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(Första sidan av brevet) 

 

Anden Conninck 

Gheeft otmoedelyck te kennen Ick Willem Van  
Wyck aen uwer ghenaden vanden dienst die Ick gedaen hebben. 
 
Anden eersten soo heeft mij heer caerl morneij mede ghegheuen In mijn scip het- 
Welck lacht tot wasberghen sijn dinnaer ghenampt Pontus La garde ende  
Noch [E]ennen anderen om den dienst te doen vande Mata~ van sweden [R]yck 
Dewelcke syn ghecommen tot antwerpen tot mijn husse want icse in gheen herberghe 
[E]n dor[v]e laten gaen derorsaken wille wermits dat den conninck van denemercken 
veel diuerschen personnen heeft tot antwerpen dewelcke hem dagelijcks scryuende syn 
van alle die secreten dier dagelijckz passeren ende waert sacke dat den conninck 
van denemercken hade ons scip ghecreghen int commen naer antwerpen soo soude 
hijt willen verbuert macken [=verbeurd verklaren] duer orsaken wille datmen uwer Mata~ assitencien  
doende Is sonder consent te hebben ven het thoff van borgonghen. 

Noch hebbe ick met den dienaer van heer caerl ghereijst tot brussel  
Ende Ick hebbe hem doen hebben veel diuerschen secreten van dat men den 
conninck van denemercken woude doen ende hade wij daer niet gecommen 
ghewest het hadde groete schade ghewest voor uwer ghenaden ende Ick hebbe  
daer veel verteert ende veel moijten mede ghehadt, ende daer niet voor  
ghehadt ende soo mach [huuer] ghenaden dier voor stellen1 dat [huuer]  
ghenaden beliefte Is. 
 
Ende soo hij Reisde naer vranckeryck om sijn brieuen te bestellen soo was 
dat den dienaer van heer caerl mij belaste, dat Ick het scip sonder foute  
[Ger]eet soude wesen om naer wasbergen te waeren den lesten dacht van  
februarij ende soo wij raet waeren soo’en dorste wij niet selw gaen sonder 
hem soo wij toufden tot den 14:en dacht der mane van meerte [eer] hij [quam] 
 [E]nde Ick was In groet peryckel van mijn scip te verliesen met alle mijn 
goet om der Orsaken wille dat Ick wapenen hade gheladen [om] [huuer] ghenaden 
[assitencien] te doen dewelcke wapenen en mach men niet huyt onssen Landen 
vooren sonder te hebben consent off outoryteijt vant thoff van borgonghen. 
 
 

  

                                                           
1 Dier voor stellen: aanstalten of toebereidselen tot iets maken 



Svensk översättning 

(Första sidan av brevet) 

 

Till Hans Majestät (Konungen) 

Jag Willem van Wijck ger Ers Nåd ödmjukt till kännedom  
[en redovisning] rörande den tjänst som jag har gjort  
 
För det första, så har herr Carl Morneij [=de Mornay] skickat, med mitt skepp  
som låg i Varberg, sin tjänare Pontus La Garde benämnd och 
ytterligare en annan [person] för att tjäna hans Majestät från Sverige. 
Som kom till mitt hem i Antwerpen, eftersom jag icke ville låta de gå till  
ett värdshus för att kungen i Danmark 
hade flera personer i Antwerpen som skriver honom dagligen 
om alla hemligheter som händer varje dag och om varje sak 
[så] att [i fall] kungen från Danmark hade fått tag i vårt skepp, då det kom till Antwerpen, så skulle 
han det ha [låtit] konfiskera på grund av att man assisterar Ers Majestät  
utan att ha fått lov av hovet [=hovrätten, rådet i Mechelen] av Burgund.  
 
Vidare har jag rest tillsammans med herr Carls tjänare [=sändebudet de la Gardie] till Bryssel 
Och jag har överlämnat till honom många olika hemligheter, bland annat det som man skulle göra 
mot den danska kungen och hade vi inte varit där [= i Bryssel]  
hade det lett till stor skada för Ers Majestät. Och jag har haft många utlägg där på plats och allt detta 
har kostat mig stor möda men jag har inte fått något för det. Och så kan Ers Majestät göra sig redo 
för det som Ers Majestät behagar. 
 
Och då han [=herr Carls tjänare] reste till Frankrike för att överlämna sina brev, så hände det  
att herr Carls tjänare beordrade mig att jag utan att fela skulle ha skeppet i ordning och klar för att 
segla till Varberg den sista dagen i februari. Och eftersom vi hade bestämt detta, så vågade vi inte 
lämna utan honom [och] därför dröjde vi kvar till den 14de dagen av månen mars innan han kom. 
Och jag var i stor fara och rädd att förlora mitt skepp tillsammans med allt gods  
på grund av att vi hade lastat om bord vapen för att bistå Ers Majestät - vapen som man inte får 
exportera ur våra länder utan att ha tillåtelse eller befogenhet från hovet av Burgund.  
 

 


