraaf en/Bur.géfy zak 
ïflen worden toegelaten., en dat de'nood ophqu; 
yydende en de Stad zulks begeefeadei, dezelyç 

van alk bezetting zal bevryd blyypn* i7 
,,Dat de Ingezetenen van Bergen op ten zoom . 

„ongehinderd op de rivier de Schelde zullen
ipklyvienvisfchett, .. : ...................... 1

„Dae euz. enz» . i . r
i . \. .i „ . . " . . _ ' . ; ., . ■ _ . r
, Op. deze uitgeftrekte voonyaardfins, welke 
.Willemi oen Eersten ais .Stadhouder ysjp.. 
Holland eu Zeeland. ondertekende» nani B4C- 
gen .op ren, zoom vry willig deel io het ;Vef- 
bond der Vereenigde Geweftçp.. Dap .fcjiOQP 
hunne Hóóg Mogende konden goedvinden^ 
deze Stad daar na wederrechtelyk onder dó 
zogenaamde Generaliteit te platteen, fchooa 
deze voorwaarden en andere rechten der 'Stad 
grotendeels vau tyd tot tyd werden ingekort» 
bleef , echter de Bergfche Burgery, uit kraçht 
•van voormelde, verdrag; ongehmderdv dp 
Schelde, visfehen tot in denjaate 1789 , waty* 
neef de toenmalige Staaten van Zeeland „ tept. 
■believe der Stad Tholen, yan zich. kondep 
.verkrygen, niet alleen de. Bergfche Burgeri 
bet visfehen. op de Schelde te verbieden, maat 
Nyella hëP ven de waardans w beroven» jwd&fc
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„да: de wagten zo wel door de burgereyf,

:‚‚ als door de iwi/¿miren zullen werden bezet ,.

„en dal; leefden de ronden zulle/L..doefzj . ¿{

„Dat het waglmoord van .wegens de Mggà»

„./¿fraai zal worden gegeven. . . ‚ .,

.' „ _Dat geene meerJllz'lzÍmiren in deßtgddgß..

„cple/f we deß'Mw/fgfäßf èmßwgery zal:

¿„lefz worden toege/aten, ef; da; de‘naod pphou:

„dende en de Stad zul/es òegeerende, dezelve

„van alle bezezzifl‘g zal bevryd‘blyyen. ' . „,

„ Dat de [идем/еле’; van Bergen op teu zoom.

„ongehinderd op de rivier de Selle/dc zullen,.

д; Щуиед visje/¿em , , ,

. „Deze enz. enz`.. . д .. . f

. Op deze.uitgeůtektevoorwaardens, welke'`

¿WILLEM »EN EnnsTEN, .als ,stadhouder veg»

Holland. en. Zeeland ondertekende, nain. Bei;

дав .op ten‘zoonl ‘куш/11113 deel. in‘ het ¿Vev.

.bond der V'ereenigde Gfeweiicen.î ВддГсЬров

hunne Hoog 'IVI.Logencle konden ,goedjvinldenuo

deze Stad daar ne wederrechtelyk onder de

zogenaamde Generaliteit 'te plzn'tzen , fchoon

deze voorwaarden .en andere reclnen der'stad.

grotendeels vantyd tot t.yd werdeningekort,

bleefechter de Bergfcheßurgery, ui: kyaçhe .

.van voormelde,. verdrag` ongeinndenì' др de

Schelde Úisfch‘en tot in детище 1780, waxy

тег de toenmalige Staaten van Zeeland, tene

believe der Stad. Tholen, .van zich. konden

`v‘elrkrygen, niet alleen de, Bergfche ßurgery

he; visiehen. op de Schelde, .te'ïverbìeden , mea);

@ifs hen, van de шагает .ne шока,
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pry op verfbheide tanken vari de rivier hadden 
aangelegd, en door aankoop of erfopvolging 
het eigendom der bezitters waren geworden; 
daarenboven betaalden deze Waardens, ais 
vaite goederen befchouwd, by beleening, 

« Verkoop, of zydêlingfche erfopvolging vaan 
den Lande de daar toe bepaalde lafteh, en 
Zyn ais zodanige by dezelve gelegenheden tea 
Stadshuize dezer Stad, zonder tegenfprekeo 
y an ienannd altoos opgedragen çn geveft.

Deze onrechtvaardige beroving vao wettig 
verkregene eigendommen, zonder de gering- 
fte fchadeloosftelling, door het Zeeuwfche 
Stàatsbeftüur 'aan onze Medé burgers gepleegd, 
%erdt bovendien door een vonnis van hét 
Hóf vao Holland eli Zeeland bekrachtigd; 
■Voor wélk Hóf-het Visfühersgüde van djlergen 
Vp tén zoom Gecommitteerde Raadén vaü 
.Zeeland had betrokken: dan, hoe uMiget
•boord deae handelwys ook mogt :zyn, boa 
jpartÿdig ;deze uitfpraak was; echter moeiten 
ortze Stadgenoten zich dit, nevens meer an
dere knevekryen lasaten. Welgevallen, daar de 
•TUgemeéfle Staaten het flaaffche juk op de 
-il’hó.nderén vau bet moedige Brabanddruktetv. 
•Ook voerde by ! deze 'gelegenheid bet iStadsr 
-heftuur van Tholen den willekeur der Staaten 
Vau-Zeeland nret alle ftrengheid uit, oxuziea- 
1de Zich nimmerómde .booten vischtuigenz. 
Van onze Botche-Visfoherê; die zich durf* 
itea .veiÖQUteiii op de -Scheldete viïfchen, tp
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¿y op verl'cheide banken van de rivier'hadden

aangelegd, en door aankoop‘of erfopvolging

heteigendom der bezitters waren geworden;

daarenboven betaalden deze тают, als

valle goederen befchouwd., by beleening,

verkoop, о!‘ zydelingfche erfopvolging‘,.aan

den Lande de'daar toe bepaalde laden, en

.zynf als' zodanige by dezelve gelegenheden ten

Stadshuize dezer `Stad, zonder tegenfpreken

yan íemnnd 'altoos opgedragen en деть.

Deze onrechtvaardige beroving van'.wettig

verkregene eigendommen, zonder de gering

íle fchadeloosflelling, door het Zeeuwfche

Staa'tsbelluur' :aan onze f Medebnrgers gepleegd,

тега: ‘bovendien door een vonnis van het

Hof van Holland en' Zeeland bekrachtigd,

voor .Welk ,IIo£=hec. Visfohe‘rsgilde van ßerge'.n

10p ten zoom/Gecommitteerde Raaden‘ van

‘Zeeland had betrokken: . dan,' hoe ‘.ongee

.hoord deze lhandelvvys.‘ook mogt fzyn, hoe

.partydig Tdeze .nini-)reak was, .echter: moellen

onze Stadgenoten zich dát, ‚пешие meer an»

dere knevelaryen 'lajaten‚ welgevallen , daar de

ïAlgemeene .Staaten 'het' ílaa'ffehe juk op de

Штаты van het moedige Brabanddruktenf.

‘(док voerde #by 2 deze gelegenheid 'het :Stadsr

fbelluur van ‘Tholeniíden willekeur .der Staaten

‘van Zeeland met alle ŕlzrengheid'‚uis‘, ontzien

'de zich nimmerfomide ¿booten „защищена;

iwan onze Bergfche .Visfcheŕs “(Не Zich dnriì,

den „мы: op de ¿Scheldeire welchen', ne'
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hemachttgea, > en ais,,goeden buifc ziftb çae t* 
_ eigenen. , , ; -v.:j

, Deze qnbroederlyke liandelwys, waarined^ 
de Zeeujyen- het lot onzer, ongelukkige Stad
genoten verzwaarden , bleef tot op de veran
dering vau 4795.aanhouden, wanneer de tpep 
heerfchepde denkwyze in ons Vaderland.,, de 
algenifigpe. yefproederlng der Gewefteu, dié 
men toen reeds te^gçmoet zag, de. v.oôrtduuç 
ring der willekeurige óverheerfching nictlaii* 
ger dulden,' onder welke deoverigeTrovin- 
liëo het edele, Bradand hielçlen gekneld, dpcty 
naatïwiyks had de laatfte Staatsregeling de.öh; 
derichejde. Geweien wéder tot hunne voer? 
Hiaalige ..grenzen bepaald, ji of dè Zeeuwen 
fcheenën ais, ongehouden aap de verklaarde 
eenheid van het Gemeeneheft, dç vrye Sollei? 
de igelyki weleer, in jduifters te willey klin
ken Een . beduit dien. aangaande door het 
departementaal Beduur yan Zeeland, eehigeri 
•tyd geleden genomen, eu door bet Gemeénte- 
.beftuur yan Tholen aan pat yan Bergen op 
ten zoom kenbaar gemaakt, kan, men byiiaatë . 

.«ene .Oorlogsverklaring, aaçmefkçn, bp wehri» 
de vyandlyke onderneming van den 3t janua
ry 1804, tegcn de perfoonen .engoederçn ^on
zer Stadgenoten is gevolgd. . '

De aanleiding tot dit zonderling voorwal,, i$ 
bet vangen van eenige Mosfelen, welke de 
!yis£che;rs yan Bergen pp ten zoom «laags té 
yooren bp de zbgen&ftndç ftraayen
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`laenlechtrgen , ‘ en als ,gpeggnlbuig 49113991;

.‚ l „mu‘l

`
‚

. , Dezeonbroederlyke .handelwys, waarìnîed#

de Zeeuwse. ,het 1et ‘Мед Ongeiukliige .Stade

gefloten verzwaarden, ,bleef tot op d; verant

dering vairr7g5aanhonden, wanneer de .toen

heerfehendefdenkwyze .in ons Vaderland.,„d

.algemeeneyerhroederlng der стада; .dg

men toen reeds tex gelnoet zag, de. ndortdtil‘f `

’ ring der Willekeurlg'e overheerl'chíng met 1anà

ger dulden; onder welke de.overìgeßffwifl‘,

nen hetenele,ßredend ,hielden наши; dii??

naatlwlyke had, de Даша} ЗЧЗЗЕЗГСЗЕНПЁЁЁДП;

derfcheide .,Gewel’çen weder ¿tot hînnn'e' voor':

спазм; ддгсцдец bepea1d„ :of de .Z.téi'alniiiet;

feheenen. als; Qngehouden aan de ; verklaarde

eenlïleide_van,ihetE Gemeeneheí‘t ‚‚ de .vrye ,ЁИеЬ

de igelykerweleer, . in .klnil’ters te .Willen klin'ë

kent Eenbellnitdien aangaande door. het

Eepartelnentaal .Beliguur van: Zeelandl‘eenigerj

myd ,geleden genomen , en, door het .Gernefen‘teL

fbelluur .van Tholen aan. dat vanßergenpp

ten ,zoom kenbaar gemaaktgkan :nen byna,ale .
в

l

de vyandlyke onderneming van den 3L рам

:3f'1804, tegen de p.etl‘oonen ,engoederenpm
‘ ‘‘ L ‚' . ‘‘l

zer Stadgenoten. is gevolgd. " ._?

De aanleiding tot.dit zonderling''tvoolëůàlghet vangen van eenige Mosfelen, Welkefde

Ñisfçhers yan встав op ten zoom danger'

yoo'ren op ‘de zogâhaarnde Kraayèn

ef..'
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benplaat; leggende voor het hoeft} der Stad 
hadden onderdaan, deze daad, in weêrwil 
jder Zeeuwiche.Pjacaaten verricht, deedt de ' 
Sÿangahft deir Tholehaars zodanig-ontbranden, 
dat zy zwoeren om deze gewaande grond- 
'fchehnis ais eeae misdaad vau gekwetdp 
yolkshoogheid ten fpiegel van anderen ge- 
ftrengélyk te ftraffen, waar toe het aanhitzen 
yan een onwaardig Bergenaar in Tholen wqo> 
jiende niet-weinig deedt (<0 •

In hét vafte vóórnemen óm zich te wreeken 
•byet raize'Visfchers, die zich wéér zouden 
verdomen Mosfelen te raaien of te visfehen ; 
maaktén. de Tholenaars in den nacht tusfehen 
den 30 en 31 January laatftl. de nodige aan- 
Halten diens aangaande; wordende óp lad-van 
het Gemeentebeduur, hunne - rëeds in de 
maand December te vooren afgedankte. Bur
germacht weder gewapend, en een. detache
ment derzelve, bedaande in den Luitenant 
Cornelii Kaiiihofy een Sergeant, een Gorpo* 
raal, zestien Schutters en een Tamboer, in 
Vólle uniform, en met wapenen der Genera
liteit. voorzien, werdc henoemd» om dea..

* (*) Inte^cnddêris bet gedrag van een anderen Bos 
genaar BA YEN genaamd, mede in Tholen woonach
tig, des telofiyker, dezen door het Gemeentebeftuur 
©ok tot den wrâàktbcht gelafb, -weigerde vojftfekt 
deel; iii h$t bpn idepiçn zyaer Stadgenoten te neemen^ 
©ver wd(ve,onwil ig^eidhy werd vcnyezen, pai gedu
rende zes weekca vivtaig'aan, de .ketting:
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еще; ,reggenae' voor het hmm der stad

hadden onderdaan, deze daad, in'weêrwìl

‘derKZ'ee‘uwfche .P.lacaaten verricht, deedt de '

'Wa'ngurrft der Tho'leńáar's zodanig- 'ontbramdcn,`

'dat 'zy .zwoeren', om‘d‘eze gewaande grond~

'fcherrnís' als 'eene misdaad van, детище

Voïlçshoogheid 'ten {piege} van anderen де‘

üreh‘gelyk te íkratfen, Waar toe ‚het: aanhitzen

yah een onwaardig` Be'rgenaar in Tholen wom

pandemie't 'weinig'deem ('ë) ' ' , ‘

Í In het чай‘: voornemen om zich te wreekelx

‚тег Dnze'Visfchers, die zich weer zouden'

'ver.¿touten Musfelen te raa'pen of te visfchen‘,

'gnaaktende Tholenaars in den 'nacht tusfchem

den' gp'en gr january laatñzl. de nodige aan»

ihalten diene' aangaande; wordende op; lait.van

hetg‘Gemeeńtebeůuur, ` Il.unne. reeds in. de

'maand December'‘re Vooren' afgedankte Bur

germac'ht Weder ges‘vapend, enßeen фешене

men; derzelve, beiìaaude in den I..uitenanc‘

Kornelis Kmnhoß'‘een‘Sergeanß een Corpo

.ХааГ, шт, ЗсЬъЩегз en een Tam'boer, in

vòlle. uniform, er1 met Wapenen‘der Genera:

Qireiqfvqorzien,, `werdt: henuemd, Om den,

„(Ч `Integcr1‘ddè1cìs‘hetlgedrag van'cen anderen Ber'

genaar BAY‘EN genaamd, 'mede in Tho'l.en woonachf

tig, ,des te'lgŕì'yk‘e'r, dezen door het Gemeentebeíìuur

‘00km'Eden wraáktbchr. дым, ,,Weigel-rife arqlů'ŕekt

дышит; bpmdeqieggyner задаете; ,te вертел;

дуегпецчедщд’ц ,ighe'rgkhy.Werd verwezen, pm. ged@

{grlde zes. wem me;ттщёе. îagn «жену
. - ‚ ‚ ‘ ' " . „1?“ „е L," ` ' .wf r. —‚..›...`‚ е ‚1‘ HI

«nlâg'geï. ‘ »
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Bailliuw tekeer de Jong, den Kapitein vdçt 
•Roode Roededragers, nenevens vieir Rôede^ 
dragers,, aan wien dica loflykeh tocht was óp*1 • 
gedragen, te onderfteunen; blyvende dien 
dag Stads poorten langer dan gewoohlyk', et» 
wel toi na het afvaaren dier bende gefloten* 
op dat onze Bergfche Visfchers, yan alles' 
onbewust zynde, des te zékerder in hunt© 
handen zouden vallen.

Zes booten met dién heidendrom bemand, 
zeilden by ebben uit de haven van Tholen, 
én belanden omtrent negen uuren voor den; 
middag .aan de Kraayenplaàt, alwaar zy drie 
Bergfche booten, nevens eenige Visichers* 
met Mosfelen te raapen bezig vonden, die op 
hët zien van deze gewapende Manfchappert 
de vlugt trachten te neemen ; dan reeds onder 
Bet bereik der fnaphaanen zynde, welke iii 
menigte op hun werden gelost, moesten zy 
zich overgeven of om hoog zeilen* tot welk 
laatfte zy befloten: noodzaakten hier door d0 
Thoolfche helden, hunnen vermeenden buit 
tot het opkomen van den vloed op de plaat 
tebewakeii, zynde door hét heftig hazetten 
■mede drie booten der Tholehaars àan deü 
.grond geraakt.

Dit voorvil weldra in dé Stad bekend gé* 
worden, deedt verfçheidene Ingezetenen na 

*het hoofd fnellen, alwaar zy den jatnmerly* 
'ken toéfland hunner gevangene Medeburgers 
°ziehde, edelmoedig befloten dezelve op leven

v
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Baillìuvr Pìeeer de yong, den Kapitein .dei

,Roode Roededragers, nenevens 'vieï.Roedeß

dragers ,‚ aan wien dien l'oñyken смете ¿pi -

gedragen, te onderñeunen; blyvende, dien2'

dag Stads poorten langer dan gewoonlyk`, .ст"

wel tot na het afvaaren dier bende gefloten '5'

op dat onze Bergfche Visfchers, .van alles:`

onbewust zynde, des te zekerder, in hunne:,

handen zouden vallen. ‘ ‘ `

l Zes booten met dien heidendrom bemand;

zeìlden by ebben uit de haven van Tholen ,'

en belanden omtrent negen uuren voor den

‚middag aan.de Kraayenplaat, alwaar zy drie

Bergi'ehe booten, nevens eenige Visi'ehers,

me; Mosfelen te raapen bezig vonden , die op

hët zien" van deze gewapende Manfcha'ppen

deîvlugtïtraehten te neemen; dan reeds onder

het bereik der ’í’naphaanen zyn'de, welkemenigte; op, hun werden gelost, moesten

zich overgeven of omhoog zeilen, tot шт

 laatí’re zy be‘íloten: noodzaakren hierdoor.de'

'Thoolfche helden, hunnen vermeenden buit

' ¿tot het opkomen van den vloed opde plaat

‚:te bewaken, zynde door het'heftig nazerten

Imede drie booten der Tholenaars .aan den

,grond geraakt.. '

Dit voorval Weldra'în de Stad bekend ge»'

worden, deed: verfcheidene Ingezetenen na

’het hoofd fnellen, alwaar zy den jammerly~

Же‘) toefiand hunner gevangene Medeburgees

‘едете .,‘edelmo'edig belloren dezelve op levait
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opifaen bezield, (en ónder het herinneren hoéf* 
weleer hunne voorvaderen den wrevelzucht 
van het trotsché Spanje durfden wederftarrt, 
toen de BeigenoptenZoomfche Moeders huhné' 
zuigelingen ter aarde légden, om toet de wie* 
gen den krygsvooraad na de wallen te'voeren) 
(a) vielen élf de'r OnVoorzaagften, Hechts met 
drie fhaphaanen en eert ‘ byl gewapend, op 
den, Thpolfçhe boot in het diep tusfchen hec 
hoofd en de plaât'lèggehdey die echter op bet 
éér-fte fnaphaahfchot der Onze zeii maakte, 
hun den overtocht hiet lang betwifte. Waaï 
ha de Bergenaars op levensgevaar de diepte 
hebbende doorwaad, de plaat bereikten, ah 
dereerift op den BaiUiuw Pïeter de Jong aan^ 
vielen , welke zy van zyne vier piftofen waar 
medehy gewapend was, beroofden en gevangen 
hamen, Waar op 'zyne onderhebbènde Man
schappen , zoo gewapende Burgers ais Roeden 
dragers, insgelÿks op voorwaarde van leVéns- 
héhoud de wapens afleggende, zich aan de 
onze overgaven; (b) Slechts drié booten der 
prholeliaars die in het diep lagen, kozen dè 
ylugt, doch door een gelyk getal Bergfche 
bóóten''nagé'Zet, waar in !eenige Bataâffché 
Mineurs zich hadden begeven ,• werden zy in 
het rThölenfche. gatagterhaah), en nevens

" (a) In 1605, zie ÈM. ‘vptw Métere#* boék 27. '
" (fr) Men vferhaalÜ, dat een der Thoienaars by de^e 
gelegenheid in zuiver Zeèuwsch tot den Luitenant 
Jfcajitfiof ,zçi#> ,i:JKeesje* laat ’t kruit vau de 
„ fnephienen doen, aèrs zien~\ve alle doit. * *
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o‘i'iîoòd te redden. ,Metditbroeů'ë`ñyk voor

nemenfbezield, (en onder het herinneren hoe'

weleer hunne 'voorvaderen den wrevelzucht

van' hët ноты Spanje durfden wederl’tazrn ‚

Ёдеп‘де Bergenopt‘en'zoomfehe Moeders hunne,

,"‘hill

zuigelingen “ter aarde legden , orn тег де wiel '

vielen ш 'der onvoorzaagflen, llechts met

ie ,fnaphaanen en een‘byl gewapend ,‘ op

den,.'1`hoolfche ,boot .in het diep, tusfchen het

hoofd en de plaát'leggehd‘e', die echter o'p het

äîpdenkrygsvooraad na de wallen te‘voeren)

a

` eer.lle ‘fnapliaanfch‘ot der 'onze zeil maakte,

banden overtocht .niet lang betwifte. Waal.’

na de .Bergenaars op levemsgevaar‘ де ‘diepte

hebbende doorwaad, de plaat bereikten, alL

dereerl’t op den Башни? Pieter de yong áan¿

vielen , Welke zy van zyne vier piítolen 'W'aat

mede hygewapend was, beroofden en. gevangen,

llamen, waar op ‘zyne onderhebbende Man'

fchappen , zoo gewapende Burgers' als Roede

drage'rs',‘insgelyks op voorwaarde ‘van levens;

behoud, de wapens alleggende, zich aan de

‚onze overgaven.' (b) Slechts drie booten‘der

‘ ;[`holeli'aars. die inhet diep ‘lagen , kozen dè‘

'‘‚dígrmlioñ,milder'v¿„,flgeesjm laat ’t kruit van d

vlug-tè 'doch .door een ‘gel'yk getal Bergf‘che

oòten"`nag*e`z‘eï,‘ waar‘m ‘eenige ¿Bataaffche

Mineurs ‘zich hadden begeven ,,‘‘we1‘d'e`n zy 'in

Ihet f'lholenfche. gat...agterl1aald, .en nevens

“(А 3113663, zíe'lîìrßfv/(N Меч-ниш boek 27:.-

“(В Мел тьме, 'dutfeen der 'lîholenaars` by .dede

gelegenheid 'in zuiver.,Zeeuwsch tot den Luitenant

„ ГперШепеп doen, aers zlen‘we alle doit.

 



Jiunne medemakkers na bier gevapgen goi 
yoerd. .

. De gevangene Tholeqaars beftonden in dea 
Jlailluw de Jong, den Luitenant KqmHof £ 
Óen Sergeant, eén Qorporaal, twaalf Schutters 
en een Tamboer, alle van de gewapende Burr, 
gerraacht, nevens den Kapitein der Rooda 
Roededragers, vier Roededragers, en tiea 
Schippers, zynde de gewapende Burgers ie-?* 
der vari zeftig fcherpe patroonen . voorzien 
geweeft, terryi de Roededragers torçw e^, 
bindtuig hadden, oip hunne vermeende ge
vangenen te binden: de geringe blyk vai^ 
moed , vrelke de Tholenaars in deze gelegen-, 
Beid hebben betoond werdt grootendeèls^ 
veroorzaakt, door de vaardigheid waar mede 
de Bergenaars deze önderneemipg uitvoer-". 
den , ais oo.k door de bedreiging vanniemand! 
tefpaaren', indien çen fçhot jwerdt gedaan .y 
waarby men nog kan voegen dat bet zien vau 
onze Burgers die met alle zoon van wapenen 
nu ook begonnen aanterukken,de Tholenaars 
Yeriiomden. ‘ .

\ »
Yan dezen Mosfeloorlog aan den bevelheb

ber der Stad raport zynde gedaan, rukte de- 
zelye -met eeftige Bataaffche on Fxanfche JN^i- 
ïitairen na bet hoofd, dan geen denkbeeld 
van den toedracht van zaaken hebbende, 
deaclt Hy veribhe'ide maaien .onder de jnenigte 
Op de plaat fchieten, wélke zich hier door in 
geen geringe verlegenheid bevonden,, ooft;
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hunne rnedenrakkers na 'hiet цветет

voerd.

, De gevangene Tholenaars belfinndenf. in den?

ßailluw'R. de jong, den Lìuitenant' ,lçqmlmfà'

een Sergeant, .een Qorporaahtwaalf Schntterì`

en een Tamboer, alle van degewapende Burg.

germacht, решен: den Kapitein der Roodèiâ

Roededragers, vier Roededragers en tiert,

Schippers, zynde de gewapende ,urgers i¢1°

der van zeitig fcherpe:patroonen, vdorz‘ien

geweelt, пишу! де 'Roededragers .touw en,

bindtuig hadden, ont, hunne vermeende gel-Í`

vangenen te binden: de geringe blyk .mOed, welke de ,Tholenaars ‚in deze geleger'ifT

heid hebben betoond werdt grootendeels;

veroorzaakt, door de vaardigheid waar medq”

de ßergenaars deze onderneeining uitvoer-,.

den, als .ook door de bedreiging vannienianclf

te i'paaren, indien een .fc‘ho.t .werdt gedaan,Waarby шее nog kan voegen dat het zien vali's

onze Burgers die met alle‘zoort van wapenen.

nu ook begonnen aanternkken, de Tholenaars

verl’tomden, " ` ' '

Van dezen Mosleloorlog aan den bevelheb

ber der Stad raport 'zynde gedaan, rukte de-`

zelve.met eenige 'Bataaffche en Franl'che М}

Iitairen na het hoofd, dan ‘geen denkbeeld

van den toedracht van zaaken hebbende,.

deedt hy verî'che'ide maaien ,onder de mènlgœ

Op, de plaat ищет, welke zich hier door in

{QQ} geringe verlegenheid bevonden, oolg
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#&déri 'op Zÿne- orders, de ’ Bétgénaars Z&S 
wel ais de Tholenaars aangehouden, en in (fa' 
Militairen 'proyooft binnen de dad vast gezet, 
iii Welke zy tot Op den T February laatstle- 

, den hebben gevangen gezeten, dfhoon dé- 
Bergenaars hunne gevangen zoo dra den vloed* * 

r*Boog genoeg was na de Stad voerden, en de-*
. zelve ais Militairen befchouwende den Com- ^ 
. ’ jöandant overleverden. ■ ■ . i

Daags na dit voorval, heeft eene Comisfie 
Van twee léden van ons Gemeen te-be ftu ur- 
zich na den Bosch begeven, om door middeb 
Van bet Departementaal Beduur van Braband 
te bewerken, dat voortaan onze Visfchers de- 
handteering hunner Voorvaderen gelyk weleer- 
Ongehoord op dé' vrye Schelde kunnen oeffe- 
nen, waar door de oude wéldand onzer eer- 
tyds zoo bloeiende Visfchery, weldra haar «5 
voorige luider zoude bekomen,, -*

. •. ' € t ■ ■'T :
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g? ůïëì'den 'op ivm'orders, l,deBergen'aars Zei

Ё welals de Tholenaars aangehouden, en .in д’е‘ ‘!

g' “Ё” Militairen .provooí’c binnen yde íìad vastgezet, `

, .ih Welke zy tot op‘ den 1 February laatsrle

.j‘ ".1 ` den hebben gevangen'gezeten, í'choon deli’

i .„ , t”, ' Bergenaars hunne gevangen zoo dra den vloedI t ‘

;„ , ‚ ‘ fflìoog genoeg was na de Stad voerden, en de# "L ` 

è?, .' ' y ';_.. :telve .als Milltalren befchouwende den Com- ' "

¿, ‚‚ ‘ . 'mandant overleverden. '

i' " . ¿ Daags na dit voorval, heeft‘eeneComîsfie'

‘ '‘ " van twee leden van ons Gemeente-'beí’cuurß,

. Zich na den Bosch begeven, om door middeli‘

‹‚ “ . van het Departementaal Bei’cuur ‘щи Braband‘

' ‘ te bewerken, dat voortaan onze Visfchers de:î '1

handteering hunner Voorvaderen gelyk,weleeŕ»

ongehoord op de" vrye Schelde kunnen сете‘

nen , waar door de oude we'lfìand‘ onzer eer#
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