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(Nitolaas
Zuyle/z van) Zie Zuilen
(Nüot'aas van Zuylell
ZuilelI vtm
Vtill

lJrakenhIJrg.
D rokenborg•
DRAAKESTEIN,

een Riddermatige
Riddermatlge Hofllede
Hof1lede JI in de

ProvilJti~
PrIJvil1ti~

Utrecbt.
U/rec!;/.
DREllBER,
[571 te Alk.
DRI!DlIER, (Cornelis Jacobszoon) gebooren
gehóoren in 1571
maar.
maar Hij was een zeer geleerd man, die zig op het onderzoek der natuur en haare werkingen, met onvermoeiden
onvermoeidell
Vlijt,
vlijt; toeleide;
weleide; die
dit gaf hem aanleiding, toe
tGt het uitvinden valt
vall
tlie hij
tovel'.
zeer konftige werktuigen; die
bij de onkundigen voor tover.
werken gehouden werden. Onder deeze was een werktuig;
Pcrpetuum mobile of altIJIJsdt/Urende
al/oosd/lUrende vewee;ing
bewee'!,ing genaamd;.
genaamd.
;c
'c weik hij aan Koning Jacobus van Engeland vereerde; door
naauw agt te geeven
geevell op de Elementen, (zegt men) gelukte het
hem, dit Imnstwerk
IwnstlVcrk tot grooler volkomenheid te brengen,
urengen, dan
tot nog toe
tOt
wc gefchied was. Cicero verhaalt, dat Arcnimedes
Archimedes
een Sph,era hadt uitgevonden j die zig onophoudelijk naar
den loop des Hemels bewoog: maar toen
wen SiJrnclI[e
SijrpCtl!e door lllar.
JJlf1r~
cdlus
cdllls werd ingenomen, werd dit werktuig
werk ruig vernield, en de
'e leeven
vernuftige uitvinder van 't
leevel1 beroofd. De kennis van de
d~
óorzaak der eeuwigduurellde
eeuwigduurende beweegillg,
bewccgillg, deedt
decdt Drebber.eel~
Dreb/;eF:.eel~
globe, bol ~ of kloot vervaardigen, die zulk eene duurz9:tllle
dllurzaallle
zlg
bewecging, naar den loop des Hemels, had ;draaijende zig
beweegiilg,
ieder 24 lIt1reI1ccns
utlrC'lleens in 'e
rond: zOGnt
't raml:
zo {lat 'er, in duizend
dl1izend jllaren,
jnaren, gee·
gee.
ne miswijzing voorviel; wijzende tevens aan, maanden, dagen
en uuren, den loop der Zonne, Maan, Planeeten
Planeeren en Starren.
nIuzicaale
Behalven dit kOllstwerktuig, vervaardigde hij allerlei Dluzicaale
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n!1rumemen,
nflrumemen, die aanhoudend fpeelden. AI wat men maaken
maak en
daakon. om eenen korten tijd zijnen gang te gaan, door een daa·
l~nd gewigt, fpringveeren, loopend water of vuur, kon,
lend
pdmum mobile, tot eene eeuwigduudoor de kennis van 't primum
renheid gebragt worden; in zijn boekje v:m
V:jQ de Elementen
Elemmten
geeft hij hier van een om!1andiger
omflandiger berigt. Het !1aande
flaande water
deedt hij tot de hoogte van honderd en meer voeten ri zen.
zeil.
Hij kon werktuigen toe!1ellen,
toeflellell, die een
eell geweldigen wind van zig
inll:rument, Wàar
gaven: ook een inflrument,
waar in het beftendig
beflendig tweemaal,
tusfchen dag en nagt, ebde en vloeide,
brillen.
vloeide. hij fleep brillen,
tus[chen
duill:cr konde zien.
waardoor men bij nagt in duH!cr
In het Jaar
1610, vervaardigde hij een Clavdcijmb'lal, die van zig zelzeI·
ven, door de kracht der Zonnefiraalen
Zonnelb'aalen,. fpçelde;
fpc:<!lde; hij wist de
Zonnell:raalen,, terwijl het fpeelende inllrument
int1rument in een kelder
Zonnefiraalen
fiond,
Behalven veele andere zeldflond, derwaarts te leiden. Behalvell
zaamheden, vervaardigde hij een zoon van Schepen,
011Schepen. die onder het water konden zeilen. In zijne van glas gemaakte globe,J deed hij e.en
be
~ell zeer zuiver vogt, nevens eenige druppelen,
van een zonderlinge gepreparreerde Oli); op hetzelve verfcheen
eerst een gemengde klomp, vervolgens, aan verfcheiden oor·
oorden, de Elementen, duidelijk en zigtbaar: vd
vO orts trok het
zuiverll:e en helderl1e
zuiverf1:e
helderf1:e deel boven, of over de Elementen heen,
voerende met zig de lon
Zon,J Maan en Starren, die door geene
inwendigCIl doorgaanden
uitwendige werktuigen, maar van den illwelldigell
of' doordringenden geest wonderlijk ell
en onophoudelijk gedreeven
or
beweeging des Hemels klaar voor oogen fiellende.
werden; de bewee~ing
Uit hoofde van deze. en veel meer andere zeer konstrijke uit.
uitvindingen, liet hem Keizer Rudolj,
Rudo!j, als een tovenaar, te Proog
Praag
gevangen neemen , met bevel, om hem, als zodanig, te regt
te f1:ellen;
l1ellen; hoewel hij niet anders werkte,
werk te, dan door natuurlijke
middelen; de Keizer werd hier van door hem overtuigd, en
door eene menigte inin· en uitlandfche Schrijvers hier in nader
bevestigd.
'bevestigd.

yan de
Zie C. DnEBBl!ll,
DnEBBl!lt, van
rle Elementen; BAUDART
B.AUDAR.T Me.
Memorien,
II Doek, fol.
foL 146. E. VAN METEREN ~
marien, Il.
II. Deel 11
Neder/.
HiJl. XXIX. Doek. BOOMKAMP , Befchrijyin~
Be[chrijvinc
Nederl. Nijl.

"an
"on Alkmaar,
Alkmoar,

enz.
DRECH-
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DRFCHT::
R FI\lEZ'N;
FIUEZl'I; dus werden eertijds genaamd, de zulken
DRFCtITeP.
onzer Landzaaren
Landzaaten,, die hunnc
bnnnc woningcn
woningen te Enklwiutl
Enkhuhen en daaromHreeks hadden; van daar kreeg hUll
hUil Land den
d~n naam van D"ec'zter.
Drechter.
ftreeks
land, gelijk wij in het volgende Artikel,
Artikel; en ook op het woord
EJ;KHUiZ'N, nader zullen aautooflen.
aantoonen. Omtrent het Jaar 1I55,
E"KHUiZ'N,
IISS, deeden deezt'
decze vo!;,en
vol:,en een inval in Kenmtlterland;
Kenmmerland; gelegenheid hier
toe gaf de
Je twist, tusCchen
tusfchen den Utrechtfc!Jen
Bis[chop en Graaf
UtrechtCchen l3isfchop
DEN IV. Al lang hadden zij op eene
cene gelegenheid geleerd,
DIRK DEN
gebooren,, om tegen deli
deti
en zij oordeelden nu den tijd gebooren
Gra"f te kunncn opfiaan.
opftaan. In het gemelde Jaar volvoerden zij
Gl'a"f
Kcnne.
hun olltwerp;
omwerp; een tamelijke hoop van hun viel in Kenne.
merl{l)1d. planderende
plonderende en brandende aan alle kanten. Doch de
merhljld.
Poom~rs van Haarlem en de gebullren
g~buuren van Osdol'p;
Osdorp; vieLn de
Poorters
zo dat zij ge.
Drechters, met vereende krachten, op het lijf, zo
ruill1en: niet minder, dun
dàn
noodzaakt waren het Land weder te ruimcn:
negenhonderd van hun, werden in de vlllgt
vlugt g.:dood.
g~dood. In het
Jaar JI 16r,
Jnar
161, floot
noot Graaf Floris de Hl een verdrag met hun,
hnn,
wa2rna zij hem hulde deedcn. Hoc zii, in het Jaar 1288.
1288,
door FloNs
Floris dm V, tot onderwerping gebracht zijn, zal op het
Art. van dien
di~n Graaf verhaald worden.
DRlèCIITERLAYD; een Check
ltreek van Westfriesland , die, gelijk
gelljk
DRTlCHTERLA~D,
even , vclgens
velgens POlltanus, gezegd hebben, door de
wij zo even,
EnHuizers bewoond werdt. De naam Drecht wordt afgeleid
Enkhuizers
van Derrij , die
di(! aldaar overal
Qveral.• onder de leemachtige aarde
aarde,~
\"all Derrij heeft mcn, iu
irr de uitfpraak,
gevonden wordt: "all
Oll·
Drecht en Drechterland gemaakt. Bfka in zijnen tijd; 011der[cheid
mankende tusft:hen
tusü:hen die van lllJogwouder
l!oogwouder en de Dru!J.
Dreck.
derfcbeid maakende
oude: ]aar!h)el,en,
Jaarboel,en , voorkoomen
voorJwomen al"
als
ter Friezen, (die, in alle de oude
een o!1Ver;,:aagdell
o:lVer:taagdell moed en dapperheid) zegt, dac
mannen van cen
veen was.
in hun
hUil Land een moeras en veell
Zie ALTING,
ALTING, Germ.
Germ,
Inf.
lnf. Defcr.
Dcfcr.

DREMPT. een Geldersch Dorp, in het Schoutampt VAn Lochem)) een half uur gaaos
gaalls b~ooll:en
Orlden
chem
beoofien Doesburg,
Doesbut'g , aan den Ortdm
A 2
'Ts.
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Ts(el.
Ts(e/. De Gereformeerde Gemeente aldaar wordt, met die van
Hoogkeppet,, door één Predihant
Predikant bediend.
bed·iend.
Hoogkeppel
DRElIIPT;
DRElIlPT;

zie DRUMT

DIlENTHe,
veel en verkeerdeiijk
DRENTH8, een Landfchap, 't welk van veelen
verkeerdeHjlt
Voor een gedeelte van OVI!Rf]SSEL
OVI!Rr]SSEL gehouden, en zelfs op veffcheiden Nederlandfclle Kaarten als zodanig is afgebeeld. Dce ...
2e mis!lag
misfIag is hier uit ontaaan,
opfiellers van deeze
ontUaan, om dat de opflellers
Kaarten ge~n ondericheid gemaakt, of hebben weeten te maama-aken, tusfchen de vroegere
vr0egere en laatere Regeeringwormendier
Regeeringsvormell dier beide'
onderfcheidene Landfchappen, en zig gehouden hebben aan he~
geen plaats had. onder de Regeering der Bisfchoppen
Bisfchoppel1 vall
van
Utrecht, toen DRENTHE een gedeelte van het OverJlicht
OverjliclJt
(Ovcrijsfèl)
(Overijs[el) genaamd werd. Doch zij, die naauwkeuriger acht
en, weetell wat
geeven op de veranderingen van tijden en zaak
zaaken.
zeden is voorgevallen. Hier uit bemerkt de Leez~r, dat wij
DltENTH-E thans befchouwen, als één op zig zelve bejlaanr{
DltENTRE
beJlat1nc{
"rij Landfchap, geen andere betrekking hebbende tot OverijsProvincien Dit
Dir LandCchap
Landfchap wordt, door
fel , dan tot de andere Provintien
het Riviertje de Rejle,
Refle, als eene natuurlijke Grensfcheiding,
Overijsfet gefcheidcn, fchoon het, voor een
ten Zuiden van OVçrijsjèl
lPestm
gedeelt-e, ten Westen onmiddelijk daar aan paalt. Ten IPés/m
gedeelte,
grenst het aan Friesland; ten Noorden aan Gf'oningen en de
Ommelanden , alwaar de Grensfcheiding op verre na niet
Ommelnntlen
naauwkeurig
Noord·Oosuaauwkeurig genoeg bepaald is, uitgezonderd ten Noord-OosZuidloare!" Meir,
ten, daar een regIe lijn, beginnende bij het Zuidlaare,.
J(Joojler
en midden door de runen gaande , tot nabij 't
'r /{/oofler
Ier Apel,
Apd, tOt de Grensfcheidillg
Grensfcheiding dient. In her
het Znidoosten
Zuidoosten
melde, voor een gedeelte,
gedeelte. aan het Bi;grenst dit Landfchap melde.
Bisjom Munfle,',
dom
Munjler, en aan 't Graaffchap Benthem
Ben/hem In zijnen omtrek,
de
tre
k. die bijna vijftig uuren gaans bedraagt, vertoont het dtl
gedaante van een onregelmatigen Driehoek.
moerasf1f(e Vcwen.
inwoonderel1 meest al
De moerashlie
Vee11en, wier turf
rurf den inwoonderen
hUil
beUaan verfchaft,
beDaan. zonder twijffel , een groot gedeelte
hun heilaan
verfchafc, bel1aal1.
L:llldilrecke, en bijzonder langs haare
van den grond de ez er Land!lrecke,
htJortien;
hoorden; in het midden is de grond hooger. Ook zijn er veele
Bosftheil
Zandhtiden) die niet dan met veelc moeite, hier
bier
Bosfthen en Zandhtiden,

en
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4kkerbouw. en het voortbrengen van rog.
en ginds, tot den 4kkerbl)uw,
hal'er
kunnen bekwaam gemaakt worden.
hal' er en boekweit, kuunen
del' bijzonderheden van dit Landlèhap. verdient hier
Als eene der
eeu
wordclJ. dat de oogst aldaar. Jaarlijks, op een
aangemerkt te wordc.:LJ,
vastgeileiJen dJg.
aanvangen en eindigen;
vastge!l:eiJen
d,\g, moet aanvangeIl
eindigen ö de Landlie.
à0n
word<;!n, door het luiden der kla!,"en,
klol\l,en, hiervan
hie:'van verwittigd.
dl.!l1 wOf<.1.;:n,
Om den overvlot:d
ovcrvlod van wild.
wild, is, egter, de grond hier allert\llerwegell wordt dit Lalldfchap
meest tot de jacht gefchikt. Allerwegen
doorfhecdeu
doorfileeden van kleine Rivieren of lleeken; de voornaaroile
voornaamfl:e
van deeze frroomell
Îtruomen zijn het Schllitendiep
Sch!litend:"ep en
elI 't Hoorndiep.
Hooriuliep.
A!le de Schrijvers, die van dit Landfchap gefprokeo
gefproken hebben,
hebhen,
à<!bben llict
uiet vergeeten gewag te maak
en van de Huïne
Ruïne of HunHulJ.nt!bben
maaken
flrbeddcn. waarvan wij,
afzonderliÎk Artikel. zullen
f1('/Jedden.
wij. in een afzonderlijk
ipreeken. als ook van de H:m:unberg;es.
.ipreeken)
If:mnenberg;es. die bier insgeli,l,s
insgellJI~s
gevonden worden.
Vooócetl voerde het Land[chal?
Lal1dfchap Drenthe den tijtel van
Voor:1CCtl
Graaflchap. en behoorde als een LeefJ
Leen aan het Ouitfche
Duit[che Keizer·
het geDacht
gcflacht der oude Graaven uitge!1:orven
uitgeftorven zijnde.,
rijk, maar llet
~erd deze Landfl:reek,
Laudfheek. dOQr Keizer Koen/'nnd
Koenraad den U,
lI, in het
'Nerd
Jaar 024.
Blsfchop AdelboltJ
024, rum
aan Bisfchop
/ldelboJd gefchonken,
gefchonken. en dus aan het
Utrechtsch-BisJom onderhoorig gemaakt; welke gif
gifte
Utrechtsch-Bisd.om
te naderhand.
naderhand-,
in 'tJaar
deu lIl.
werd.
jn
'I Jaar 1040, door Keizer Hendrik detl
lIl, bevestigd werd,
Hendrik den IV. Sedert dien tiid
als mede, in 1076, door
d:>or llentlrik.
tlid
werd dit Landfchap. in
iu naaml
l3i,f~hop. door eCll
een
naaUli van den m,fahop.
Stedevoog<l beUierd,
beQierd, die zijn vetblijf
verblijf hield op het flot
fiot te
Coeverd~n, en om die redill,
red~l1, in de' Gefchiedeoisfen
Gerchiedenisfen • den naam
voert van K.Jtl:elein,
K.Jfl:elein. Burggraaf of Slotvoogd van Coeverden.
Elders hebben wij reeds gelegenheid gehad,
zien, welke
gehad. te doen zien.
luoeilijkheden de bezitting dezes Landfèbap
1l1oeilijkheden
Land1èbap aan de Utrechtfche
TIisfchoPPijl1
Nadat, in het Jaar 1536, KeizIlt
Keiztlt
Disfchoppen veroorzaakte. Nadat.
V VOor
voor Erfheer van Gronillgen
Groningen en Ommelandell \WIS
Karel de V
was
werd. kort daarna, dit Landfchap mede onder
aangenoomen. werd,
gehoorzaamheid gebragt ; op 'foorwaarde
.. oorwaarde , echter,
echter> dat
zijne gehoorzaa.mheid
de bewooners bij hunne oude rechten en vrijheden zouden ge·
gelaaten worden; wordende dit nader bekragtigd door het doell
{aaten
doen
llftl:and. door Hertog Karel van
valz Gelder Rij
Bij de overdragt
van l\ffiand,
der Nederlanden>
den Y.
fT, aan zijnen Zoon Fi/ips,
Filips ~
Nederlanden, door Karel dm
in "'t Jaar JSSS I werd hij
bij ook aldaar voor Landsheer erkend.
ft.
Bij
A~
gl!.
g~,

a

36

DIt
ENT
H E.
D REN
T 1I

mj
Dij de oprichting der nieuwe Bisdoll1men
IIi~d\)l1llnell In de Nederlanden, in
ill
't Jaar 1560, werd Drellt'ze,
Drellt'te, in plaats \a:1
\a!1 onder her
het Bisdom
van Munfler,
Munfl:er, waarond.:r
waarondd het ii.:dcrt
i~dert ecnige
cenige Jaaren behoord had,
onder dat . van Groningen
Grol1il1gl11l gebragt , en in 1594,
1594-, naa de
ovenueeflering
ovenneefleri11g van Groningen, aan Fillps
Filips alle gchoorz3amheid
gehoorz3amhtid
omzegd.
ontzegd. Bij·
Bij de oprichting der Unie
UiiÏe van Uti'ec'tt,
U/ree tt , in 't Jaar
Ji!Ul'
1579,
gc(!nc genoegz.,r.mc
1579. genoot echter dit Lan,.ifchap
Lan.jfchap geenc
genoegz.1r.me vrijheid
1580, kreeom in dezelve te kunnen treden. Doch in 't Jaar 1530,
Dr"nthenaars mede fl:em
ll:em en zitting in de vergadering
gen de Dr::nthenaars
der algemeene
algemecne Staaten ; zij genooten dit voorregt ilegts
/legts
twee Jaaren:
Jaarell: want na dat Groningen door Rt!I111enherg verraaden was, werden zij wederom van de Unie
Uni;,'! afgef
afgefë....i1eurd.
iJeurd.
Door Prins lJ1aurits,
J/1aurits, in
In het Jaar 1594, herW01ll1en
herwonnen zijnde,
zijnde.
'bebb~n de Staaten van dat gewest meermaalen, als in 1618 en
l1ebb~n
)63~. poogingen aangewend, om als een achtll:e
1632,
achtfle Provintie te
wordt:!11
word~n aangenoomen, doch nooit daar toe kunnen gnaakell.
gnaaken.
Groote hoop fcheen zig hier toe aan te bieden, in het Jaar
165 I,
I· ln
In htt voorgaande Jaar WiS
w.ós zij, door de algemeene
algemeelle
Sta~tel1,
verzogt, om op de groote vergadering afgevaarStnaten,
zend~n, Cl! hunn(!
digden te zendl'n.
hunn(: advijfen nevens de VII Provintien
1mebrengen;
illtebl'engen; hunne afgevaardigden verfcheenen, dadelijk, in
,'H
gen toegelaaten
s'H ge, verzoekende
vetzoe!,ende tot de vergadering te mo
mogen
roen zeide mel1,
men, dat die aanfchriJving
aanfchrijving bij abuis
worden, Dan toen
gt:[chied
Aitzcma dit geval, in de lJerJlelde
2S,~ t
geü:hied was. /litzcma
lIcrflelde Leeuw bi 2$,",
1256.
zegt:- dat de Heer PJ'efident
Pj'efident verzogt zijn256, verhaale:lde.
verhaalt:!;lde, zegt:'
d~ de reden te
dl!
re meijen
melJen., bij welke dit abuis mogt toegekoluen zijn, niet anders wist imebrcngen,
lnen
intebrengen, dan dat de uitgave
d~n Griffier. die de regisvan zodanige Refolmien afhing van den
origlneele aéten
aften in zijne bewaating
bewaalÏng had; maar, dat het
ters en origineele
hem Prefidem onmooglijk
onlTIooglijk was geweest, al wat hem ter tekening
gebragt werd I telkens met de registers te vergelijken: te minder
nog, dewijl dikwerf zeer veele dezer Rerolutien
Refolutien [er
tijd
ter zelver rijd
h
h' m werden roe/!"ezonden,
roeg-ezonden, om ze in der haast te tekenen.
Hoe het zij. het Landjèhap Drenthe werd door dit abuis niet
Ge!,ommitteerden fiilzwijgende
ll:i1zwijgende
bevoordeeld, maar men hield de Gei,ommitteerden
puiten de ve~gadering. 'Er werden,
werden. indedaad , door de Heeren
SC.'lcih,rd en Struyek,
$c.'zcil/Jrd
Stn.lyck, de @erll:e
@erfl:e La11dfchrijlJer
Landfchrtjl1er en de tweed~
Sccf{l;lris
SCCff/Wis va.n Drenthe,
Dreuche, Verlogen
venog~n daar
dfiar tegen ingebragt,
illgebragt, nevens
J

fene
eellli
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eene uitvoerige decluétie,
deduCtie, gef1:aafd
gell:aafd met oude Handvesten,
waarin dit Lamifchap verklaat'd
verklaal'd werd, ten allen tijde, als een
afzonderlijlfe
Haar, ter vergad<~ringe
afzonderlijke 1hat,
vergad~ringe der Sraaten
Stuaten dezer Landen, zijne Gekommitteerden te hebben gezonden; bij bovenge .
melden Schrijver kan men deze !l:ukken
il:ukken vinden; doch.
doch, in de groote
vergadering, werd daarop geen beOllit
beOLlit genomen.
genomen, De geringe
inkom !ten van dit Landfccap,
inkomfl:en
Landfc"llp, in vergelijking van die der andere Provintiën, was, waarfc~li nlijK,
nliji{, de reden, om welke dit
verzoek van de hand geweezen
gcweezen werd, en men het beeter
beerer oor.
deelde, het als een overwonnen Land, aan de Republiek on.
on·
derworpen te !aaten
laaten;; behoudende
behoudende! echter zijne eigen PoUtie,
Politie,
Juftitie en Finantie. Scho'n onder de befcherming der algemeene Staaten !taande.
fl:aande. draagt het niets in den last van de Generalitei is Rekenkamer alleen geeft het, van ieder 100 gulden,
die de gezamenlijke Provintien als gewoone lasten dragen, ééne
gulden; en, tot de buitengewoone petitien der Raaden van
Staaten,
éétJen
Staaten I één
en gulden boven de 100. Daarenboven onderhouden
die van Drenthe. ten dienst van den Staat, op hunne eigen kos·
ten, em
een Batailjon voetvolk.
Eéne zaak is 'er, welke dit Landfchap, ten allen tijde,
naanw
naauw met
m(!t de VII. Provintien verbonden heeft: te weeti<n,
weet€n,
l>ekleed zijn, door
dat de Stadhouderlijke waardigheden tdkens l>eldeed
een Stadhouder
Stadhonder der andere Provimien;'
Provintien;· hebbende de Staaten des
Landfchaps, daartoe, doorgaans verkooreu
Lsndfchaps,
verkoorelI den Vorst, die dat
Ampt in Friesland en Groningen bekleedde: gelijk nog tegenwoordig plaats heeft in den perfoon van WILLE!\1
W([.LElVl DEN V.
De oppennagt of Souvereiniteit, in de Regeering, de Politie
en het Finantie wezen, berust in de Edelmygende
EdelmJgende Hoeren.
Huren,
s'Lands Staaten , befl:aande uit Edelen en Eigengeërffden:
Eigengeërjfden: de
eer11:e hebben een derde deel, en de audere
a\ldere twee derde deeeerUe
Jen van het gezag in de Reg,~ering
Reg~ering in handen.
De Edelen maak en uit het eerfte lid, naamlijk dat der Rit!RUdetfchap. Niemant kan als Edele daarin befchreeven
be[chreeven worden, ten
weil, het regt
zij hij bezitte, een lIuis of Landgoed (Havezate) well.
van il:emmen
llemmen heeft: het getal van deeze bedraagt aldaar thans
XIX; doch het getal der Ridderen is niet altoos volta!lig.
voltallig. Zij,
Zij.
die eens als lid van de vergadering der Edelen zijn aangenoomen, blijven het geduurel1de
gedmmnde hun leeven.
leevcn.
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igengeprfdcn, het
lJ~t tweede lid van fiaat, worden gekoQ.
gekoQo
De E igengdrft!cn,
{en,
t:en, uit de zes Kcrfpels
KClfpels of
oJ Dingfpillen, die elk een ver[chil
verfchil
lend getal, evenredig met de hoegrootheid van el~ DingfpU,
uitleeveren : als ZuideveJ.d
Zuideveld 8 i Bylel1
Byten 4; Duvcrden
Duverden 11;
I I i RQlde
Rolde
.2;
I\Toordcveld 6; eu
t en dus te za amen
2; l\'oordcveld
cu Oojlermoer
OoJlermoer 5 leden 1
XXXVI. OfTchoon
venvisfelel1, arDe.
Inoe.
Offchoon deez/!
deezc alle Jaareu niet verwisfden,
ten zij evenwel, tegen den tijd, wanneer de LandfchapsvergaLandfcbapsverga.
dering beginnen zal, op nieuw verkooren
vel'kooren worden: ftaande
fiaande de
<;Ie
l(cuze
Ding/Pit. In alle deze
lwuze aan de Eigengeërfden van, ider Dingfpil.
DjngfpiJlen. heeft,
DjngfpiJlen,
heefe, bij ied:;re
ied~r(j verkiezing, de over/le1l1mÏilg
over/lelllmillg
plaa: s, narueH;
pcr[oonell, die in
narueli; k
te der pcr[oonen,
in de Dorpen. daatltt\ll
daatlt:ln onderhoorig,
d~rhoorig, het·
het- regt van fiemtpe.l
fiemlpe.l hebben. Elk DingJpel. 'E zij
liet
lIet uit meer.
meer, 't zij uit milHkr
mÎlHkr Dorpen beftaa,
be!l:aa, heert
heeFt even
veel gezags in de Staatsvergaderil1gell,
SraatsvergaderÎJlgell, in welke niet naar
n>lar de
JlOof~ien., mailr
JlOof~len"
maar llaar
naar de lJing/,pillèn,
Ding!pillen, de ftetplUen
fiernmen worden opgenoopgeno o
m~ll·
m~n·

D"eze verg1dering
Dceze
vergo.dering van'
vfln 'sLtmds
sLonds St/Jflten,
St{lflten, word de La1lddag
Landdag
genaamd; zij houdt haare bijeenkomst altijd te AS/f!1l,
As/en, door.
gaans in de maand lI/aart.
lIfatu·t. De Landd1"!Jst
Landd1wt van
Van f)J:e12tb~,
f)J:elltb~, is
Prefidenr van deze ell van andere verlwieringen
Prefident
ver~deringen j wIT!:k
\Vliik Ampt
altijd
b(!klced wordt, door een der Et/dm,
EdelelI , die gekoaren
gekooren word
woni
aldjd h~kleed
door den ErjjltlilhrJllder.
Erfilaclhollrler. mids zijnde een perloon
pcrfooll gebooren in
Dre;;t!?e
Dre;;the of Qlwij.ièli
Ol'eri/'fels Salland. Na het Jaar 1639 zijn over
het
Dretltlte el}
bet aanftellen
aa!lfrellen van den Drost, tlls[chen
tusfchen die van Drent/te
Cll
OverijsJeI, verfcheiden verfchillen
verfchitlen voorgevqllell;
vool'gevqllen; tOt
dnt einde·
tot dat
eindelijk, in 't Jaar 1668 , deswegen, door eenige
eellige afgevaardigden,
afgevaan.ligden. ia
befiailnd(l, dat,
s'Hljge,
s'HlIge, een vergelijk getroffen werd, hier in bella~nd(:,
van zeven op elkander volf;ende
volgende Drosten, vijf uit Drenthe.
en twee uit .S'tll/and
Salland zouden verkooren '\lorden.
worden. Drenthe ltiest
kièst
den eerfien,
eerften, tweeden, vijfden en zesden, SaJtand,
Sal/and, den
del) 3. en 7.
Dit recht.
recht, van de Provincie
Provinrie van Overijsièl, heeft zijn oor.oov.
[prong
fprong van wegen Coeverden, dewijl de Landdrosl
LanddroSi "fin
')/an l)rent.
/)rent.
be
hè te gelijk Kafle/dn
Kaflelein van CoeJlerden
Coel'erden is.
ln de verkiezing van een Drost, werd, eertijd~, als de
beurt aan Ovtrijsfol
onder[ch(;id in acht genomen.
Ol'çrijsfol kwam, dit onder[ch"id
gelWmen.
éur
d~t de Staf/ten
Sttltlten van die Provintie
ProviIHie twee bemiddelde Edel/ierll'll
Edellietlm,,
uit het kwartier v~n Salland, benoemJcll,
benoemden, uit welke tWI'C
twee
die va!l
V~!1 DreJ!!.Je
Drel!!.Je een Lailddr05t
Laaddrost naar hlllln~n
hlllll1~n zin mogteu
mogtell verkiezen,
zeil,
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len, op zodanige COllImisJie en lnflruftie, als aan den voor.
gaanden Drost \Vnl\!n t~l' band ge(lcld; tegenwoordig. echter,
ibat deeze keuze aan den Erfl1adhouder.
Dit Drostämpt mag met regt gebouden worden, voor eCII
der voordecligfl:e bedieningen iiJ de Nederland<:n. Want. behal ven een vaste JaarlVedde van 5000 guldens, geniet de Drost
all~ de verbeurde breuken. die ais [haffen van. geringe feitelijk.
heden, waarmede geen lijf of leevensftraffe ge:noeid is, d~
fchuldigen worden opgeleid; moetende • eçhter. daarvan worden
uitgekeerd het derde dec!, teo voordeele van de armen. Te
lllenigvllldiger zijn deze boeten. omdat 'er zelden een mi3!lag verhooIen blijft, uit kragt van een gewoonte, welke aklaa:
plaats heelt, dat door de zogenaalllde Hoffpraakc (zijnde ee:l
gericht, welk door het geheele Landfchap van plaats tot plq..'1l~
omlVandelt) den Gedeputeerden van ieder Dillgfpil word a("e·
vraagd, of onder bun bij J(~rfpel. huns wetens, ecnige fei(elijk'
heden gepkegd zijn, welke kunnen gerekend worden, DrQster!br"uken onderhevig te zijn; ingevalle iets van dien aart
door gemelde Gedeputeerden, opzettelijk verz ..\'eegen wordE,
heeft de Drost het regt, om aan zodanig een Kerfpel een boe·
te op te leggen, en elk hlJÎsgezin te fchatten op een goud.
gulden. Daarenboven heeft de Drost zijn allndcel in h:!t Equi·
v.alent, 't welk zij, die de eelje of andere bediening bekoo.
men , verplig~ zijn aan de Gedeputeerde StaatelI te betaalen.
Ook heeft hij het regt van aallfiellmg van een Schout te
Coeverden. In fi)mmige Kerkelijke beroepingen heeft hij regt
van Collatie I en in alle, nevens de Gedeputeerde Staaten , dat
van App/obatie.
Om een kort en volledig denhbeeld te geevell Van den aart
van den Drelllh[chen Regeeringsvonn • lTlOeten wij iets zeggen van de Lotli::ge. anders gelegd. de LOFFELIJKE KrSTOEL: want daarvan een Lid te zijn, geeft de oorfpronklijko
bevol!gdheid tot alle ~ndere Commisfien, en in het bijlOndc:r
tot die der Gecommitteerde Staaten ,. waarin gecne andt.'rm
wordc:n wegelaaten , dan die bevoorens leden van den Et.
fiod \liaren.
De Leden, tot dit Collegie behoorende , zijn. eerst de
Lfmddrost, als Prc!id~l1t, benevens 9\!s~elfs ~Jsfesjàr. en
.\ 5
voorts
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ziincle zes uit ieder Dil1g(Pil,
Dii1g(pil, Ede/en
voorts xxxvr Leden, zijnde
Edelen
Eigengeëlfden,
gl:rekend. Van
Vall deze zesen·
zesen.
en Eigengeë
Ifden, door elkander gerekend.
iertig
Lcden, zijn twee derde deel buiten den eed; en dus
dertig Leden.
niet meer dan Xl[ in funétie. Jaarlijks verwisfclt dit, op
Ding/pit, twee afgaan, en
de volgende wijze; dat, uit elk Ding/pil,
twee
rwee nieuwen aankomen; zodat alle de gezamenlijke 36 Leden
C'o!legie,
ie , die ook den
de!l tijte!
dit;;:! va~l
Va!l Éielmogende
É:lelmogende Heeren
van dit C'oIlcg
draagLl1,
t\Vee Jaaren in, en één Jaar buiten den eed zijn. Aan
draagu1, [wee
dit Collegie
Colle~ie is een
el:n Raad en Landfchrijvl:r
roegevol:gd. De
Landfchrijver toegevoegd.
bl:houlkn
lecvcn lang:
36 Leden
behouden hunne waardigheid hun
hUil leeven
an1:erving van een der leden, !laat
a31l11elling van een
bij amerving
Haat de aantlelling
nieuw lid, beurtelings, aan den Drost en aan de Etten
of leden van den Etlloel;
ond~rfcheid van perfoonen,
perfoOIlen,
E,tloel; zonder ond\!rfcheid
Eigengeë;fden; mids daartoe bevoegd
't zij Riddermatige of Eigengeëlfden;
zijnde. door het bezitten van zekere hoeveelheid van goederen.
Co!legie, wellt
wl:lk het hoogfle
Lrmdllreek
Dit Collegie,
hoog.fle Geregtshof dezer Lnndtlreek
is, vergadert, op uitfchrijving van den Landdrost, tweemaal
Ás!ett. ter zelve plaatfe, alwaar de Gedeputeerde
's Jaars te Asfetr,
Sruaten des Landfchaps ver;{aderen.
vergaderen. De Leden van die verga·
Staaten
oordeden
geda:men cisch
eisch van den Landdrost,
Landdrost. over
dering oordeel
en , na gcda:mcn
zaak en, die de crimineele J
ullitie betreffen, welke aldaar zonder
zaaken,
Jutlitie
oogl
uilting, met veel
veelllrengheid,
en) in de
oogluilting,
tlrengheid, worden gellraft:
geltraft: en,
da:1d,
land overal open ligt, en
daad, niet zonder reden, dewijl dit lanrl
ook, wegens de nabijheid der verfchilIende territoiren. van rond.
om:ne. anders zeer onveilig zourle
zoucle zijn, het zij van Struikroo
vers of andere laIllUoopers,
landloopers , indien deeze niet, door vree·
llraffen. werden afgefchrikt. Ook
OoI, worden
ze voor zwaaie firalfen.
door dit Collegie, de pleidoien, die van mindere regc
banl,en , langs den weg van npPél,
flpptl, daar voor geb
gebragt
bllnl,en,
ragt wor·
den, afgedaan. Met dceze bepaaling, echter, dat iemand,
verioop
voor dit geregt, een pleidooi verlooren hebbende, na verloop
van twee Jaaren, wanneer, gedeeltelijk, andere Leden in
herzei ve zitten,
ge regt weder appelluren
hetzeI
zitten. voor dit zelve geregt
appel/eeren of ter
revifie brengen mag: wanneer de zaak geheel en onhcrroepe·
onhcrroepe.
lijk beflist word.
bchalven het Collegie der Gedeputeerde StIlaten •,
Duiten en behalven
Etfloet, heeft men in Drenthe nog
en dat van den loffelijkm Etftoel,
ver.
vcr.
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DRE t-:TIlE,
~";TIIE, DRESUM,
DRESU;VI, DREISCHOR.

verCcheiden Ampten, bijzonderlijk het Finantiewezen betref·
fende; als een Ontvanger Generaal: een Ontvanger der Grond.
li:hrlttingen,
Kollateraalen en
fchrlttingen, étn
één der Domeinen, ééll der Kollateraaien
der vrijwillige verkooPingen.
verkoopingen.
Betre{f-:nde
Landf"chaps, alwaar dezelfde
Betrefft!nde den Kerkflaat
Kerkfl:aat dezes Landfchaps.
verandering in den Godsdienst, als in de Nederlanden g.Jijktijdig
met die van Groningen en Omlanden
Omlanrlen is voorgevallen, onder
befl:ier van Graaf WILLEM LOD"W']K van NJS[a'!
Diltellbltrg
hell:ier
Nts[,;J'J Dif/e:Jburg
zo dra de H-:rvormden
Hervormden aldaar van Leeraaren
Lecraarcn voorzien waren,
nam hun gelal
getal zodanig toe, dat zij drie bijzondere klas[en
klasfea begonnen uittemaken. In den aanvang flonden
fl:onden deze onder opzigt
j 595 was opgevan de Groninger Sijnode, die reeds in 't Jaar 1595
rigt, zonder dat zii daarvan inregreerende
integreerende Leden waren; doch.
rigt.
na het Jaar 1609. hebben deze drie klasfen
klasfcn zich van bovenge.
melde Sijnode gefcheiden,
ge[cheiden, en, gelijk nog heden plaats heeft,
klasfen worden
een afzonderlijke Sijnode opgericht, Deze klas[en
genoemd: I van Emmen; II van .\-fl'ppd, cn lIL van Rolde.
De cerll:e
cerfl:e bt:vat
bèvat 12, de tweede 15, en d(!
d;.! derde 13
J 3 Predikan_
ten. en dus te
ten,
t~ zaamen 40' In
111 dt:
df! vergadering der SiJuode,
SiJnode, die
om de drie Jaaren, altoos te Asfen, gehouden word, verK01n1l1iJfarisfen Politiek, de Heer Landdrost, als
fchijuen
fchijnen als KOTn1l1is[aris[en
Repr.:fenteerende
Repr.:[cnteerende zijne Doorluchtige Hoogheid, d'.'u
d'.'11 H~cr
ErfJlarihouder, en alle
viel' Heeren Gede;,uteerde
Erffladhouder,
all~ de vier
Gedei,weerde Stoaten
Stoa/en,,
die als dan in eed zijn
zijn,t benevens den Landfc!ll'iJver
Landfchl'1Jver en Secretaris.
1aris.
Zie

PICART, SCHOTANUS, PONTANUS, AITZEMA,

enz.

DRESUM
DRESUM of Drie/lIlll,
DrieflulJ, een Friesch Dorp, in het kW:lrtier
kw:lTtier
in de Gri~tclJij
an D,;litumadecl,
D.;ntu11Ifldeel, na bij Dokkufn.
Dok/rum.
Gri"tclJij ...Y:lll

Oofieq~oo,
Ool1crgoo,

Zie Geog. lFóordenb.
lFótJrdellb.

VatJ
vat~

Er,'es/antl.
Fr,'es/aml.

eene oude en aanzienlijke Heerlijkheid, li~.
ligNoordwaards van NoordgoulVe, in 't Land van Schouwe:z.
Schouwet1.
In delelv~
dezeJv~ is ecn
een Dorp,.
Dorp, wclk
welk dien zelfden naam draagt, en ei·
DREISCHOR,

~ende

gen
"en
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DREiSCHOR, nREV:'.fI'L.
DREV:"rfL. DRmllERGEN'.
DRIE.BERGEN'.

gen Kcrk
Kerk en
prerlilmnt lJ:;eft.
b::!eft. De r~crk
Kerk pronkt met eene
cene o~e~.
ove••
cn prec1i1mnt
llee.rliJke Graftombe van de TIeeïen
Corneli$
11ecriiJke
fI~eïen 1.111 Daniel
Dan iel , en Corneli.
Danicl
DanieJ Ockerfe, eigenaars dier l{ci:r;ijkheid.
U.:~r;ijkheid. Aan het
he! DijkwaHaventje bij een l;ldne
kldue buurt, Beider of
ter heeft het Dorp een Havemjc
Bei/aart genaamd.
Te
JACCBUS ZOVITc Drdfchor
Drt!Îfchor werd gcboorcn de vermaarde JACOBUS
ZOVI.
TlUS, befl:tJurdcr
beftuurder der
Ser Lntijnfche Schaale
Schoole te
re Breda,
BredtJ.
TlVS,
l;eez'~ Heerlijkheid en Dorp word aft:;eleid
De naam van t;eez'~
af;:;,eleid van de
fchorrcn. met welke zij bedijkt is; tenl1li:Jften
ten mi:Jften het Wapen, zijnde
fchorrcn,
fcha:tpjes op een blaauw
blaallw
fchorretjes lller
drie groene fchorrctjes
met witte fchuapjes
veld, geefl: aa~leiding
aa!deidillg om
Olll dit voor zeker aunteneemen.
aaureneemen. He~
land van Dreifchor was voorheen eell Eiland op zig zei
ven ,
zelven
dG bedijking van Noordg(Juw~
Zonnemtlfl'
en is eCFst, door lb
Noordgouwe en ZOl1rJemafl'
1'e,
1"C, aan
aal1 Sct'zouwen
&/zouwen gdlCgt.
gdwgt. De broouc
brootte der fIellrlijkheid
Hefrrlijkheid word
bepaald op '2793 gemeten en IIJJ 5 Roeden,
P~oedell, zonder het poldertje
t1epaald
lI1.a(/r!and
},1.aarland en
eu J7jorne
l7vorne daaronder
Jaaronder re
te rekenen: ten
ren minfle
min!1:e op die
evengemclde Heer en
grootre werd het gerekend,
gerekcnd, wanneer de zo evengemc1de
jo.'1a11 Danie!
Danid Oeke;}è,
Ockeifè, in 't Jaar 1"705,
I ~()5, dezelve
uezelve van de
1\1r. j01011
2°50 ponden vlaams
vlaamseh.
eh. Na zijn over.
Graaflijkheid kogr,
kogt, voor '2°50
lijden ging de HeerlijkIJeid
Heerlijkheid over aan den Heere Adriaal1
Adriaan Mog'
MogIfaomflede) die 30 November 1742, 'f!r
'er mede verJü4
ge "tm
1'fJ!l Ha{1mjlede,
werd.
w\.!rd.
DIl.F;ISCllOR;
DR~lSCHon; (NIEUW)

zie SI. Ja;;sfrmd,
J<1ijskmd.

DRFUI\1EI.,
Wanldijlç. beneden
DRFUMEL, een klein Dorpje, aan den Wanldijk,
U ilill el , tpsfc!Jeu
tus[chell llfa/Js
lJlaas en lFaal.
IFaal.
'Irt/mei,
DRIEI!!ERGEN, een Dorp en Heerlijkheid in 't Sticht vall
van
DRIEl!!ERGEN,
C:recht. grenzende, q:n
rf:n ZUh;,)O!1en,
ZUi,:ooftcn, aan Zeist, wanmede
wa~rmede
bet, in hit
bet.
het J:tar
Jaar 1677, door de Herren
Hecren Staàten van Utr('cht.
verecu!gd
Gra:!v~ van 1\'a5fi11l.
i\'asfilll, Heere van Odijk.
verecnigd zijnde, aan den Gra;!v~
verk,ocht werd; met Zeist was het vereenigd
vcreenigd gcblceven
gebleeven rot
tot in
vcrl~ocht
het
her Jaar 1767" wanneer
wanncer dit, door dt:n
den Hetr COR.NELlS
COR.NELIS
SCHELLINGER, Vl:rkogt
ve:rkogt werd
dcn Graavc
Granve Jr.,
V,'N
SCllELLlNGER,
wcrd a~n ècn
N ZINZENDORF;
biyvcndc oog
\log eigen:!ûr
V:lll Dl'1eiJergeu.
Dl'1c(;ergeJJ. Het Dorp van dcbiyvende
eigen:!;:r van
gaan, ten
zen naam ligt Olmrent een uur gaans
tEn Zuid 003ten van
Z,ist, en anderhalf uur
UUl' ten
teil Noord Westen V:lIl
von Doom, aan
Zást,
aau deu
ge.
ge-
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l~njeenen
~Cn1ee!len

weg. Schoon h;![
h:![ niet groot is, heefe hee
het echter
cn Predikant,
Prcdi;,ant, behoorende Gader
oader de Clasus
Clasfis van Rheeeigen Kerk en
1Jen en If'yk.
fVyk.
DRIF.n~f(CEN.
gebooren te
DRIF.B~HCEN. (Jo.'za;mc;)
(Jo.'za;I1lC3) gehooren
ce Leiden,
Leidetl, den II DeJan D;-iebcrgen
eember des Jaars 1685; zijn Vader Jal1
Driebergen was aldall"
ald.ut'
een aanzienlijk KO(lpmfin
Koüpman in Grn:lllen;
Gra:men; zijne moeder,
mo~der, G/!ertl'lJ';
Gurtnr~
Oo/lerbaan
IS d2g~n
naa de
d~ geboort(!
haarell
Ooflerbaan • il:ierf
J1krf 15
(bg~n llaa
geboorte V~ll
v~n deezen
d(!ezen haareJl
Zoon, die naauwlijks vkr
vi~r Jaarcn ber<;!i:'t
bcr<:i:ct had, of zijn Va.....
der ging mede den \\'<lg'
Wltg van alle
aHc vleeseh. ]OFIANNJlS
JOHANNES geral'ae
gera~I\te'
dus onder het
hct be~icr
ber.icl' van zijne fvloeijen
Moeijen van Vaders en lVIo~'
del's
tiers zijde;
zijde i wi"r
wi.:r Echrgenooten
Eclngenooten de zorge zijner opvoedinge
opvoedhlge
eenigcn
eenigen tijd daarna op zig namen, Zij deeden hem in de eerne
ecrUe
beginzelen der wetenfchapl"en,
wetenfchap]1len, te Noordewijk, onderwijzen.
beginzelcn
h(!111 door den dood ont.
Ook deze zijne getrouwe voogden hem
tukt
zelver
ruke zijnde, nam, volgens der
derze1
ver laatl1en
laatl1:en wil, zekere Pie/fr
Piet~r
Oostdam
naar
VIJstdam de voogdije op zig. Van Noordwijk werd hij lJa2r
Rotterdam gezonden, om
0111 zig in de Latijnrche en Franfcne
Franfche taal
en in den Koophandel te IJ
aten on.1erwijzen;
onJerwijzen; genietende in·
LJaten
inmiddels de lesfen
VUil den
les[en,, in 't Grieksclz
Grieksc/z en Hebrecuwscfz,
Hebreeuwsclz, vall
vermaarden en geleerden Jot1nnes
Joatmes TexeiilJS.
TexelilJs. Dewijl dit onderwijs
all' zijnen [ljd
tIjd vorderde, liet hij al wat d2n Koophandd b~.
b::trof;
trof, vaaren,
vaar en ,en
en lelde
lei de zig met allen ernst op de Lctteroefeningcll
Letteroefeningell
toe.
toe, J\'Iet
Met goedvÏllden
goedvinden ziiner llel1ierderen
llel1:ierderen en andere vrienden,
vriend\:ll,
werd hij toe
tot den Predikdienst , onder de Societeit der Re.
Re·,
monflrt11Jten.
1JZonjlrtl1lten. gelehikt.
gefèhikt. Van Rotterdam begaf hij zig lIaar
naar Am.
Amfteldam,
fteIdam, en genoot aldaar het
hee onderwijs in de
lle Goclgeleerdhdd
Godgeleerclh~id
I ["eren F, 'vml
'Fm1 Limborch en JOfmneJ
]ofJnneJ
en Filofofie, van de IIcercn
Cterictts.
Clericus. Hij maakte aldaar zulke
znlk~ vorderillgen,
vorderingen, dat hij, in het
Jaar 17°8. tot Jen Predikdiensr
Predikdienst bekwaam gekeurd werd. Hij
Hi'}
predikte eerst een tijd lang te lhrlingell,
Hm'/i/!gcll. daarna te Nt/me.
M}me.
gen. In het Jaar 171f.
17Ir. werd hij, op éénen dJg, te
re Noord
'Wijk
wt'jk en te Zever.!mi;:;e,;
Zeve!j,'tl1iZel; beroep:êl1;
beroepen; hil
hij nam NOl)rdwijk
Noordwijk nm.
sm.
Zeven J:larcn
Jaaren daarna
d:larna vertrok hij V:lU daar
daal' naar U/redt.
Utre~lJt. 111 het
J7 2 +, werd hij door de Remolll1rantfche
RemolJl1:rantfche Gemeenre
Gemeente te
Jaar 17
Rotterd~ll1
Rotterd~l11 beroepell.
beroepen, alwaar hij bleef tot in 'r
't Jaar
.f3ar r717;
T7i7;
wanneer hij, door de gczamcntlijke
valt
gczalllcutlijke broederfehap •, in plaats van
deo flooglceraar ..:lidI/tm
4dri(/(Jn Vfin
v(m !WittellblJlg,
!WJtten!;uI/J, in het kweekfchool
kweekfchooI

te

en.
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DRIECERGEN
DRlEIIUIZEN, DRIBL. enz.
j4 DRIE
CERGEN,, (J). DRIEUUIZEN,
- - - - - - - - - - _ . _..

_.~_._-

te Amfleldam beroepen en met eenpaarige
eelip:1arige toe~~'nmillg
toe1~'nmil1g werd
!lange
áange'kld
'leId ReeJs hld
had zig D"lEBE!tG~N
D"IEIlERG~N e\!l1
ee!1 aanziellli;k\!1J
aanziellli;kell naaat
naa;I1
on.kr de
OlLkr
dl! Geleerden verworven, zo door de vertaaling der
Leerreden~n
Leerrcdcll<;,n van B. HOf/dly.
Hoadly. als van Prideaux's Gefchiede.
Gefchiede·
ni fCil
{è;1 van 't
'[ O. en N. Tef1:ament, welke hij niet alleen ver·
Vertaald, mnar
taald.
maar ook met geleerde aantekeningen verrijkt had. Ver·
volgens maakte hij zig nog meer vermaard, door zij!1e
zij:1C fchriffchrif·
arel' Gods algemeene
alge171eetze genade, waarin hij het gevoelen
ten,
ten. Ol'er
groorf1:;; mannen der Ilervormde
zijner gezinte, tegen de grootf1:;;
Hervormd\! Kerk.
en bijzonder tegen den Hoogleeraar J.
J. v. D HLlNF.RT,
HONF-RT, mannelijk
beCcheiden verdedigde.
De dood noodzaakte hem
doch befcheiden
dec zen twist te fta aken; hij ft:erf
deezen
a:erf den 1 Ma
Maijij 7+6, zijngewee-c. Nevens zijne fchnften,
Cchnften, iiet
liet hij den
de nooit gehuwd gewee-t.
roem n3
na van een geleerd en beCcheiden
befcheiden Godgeleerde.
Lij~redeoen, over hern uilgeCproken,
Zie de Lijl'redeoen,
uitgefproken, door
BLoIEK, 22 en 23
J. J. WETSTEIN en PETRUS B...rEK,
Maij J746.
J7+6.

DRIEHtrIZEN.
nuurt. onder Groot Schermer, 2200 roe.
DRIEHUIZEN • een Duurt.
AlkmlfMr, ten Noorden van den Ringnoot
Ringfloot,, bell:aande
bellaande
den van AlkmtJl#r,
uit 30 Huizen. Het heeft zijnen naam ontleend van de drie
eerl1:e
eerf1:e Huizen,
Hulzen, die aldaar, in 't Jaar 1603, gebouwd zijn.
DRmt, een Dorp in de Overbetuwe , liggende bijna een half
DRIEt,
Vaart. tusfchen
tusCchen Nijmegen en Arnhem, aan den
uur van de Vaart,
Bldw,
Rhijndijk. De Kerk van Drie!, welke, met die van EldeIJ.
door één Predi,.ant bediend word, is z"er
z(;er vervallen. Een ander
DRI~L. ligt in de HammelerU/aard,
Bomme!erwaard, aan de Maas.
MJas, een half
DRIRL.
uur gaans bezijden Ros[em.
Ros/em. Het heeft Kerk en Predikant,
Predikam.

DRIEMANS' POLMIl
DRIEMANS·
POLOEIl., in R hijnland. droog gemaakt in het Jaar
1661. beflaat
benaat een grond van 900 Morgen,
Morgen. onder Zoetermeer,
1661,
en van 200 morgen, '.,ndc!r
(md~r lViIIlis
If/i/ms b~hoorende.
behoorende. Deeze Polder
is zeer aanzienlijk, nict allcen
alleen om ziine vrugtbáare zaai·en
zaai-en wei·
wei.
nUiC(il1plaátfen en [c11oolanden ~ maar ook door de aangcnaame
aangenaame Duitlinplaatfen
fchooIW

DRIEMANS-POLDER, DRIEWEGEN, enz.
--

-------------_.
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ne Boerenwoningen, aan den Rijweg van Gouda, Rotterdam.
Rotterdam,
Gorflichem, Sc'uJonhovell,
Gonde/zem,
Sdoonhoven, en Oude I!'
lil Iter naar den Haag, die
doo,- loopt.
ter lengte van een uur gaans hier doo,
DRIEWEGEN, een Dorp en Heerlijkheid in Zuid Beve/and.
DRII!WJ!GEN,
Bcvelantl,
Ellewl}!ttsdijk. Ten opzigte van het Kerkelijke
ten Noorden van Ellewflutsdijk.
is de Gemeente veréénigd met Ovefant; doch heeft zIjn eigen
mee
kheid, die dezen naam draagt, bel1aat,
Geregt. De Heerlij
Heerlijkheid.
bellaat, met
den Polder Lange 1I1aire
JJ/ain en den Kamer Polder, te famtn 866
Jaar 1747 werden, in de Heerlijkhe.
gemeten 262 Roeden. In het Jaa{
agtet1zesti~
den DrieweiJen
Driewel:en en Koudorpe. te [amen
famen geteld agtcnzesti~
Huizen.

DRIMMELEN. of Driemijlen
Driemijlen,, een Dorp,
Dorp. lastetde
Iastetde onder
Dordrecht, is een van die,
die. welke, na den geweldigen
geweldi~en Water.
genoken heeft.
I41I, het hoofd weder boven gell:okcn
vloed, in 't Jaar 142I,
1I1ade en Drimmelen hebben te [amen
é0n Predi·
Predi'
Op de 1I/ade
famen é6n
kant.
DRONGELl':N, een uur gaans ten Westen van lict/sder.,
een
DRONGEu.:N,
Flet/sdel:, is eelt
oude Heerlijkheid, oorfpronklijk uit het GeQacht
GeOacht der Heeren
van Heusden. De eerll:e
eerne bezitter was Heer Jan van
yon Dron.
gelen I Zoon van Jan den VII, IIeere
Heere van Heusden, wiens
nakomelingen veele Jaaren eigenaars van hetzelve geweest zijn.
zijo.
Naderhand is het, door openbaare opveilinge, overgegaan aan
Ambagr 56 Huizen. Het
andere eigenaars. Men telt in het Ambagt
Dorp, 't welk tamelijk groot is, ligt in een aangenaame Landsdouwe
dou
we,, niet verre van de oude Maas. De Kerk is niet oud"
oud:o
[pirs Torentje voorzien. Drongelen
is ,in het Kerke~
en met een fpits
Dl'lngelen is.io
Iijke een Combinatie met Etten.
Etlen.
I

DRONRIJP, een der Dorpen van de Friefche Grietenij 1I1e.
]lle.
11tlldumadeel,
WestergBO.
1ul/numadeel, onder Weslergeo.

DROOGI!HAM,
DROOGEHAM, een der agt Friefche Dorpen van de Gdetenij
Grietenij
Oofltrgoo.
Agt-Kerfpelen, in 't kwartier van Ooflergof).
DROOMiRDI]K,
DROOM.ERDJ]K, eender
een der Dijkaadjen van de

H()n(/Q,sfche.
Hondb,s[clze.

D•.uIDIUI-
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]) R U I DEN.

DRUïDEN'. een fa ort van Prieflers en Prieflerinnen.
Priejlerinnen. onder de
lJuitjèhers of Germanen,
Germane1l, Gallen) Brit/an/ers,
Brit/anjers, en onder de
Fde/en.
Cae/ar zegt) dat hun Godsdi~nst
Friejèn. 'J. Cae[ar
Godsdi~l1St uit Brittanje in
Gallie is overgebragt.
overgèbragt. TodtllS
ToejtllS 1111akt ook gewag van hun,

'n

~n zegt, ;, dat zij na het verbranden van het Kapitaal,
" in Nederduitlch/ál1d,
Nederduitlch/al1d, zongen, dat he: Raamf.;he
Raomfdli! Rijk
,. ten einde liep. en dat h~(
h~t eC,l teken
t~kcn 'liL' de Godjelij •
" ken gràmfchap was, en een voorbode, dlt het bezit det
dei
~,
Vcr·
" waerdd tot de Over- Alpifche volken zou overÈ.aan." Ver·
der word, bij gemelden SClJrijver. gezegd) dat zij geoefend wa'
ren in de Natuur - en Starrekunde , waaruit zij
Zij verfch.:!iden zaat
zaa·
l:en wisten te voorleggen. Hunne
len
Hu:me leer was, dat de gramfchap
gmmfchap
der Goden niet was te verzoenen dan met menfchenbloed.
Om de ongelukkigen, die ter
tcr verzoening dienen moesten, aall
dezelve op te offeren, bedienden zy zig van graat(!
graote beelden,
gevlogten van rijs en biezen, van billnen hol. In dezelve
werden de flagt off.:rs ge(l:oken,
genaken, en vOOrts
VOOrts met vuur verbrand.
Ane
Alle boosdoellders, of anderen, die men meende de Goden
vertoornd te hebben, werden op die wijze van kallt
kant gemaakt.
TIij gebrek vall zulke misJaadigen, moesten onfchuldigell
mj
fneeven. Verder, beilond het Ampt der Druïden in het volk
te leereIl ~ te onderwijzen, voor hetzelve te bidden, de kin"
deren te onderrigten in de zeden des Lands; het regt
te oeffenen
oeffencn en te flraffen.
firaffen. Door dit alles verkreegen zij eelt
groot gezag, tot za verre, dat iem1ut.
iem 1 nt. 't zij groot of klein,
die hun niet gehoorzaamde, niet mogt offeren, en geen het
lllinfie regt kon erlangen.
Chronijkel1 verhaaIen
De oude Friefche Chronijken
verhaaien , dat Fri/o,
Fri[o, meer dan
300 Jaaren vóór Christus geboorte, de Druïden in zijn Land,
beval, à!l' hunnen vlijt aan te wenden, 0111 de volken i11
den Godsdienst te onderwijzen. Hunne leerlingen moestel1
twintig Jaaren onder hun opzigt aaan, 0 n de geheimen, welke zij niet in gefchrift wilden gefield hebben, te leerell. voor
dat zij eenigen dienst mogtél1 verrichten. Hunnen Godsdienst
pleegden zij Ïll dui(l:ere
duifl:ere gewijde Bosfchen. Zeer verfchilIende
wordt van hunne afkomst gefprooken. Veel en zijn van gedachten.
ten, dat het woord Druïden betekent Dienaar Gods. Zij droegen, als een teken hunner waardigheid J vijfhoekige fcl!oel1eni
fdlOenen; hUll
hUll
pUgt

DRUIDEN,
DRUID:eN, DRUIVESTEIN.
DRUIVESTEIN, (A.

J.) enz.
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plegc
was een lang kleed; hunne hoofden haddeu zij
plegt gewaad 'was
met IMf
loof van eikenboom en gekroond.

J.
Zie J.

CAESAR;
CAllSJl.R; TACITUS

WI
N S EM
usS
WIN
EMI U

Jltt1rboeke1lj
Jat1rboeke1l;

en andere.

DRUIVESTEIN.
DRUIVES'1'E1N. (AART 1ANSZEN)
!ANSZEN) gebooren te Haarlem, uit
een oud en aanzienlijk Gellacht
GeDacht,, alwaar hij ook de Burgemees.
'c
over/eedt aldaar in 't
terlijke waardigheid bekleed heefe; hij overleedc
Jaar 1627, in den ouderdom van 50 Jaaren. Enkel tot zijn
vermaak, oefende hij de Schilderkonst,
Schilderkonst. en was zeer beo
kwaam
kwa:lln in het vervaardigen van Landfchapjes, beeldjes en
beesten. Zijn Geflacht
Gellacht is nog in wezen.
Zie AMPZINO,
AM P ZIN O. en
eu aHOUBRAKEN
0 t1 BRA KEN I. Deel.

DRUKKONST; hier over en over haare
baare uitvinding, zal uitvoe·
uitvoe.
rig gehandeld worden, op het Artikel K 0 ST ER (Laurens
(Lat/rens
Janszoon).
DRUJlIPT
DRUlIlPT of Drel1lpt,
Drempt, een zeer ongeregeld Dorp, lil de Thie.
!erwaard, een half uur van Thiel:
Th/el: de Gereformeerde Kerk,
Kerk. die
klein is, word door één Predikant bediend: ook is aldaar een
Statie van Roomschgezinden.
DRUNEN,
•s Hertogenbosch
Hert()genbosch ,
DllUNEN, een Dorp in de Meijerij van 's
ender het kwartier van Ooflerwijk.
t>nder
Oojlerwfjk.

DRUTEN, een fraaij Dorp in Gelderland.
Gelderland, tusfchen
tusrchen Mans
Malts en
lraal,
lITa/lI, voorzien van een fraaije Kerk en Heerenhuis,
Heerellhuis , waarop
de Heeren van DeeletJ
Deelm hUIl
hUil verblijf hOllden.
houden.
DRVSIVS (JOHANNES),
DRVSIUS
(JOHANNI!S), gebooren te Oudenaarde, in VlaanVlaan.
deren,
junij van het Jaar 1550. 1 ot mannelijke Jaaren
oeren, den 28 Junij
gekoomen zijnde, werd hij gehouden voor een zeer geleerd
man, eu
en bijzonder ervaaren in de Godgeleerdheid. Zijn Vader,
de
ele belangen der Hervormden toegedaan, moest, om de handen
~jjn~r
XIII. DEEL.
n
:ijner

IS

D RUS I US, D RUS U S.

zijner vervolgers te ontwijken, de vlngt
vlugt neemen naar Eng~'
land. De Moeder van onzen Drz:fills,
Drz:jius, Roomschgezind zijnde.
verzuimde niet, naa
nua de vlugt
vlllgt haarcs maus, haaren
hJuren Zoon
de zijde van haare gezin
gezinte
te te doen omhelzen. Zij ont.
bood hem van Gend terug na'ar Oudenaarde, en zond hem voortS
naar DOlrnik; doch hij vond middel om van daar te geraak
geraaken,
en ,
en zijnen Vader te Londen op te zoeken; hij kwam hier Ïll
Îll
't Jaar 1567, Zijn Vader fielde alle zijne poogirigen te werk,
tot eene geleerde opvoeding noodig. In het J:tar
Jaar 1572 was hij
voorneemens , eene reize nual'
naar Frankrijk te doen; doch de
moord van Parijs fclirikte
fchrikte hem af. Naa (Ie
de Gendfche bevrediging
verlietcn
verlieten Vader en Zoon Engeland, en keerden
kee:rden weder in de Neaallge!l:eld als Hoog·
derlanden. In het Jaar 15'7 werd de Zoon aallge!leld
Taaien te Leiden. Drie Jaaren daar naa
leeraar in de Oosterfche TaaIen
tradt hij aldaar in den echt met
JYlaria van der rarent,
mct Maria
Faren!, die reeds
half den Roomfchen Godsdienst verlaaten had, en in haar
HuwelijK denzelven geheel verliet. DruJius,
Drujius, geene genoegzaame
inkomfien
inkomilen ht:bbende
htbbende tot een eerlijk beltaan
be Haan , zogt elders naar een
voordeeligel' post. De Prins van Oranje, dit verfiaan hebben.
'V00rdeeliger
de, fchreef aan de Magiilraat
Magifiraat van Leiden, dat zij zouden zor.
zore
gen hem te behouden; 110;;thans
nogthans vertrok hij, in het Jaar 15
ISflS,
fl 5,
naar Franeker,
Prane/eer, als Hoogleeraar in de HelJreeuwfche taal, en
overleed aldaar op den 18
1& Februarij 16[6.
[6[6. Men zegt dat zijn
Zoon,
ZOOI1, JOHANNES DRUSlUS de jonge, geboren iu het Jaar 15
IS88,
88 ,
indien hij een hooger ouderdom had mogen berei~en,
berei'en, den Va.
der in geleerdheid zon
zou overtroffen hebben: doch hij fiierf, ali
als
een wonder van zijnen tijd, pas eenentwintig Jaaren oud, in
Enge/mld, aml
eR Zoon hebben zeer geleerde
Engelrltid,
anll de !leen.
!l:een. Vader eg
geleerda
en taalkundige fchrifl\;l1
fchrift\:n nagelaaten.
nagelaaren.

P.

SIMON.

Hifi. Critiq.
Cri/iq. du Y. T.

Dausus,
DRUSUS, de Stiefzoon van Keizer Augustus, door wien hij
naar Duitschland als Veldoverfie werd gezonden; hij was de
broeder van Tiberius en Vader van Germaniclls,
Germnnicus, welken tijtel
hem ook, naa zijnen dood, door den Romeil1fclien
RomeÎl1[clien Raad, ge.
geeven werd· Over den Rhijn getrokken
~etrokken zijnde, 0111 de G,lllen
&eeVell
G,lilen
te

enz. 19
DRUSUS, DtJnnELDAM,
DUnllELDAJVI', DUBBELMONDE,
DUBBELMONDE ,enz.
1.0
te overmeefteren,
overrneefter{:n. kwam hii in Gelderland,
Gelderland. en drong door tot
in Friesland.
Frieslantl. Naa die voih:n
voi~ en overwounen
overwonnen Ie
te hehben,
hehbt:n, deed hij
togt over den Rhijn.
een tweeden rogt
Rhijn, teg~n de Gennol1
Gerl11tJn en, viel in
7efer. die hij echter
MUIi/lerland,
rot aan de H
Mun/lerland, tro{
tflH voort tot
l1/efer,
Volgens het wrhaal van SIteta.
Stleto~
fchroomde over te fieeken.
l1"ek~n.
l1ius.
nius. zou Druftll'
DruflJs de eerlle
eer!1:e geweest zijn, die de Noordzee
naar den R'1ijn
lIan den kant van Fries/mld
bevaaren,
Rfzijn en aan
Friesltwd heeft b~vaaren,
en daarna in het Land der Chauden
Chatlc'ten gevallen is. Deze
twede togt
66r Christus geboorte,
[wede
rogt zou gefchied zijn 9 Jaaren 661'
en hij daarmede de UJipeetr!/l
UjipeetrJ/1 aan het Rijk onderworpen heb
bcn.
ben. Volgens CeZ{lr,
Cezetr, naa een brug over de Lippe gl'flagen
gdlngen te
hebben,
hebben. heeft hh
hil de Cherufcen als medt:
mede de Sictlll1bers
SiCtJll1bers overvallen. In lzilnen
Germal1en zo heftig
lzi,nen afrogt
aftogt werd hij door de Gerf/1anen
aangevallen, dat hij zijne Legioenen bijna zou verlooren heb.
h"b.
hij, naderhand, vtJele
veele
ben· Om dit te verhoeden, zou hij.
Rhijfl en de Lippe,
fierkten I aan den kant van den Rhi/fJ
fierkren,
Lippc, hebben opgeworpcl!.
worpen. Diól1
DiolJ Casjius
Cas(ius zegt, dat hil door den dood.
dood, 111
lil !le~
ne~
36 Jaar zijns ouderdoms,
ouderdums, verhinderd w"rd,
werd, andermaal over den
Rhijn te komen. Van IJ RUS VU S BUl{
B U R GT is reeds
n'eds op het Art.
Arc.
DOE
no EsSBB VU R G gefprookcn;
gefprooken; van de Grafe,
Graft, naar
naaf hem ~enoemd ~
zull<:n
ZUlkl1 wij, onder het drtikel
/b"tikel 0 E Y ss"
ss "" L, breeder handelen.

Dun
eell
nu n B T!r! L DAM.
DAM, een Dorp en Heerlijkheid. als mede een
Dubbeldaf/1;; voerende dim
dien
Huis, genaamd
g"naamd het Huis
/Juis te Dubbeldam
naam naar het Ridertje. de Dubbel en Da11l.
Da111. Ten Oosten
Oosrell
llecft
lleeft het
her KrzJtS!rl'r!ren;
KruIskerken; ten
ren Zuiden de Ne.~/è
Ne.~iè en lYolbrants.
FVolbrantsknk,
Wesren tie
.te MI/ie.
Mtjie. Dubbeldl1ln
Dubbelt/aln werd,
kerk, ten Westen
werd. in het Jaar
I4~ [ , onder het water bedol
bedot ven, doch nak allengs het
I4!2I,
JI'30. op den 13 oao.
Oél:o.
hoofd weder boven In het Jaar 1630.
ber, werd in de Kerk, naa de herfielling,
herflelling. de eerfle PleJikatie
PleJikatÏe
gedaan. In hel Jaar 1732 telde men aldaar 10:'
JO:' Hui en,
en. LI
Steenplaat~ en 17 Molens De Predikant van Dubbelt/om
Dubbdtl/lf/1 he·
Steenplaats
hoort
hoon onder de Clasfis
ClasÎls van Dordrecht. Keizer Hendrik de IV.
noemde dit vt> u B Ll Il.
DUB BEL Mor.
eCn Dorp in de ZuidM 0 11" DE.
DE, mede voorheen een
ho/lrmdlclJe
doch, zeden die beruchte doorbraak niet
hIJI!al1d1cfte !Faard.
{Faard, "och,
weder teu voorfchijn
voorf(hijn geKoOlUell.
geJ\Oomell.
Jl :l~
D
II
Duv D·
n·
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Leieester , zeer berugt
D u D t1. Y, (R 0 B BRR T) Groaf
Graaf van Leicesier
in de Ge[chiedenÎs[ell
Gefchiedenisfen van Nederland. Hij was een Kleinzoon
Engevan dien Dudly, welken Hendrik de VIII, Koning van Enge·
land, in het begin zijner Regeeringe, over misdaadell,
misdaaden, bedree.
V~l1 onder de Regeering van Hendrik tien
den VII, dootbeuls hall'
V.!11
ombrengen, en de vijfde Zoon van jon Dudly, die
den deed ombrengen.
22 Augufius
Augullus 1$53,
1553. op bevel van Koninginne
Koninginlle Maria, ont"
den ~!l
halst werd. De Koningin [paarde
fpaarde de kinderen, behalven eenen
eenen,f
JDHANNA GRAY; ook herfielde zij dezeldie gehuwd was met ]OHANNA
EIi:<;abeth, den Throou
ve in het bezit hunner goederen. EIiZtlhetk,
Throoll
beklommen zijnde,
zijnde. deed aan dezelven, en bijzonder aan
d~zen Rohbert,
dezen
Rohhert. veel goeds ; zelfs was zij zo mild met haare
gunfien ie~ens
iel~ens hem, dat zij hem weinig meer zoude het.·
heltgun!1:en
ben kunnen bewijzen. indien hij haar Gemaal geweest
ware. Om zijne Perfoneele hoedanigheden, zegt men 1
bij zulk eene behandeling. Hij was Diet
niet alleen
verdiende hij
een welgemaakt man, maar ook aangenaam in den omgang,
en beZlt alles, wat tot een volmaakt Hoveling vereischt werd.
vermeerder't Geen de achting der Koninginne voor hem nog vermeerder·
elen, was, het gedrag.
gedrag, welk hij.
hij, geduurende haare gevangenis,
den,
groote ge·
aan haar betoond had. Met dit alles hadt hij ook grootc
zijnd/il zeer geldzugtig, arglistig, wangunfiig tebreken, als zijnde
gen zijne meerderen; verwaand en trotsch tegen zijne minderen ;
vrienden;i wraakzugtig tegen de geegecondankbaar tegen zijne vrienden
uen, welke hij haate; wellustig; ongodsdienfiig; fchijnheilig;
!len,
weinig bedreeven in de konst des Oorlogs; en geen meester
over zijne driften zijnde, was hij een flegt
llegt fiaatkundige. Het
eenige 't geen hem van dienst was, om zig voor een korten
veinz~rjj, Door zijne
tijd veele vrienden te maaken, was zijne veinzerij.
vijanden.
hoofdgebreken maakte bij zig doorgaans meer vijanden,
dan waare vrienden.
Zijne groote bekwaamheid befiond
beaond
daarin, dat hij de Koningin in zijne belangen wist te hou·
drifren hem over·
overden, die echter niet naliet, wanneer zijne driften
meesterden, hem te vernederen.
vernederen, en aan zijnen pligt te doen gekantt bleef ook de Koningin niet in gebreke f
denken. Van haaren kan
in ha3re
haare belangen te houden, door hem,
heUl, van trap tot
om hem In
trap,t tct
tot de hoogfie
hoogtle waardigheden te verheffen: als tot Baron
trap
Van Denbig ; tot
wt Graaf val1 Leieester; tot Opperfialmeester;
van
tal
toS

,.
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tOt Ridder van den Kousfeband ; tOt geheime Raad; tot Opper.
Oxfort; tot
hofmeester; tot Kancelier van ~e hooge Schoole te Oxforr;
Opperjagermeester ; en eindelijk tot Luitenant Generaal "(In
WIn
het Engelfche Leger
Lege,. in de Nederlanden. Zelfs zou
Zou ELI ZZABET H niet ongaarne gezien hebben, dat MAn I A, Koningin
van Schotland, hen} tot haaren Man
Mun genomen had; dit bragt
hem in den waan. dat
Jat hij waardig was, de Gemaal van EL rZA BET H te worden. Doch geen van beidt!
beid\! gelukte hem. Hij
Was
was de voomaame oorzaak, dat de voo]'gellomen~ Huw~lijken
van E L r zZ A lJ ET H met KAR EL V A N 0 0 S T I!; N R Y K en
'R R ANC 0 I S V A N ALE N ç 0 ~l, geenen voortgang hadden.
Toen deeze Zo gevaarlijke mensch voor de Republiek van
.Engel'and
,Engefand op zijn vertrek fiondt, en de reize da;welijk aan_
vaarde naar de Nederlanden,
Neder/anden, deedt de Koningin aan haaren
lieveling, in perfoon I uitgeleide tot Dot/vres, daar zij hem. in
een regt KoningIijk Vaartuig ziende treeden
rreeden,, niet zonder
;tandoening,
;1andoening, vaarwel zeide· De Vloot, waarmede hij over!l:ak,
bellondt uit 30 Oorlog- en 60 Transponfchepen,
Transportfchepen, bemand met
3000 llitgeleezene foldaaten, '500 vrijwilligers, en van al het
nodige rijkelijk voorzien. 's Graaven gevolg was zeer aanzienlijk: want, behalven zijne pagien en lakeijen , enz. volgden
lijk;
hem twaalf Graaven. dertig Edellieden, één Bisfchop en zes
Kapellaanen. Zijne lijfwagt
Iijfwagt bellond uit 30 man te paard ell
300 te voet. Koningin Elizaóeth, die zeer tot pracht en
praal geneegen was, Wilde
wude dat haar Luitenant met meer luister in Vlaanderen zou verfchijnen, dan ALE N ç 0 N aldaar
verfcheenen was.
Op den 19
Ij) December des Jaars J 584, zette LEI CES TER,
te J7/isjingen,
J7/isftngen, voet aan land; met luister en groote vertoonin.
gen van achting werd hij ontvangen. Van daar begaf hij zig
naar HII/anti, wordende in alle Steden • daar hij doortrok,
prachtig ollthaald
onthaald;j doch zijne inkomst in 's Hage was ongemeell
hii!1:errijk.
Verg~
hîi!1:errijk. Op den I Feb. 1585, verfcheen hij in de Verga..
dering der algemeene Staaten ; door welke hij tot Gouverneur
Generaal aangelleld, eu, uit hoofde van de goede gedachten,
die men van hem opgevat had, met breeder magt en gezag
voorzien werd, dan ooit Gouverneur, vóór hem, bezeetell
kado Hoe fiegt hij, echter, zig gedragen hebbe, is ten over.
13 3
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vloede bekend, en, onder verfcheiden
verCcheiden .\RT1ltELEN
ARTlKELEN in dit
die werk
reeds aangetoond.
IntllSfchell
Intllsfchen ontving hij.
hij, in de maand November des JaarsJaars
1586, bevel van de Koningin, om
olU In En~eland te rug te
keeren. Zee\'
verCc11i1lende
1i11ende redenen wel',
we\', en bier
hier van gegeevell;
Zeer verfc
voornaam ne was,
was. het beOuit
beauit • door de K, 'ningin
lningin genogeno.
eene der voornaamfte
Dlen,
men, om 1\1
M A RI A. Koningin
Kuningin van SC'Iot/and,
Se'/ot/and, te doen ftervea.
llerve••
Vóór zijn vertr;:k,
hij verfcheiden
verCcheiden Gedenkpenningen
vertr\!k, dcedt
deedt bij
flnan,
Loon, en Boifo!,
Boifot, Penning-Hillorie,
Penning-HH1:orie,
flaan, te vinden bij van LOOI1,
welke hij, onder zijne vrienden en aanhangers, uitdeelde.
Naa zijn vertrek werd het munten van deeze penningen, door
verbooden: niettegenfiaande
nicttegenllaandc zij de KOllin..Înne
Konil1..Înl1e verde Staater. verbooden;
zogtel1,
dat de Graaf, met meerder magt en geld. weder her·
zogten ,dat
wa"rtS
.. ns mogt koomen: het heleg
beleg van Sluis, dat de Spanjaarden
wa
hen tot dit verzoek. Den 6(j Junij
ondernamen
ündernamen , nuodzaakte hcn
Vlisfingen , rijklijk
van het Jaar 1587 landde hij, andermaal, te Vlisllngen
voorzien van volk, doch fchaars van geld. En, inderdaad.
zijne poogingen,
pooginl!en, om Sluis te ontzetren
ontzetten.• waren vrugteloos; bij
afJn de Spanjaarden over. Even on geverdrag ging de Stad :lfJn
lllkkic;
lul;ki~ flaagde
Oaagde hij, in zijnen toeleg om zig van Hoogllraaten
Hoogfiraaten in
13mband
meefter
wa.
Br:;bund mee
fier te maaken. Zime voornaamlle
voornaam (te poogingen waren, zig van de OPi'crheerfchappij
Oppcrheerfchappij der Nederlanden te ver
ver-..
zekeren, waartoe zijn aanhang, bijzonder in Utrecht, hem
de behulpzaame hand bood; (och zijne oogmerkt:n,
oogmerken, zo op
Leiden als op dlllfleldam.
Varferlallders ,
/Il1lfleldam, werden,
werden. door braave Varlerlallders.
,dekt en verijdeld. Onderlh:ünd'
Onderlleund door veele misleide
tij 'ig Ol
opdekt
Predikall!en,
Predikanten, ging hij zo verre dat de algemeene Staaten
Sruaten geverklaagen, die hem
noodzaak, werden, hem bij de Koningin te verklaagen.
lIoodzaak:
daarop beval, het
h~t Gouvernement weder aan de Staaten over te
keeren, onder voorwendzei
voorwendzel
geeven en naar Engeland te rug te keeren.
te~en de magdge Spaanfche Vloot zijne hulp noodig had.
dat zil tegen
tlij vertrok
naa alvoorens her Gouvernement.
Gouvernement,
\'ertrok dan op dat bevel, Ilaa
Aél:e vall
van den
d<.:n 1I ~ December JS!l7,
J5B7. weder te hebben
bij Aétc
bit
1tfgefban; dit gef.
ge[. hrift was "an
van den volgenden inhoud.
1if);efhan;
Jj I! R T, Graaf van Leicester
Leicester,• Baron van Denbig enz.
R .l,J B )lil
nam Gener"al van haare Majefieit
iJe Koninginne van
VQn
",. Luit,
LuitdJant
Majefteit äe
Gener<Wl1 der vereenigde
" En!)dand
Eot)dand,1 Gouverneur en Kapitein Generani

" Ne-
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_, Nederlanden, alle de geen en , die deze zullen zien, falnt,
" alzo de doorluchtigfl:e
heefe
doorluehtigfte Koningin van Engeland ons heeft
" aangefl:eld
aangefteld tot Luitenant Generaal van de Troupen, die zij
" tOt onderlland
onderftand van de vereenigde Nederlanden gezonden
gezollden had,
»
aangeg~an met de Staaten Gene.
" iu
iJl gevolge van het Traétaat
Tl'aétaat aangegaan
" raai,
raaI, en ons n~et het Gouvernement v~n de Politie en .TufH.
Jufti.
" tie in dat Land bekleed heeft,
heeft J volgends act\!
aétl! van den I Fe.
"bruarij 1586 voorleeden. En doordien de tegenwoordige
"dringende zaaken
Engelt!1ld ons noodzaaken om dit
die
z:laken van Engel'und
" Land, wegens den dienst van haare
hasre Majelleir,
Majcfteit, weder te 'fer·
nr" la:nen,
la:nen. zo kunnen wij ons van het Gouvernement van dat
" Land, het welk aan ons was opgedragen, en 't welk nood'
nood·
..
" zaaklijk vereischt.
vereischt, elat
dat wij aldaar in perfoon zouden moeten
"~, komen, om de ongevallen, die het zoude konnen overkomen,
"te
~,te vt:rhelpen.
vErhelpen, niet langer bedienen.
Midsdien nu ge·
ge" neegen zijnde, om ons van het zelve ampt van Gouver_
" Ileur en van Kapitein Generaal der Legers van de vereenigde
" Nederlanden, om redenen die wij vermelden en wegens eene
" andere bediening, die ons is opgedraagen, te ontlasten. doen
amand daarvan gedaan hebben, en ons
" wij weten, dat wij afUand
" Gouvernement door den tegenwoordige brief, die wij met
" onzen eigen hand hebben ondertekend. weder hebben over,
" gegeeven; in zulker voegen, dat wij van nu af aan, gam.eh
gantseh
" geen oeffening,
commisfie,
oeJFening, noch bediening van het gezag der eommisfie,
",. waarmede de Heeren Staaten Generaal ons bekleed hebben,
" meer neem
neemen
en znllen.
zullen. op wat wijze het ook zou mogen we" zen, en midsdien wedergeevende de magt, om die plaats
,.
" weder te vervullen
vervullen.J zo als zij met goedkeuring hllarer Maje.
" fteit.
!I:eit. tot befcherming en veiligheid van de vereenigde NeNe.
" derlallden.
derJallden, geraden zullen vinden. Gedaan in de Stadt Lon.
Lon" don onder onzen naam en zegel onzer
I 7 D~·
ollzer wapens den 17
D~.
" ecmber
c(!mber I ~1l7."
~87."
Op deze wijze werd de Staat ontflagen van een Gouverneur,
die geene andere oopmerken voedde, dan die voor het welzijn
der Landen in 't algemeen hoogstlladeelig
hoogsmadeelig waren; en hadden de
Vrij.
groote BAR N E VEL D
I> en eer.ige andere Voorllander.
Voorilanderi der VriJheid zijne poogingen niet verijdeld, ongetwijffdd
ongetwijJFcld zou hij zig
een onbepaald &,ezag
gezag hebben aangematigd
aangematigd.•

E
.B 4

Na

.243

DUIFHUIS. (HUm ERT)
ERT)

Na dat
dut de, zogenaamde, OniJverwinne/ij1ce Spaal1fche Vloot,
weder en andere rampen, vernield was, befloot mell
onweder
door 't on
T E. R, ten derdemaal , herwaards te
in Engeland, LEI CES TER,
zenden. Doch hier van kwam niets: de dood. die hem over~
over(\euitvoering
viel, denl4
den r 4- September des Jaars 1588, verhinderde <leuitvoering
,"an dit befluit. Op het Art. van 0 L DEN BAR NE
,"all
N E VEL a
(1- van) zullen wij van zijne bedrijven als Gouverneur nog
(J.
verder moeten handelen.
DuI FR
B U IS, (I.IU
(H U I BEft
B l! R T) Palloor
Panoor der RoomCche Kerke.
of van de St. }aC'obs Kerk te Utrecht. Dewijl zich in deeze Stad,
ten tijde van A/ba, veelell
veelen bevonden, die de Predikatien der
Hervormden hadden bij gewoond, werd aldaar, uit vreeze voor
de vervolging.
wrvolging, zelfs in 'i: geheim niet ~epredikt; ook
ool~ niet
een geruimen tijd llaa
naa de Pacificatie van Geut, wanneer nu
en dan aldaar een Predikant uit Holland kwam, om den Gods.
dienst te verrichten. In het Jaar 1577, toen de Hervormden in
hadden,
die Stad nog geene openbaare Kerken, noch gemeente hadden.
begon Mr. Duifhuis in de St. Jacobs Kerk tegen de Beeldel.
Beelden
grootlle dwaalingen van het Pamdom
prediPau$dom te predi.
en eenige der grootfle
kenni. , dat zijn geweeten hem
ken. Hij gaf de Wethouders kennii,
helD
beval, het gevoelen. d!)r
d()r Gereformeerden te leeren·
leercn· Vermids nl)
nu
die van Holland en andere de hoofden begonnen op te beuren,
verzogt hij verlof (met aanbieding van de beelden in de Kerl~
PredikIloei te mogen
te zullen laaten,) in het Koorkleed , den Predikfloel
beklinl1nen, tot dat de Magifiraat
beklimmen,
MagHlraat andere order zoude ge!leld
gelleld
vennaanende telkens zijne toehoorders tot rust en
hebben; vennaallende
gehoorzaamheid aan de Overheid. De Regenten.
gehoorz2amheid
Regenten • wetende,
mren, ooit
dat de Onroomfchen reeds zeer talrijk te Utrecht WlIren,
Huibert wel tir taal, vreedzaam.
vreedzaam, en van 't volk be.
dat Mr. Huihert
mind was, befchermden
beCc:lermden hem, als een bekwaam en dienflig
dienfiig voor.
werp, om eene verwijdering tllsCchen
tusCchen de zijnen en de waare
Gereformeerden te wege te brengen. Doch vermids de vijf Ca.
pittelen zig daar tegen kantten, durfden de Regenten
Re~enten 'er niet in
ill
bewilligen. Zij wezen hem niet geheel af, maar vergunden
rnids behoudende zijn ampt, zig voor een poos
hem, dat hij, mids
naar Rottcl'ddm,
begeeven. tot dat
Rottc,.d.Jm, bij zijn vrienden, mogt begeeven,
zij, bij betere gelegenheid, hem Ee rug zouden ontbieden; 'e
geel!
geel
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geen ook kort daarna gefchieqe. Hij werd van de Magiflraae
aangenomen om op voorgemelde wijze de St. Jacobs
Jacohs Kerk te
en ondzr
bedienen. Bij veel
veelen
onder de Hervormden werd deeze handelwijze als nadeelig aangezien.
aangezien, velmids hij, in zijne Gemeente.
geen Kerkenraad, Ouderlingen noch Diakenen hadt. Hij beo
diende het H. Avondmaal J met de eigen woorden des gezegenden Inllellers.
Inl1:ellers. en liet elk, die wilde. daartoe naderen, zander
zonder
eeuige
oenige Geloofsbelijdenis aftevorderen. Oak ÉIool'te
Elool'te hij»
hij.
zonder de Roomfche Kerkplegtigheeden in acht te neemen ,
zonder den Vader of getuigen iets af te vraDgen.
vra~gen. Den RaIl
Hall
over zwaare en openbaare misdaaden befchouwde hij als ein
werk der Overheid. Den Catechismus wilde hij leeren , noch
verklaaren; hij predikte enkel tegen de grooffie dwaalingen van
'r Pausdom. Zelden fprak hij van de Predestinatie of Erfzon't
de. Dus had hij het Pausdom ten
ren deele verlaaten en ten deele
middenfoort, niet volko~
behouden: zijne gevoelens waren een middenfoorc,
men Roomseh, noch Gereformeerd. Op den Predikl1:oel
Predikftoel had
hij aan een wit kleed.
kleed, en droeg een vierhoekige muts. Dewijl
krel:.'g hij meer en
dit zijn doen langs hoe meer opzigt baarde,
haarde, kreeg
meer aanftoot
aanfloot,, inzonderheid toen
weil de Hervormden zig aldaar
openlijk begonnen te vertoonen. Deze DathemiS,
Dathenus, Sopingiu$
en Helmichius tot Leeraars gekreegen hebbende. zogten zij
Dui{huis
Dui(huis te bewegen zig met hun te vereenigen ; zijn antwoord
was. niet ongeneegen te zijn tot eendragt : maar eene Kerktugt, welke zij invoerden, befchouwde hij als onnodig, vermids
zij eene Chri,telijke
Chri~telijke Overheid hadden, die hen befchermde.
beCchermde.
om1l:ond eene fcheuring-, wordende de eene ConjijloHier uit omftond
r;anten,
rianten , en de andere St. JO(:obs
Jacobs Geuzen genaamd; veel
veelen
en van
de Magillraat
Magiftraat bleeven aanhangers van Duifhuis : alle de overige
voegden zig bij de Conjijlorianten.
Conjif/erianten. Duifhuis, onder voorgee_
voorgee.
ven vlln lichaamszwakheid
Jichaamszwakheid,, verzogt zijn ont/lag,
ontflag, nienegenfiaan_
niettegenfiaan_
de hem een medehelper, Erasmus Bakker, naderhand Predi.
kant te Breukelen, was toegevoegd.
Magillraat, die hem zeer genegen was, ging
De Maginraat,
ging' een nieuw
nieu\v
verdrag met hem aan J en verleende hem, op den 5 Februarij
J581, eene Aél:e,
1581,
Acre, waarbij zij beloofden, hem voor alle zwaarigheid te zullen befchermen, ell
CCl1flln~
en van alle Kerklijke ccnfure
bevrijden. Dus verre ging de Magil1:raat,
Magiflraat, om he;n voor haaren
B5
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echter. hadt hij 'er genot van:
Prediker te houden. Niet lang, echter,
hii
Il:ierf ruim één Jaar daarna. In zijne plaats werden andere,
andere.
hij fl:ierf
aangegenoegzaam van dezelfde, geaardheid, door de Regeering aan
geverme~rderde maar
noomen , zo dat de gemelde gezime. die wel vermeerderde
noomen,
verminderde, aanhield, en 'er, in het Jaar
Jaar!1586,
5 86, van de zeven
niet verminderde.
Utrecht[che Predikamen
Predikanten,, drie waren, die de gewoonte van
Utrechtfche
naavolgden, welke ook in de Marie - Kerk toegelaten
Duifhuis naavolgden.
werd te prediken. BRA N D T heeft nog wegen hem, in zijne
der Reformatie, aangetekend, dat hij te Rotterdam.
Historie det'
jn het Jaar 1531, op den 27 van Oétober,
in
Oétober. daags vóór den
dell Geboortedag van Erasmus , gebooren was; dat hij aldaar tot Paomfioor beroepen zijnde. zeer zagt en gematigd handelde om.
geen en , die van ketterije verdacht waren; als mede,
mede.
trent die geeuen,
hij, door eeu
een
hoe kwalijk hem dit bekwam, en hoe gelukkig hij.
kettermee!1ers ontCnapte;
ontfnapte; dat hij naar Keulen gevlugt,
list, de kettermeetlers
in den uiterilen nood verviel, doch op eene zonderlinge wiJze,
door een KOQpman
Koopman van Dordrecht.
Dordrecht, met
IDet raad en daad onderfieund werd; dat hij eene vrouw had, welke hij. fchoon heimelijk met haar getrouwd, voor zijn echte vrouw hield, en bij
\ter[cheideu kinderen verwekte; dat hem voor zijn dienst
welke hij \tt!rfcheideukinderen
230, en daarna 300
te Utrecht Jaarlijks werden toegelegd eerst 230,
guldens. Verder meldt hij zijn dood en
el} begraafenis in de St.
Jacobs - Kerk. Onder zijn afbeeldzei heeft Bil
BRA
N D T het
Jacobs.
A N»
volgende vers gefield:

Hoewel u Rotterdam, 0 Duifhu,'s,
Duifhuis , laeter
Ituter bllerde
blurde
Jaergetij)
Dan zijnen Defideer,
Defideel', (een dagh voor 't Joergetij)
'J WilS vroegh genoegh, om jijm
film gelijk
ge/ijk te fijn op aerlle
(Ierse
'1
ge/eer/heit. moel'
maer in deucht zo groot ols hij.
Niet in ge/eertheit.
nklijkheit op 't [POOl"
!POOl' van zijne voeten.
Gij tradt in reklijkheit
Soa 't reformeeren
reformuren op uw' VfJet
voet hadt willen gaan
Soo
Hoe zoud het Chrillen
Christen volk elkanderen ontmoeten
Roe
van een gefcheurt, verfchei(/el1
verfcheitlet/ wegh inflaan.
il1Jlaan.
Die nu, Vfln
G. B.
TRrGLAND. Hift.
Hijl. der Refiwm.
Zie BRANDT, TRfGLAND.
Reform.
KerMj ke Hiflorie; UI
UI T
Tl!
N B 0 G A AR
ART,
I Deel. KerklijkeHiftorie;
tN
T,
HO OFT, enz.

,

DUIN

DUIN
(V.~N DER) enz.
DUIN.t (H. TER) DUIN, (Vl\N
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DUIN, (Huis ter) behoorde weleer aan bet
het Adelijk:
Adelijk
GeOacht
A N DER DUINj
D U I N j het legt
le,~t in Schieland,
GeDacht der Heeren vVAN
Sclzielantl,
Zel'enhüizl!1I, doch is niet meer in den vorionder het Ambacht Zevenhüizen,
:en luiseer
luister,, wordende het
ingezeete'
,en
bee Hof ter Duin, zo als de ingezecte'
gebruikt. In
nen het noemen, thans
ehal~s als een boerewooning gebruike.
vroegere tijden was het een Leen van den Huize van lln~de~
llrcde~
rode en toen voorzien van een Bosch, doorlheeden mct
met die
het Huis fiondr.
pe graften. in 't midden van welke hl:t
/londt. Omtrent
veranderd,
het einde der voorgaande eeuw, is alles merklijk veranderd.
zijnde de grond genoegzaam geheel en al weg gevéénd.

Tegenw. Staat
SUJat der Nederl. VII Deel. bI. 30.

D UI
aloud Geflacht, afkomfiig uit Gtfle'
CmeD
UI N.
N. (v A N
N DDER)
ER) een aloudGeIlacht,
'Ve
Savoije, en reeds meer dan 700 Jaaren aldaar bekend. Maar·
ve en Sfn'oije.
laaten wij zien, langs welken weg het zig in de Nederlandell
Nederl:lndell
,evestigd
ievestigd en uitgebreid heeft.
RA 0 U L, Heer 'Van
van DU'Jn,
Duyn, leefde in het Jaar 106",
1060, in
Oorlog, welken Renout , Graaf van
welk Jaar hij, in den Oorlog.
Bresfe enz. voerde tegen Manfroij
Jftmfroij van Sal/uces,
Stll/uees, het bevel
ten dien!le van den
had over vier Regimenten Zwitzers, een
had ter vrouwe SI BIL L"
L E YA
A.N
eerstgenoemden. Raout bad
N GEG.e·
E V E en won bij haar twee kinderen:
N ]i:

IJ

van Duyn; zie het
H cru GO, Heer 'Van
bet volgende Artikel.
Arlikel.

2 BE
R L ION NE van Duyn, die omtrent het Jaar IIIOO
roo
~
BERLIONNE
Rl C HAR D, Heere van Menthon,
trouwde met RI
Menthon. waarvan afkomfiig zijn de Granen
Graaven van Montr(ltur.
Montrfltur, de Baronnen van Mea.
Mea·
t%olle.
d'Au1Jenne, de R&chefort,
I%rme, d'.dubenne,
Rflekefort, Beaumont en anderen.

medeHu GO, Zoon van Raout, Heer van DfJyn,
Duyn, was een mede·
fiichter
Amórony; zijne Vrouw
lIf .U,
fiich ter van de Abdij
Abdij van Ambl'ony;
Vrouw was lil
AltIu.,
.l •
Dogeer
I1l1ars, die hem één Zoon
Dogter van Ade/hart,
Ad,/hart, Heere van Yillars,
paarde.
l>aarde.
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DUY:-i,
DUY:-l , (BERNAltDUS , HEER VAN) en!.
eDa.
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BERNAltOUS, Heer "tln
"cIn Duyn; hij had ter Vrouwe on ...
1111
J. B!
Kmdefen:
DB 1.
l. .i
Jl E .A
A tI
U ME, en bij haar drie Kmderen:

1I PlET~l\,
PlETelI, Heer von
van DUJn.
Duyn.
~ UTPRIET

von Duyn, Abt van

C,~tlsnage.

3 BRATRl~
BE A TR r JÇ van Duyn, gehuwd aan Willem
Wiltem V/ln
vlln ClJOY4~
C.~t1Y4~
fItS,
fitS,

Ridder
RidJer~~

PI ET ER, Heer van Duyn, trouwde met iV. j'an BrorJcion.
en had bij haar twee Kinderen:
I JAC 0 B A
J\ von
van Duyn,
DlI'yn, getrouwd met
fIJnt
en
Ruffien,
waarvan
afkomaig
flJnt
afkomftig zijn
,-eijn en Banoin.

den Heer van Corso
de Graaveu
/h.
Graaven van Be-

~. JAN
s, Heer van
J AH t.Jus,
VI,IIt Duyn en lila/aval, Ridder. Deeze
volgde de zijde van Graave
Gl'aave Rel1tJut
Renaut en Bres[e,
Bresfe, tegen den
Graaf
van Mascon ; hij trouwde MAG
T E LD V
A N ca
A L A NB,
GraafvanMoscon;
MAGTRLD
VAN
CHALAND,
welke hij verwekte twee Zoonen:

1. W I.L
U. L
L EM.
E M, Heer "I", Duyn.
II. JAN van
Il.
vtln Duyn, dîe Heer was van Btluligneux.
Bauligneux. Met
Prins Thomar
Snv~ije trok hij, in het Jaar 1237, als
Thomas V'In
van Savltije
Groot Stalmeester en befiierder der Krijgstroepen • naar noon.
J7toan.
lieren. Hij trouwde daama
daarna met A/yJ
.dlyd de Guines, dogter van
Graave Arnaut
Arnput van Geneve en van Beatrix.
Beotrix, Gravinne van
BouhoUt15;
Bouhourg; uit dit Huwelijk werd gebooren )(
11 A
ft. G TEL D
J) V.A
VA N
D tI Y N.
N, die zig fchreef v A N
DUT
Jf DER DUT
D U Y N. 't welk naderhand
gevolgd is. Veze lWagteid van dtl"
Jtl" DUytl trouwde met Didel'ilt
Brederode en
"tln Brederode
Brederode,> tweeden Zoon van Alphtrt von
"on
van Brtdel'ode
Bealt·ix
vatJ HOfJ1"1Z.
HO~I'1Z. Bij't
Beatri:" van
Bij 't Huwelijksverdrag
Huwelijl;sverdrag van deze beiden
oen werd bedongen, dat Diderik von
van Brederode den naam
DaalD
van v A N DER D U Y N1'1 zou aanneemen • doch het Wapen
'Vapen van
Brederode
Breclerode behouden; het welk die van vtm
van der Duyn , tot o~
op
deezcn
deezen huidigCll Jag, nog voeren, zijnde een rood~ Leeuw, 11Ut

een

DU'V'N, (JANVAN)
DUYN, (WILLEMVAN DER) enz. 29
209
DU'YN.
(JA~\TAN) DU'lN,
een blaaz.'We tong en nagelen, en een blaaulVe Lambel op de
Huwelijlc bleef na
borst, fiaallde op een gouden veld. Uit dit Huwelijk
één Zoon,
WILLEM
aanbangeling van dCIl
dell
W J L L E M VAN
V A N DER DUYN,
D U Y N, een aanhangeling
Graave van Holland; zijne Vrouw was II A a T.a L 0 V A lt
AL
IC, bij welke hij verwekte twee Zoonen:
NAA
L D W Y lI:,
7. WILLE:\{
DUYN.t Ridder, en in 134-7.
1.
WILLE)l VAN DER DUYN
Hoogheemraad van Schieland. Hij had ter Vrouwe I D A»
A~
Dogter van Heere
Hecre wou TElt V A NEG M 0 N D, en had bij haar
'Vier
"ier Zooncn
Zoonen.t als;
als:

J. JAN V A N DER D Uu IJ N, welke met de Hoffiad, door deli
dell
I.
Heer van Brederode , verlijd werd, van wien het Huis of de
Hoffiad ter DU'jn,
DU'jn. gelijk wij hier voor gezegd hebben, leengeflachmaam, dus noemde gaf.
roerig was, die hij, naar zijnen geOachmaam,
Zijne Gemalinne was N. van Zwieten, en zijn Zoon,
WOLPHERT VAN DER DUYN, die door den Graaj'van
Graafvan
Holland. in den Jaare J414, verlijd werd met de hem der
Holland,
Visfcherij in de oude Rotte.
Rotte, en door den Burggraaf vIJn
v/Jn Lei.
tien, met de zwaanendrift van Schieland.
Schielalld. Hij had ter Vrouwe
eene Dogter uit het Huis van van der Werve. Bij zijnen
J4209. liet hij na PIET
E R VAN
V A N DER
dood, welke voorviel in J429,
PIETER
DUYN
N,t Heer van 't Hof ter Duyn, Ridder.
Ridder, en Hoog-HeemHoog-IIeemraad van Schielalld. Hij fiierf in 1434-, hebbende, uit zijn
Huwelijk met fYybul'g
IFybu1'g VIJfZ
vtm Montfoort, verwekt één Zoon.
genaamd,~ naa hem Heer van ter
JOOS T V A N DER D U Y N genaamd
D11'Jn;
fiierf zonder Kindercn, cn liet zjjne
zijne goederen na
DtJyn; deze merf
aan zijnen Necve
Neeve JAC 0 B VV AA NN DER DD:::J YY N.
3an

11. F LOR IS
I S V A N D R R D U Y N, ZOOI1
Zoon van WIL L E 111
M en
van IDA VAN EGMOND, word door PeNt, in zijne Holonder de Edel11en
Edelllen van Holland gefield. Hij
landfche Chronijk. ollder
\vas getrouwd met iiAZE
IiAZE VAN ALKEM4DE,
ALKEMADS, ~n
had bij baM
was
~nhadbij!laa.r
twee Kinderen verwekt:
J.\-

DUY:-J,
DUY~, (J
(PC)]
\CJ:l VA:J DER.) enz.

3°

I.
J. JACOB
JACOS VAN

had,

DER DUYN,

WIL L E
KM
M

2. JAN V A N DER IJ U Y N ;
HENDRIK.
HENDRIK,

Ridder, die één Zoon

genaamd.

WILLEM

deeze had meede één Zoon,
Zoon.
en HENDRIK fiierven ZOIi·
ZOR·

der Kinderen.

In.
lIl.

WIL L E M V A N

WILLEM,
wILLEM.

DER D U Y N,
N.

de derde Zoon van

11:ierf
fiierr zonder oir.

IV. A 0DAM
AM V A
A N DER D U Y N,
N. de vierde Zoon vau
merf
14 17, en liet na,
fHerf in 1417,
na. bij zijne Vrouw AL Y D
DER lil
M E Y, drie Kinderen:

J. E M,

I. JAC
JAC 0 B V
P; R D U Y N;
1.
V A N D F.

WILVA N

zie het volgende .A.r~
AI'-

ti/uI.
tikel.
~.
ll.

MAR
MAR G R
R ET H A

VA
A N DE lt
II D U Y N,

getrouwd met

E wou D Z
W A A N E. N II U
R G.
l!!WOUD
ZWAANENll
URG.

3.

Ridder; rleeze
SG~
~eeze trouwde SGen hadt bij haar tWèe
tw~e ZooJ. WOUTER
wou TER VAN
V A N 0DER
E. R DUYN,
D U Y N, in 't Jaar
nen: I.
14j
14-j , verliid met dt:
dl: Heerlijl\heid
HeerlijKheid Wef'lrendallJ,
WerkendallJ. zonder
M V
VA
A N 1)
D <'.r. R D U Y!l,
Y./Il,
uverleeden;; 2. AD' M
Kinderen overleeden
Heer van ff7erkendafll,
f!/erkendam. gehuwJ met MA GT EL U V A l'f
~
M 0 N T F 0 nRT,
R T, bij
welke hij naliet
naIit!t een Zoon,
Zoun.
xX 0 R NNEl
E 1 1I S V.I
V.~ N DER Il
D U Y N, Heer van Werken'
Werkendan;,
dal1;, deze had een ZJon,
Z00n , A DAM
D i\ M genaamd,
genamnd, mede Heer
van 11'erkendam.
lFerkel1dam. Dewijl hi, geelle
geene Kinderen hadt,
verkocht
P I I. TER
TE R V A N
verkoe
ht hij die Heerlijkheid aan PI"
UT, Riddt!r
Ridder en Kastelein van Loeveflein.
Loevejlein.
eH A ;,
" UT.
JAN V A N DER I' U Y N,
N.

p
PH
H I A V A N D!':
DER
R W AAL

f)

JJAC
11. C 0 B V
V A
E'i~ D U Y
Y N, Adafllszoon,
A N r'
T' E'R
AdflfllSzoon. Ridder,
Ridder. Heer
van Sprang,
Sprtll7g, was eerst Kastelein op den Huize Olltheila,
Ollthena, geduu.
ren,.le
rende d..'n
d~n Arkd[clten
Arkdfchen Oor!()g.
Oor!t)g, daarIn van Loeveflein.
Loevejlein. Hij had
ter Vrouwe CIIHlSTINA
tCïVrouwe
CilHISTINA VAN WIli:LESTEIN,
WlIi:LESTEIN, Duchtervall
Duchter van
:roo>,
;00'.,

'I

DUYN, (JAC OB VAN DER) enz.

Hecre van Baartwijk •, lFaBlwtjk
IFan/wljk en Sprling;
Sprllng; hij
overleed in 1439, fn
t:n liet na:

'P
F 0 0 Y,
Y)

I.
J. ADAM VAN DER DUYN;
SI.
~.

CAT HAR I N A V A N

zie het volgende Art.

DER
D I!. R D U Y N,

,etrouwd
jietrouwd met

,\ R NOL DUS V A N G lJl
Z.K N.
.\
1 R ZB

S.
GAT
HA
3. A
AG
4 TH

V A N DER D U Y N,

DORUS
DORIIS ANDEL,

getrouwd met

T HE o.
O.

Ridder.

4- en 5. MAGTF.LD en llEATnlX
llEATBIX VAN DEIl
DElt DUYN,
beide Nonnen in 't Klooster van St
St.• .Agnes
Ag1Jes te Dord.
Dort/.
recht.

6. AL Y D

V A N DER D U Y N,

Nonue te Zaltbomme/.
Nonne
Zalthommel.

AD'"
A DAM
M V A N DER D
DT!
f) Y N,
]acohsz, Ridder, Heer van
]acobsz,
Sprang, Bailjuw
Dailjllw en Dijkgraaf van SchielantI,
ill
Scnieland, trouwde. Ï11
het Jaar 1503, met MA
R G
R E 1 A, Do;;ter
MAR
GRE1
Do~ter van den Heere van
Baartwijk
J506,
Baar/wijk;; hi.i
hij 11ierf.2
11ierf 2. Decemb. 15
eo liec
0 6, te Rotterdam, en
na één Zoon,
Zoon ,
ADAM VAN DER DUYN, Heer van Sprang, geboren 2S
as
Fe1J. 1504, Lid der Edelen en Ridderfchap, Ruwaard en Dail'
Bail'
j uw 'Van
van Putten, Hoogheemraacl
Hoogheemraad van Deljland.
Delfland. Hij trouwde,
Ju 'sHage, in 1538, met HADEWY PYNSEN VAN DER
DER.
A ot,
A, en liet na zeven Kinderen, als:

Sprong;
I. Meester JAC
JAC 0 B V A N DER
D E B. D U Y N, Heer van Sprang;
na den dood van zijnen Neeve, JOos
JO aST
T V.A
V 11. N DER
DJ!! R D u
UYN,
werd hij verlijd met de HofHad
HofJlad let'
lel" Duyn. Hij was lid der
Edelen, en wegens de Ridderfl;hap
Ridderf4:hap befchreeven
befclueeven in de Vergadering der Staaten van
vall Hollond,
Holland, en Hoogheeluraad
Hoogheemraad van Schil.
1111Id.
J/lnd. Hij had in Huwelijk MAR I1 A HO 0 T s, Dogter van
() ... s, Ridder en Burgemeester van 1I1eche/en,
lI:lecnelen, en van
JAN HO 0'"
J'llILIPPOTA
IS80,
JlflILIPPOTA 'YAN
TAN DORPE. Hij overleed iu het Jaar 1580,
en liet na
ua vijf Kinderen;
Kinderen:
I AD AM

gz

DUYN, C
(ADAM
ADAM VAN DER) enz.
Heer van Sprang en vlln
V;JU
ter lJuyr..
Duyr.. zonder Kinderen gefiorven.

J. ADÁM VAN DER nUYN,

t.

JAN v
DER
V A lil
N D!
R D U Y N,

Heer van Sprang, filerf te

POylj's. insgelijks zonder Kinderen.
Par!Js,

a.
3.

PlflLIPl'OTE
P H I LIP POT E VAN
V A N DER DUYN,
D U Y N, naà
naa haar broeders
broederg
dood Vrouw van Sprang en ter Duyn; zi i trouwtrouw'
de met 1'1
N I COL A A S V A N A S SEN
S F. N DEL FT, Heer van
'sGraven1noer, en daarna met PJETER.
'sGraVe711noer,
PJETER V,\N DEIl
1:1
Il A A GE, doch liet geene !\inderen
Kinderen na.

4.
MA GTE
LD
n ER DDUY
DUyll;
4' MAG
TEL
D v
V A N DER
U Y N, Vrouw van DU'JII;
zij trouwde eerst met co R NEL lSD E JON G E V A ~
V ALK EN OOR T • wiens Kinderen erfgem\amen
erfgemlameu wer.
den van Sprang en ter Duyn.

S.

MARGR!TA
MARGRETA

VAN

DER

DOYN 1
DUYN

getrouwd met

JlARTlIOUT VAN ASSENDELJ'T.
ASSENDELlT.

II. NI coL A A S V A N DER D U Y 1'1,
N, Bailjuw en Dijkgraaf
van Schieland ,• Houtvester van Holland, Castelein van
Van den Hui.
"an
Teiling~n. Hij fiierf in 1564, in den ouderdom van 33
ze van Teilingen.
Jaaren. Zijne Egtgenoote was, A L Y I)D 11.A A LH OOT
0 U T V A N A V E'
E"
Z A AT; hij hadt bij haar twee Kinderen:
A D otA M
JI'l

2.

ALYD VAN DElt
DEII. DUYN, getrouwd
VAN DEN BOUKHOSRT, Ridder.

111.
lIl.

VA
B U Y N,
A N DER :El

RInNIER VAN
RUNIER
vAN DER JlUYN,
J)UYN,

IV. WILLEk
WILLE1\(
leeden.
V.

die voigt, en

I.

VAN DER DtJYN,
DUYN,

MAGTELD VAN DER DUYN,

VAN WYNGAARDEN,

met

AMELU

jong gefiorven.

zonder Kinderen

die teu
ten Man had

over·
over~

JAN

Ridder.

VI. Mr.

DUYN, {Mr.
REINIER. VAN DER) enz.
(Mr. RErNIER.

33
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VI. Mr. RE! NI E R 'VV A N Dil
D lllt
R D U Y 1'1,
N, Heer van Zaanen.
Zaanen,
Raad in den Have van Holland, en daarna Raad VUIl
VUil zijne
i1:igtte, te Zevenhuizen, een OudKeizerlijke Majei1:eit.
Maje!l:eit. Hij !l:igtte,
Oud·
oudi1:e van zijn
Zijn Familie
Mannenhuis, voor zes perfoonen; de oud!l:e
moet altooS
altoos Opper'
Opper - Regent van dit ge!l:igt
gei1:igt ûjn.
Eijn. Hij overleed,
zonder Kinderen, in het Jaar 1593.
VU. A DAM vV A N DEn DUY
D u Y N, Heet "an
van Zaanen,
Zalmen, HoogHoog.
Cl. 11
E Jt
heemraad van Rhijnland, had ter Vrouwe CL
A RAt
RA l' IJ:"
Me Y. Hij overleed in 1602. Zijne Kinderen waren:
M::;
J.
I.

ADAM
AOAM

a.
12.

TYM RN

VAlV DER nUYN,
bUYN,
VA1'l

V 11
AN

DI!
D
RR

ongehuwd ge!l:orven.
gei1:orven.

D UYN ,

Heer van Z'lfMntn,
Z1f'iZntn,

overleeden in 't Jaar 1603_
1603.

3.

getrouwd, in 1604.
1604, met
zij !l:iert~
i1:ierf, in 16°1,
1607, zon-

I A V 1\ N DER 0 U v
Y N;
N,
MAR 1

R Y N ALT V A 1'N1 B RED ER 0 DE;

der Kinderen.
4'

Vrouw van Zddnen,
Ztitmen,
ANTHONY VAN DUI
VEtigehuwd. in 1602, met ANTfIONY
DUIVRfi·
voo R
RiJ
DE,
E, Heer van den Bosch.

MAG TEL D V A N 1>
DER
ER 0D U
tJ V
Y N,

A
D A),f
A DAM

V A N DER 1>
D u Y N. ZOOD

re 0 t A A 5S en
en van
N Ic
4Ridder. Op den ..
Augustus van het Jaar 1602, werd hij verlijd met de Heerlijk.
heid 's GravtmlJloer.
Grav(If1FJ1oer, nJlgelaten
nagelaten door zijnen Neef NI COL 11 11 S
VAN ASSENDELFT.
Zijne Vrouw was, MARGIlETA
su
s UY
Y s, Vrouw van Rijswijk: hij ha
hadt
de bij haar agt Kinderen:
AL
.1
L Y D A A LBO U T

u

~an
"an

V I! Z A AT,
V A N A "IE

J, N1COLAAS
zie
NICOLAAS VAN DER DUYN; zie

het

volgcnd~
voJgcnd~

Artikel.
!1.
A N lU V
A N DER D'tlYN,
DtJ Y N,
ia. All/lU
VAN

3· HADEWYN
HADEW~N VAN
3.
overleeden.
X!IJ. DEEL.
DeEL.

xrn.

DEJt
DER

c

geficrven
I608.
gefiorven in 't Jaar
J:tar 1608.
nUYJf,
nUYH,

in "te 1aar
Jaar 1616
161Ó
4. A
A1.Y~
l. y~

DUYN, (ALYD VAN DER) enz.
enz•
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4.

ALYD VAN DER DUYN,

5.
S.

MARIA VA N DE R DUTN.

6.

Nonne te Brus[e!,
Brusfel.

getrouwd met

HAOEWYN VAN DER
nu.VN,
DER DU,YN,
TER S U Y s,
s,

-----

Plli-

Heer van La:lr.

7.

A N DER Il U Y N,
MAR G R ETA V A

en

8.

CORNELIA VAN DER
DBR OUYN,
DUYN,

Nonne t~ TIrus[d.
TIrusfd.

NI COL A A S V A N
1'1' D F. II D U Y N, Adamsz()on. Ridder ~
'5 Gmvenmoer,
c'ravenmoer, de Meij en den Burg.
Heer van RIjswijk,
Rtjswijk, 's
Burg,
Hoogheemraad van DelfJnnd,
DelfJand, Meesterlmaap van de Wildernis.
fen van Hol/and.
Holland. Hij trouwde, eerst met T Y 14 A N
N A V A NN
WAS SEN A A R V A N
N D lJ I VEN
VEN voo R DE, en daarna met
BEATRIX
Heere
BEATRIX VAN
VAN DEN BOUKHORST,
BOUKHORST, zuster van den Hcere
v A N W I lWlM EN U IIf. Bij zijne eerfle Vrouw hadt
hudt hij één
Zoon,
NrcoLAAS
NrcoLAAS VAN
VAN DER DUYN, Heer van Rijswijk, de
ANN
A MACHTELD
Meij en den Burg, gehuwd met A
NNAM
ACH TEL D VAN
VA N
DE 1l C
C HEM. bij welke hij twee Kinderen verwekte:
I.

AN
N1'1' A V A 1'1' D l1. R D U Y N, getrouwd met F II ANC
ANC 0 ;S
a
CHARLES vV 11. N WISSEN KEil. !l.B, Baron van
V311 Plet.
tenbur:.
tenburl·

lZ. NI COL A A S V A N DER D U Y N )

zonder Kinderen over.

leeden.
Uit het tweede Huwelijk van Nicolnt1!
von der Duyn wer.
Nicolaa! van
den geboaren drie Kinderen:
I.

A DAM

2. ALYO

V A N DER D U Y N ,

zie hier naa.

MARGRETA VAN

DER DUYN,

met CA
CA REL
REL

V A NMA R M 0 U F.

getrouwd

en

3. NI·

DUYN,
DUW, (NICOLAAS VAN DER) enz.

3S

3. NICOLAAS VAN DER DUYN, jong gefiorven.
A DAM V
VA
A. N
N DER D
DU
UY
YN, Nicolat1szoon,
Nicolat1s<:,oon,

Heer van
Hooghee'l1raad van Ddftt1nd,
Delf/anti, QU:lrtiermeester
Quartiermeester
Generaal van de Ruijterij.
op-denRuijterij, Gouverneur van Bergell
Bergen op-tlenZoom, Kolonel van een Rcgimem Paarden. Opperjagermeestet
Opperjagermeester
van zijne Majefieit
LE
val1 Engeland,
Majefleit WIL L
EM Tl EN III.
lIl. Koning van
EngelantI.
en Meesterknaap van de WildernisCen
Wildernisfen van Hot!t1nd,
Hol!antl, overleeden
overleed en
iJl 1693.
I693' Hij was getrouwd met GEERTIlUY
in
GEERTRUY PIETER'
prE TERS 0 N,
N, en hadt bij haar vijf Kinderen:
~s
'$ Grt11'enmOer,
OrQl1cnmoer,

I. AL
IDA V
AN
ALIDA
VAN
2.

DE
B. D
U Y N, ongetrouwd gefiorvcH.
DER
DUYN,
ge1l:orvcH.

GKERTRUYD
GBERTRUYD VAN DER
DEIl DUYN, getrouwd met
Graaf van Albemarie,
Albemarle , eer'
eerfien Edele van Holland
Holland.•

JUs,:,
V ANK
A N X E l' PEL,
JUS '= U
u Ss V

.3.
3. NICOLAAS
NICOLAAS VAN DER DUYN, Heer van 'sGrtlven'sGravenmoer, Generaal Major van de Ruiterij, QU3rtiermees'
Quartiermeester Generaal.
Generaal, Kolonel van een Regimen:: paarden,
paarden ~
overJeeden
17!2i. Hij was gehuwd met
overleeden in Maij 172i.
HESSEL VAN
VAN DINTI!.Jl. en verwekte bij haar vijf
Kinderen:
J. ANTONIA VAN
I.
VAR DEI. DOYN.
DI1YN, jong gellorven.
ge1l:orven.
l!.

JAeOn
ACOn

VAN DER Dl1YN, en

.3.
L E 1II VAK
V A N DE
U Y N, beiden in den laat.
3. WIL
WILLEM
DEKft D
DUYN,
fien Oorlog op het bed van eere gefneuveld.
geCneuveld.

4. GE EE II T R
RU
VA
Y N, overleeden !l7
UY V
AN
N DER nu
J) UY
27
Oaober
Oétober 1753.
S.MARIA WILHELMINA VAN DEIlDUYN,getrouwd
DE 11. DUYN,getrouwd

met zijne Excellentie den Heer v AANN BE RIO:
R l{~: NNR Q.
0DE, nog tegenwoordig, zeden
zedert een geruim en tijd.
tijd,
AmCz
Am'

DEIl) enz.
DUYN, (ADAM ADRIAAN VAN DER)
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van
Ambasfadeur der Algemeene Staaten aan 't Hof vaR
Frankrijk.
4.
4-

van
Vrijheer valt
Bemhorn,I befèhreeven
befc\1reeven in de
Heer van Be"thorn
Ridderfchap en Edelen van Holland m
en
Orde van de Riddetfchap
West Friesland, en wegens dezelve Gecommitteerde
Raad; Groot Zegelbewaarder, midsgaders Stadh;:mder
Stadh;mder
en Registermeester van de Leenen van Holt.~nd
HoIL1nd en
West-Friesland" Luitenant Houtvester van den zelveu
zeJven
West-Friesland;
Lande; Bewindhebber van de O. I. Compagnie;
Delfland , Raaà en
Hoofdingelande van Rbijnland
Róijnland en Del/lanti,
Rhijnsburg,
Rentmeester - Generaal der Abdij van Rhijnsóurg.
MAR
&c. &c. &c. Zijne Gemalin was, A N N.
N.l M
A:a 1IA
A
V A N DORP.
u 0 R P, eenige Dogter van Heere CHARLES
eH A R LES
~AN
PHILIP
DORP,
Maasdam , eerfien
eerfl:en
P
1I I LI P VAN
V A N DOR
p, Heere van Matlsdam,
Edele van Holland. Hij overleed in 1753.
1753, hebbende
uit zijn Huwelijk verwekt twee Zoonen:
nER DUYN,
ADAM ADRIAAN VAN nER.

's Grm'cnmocr,
Grm'enmcer,
'5

geboren IS JuDij 1716. Hij was Heer van lJ1aastiam,
lJlaasdam, Luitenant
nij
Kolonel en RItmeester onder de Guarde te paard;
Rhijnland; Oechts
flechts weinige weewee·
Hoogheemraad van Rhijnlanti;
ken was hij getrouwd geweest, met GE E R T RU Y
SCHltItPIH'ts,
SC
HEit P Bl'tS, wiens Vader Burgemeester te RotterFoorfekoten overleed, in
6am was, wanneer hij te Yoorftkolen
.am
het Jaar IIi39.
i39 •

I.
AD.\M PlIlLIP
DUTK,
J. AD4M
PHILIP VAN DER DUTlf,

.2.
DU\'tf,
lZ. ARNOLD JOOST VAN DER DU~lf,

Vrijheer van
Grnvenmoer, Heer van MfJfJstJam,
R'mklenoort,
's Gr"ve"moer,
MlNIstlam, RPnklenoort,
Delfland , Generaal
enz. enz. Hoogheemraad van Delfland,
C:lValIerij. Kolonel \tan
van het Regiment Guarvan de Cavallerij.
des Dragonders, federt
feden 10
JO Mllij '771,
1771, Gouverneur
van Breda, enz. enz. hebbende nog in Huwelijk de
T A VA N
Hoog wel Geb. Vrouw A N NAM A R G R l?
ETA
AARSSEN VAN 1I0MMELSDYI'.
SOMMELS1>YE. Hunne Kinderen
zijn :
zijD
I. ADAM

DUYN, (ADAM FRANCOIS
FRANCOlS VAN DER) enz.
enZ.

31
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------------------------------------------I.

A 0 AM

F j. A N

ç 0 15.-1

I1I

)2. ANN
ABN A.
!l.

~VAN DRIt
>VAN
DP.R DUYN.

3.

WrLLEM

en

Ii
I

CA R OL INA
4. CAROL

5.
s.

J deze

laadle ii
is jong gefiorven.
ge1l:orven.
Iaatfle

was de jonglle
jongfie
deeze was
cn van GE
0 E ER'
E aen
Y PI 11 TE
TER
S 0 N, en in leeven insgelijks Generaal
T RU Y
R sa
van de Cavallerij , Gouverneur van Breda, en Colonel
Colone!
van Ret Regiment Guardes te voet.

PHILIP
VAN
PH
I LIP V
AN

Zoon· van
Zoon'

DER
DUYN;
nE R D
U Y N;

A DAM V A N D l'
r R DUYN

Ten bewijze van den Adeldom van dit aanzienlijk Gellacht
Gellacht.•
dient, het geen men leest in zekere Aéte van Ridderfchap en
/and, ge ge even 10 Maart
Edelen van Holland en Westfrie 1land,
I602, waarin, onder anderen, gezegd word: " dat bij ou·
1602,
" de Registers van Holland word bevonden, dat die van v A N
D U Y N, van ouden tijden en buiten Memorie van Men.
" DER DUY
Ridderl11urige perfoonen, en voor zulke
" fchen, geweest zijn Riddermutige
" zijn befchreeven geweest, en ook gecompareerd hebben on.
" der de Ridderfchap, in de Vergadering der HeeT/in
Heerlln Staaten
" van Holland, en dat van die zelve Stamme ook gequalifi.
" ceerd houden, om de gelegenheid zulks vereifchende, als
" Riddermatige op dezelve Vergadering befchreeven te wor.. den." .,
nEP;
bet midden van
D uUII N
NB
E I!: IC, eene vrije Heerlijkheid, in het
Oostkapelle , niet verre van Westhoven
/Festhoven , op het Eiland Wal.
WaJ.
befJaat niet meer dan drie gemeeten,
gel11eeten, 133 Roeden
cheren; zij beflaat
Lands. Op deezen grond is een deftig Huis gebouwd. en wel
op de grondfJagen
grondflagen van een oud cn
en Ridderl11arig
Riddermatig Kall:eel. Zeer
aan deeze Heerlijkheid verknocht, ongroote voorrechten zijn aJn
Veere. In het Jaar 1350, was wo Lder andere het Leen van Yeen.
PRRT
Peere, eigenaar vall
van
FERT VAN nORSSl!Ll>N,
nORSSI!LEN, Heer van
vao ter !'eere,
NB
]{, Om zig te dekken tegen de magt en aanvallell
aauvallell
D uY N
B E E Jr.
zijner nabuuren, droeg hij, en zijne Vrouw H À DE\\' 1 eH, de
C 3
Veste
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Veste en Woning van Duynbeek, met alle haare getimmertenl\
getimmerten l\
op aan Graave WIL
\\' I L L
L EM
M DEN V, en ontving het, als een vrij
Erf/een, weder te rug, met alle de rechten, wel~.e ter
Feerq.
Erfleen,
Ier reer~
g~niet.
Men wil dat het oude
onde Kafieel
Kafteel van Duynbeek, al
ten ti.,de
ti.:de van KAR
KA REL
E L DEN
DE N GR
R 00
OOT
TEN,
EN, indien niet vroeger,
in wezen geweest is, ja,
Keiz~rlijke
ja. zelfs dat aldaar, als op eene KeizE!rlijke
Burgt. geld zou gemullt
gemunt zijn.
zijn, 't Is onzeker, wie,
w:e, vóór den
tijd van Heere WOL
WOLFERD
F E R D VAN
V A N BORSSELl!N,
B 0 R ss EL 1! N, Heer vall
val1
DuiJnbeek
Duijnbeek geweest is; doch dit weet men, dat het, even als.
Feer~ > onder een lIeer gebleeveu
deu dood van
Veert'
gebleeven is, tot op den
MAXIMILJAAN VAN
VAN BOUIlGONDIEN,
Infolven.
BOUIlGONDIF.N, uit wiens In[olven.
MAXIMILlAAN
Eoedel het,
het. in het Jaar 1567, bij naastillg,
naastÎ11g, gekoomen is
te EOt:del
aan F I LIP S 'Ju E
EN
N Ir, als
al, Graaf van Holland en Zeeland. Het
Kafieel was toen reeds in een vervallen ihm,
naat, Op bevel des
Kafteel
Koni:l:;s,
Duijnbeek,
Koni:1gs, die het gebonw niet verbeterde, werd Duijnbeek.,
JE IlRON
ON 1lop den 1 Otlober
Otl:ober van het volgende Jaar, verkogt aan JE
)1
lol U S DER
Dl!. ROL
0 L LR,
L E, voor 35
flS ponden vlaams en 5 fchellingen ; deeze
verkocht
het wed-:!r, in't
verlcochtherwed~r,
in 't Jaar 1572.
1572, aan l\I
MAX
X OU
DULIA
L I AJ\AN
NV
VA
AN
D U
U VEN é E,
vcrE, in welk Jaar het, wa~rfchijnlijk, door den Brand verteerd is. Ir. het Jaar 1591,
JS9I , werd het, van wegen het gemeene
Land,
V.nd, aan Kapitdjn
Kapit~ijn EL 0 Y, verkocht, die 8000 oude !l:eencll
fieencn
Dagen van DlJijnbeek.
Dl4ijnbeek.
deed opdelven uit de grond
grondllagen
Op den 20 April 1601,
1601) werd het Leen van deze HeerlijkA D !I JI A A
AN D
D.AA MIS SE, afllmnmeling
aflhuumeling van
heid vcrheeven op AD!I
D u VEN é E.
E, van wien het,
het) 2.9 Maij 161.},
I6(,} , overging op deszelfs Zoon AB
ABRAHAM
RA H AM DAMISSE.
D A MIS S E.
Op den 5 Maart 1637.
werd deze
i ve, door koop, een. eigendom van WIL
dezeive,
Wl L L
L E MBOREE
L, Pcnfionaris van Amfte.ldam.
Amjlelda.m. Bij
Rij erfenis kwam ver·
REE L,
Duynbeelr.., 12 Aug. 1669, aan deszelfs Zoon, den Heevolgens Duynbeek.,
Hee'
re JOHAN BORERL,
BOREI\L. die het naliet aan zijnen Zoon WILLEl\I
WILLEl\1
B 0 RI!
JAC 0 B11 11 aRE
EL.
R I! EL, en deeze wederom aan Heere JAC
0 REE
L.
Heer van Meerefiein,
A 111 fiel ,
Meereftein, Burgemeester en Raad der Stad Amilel·
dam, wodende
wodellàe zijn wel Ed. daarmede verlijd, op den 13
J3
Maij 1695. Naa het overlijden
overlijd~n van zijn wel Ed. werd,
werd. den
.24
ln. 1698.
1698, eigenaar van dez;: Heerlijkheid Heer 11Jj ALT H AA·
24 J
J au.
Zl\R BOREEL"Secreraris
BOREEL"SeCretaris der Stad Amfteldam;
ZAR
Amjleldnm; die dezelve.
dezelve,
op den 10 Feb. van het Jaar I7JS,
I 7I 5, verkogt
vcrkogt aan den
Heer AB R l\A H
HAM
AM D
J> U VEL
VEL A AR,
AB., Burgemeester der Stad .Mldll'it'd-

del'
de'-

P U
K,
»
u I N nEE I{.
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Je/burg. Eindelijk werd Duynbuk, den 28 November J742,
J 742,
de eigendom van den Heer en Mr. ABRAHAM DUVELAAR,
DUVELAAIl,
Rekenmeester des Lands en Graaflijkheid van Zeeland, Bewind·
bebber der O. 1.
I.lVIaatCchappij.
Maatrchappij. Het Huis Duijnbeek maakt thans,
tekelihg van db. lYfeertens,
volgens de tekelii"g
J.l;furtens, cene aanzienlijke vcr·
woning. Mfll
Mm vindt daarvan eene afbeelding, door M. Fostooning.
Pos[ani.
fani. In de verhandeling van eenige Zeeuw/è.'ze
Zeeuw/de Ofld!Juden,
Olld!tuden,
bladz. 1158,
S8, en vervolg. worden de Regteu
Regtell van Duynbeek.
naauwkeurig opgeteld cn
en aangeweezen.

Dur
aldns worden genaamd, die verbaazende, doch
Dut NEN; aldus
allezins nuttige
nutdge Zandheuvelen
Zandheuve!en>• metstal
melstal aan en langs onze Zeellrandell geleegen. Met je verfchillende
Hranden
verfchilIende gedachten der geleer.
den, over den oor[prong
oorfprong dezer benaaminge, zullen wij ons niet
ophouden; ook niet over den oor[prong
oorfprong der Duinen zelve.
zooncn: Inti/en en
billtle1l Dui.
Duicn binnen
Zij worden verdeeld in twee zoonen:
tien;
nen; beide
beidc zoorten vindt men in Holland. Te recht worden zij
als natuurlijke Dijken aangemerkt. De Geleerde 0 u T Hfl 0 'J.tfT is
van gedachten. dat dergeHjke
dergelijke Zandheuvelen
Zandheuve/en,, of Buitenduinen,
~an veele Stranden, van de Schepping
Schcpping der waereld
waercld af, aanwezig
geweest zijn. Vaster gaat het, het r;een hij verder zegt, dat
de Zand-duinen, door de hand des Ahn2gtigen
Alm~gtigen , als paaIen
of dijken, langs de Stranden, ter
tcr beteugeling van de olltluimi.
onfiuimi.
ge Zee,
Zee. gefield zijn.
Zeer zeker is het. dat fchoon 'er, van de .schepping af,
zulke Zandheuvelen aanwezig geweest zijn, veeIe. echter, het
zIj men dezelve Zandbanken,
Zandbank/!/l, ZNnd!zeuvden
Zlmd!zcuvelen of Binnenduinen
Boeme,
noeme, in laatare
laatere tijden, door geduurige, en zomtijds
zomti;ds zeer
aanfpoe1ingen, door zwaare watervloeden en fiormwin.
fierke aanfpoe.Lingen,
den, zijn voongekoomen,
voortgekoomen, daar dezelve voorheen niet waren.
nog voortkoomen en ook weder afneemen.
aflleemen. IIet bewijs daar.
van ziet men ter plaatze, al waar,
waar. onder eenige afgezli1lde
nfgezll1lde Duinen, goede Weilanden gevonden worden; onder andere ook
r.en,
Hammen van boomen, huisraaden enz., :11
al hetwelk, door zwuare
zwaare
aan de
watervloeden,
watelvloeden, daaronJer bedolven is. De Lus.thoven,
Lusthoven, :lan
Duinkanten
DuinkfJl1ten geleegen , als Z~rgvlfet,
Zorgvlfet, de Kreidberg, Duinrel
Duinrel,,
fn
6:n andere; j:l
ja ook de Stad Domburg
Dombtlrg in Zee/elJd,
ZeelolJd, door afgrta.
\'inge der Binnenduinen aangelegd, en
\'mge
eij veellaager
veel langer dan de BuiC4
uno
teu·
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tenduinen liggende, kunnen insgelijks ten kla:trlle
kla:ulle bewijzen,
dat er Binnenduil1l!1l, door fiormwinden
overfh0omingen.
fiormwindcn el} overllrûomingen.
veroorzaa!<t,
veroorzaa!([, en daardoor verfcheiden vrugtbaare Landen met
Zand zijn bedekt ge .vorden
Norden Inzonderhlûd
Inzonderh@id dient hier bij te
worden aangemerkt, hoe alle deze Landen, -aan de Noord zee
T US
s Geboorte,
gelegen, .eerst naa eH RIS TU
Geboorte. van tijd tot tijd,
zijn bedijkt geworden, en dat bijgevolg dezelve in di;
de: '1oorig~
'/oorig~
Eeuwen onbedijkt lagen,
lagen. Hier aan moet ook worden toege.
fchreeven,
fchreeven. dat zommige
zammige vlakke Landen nog veel laag er dan
de Zee liggen. Uit welk alles men Iigtelijk kan begriJpen, dat
de Almagt, door middel van de Zee, en derzelver overllroooverfiroomingen J die Zandbergen of Duinen heeft
beeft doen te voorfehijn
koomell, en als zo veele wallen en borstweeringen, met do
]women.,
daar buiten aamiggende
aauHggende verdubbelde Zandbanken,
Zandbanken. te!!t::n
te!!t:n den
aanloop van de anderzins al vertlindende
vermndende Zee, heeft
beeft doen pal
fiaan. Dat het Hollandsch Zeellrand,
Zeefirand, voortijds,
voortijds. zonder Duinen, en dus van het Noorden naar het Zuiden gamsch
ge.
gantsch open geweest is J tracht men te bewijzen, uit TA Cl T '1q S eerfle Jaar..
"Otle;
bock; doch anderen zijn voor het hier bovengemelde gevoegevoe·
len, nameliik dat de Duinen van de Schepping af geweest zijn,
en den Hollandfchen Oever omringd hebben. Doch die niee
van deeze gedagteIl
niet,
gedagten zijn, ontkennen het, echter, daarom nier.
dat ze een gewrocht van den Schepper zijn, als of ze door
menfchen handen daar gefield waren. Dit zoude een domheid
zijn, die zig zelve tegenfpreekt; die zelfde Almagt, die
bij de Schepping de Duinen kon formeeren. heeft ze ook van
VUll
tijd toc
tOt tijd kunnen daar fiellen,
llellen, en ook weder geheel wegneemen , zo als op het Eiland Goeree, daar dezelve geheel weg"
gefpoeld zijn, te zien is.
In Holland;
Zeer groot is het getal der Duinen. in
Hoiland; wij zul.
len ze kortelijk opnoemen Beginnende van het Noorden,
ontmoet men Texelduin , HuisduiflSCh
Huisdui11SCh Duin,
Duill, aan de zijde van
het Marsdiep Camper Duinen, gaande landwaarts iD
hl zig veree.
lligende met de Pe/temer
Pette11ler Duinen,
Duinen. en !lan
lian de alldere
andere zijde met
Sçhoarl Duin, Petteme1'
Sçhoorl
Pettet1Juo Duinen, langs de Zee firekkende
flrekkende aan
de Camper Duit:, Sdoo!n'
Sc,'too/et° Duin, paaiende aan de voorfz. Du;tU'n,
DI/in, en voorts opwaarts
tien, van Camp tot Berger Duln,
opwaarts,J tot
to'
tan de SchooIer
Schooier Kerk, met cu
en benevens de binnelaudfche
binlJe1auctfche wei.
weiden,
deo t
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den. en eenige Bouwlanden tot aan de Geest. Hier aan paalt
be~int het
bet Berger Duin,
Duin. loopende tot aan II1mmenummer
Jl7immenummer
en bel:int
!laaf Zee. Het Wimmenummer Duin
Dt/in begint aan Ber.
Duin Ilaar
ger Duin, loopt westwaarts tot aan de Egmonder Duinen;
van daar komt het in de Heemskerker en Wijker·
Wijker - Duinert,
Duine:z,
die zig uitfirekken tot aan die van Brederode.
Breuerode. Na deze nadcrt
nadert
Langevdder , Luchter, Noordwijker en Catwijker
mcn
Calwijker
nlen Langevelder
Duin, met de Zeepe!
]Juin. tot Berkhij
Jlerkhij en ttrasfenatlr
lJ7asfenaar toe,
toe.
Zupel IJuin,
Op deze volgen de Wasfenaarfche
lf7asfenaarfche Duinen, met het Berken·
rijs daarin begreepen, met de Oost-Duinen;
Oost. Duinen ; firekktllde
firel-;kt;nde zig
deze meestal langs de ZeeJlranden.
Landwaards ingaande, van Haarlem naar het Westen, vindt
Kermerheek
men eerst de Duinen van HeemJlede, loopende tot Kermerbeek
toe. Daar:tan
" GravenDaar:lan volgen eenige van minder belang, als '.
Duf/nken. dsfekken,
Asfekken, en Lisfer Duin,
DIlin. en
berger, Houter , Dui/nken,
de kleine Si/ek: alverder , NoortlwijkerholJtter
Noortiwijkerhoutter DIlin,
Duin, RaaphorJler Duhl, Braesbroek, Blanket1burg eH eenige andere. Van
Scheveflinge
d~s
Scheveninge af westwaarts, komt men in MonJler Duin en du
Capitels Duin, en eenige. anderen tus[chen
tusfchen Voorfchoten
Capilels
fOorfcltoten en

Yoorburg.
fOOI·burg.
Hollandfche Duinen, lOt
De omtrek van deze Holland[che
LOt vlak Land gerekend, word begroot op vijftigduizend Morgens.
In vroegere tijden, plagt
plagl men, meer dan tegenwoordig, afte·
landen,
zanden, met oogmerk om deze fchraale Zandbergen in aange.
naame Lustboven
naamc
Lusthoven,, en vrugtbaare Zaai,· en Weilanden te verandeJaarJ46r,
ren. De konst van afzanding, wIl men, zou eerst in het Jaar
J46r,
door een oud' hoveling van F I LIP s bijgenaamd DE GO EDE,
E D Et
XXIX Graaf van Holland, uitgevonden zijn. Om voor·
voordeel te doen met deze zijne uitvinding, liet hij zich aandienen bij de Gasthuismeesters te Haarlem, aanbiedende , hun
zijn geheim, waarvoor het Gasthuis met 1000 guldens Jaarlijks
kon bevoordeeld worden.
worden, te willen mededeel en , mids zij
hem, geduurende zijn leeven , een
Jaarlijksch onderhoud toelei.
eenJaarlijkschonderhoud
genooten zijnde, verzogt hij
bij van den Graaf,
den Het verdrag gellooten
ten behoeve van het Gasthuis,
Gastbuis , alle de Duinen,
Duimn • geleegen tusfcbell
tus[cheu
het Haarlemmerhout en 'e Gerecht; bij een openen brief van
5 April
Aprl! 1461, werd hem dit toegellaan.
toegeaaan. Hij gaf hier van
tien ~
kennis
C5
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------------------------------kennis aan de Gasthuismeesters , en deedt hun ll:lnwijzing,

kennis aan de Gasthuismeesters , en deedt hun ll:lnwijzing,
hoe zij de afzl?ndil1g
afzC{nding konden aanvangen, en het zand :::\11
a:lI1 de
KoopIi~dell
Kooplieden van /lfll/fe1dam
Awfle/dam voor ballast verkoopen. Die vau
yall
Rhijnlalld volgden wel haast dit voorbeeld;
voorheeld; waar
'\-vaar de
deor
Rhiinland
or zij
·s Lands inkoml1en
bevoordtelden. Dewijl veele
veelc Duf.
inkom{1en merkelijk bevoordeelden.
1UI) zeer hoog en !lei!
fiei! waren, en a:l1l del1 Zeekant lijnrecht op
net water (londen,
!londen, zo dat Ilezeive
:13n wasfcn, maar
het
pezeive niet konden :13nwasfen,
daag!ijl\s met fpringvJoeden
fpringvloeden van onderen werden uitgeholt,
uitgehalt, en
èaaglijlls
ncderfl:ortten, en vervolgens door de kracht des waoalzo ncderl1ortten,
Iers, met de Noord en Noordwesten winden, afdre,ven en
ters,
Zeewaards infpoèlden. werd al bij oude wetten daartegón
daanegón gewaakt,
waak
t, en bevoolen , de hoogten en groole wellen van de Dui.
l1en
eene einde tot het
bet andere,
andere.
nen Landwaarts aftekarren , van h~t ecne
Jaatende of brengende die tot een behoorlijke hoogte: dit
Jaatcnde
ontnestelen. Om het verfiuiven
verlluiven van
noemde men de Duinen on/nestelen.
Jlet afgckarde l::nd
JJet
z::nd te beletten ~ werden, op fommige plaatzen •,
muuren van 9 a JO voeten hoog, vier kareel en dik gemetzeld,
als mede de ::fgekarde,
Duinen, van
afgekarde, verbreede en onmestclde
onmeste1de Duinen)
beneden, met goede Helm en andere ruigte digt
djg~
boven tot beneden.
beplant.
ren allen tijde, d!jar
hebbe.,
Hoe vlijtig men, ten
d:):1r tegen gewaakt
gawaah hebb&?
men heefr.
heeft. echter, de verl1uivilJg lliet kOllneu
kounen verhinderen, zo
als men wel gewenscht hadt.
~ls
Van hier, dat deze zo nuttige Zandbergen. van tijd tot tijd,
1:lllgs de Hollandfche Stranden, op veele p!~.atzen)
p!aatzen, en bijzonlangs
hoeft van
val) HoI/nIJd,
Holland, merklijk afneeder aan den ZlIid'Westeiijken
Zuidwestelijken hoc"
aflleeStrandel1
men. Het nadeel hier van, en de vermindering der Stranden
zelve. hier uit oI1ll1aande,
Ane1l1aflt. in zijzjj.
onll1aande, kan men zien bij Anemaat,
ne A:n:m.
Aar.m. over den Hoek van Holland.
Dit is,
is. onder andere
andere,1 de reden van het
bet uitvaardigen van veele
Plakaaten cn
en be\'clfchriften
bevelfchriften van 's Lands Hooge Overheid ~
tot het doen van Helmplnnting,
Helmplanting , enz. te vinden bij MER U L A,
in zijn Traêtaa.
tie Wildernis/en, en in C A
A u's Groot
Plakaat Boek.
Eene zeer geleerde verhandeling over deze HelmpJanting
He/mplanting en
andere middelen, ter voorkoming van de vertl:uiving
ver!luiving der Dui.
1\1 ENG
E L WE R l{ van de Algel1Jeen~
.Algel1leen~
nen, vindt men in het MEN
GeL
Fa.

"'In

n
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rader!tmd(che letteroefeningen
raderland(che
Letteroefeningen , I Deel, bI. SI,
8 r, die niet al·
alleen verJien~
verjien~ geleezen , maar ook de opgaave ,I daar iu gedaan,
gedaaa,
in
ia 't werk gefteld
gelleld te worden.
Va·
Verfeheiden zeer kundige Mannen en beminnaars van hun Va.
Verfcheiden
derland, zijn reeds voorlang van oordeel geweest, dat de Hol·
Hol'
be:nvaa 'lfie
ilire weide
landfche Duinen, met groente beplant. de be~t\vaa
van de waereld, voor twee of driemaal honderd duizend
dl!izend
fehaapen, zouden zijn. 0nderlleld
Onderf1:eld zijnde, dat, op de ruimte
fchaapen,
Van vijftig duizend Morgens, op ieder lVlurgen,
Morgen, 4 of 6 ièhaapen
fchllap Jaarlijks
zouden kOllnen geweid worden; en dat ieder fchaap
drie ponden wol uitleverde, zouden Qnz'~
QIlZ'~ V'lderian
V.1derian iCche
Wche Weverijen
genoegzaam VJll Wolie
Wolle voorzien worden. Men leeze hier over
,'an eenige Proeven, ten
te1J bewijze dienende dat
verder, de opgave van
,,~eie van Hollands Duinen, die g$l1tsd
gantsd nutteloos Itdig
vu/e
IIdig legleg"
gen, met weinig kosten, tot' gro9ter voordeel zouden klmnen
kunnen
,'erbeterd
,'crbeterd en gebezigd
Ifebezigd 1Vordm,
wordell, dan
dali tot nu toe plagt te {fe/le·
jclzieám,
jclziedm. genomen in den Jaare
Jaure 1172,
1772, 1773,
1713, 1774 en 1775,
en met een ongemeen goed gevolg ten
teil uitvoer gebragt ; blijLdden bij Heiligert
Heiligere
kens de uitgaave , daar van gefchied te Ltiden
en Hoog!1raaten
Hoogllraaten 1l voor rekening van den Autheur,
Aurheur, in het Jaat
1775- Ook zouden de Duinen
Dllinen daar door meerder van Konijnen ontbloot,
ombloor, door het geduurig zaaijen en planten van hei
ligtelijk kannen
konnen groen gemaakt, en de ver!1uiving
verlluiving belet
worden. Behalven het voedzeI voor de fchuapen,
fehaapen, zou 'er
een genoegzaam aanta!
aantal van ander wild kunnen worden aangefokt. Dit te werk gelleld
ge!1eld zijnde,
zijnde. zou ongelijk meer voordeel
aanbrengen, dan men thans van de Konijnen trekt, tegen wel!{er
voor.
ker menigvuldige voomeeling, meer dan eens, heeft moeten voor_
zien worden.
WiId~rnisfen, als BosB(}s.
Het opzigt over de Duinen en andere Wild:rnisfen,
hehoo~t aan den Opperhoutvester
fehen, Waranden, hehoo:t
Opperholltvester.• Luitenant
floutves/er, 1I1eestuknaapen,
floutves/er.
lJfeesurknaapen, Rentmeesters, Clerquen,
C/erque1J, Deurwaarders.
waarders, Duinmeijers en Kodélebeijers,
Koddebeijers, volgens den inhoud
der Plaka:uen.
Wildernis fen, alle te
Plaka:uen, gemaakt op het !luk
iruk der Wild(!rnis
vinden tot voor het jaar 1605, bij MeruIa
Meruia •, en daar na in 't
Groot Plakaatboek.
P!akaatbotk.
Tegen de Noordzee zijn de Zeeuwfche
Wnlcheren
Zeeuwfehc Eilanden, Wa/deren
en Schouwen, ook van Duinen voorzien; doch niettegen!1aunde
niettegenllaande
de
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de Relmpla1Jting, neemen zij insgelijks, van Jaar tot Jaaf,
Jaar,
merkelijk af, t!n
en vereis[chen dus eene allernoodzaaklijkfie
allernoodzaaklijkfte voorzorge. Het getal der KoniJnen, bijzonder in 't Land van
Schouw~n, is insgelijks zeer menigvuldig, en hoogst naSchouwtn,
deelig voor de Lmdlied~n.
LA\1dlied~n. Alle de Zeeuwfche Duinen
behooren aan de Graaflijkheid, en worden in acht gedeelten verpagt; de aanbetleedill'lell,
aanbet1eedin~en, zo van het Helmplan'
g.:fchied aldaar
ten als van het toezetten van de trekgaten, g.;:fchied
door de S:aaten der Provintie of derzelver Gekommitteerde
Raaden,
Raaden. door den Rentmeester Generaal van Zeeland Beoosten
Schelde, den Opperdijkgraaf van den Lande van Schouwen, als
Officieren van de Duinelz,
Duinen. die zig daarbij bedienen van den
Gezwoorenen Landmeeter van die Provimie
Provintie In de Friefche
Frie[che
])uinen vindt men dezelven nergens zo menigvuldig als in die
van 't
'c Eiland Ameland. Ook aldaar zijn de Buitenduinen uiet
bekwaam, om de Landen voor overllroomingen te beveiligen;
dit gebrek moet door Dijken vergoed worden.
Zie MERULA, eAU,
CAU, BOXHORN.
BOXHORN,
en andere.
DU
u 1 NE N, (1 A N B A P T rr S T v A N) gebooren te Antwerpen.
in het Jaar 1620. Tot Jaaren van onder[cheid gekoomen, werd hij
een vermaard Kunstfchilder. Voornamelijk muntte hij uit in kleine
ponrtraitjes , en andere zaaken,
zaaken. die hij met waterverf konl1:ig
ponmaitjes
kOll!lig
op papier, perkament of ivoor, wist te maaken. Zelfs aan
Vorllelijke Hoven, werden zij met graagte ontvangen.
omvangen. Hij
fticrf
roem. in zijne geboorteftad,
geboorteilad, doch onzeker
flicrf met roem,
wanneer.
11 Deel.
Zie HOU BRA KEN, 1I
D UI N II E L, eene Lustplaats in RhijnllZnrJ,
RhijnlanrJ, onder WasfeWlZsfef2allr.
flaar.
W • L, een Heerenhuis in KennemerllZnd,
Kennemerland , onder Ben.
D u 1 N WIL,
nebrode.
flebroek.
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V OOR
een ikerenhuis
J7etu'I'Ie,
D u IJ S TER VOO
R DE,
D ]1;, weleer cen
Hcerenhuis in de Pélllwe,
Twello.
na bij Twell().

D u Jr T S CH
eH E HU
H U IS, (Het) is een oud en deftig gebouw,
gebouw t
Du
/laande binnen Ult'ecru.
UIt"eCru, aan de Westzijde der Stad, digt bij de
(laande
/lrekkende met zijne tuinen tot aan den
St. Marien plaats , firekkerrde
afgetl:he1den door een hoogen
wal. Van den Straatweg hi~ het afgelèhelden
Muur. waarin een Poon
wapenfchilden van
Muur,
POOrt is, verfierd met de wapenfchiiden
Duit[che Ridierorde, waar voor dit gebouw gefiicht is.
de Dultrette
Van binnen is het voorzien met zeer ruime vertrekken. Ieder
Ridder of Kommandeur van de Orde heefe daarin een Kamer,
waarin hij, als het Kapittel vergaderd is, zijnen intrek neemt.
Behalven deze vertrekken, vindt men in het zelve een Gehoorverfierd met de afbeeldzeis
afbeeldzeIs der Ridderen.
zaal, eene Eetzaal, verlierd
en eene ongemeene groote Voorzaal. Het gebouw dient insgeinsge.
Vor/len en aanzlenlijke
aanZIenlijke Heeren. Voorlijks ter ontvangst van Vorfien
heen ftond
hetzr1ve naast eene groote Kerk, waarvan, echter,
ftood hetzelve
tegenwoordig zeer geringe overhlijfzels te zîen zijn.
l:>tlITSCHE
De oorfprong der »u
lTs C HERRIDDEREft
I D fl ERE 11 kan mét geene
zekerheid bepaald worden; de geleerde MAT TTH
H E U s wil dat
omil:!án zijn in het Jaar 1190.
1 J 90.
Zo veel is zeker
Ze>
dezelve ontfiaan
dat de Orde is ingefteid, ter eere van MAR
lil A R I A; dat bij de opHoo(dhuis zou zijn re
te Jeru/aJerufa.
werd, dat het H()()fd!1uis
richting bepaald werd.
tem, en dat de Ridders
lem,
Ridtlers zouden verpligt zijn. het Land te beCe/eU/miS de III
lIL
fchermen tegen de Ongeloovigen. Paus CeIestintiS
bevestigde deze Orde, in het Jaar 1492: van toen af werd zij
de D u lTS eRE
C Il E 0 R D
DE
E genaamd, en zeden,
zedert, door verfcheiden Koningen en Vorfien,
Vor/len, met aanzienlijke goederen en vooreerile Meester van deze Orde was,
regten begiftigd. De eerfie
een v~ij
vrlj Edelman, HE
HEN
R J K VA
VA N W
WAL
POT
N RIK
A LP
OT genaamd; zijne
Opvolgers droegen naderhand de naamen van Hoog-Meesters
Hoog.Meesters
en Groot Meesters.
De goederen der Orde, die in zeker Landfchap of Sticht ge.
waren, of, om eigenlijker te fpreeken, het bewind over
legen waren.
dezelven,
dezel
ven, droeg al van ouds den naam van Balije of Komman.
KommOfJ'
Jeurije;
KommanJeur;je; die het Opperbewind voerde, heette Land.
Land· Kommnndeur. Na haure komst in Pruisfen in 't Jaar 1226, bezat de Or.
de reeds
yan U/redt,
Utreçlu, en had dus
reed~ goederen in het St;r;ht
Slicht vlln
dHS ook
ee·
ce·
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eenen Land Komma11deur
Kommandeur over de Balije van UI:·echt.
UI:"echt. De
eerfte,
ierfle, die dit ampt bekleedde,
bekleedde. was lt.h NT H 0 NIS V hA N LR.
L E.
DER SAK E van Prinshage, die, omtrent het Jaar 123°,
DERSAKE
u30, het
eerne
eerfle Ordehuis aldaar fiigtte,
fligtte, volgens onder(hande
onderihande aanwijzio~
aanwiizil1~
van een Handfchrift ("'), onder mij berustende.
Wat

-------------------- - - ----------------(') HET RIDDERHUIS
RlDDERHUIS

VAN DE

DUITSCHE ORDE.

Stond we!
wel ter
eer buiten de Stat!
Slml bij de St. Geertruijdekerk.
Ceertruijdeleerk,
maar bet is in dm 'Jaan
'Jaare 1345 i/I
i1) de belegering tier Stad
1J1aar
Uitregt doo,'
Ui/regt
doot· Willem
Wil/em de lf7.
IV. Groave
Croave van Holland te meerendeeIe verwoest. 'Paar
WiJar na Jall
Jan van .drkei
Arkel Bifchop Mn Utreijt
Utrci!,t die
zeeleere {am
fom me
Ridders in plaats bimJen de Stad voor een zeekere
{{elds
gelds heeft tlangeweefen
aangeweefen volgens inhout van de volgende brief.
In de naam des Heeren Christi. Jan door Gods genade
Blfchop
flan
Bifchop te Uitregt ter eeuwige gedagtenis zij kennelijk aan
alle,
von St. Maria der Duitfche
Duitfthe Order,
alle J dat het Gasthuis Vtm
'1Ioorheen
ge mUUl"en
ger Stad Uitregt
muuren der
Uitrtf:t geheel
voorheen gelugen buiten de
voet gehragt
geb ragt en geruineert
gerllineert is, zo wel de
ge Kerk ats
als de
onder de voa
reguliere plaatfen
oQrfaken,
plaatfen , en dat om zeekere voornaame oQrj'aken,
het niet goet ""eezen
weezen zoude nog 1'oor
l'oor on.,
on;, nog voor onfe
or.{e tUl'
tla'
komelingen,
Komelingen, nog voor onfe Stad Uitr~gt, nog
,log voor de Provin.
Provintienal,
tieaal , en broeders van het gelegde Com'ent: en dat
dM in teegen.
teegendeel het zeer gevaarlijk zijn zoude,
za-ude, dat het genoemde huis
dec!
op dezelfde plaats herbouwt wierd, zo hebben wij voor de
Eere Gods, des Heijligen
Heijtigen kruis, en de genoemde We/gelukzaWe/gelukza·
lige Maagt en na dat wij wel aandagteltjk
aandagtelijk over/eid
overieid htblWI,
hebhen ,
uwe onle lierc
tlwe
/ie)'e Prooflen Pre/aaten
Pre/aa ten en Capittelen
CapitteJen van de
groote Kerle,
SalFator,, van St. Pieter, van St.
SI.
Kerk, van St. Salvator
'J'an C1Z
vtJn Uitregt , met haar
CI1 1'an St. Maria, alle Kerken van
')'an
genoemde toeftelllming
toeftelll112ing gelijk mede die van het gezegde Duitfe
gefloemde
Huis verkogt voor ten zeeleere
zeekere lamme
[omme geMs,
gelds, aan
atJn om tot ge.
bruik
hruik van onltl
onl(/ Bifchoplijke
Bifchoplijkt Tafel te betaaien , zo hebben wij
oor[tJak 1'an
van die verkoop geleverd,
gelevcrd,
als gezegt verkogt, en ter oorj'aak
en in erfenis overgegeven in grond.
grond, voormaals beh60rd
behuord heb.
lende
/;ende aan onle gezegde Bifchoplijke Kerk, 'Welke
welke grond gege.
leelu-
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Wat de verKiezing d~r Land. Kornrnandeurs aauga:at; van tijd
tot tijd, is dallrin
da~rin merkelijke verandering voorgevallen, bijzonbijzon~
der

-------------_.-----------~--,leegm
piaats gCJ1rJf17nt
Jeegm is in
;";z onze
IJnze Stad Uitrecht
Ui/recht op
IJp de plaats
genaamt Spr!tgwIjk
tusfç!Jen de wcg
Capitte: l'aJJ
valJ de gezeg'
wijk tusfohen
wCg of... ~',1II
~'tm het Capitte!
ge:::;er;'
yan St. J~lari(J
jJlaria aan da
eene ende grond
grolJd vtin
yal1 5'a;1
Jan
de Kerk van
de !?ene
LtJndikroon
regt alm
andere zijde, TJJet
Landikroon Burger 1'an
l'an Uit
Uitregt
atilJ d tindere
met de
gebouwen boome'J
boome!) 'Weegen eigendommen. en al het geen daar
"tm af !zankelijk
dezeIJ'e behoord
Izankelijk i.; alle deefe p/aatfe zo als deze/Fe
hebben aan
aaJj Ol1fe
ol1fe gezegde Bifcoplijke Tafel, hebben wij gege·
gC!Je·
"en
met inzigt dat de voorfeide ProvilJtiaal
ProvilJtiaol en Guste/tjke.
ven 7nl!t
Getste/ipe.
met ol1Jê
tegetlwoordig
onJê toejlem1l1ing
toeJlemming en verlof, dat wij hoar
haar tegenwoordig
defe tegenwoordige "riff,
brief, om 'P
toejlafll/, met
toeJlar/ll,
me! deft
,p dezelve grond
te
tI! mogen bouwen een Kerk, een Kapel,
Kape!, Oratorium, O/ficien
of reguliere plaatfen tot het Convents
Com'ents behocft,
behorft, en dat wonwon'
neer zij het zullen
doen, gelijk ll1eede
meede om een Kerkhof
zul/en willen dom,
heen Yrije begraafplaats
hegraafp/aats te hebben, Orgelen en Klokken.
Klokken, beo
houwem het regt der Kerkel1,
Kerken, uit welkers
we,kers gebied tJ;W
men Ug·
Lighamen bret7gen
tI! begravetz.
begravel1 , Om
Om de lI!isJie It!
bret7getz mogt
mlJgt om hier te
te
hedienen,
en andere Godddijke dienjlen
doen; eijndeJijk
eijnde!ljk
hedienen. (!IJ
dienJlen te dIJen;
dat het
toege/laal1 zal zijn, M
,/tet haar volko111m
volkomm toegeflaan
:;0 in het gl!tnCC1Z
gemcc1!Z
als be:r.onder,
óezol1der, om hui
ten prejuditie
vtm de Parochie Kerk 'e
,~
buiten
preJuditie Vat.
oeffenen
oeffenin he.t
hM geene mw
men weet overeen te komen arm
fla/J dl!:::;~
dez~
Geestelijke
zij door ge'Wormte, regt of voorrt:g!.
Geestelifke order, het ZIJ
voorl'l:gt.
on[e mag! is door het geen 'Wij voor zo veel bekent e1J in on!e
woone regt,
over op
,'egt, dragen Ol'er
()p de gemelde grond
grol1d het gencemde
gem:emde
geruineerde C011vent
~'ool:regten "rij el1
Conl'ent met desu/fs
deszelfs Yool:regten
eIJ eijgen"
dommen, in getuigmis
getuigenis 'VIJn
van 't
" welke -wij
wij Jan Bijèltf)p
Bifc.hf)p 'Van
van
Ui/regt nodig geoordl!eld
Uitregt
geoordeeld hebhn,
hebbm. onfe l'egtte
regfte te lzlmgel1
haiJgen tli!1J
tlt'!1l
van ge:zoe:l!de
deze tegel1woordigen. gelijk mede de :::;egel~
zegel~ 'Van
geuoe:l!de
KerkeIJ,
yoorfeid "tllJ
Kerke!], en
elI 1rij
wij Pre/aten
Prelaten en
el1 CapirteJen
Caphtelen voorjèid
"011 Oi/j".!
0/1/<1
hOl'engem.
dallfe/l'etl
bOl'lmgem. [{erken
Kerken hebbe!!
Izebbe!! oIJfe
ollfe zegels gehangen aan denfelven
brief. gedaan
ga!arm in 't Jaar na
n/1 OllfeS
o11fes Heerm
Heeren Geboorte 1346,
l346,
dm
jm üwsten
laas ten dag det
der mat/1UI
matJ1:d dugmtlls.
dllgllstus.
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der ten tijde van Keizer KAR E L Tl E NV, voornaam lijk nna
de Reformatie. Want Ilaa
naa deze gebeuwmis deden zij
geen Kloostergelofte meer, zo als voorheen gebruiklijk was;
oppergeug aan zich zelve;
zei ve ;
ook trokken 's Lands Staaten het oppergezdg
reeds in 't JJar 1580, benooten
benooren zij, het bewind over de Geestelijke goederen, en, onder anderen, over het Duit/èhe Huis,
te aanvaarden. Aan den Land Kommandeur werden de noodi.
noodi_
Infirut1Îen ter hand gefield, en van toen
verge Inllrutl:ien
wen af aan geene vcr·
omvangen. dan de zul.
kiezing gedaan, of leden in de Orde ontvangen,
ziJn.
ken, die men wist. Hun Edele Mogende aangenaam te zIJn.
Eer men wt
tot de verkooping van eenige goederen overging
moest de goedkeuring der Staaten gevraagd worden; gelijk
tnoest
blijkt uit den Verkoop van de Ambachtsheerlijkheid, West,
gefchied, en
iU1641
Hoog eu Latlg-Raaven, in hêtJaar 1643 ge[chied,
eniul647
en 16+B
164tl bij den verkoop van 't HUIS
Huts te Dieren. De goederen. tot de Balije van Utrecht behoorende • zijn onder de
deren,
Ridders verdeeld; ieder van hun trekt daar van zijn aandeel.Van oudsher,
oud1her. plagten
plagt en de Heeren Ridders vrij te zijn van .ie
gemeene Lands lusten; doch naa de Kerkhervorming en daar·
Regeeringe. zijn hunne goeae.
goede_
op gevolgde verandering in de Regt!eringe.
ren, gelijk die der andere Ingezeetenen, áan
:tan de gewoone en
buitengewoone belastingen onderworpen.
befiaat het GenootCchap
GeOootfchap der Riddereb.
Riddereb van de.
Tegenwoordig befl:lat
ze Orde uit een Land - Kommandeur en tien Kommandeurs t
van welke één CMdjutor
CQQdj utor is. Voorts nog uit twee Jonkers, die,
echter, geene vooroeelen, maar wel een klein douceur.
onder den naam van rustgelden , uit de inkom11:en genieten.
GenootCchap ééu
ééo Rentmeester, die het Huls
Verder heeft het Genoot[chap
bewoont, en een Secretaris. D.:
D;;: gemelde Land
Land·- Kommandeur
en de Coadjutor genieten de meeste voordeelell, zijnde
zjjnde de
laatl1:e gemeenlijk Kommandeur te l)ieren op de re/llwe.
laatfie
Fe/uwe. In
het Jaar 1647,
kogt Prins WIL L E M DEI I, deze goec)e.
1647 ,kogt
fomme, op 700 gulren voor 47,000 guldens; welke [omme,
dens na, belegt is aan ûbligatien ten laste van de Provintie
Utrecht, van welke de Kommandeur de inkomfien
inkom11:en rrekt,
trekt,
gelijk ook van verlèheiden Landerijen, die nog heden onder dezelve behooren. De negen andere Ridders zijn
zjjn KO;1l.
Ko;u_
man·
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mandeurs
lJfaadand, te Rlzeenen,
malldeurs te T/tid, te il1am!and,
Rlzeenel1, te Leiden, te
Katwijk op dfJft
don Rliijn,
R/iijn, te Scho{)ten,
Schoofen, te D{)esburg;
Doesburg; te Sr:/tellttijSc/JelluijJIIJiddeiburg en te Schoonhoven.
tien;
nctl; te lYJidde/burg
Ieder Kotnmt111dettr
heefe regt, om,
om. QP de vergaderingen der
Kommandeur heeft
Ridders; cenen Edelen Expel'lant
Expet/ant of Opvolger voorte!laan, en
in de Registers der Orde te doen illlèhrijvcll,
in!èhrijven. De Laud
Land Kommandeur, echter, heeft het regt om tWee
twee perfoonen vaoTtevoone.
fiellen,
Hellen, en zelfs nog een derden, in de plaats v:m ieder Ridder ~
die yerzuimt
yerZl1ilht iemant te opperen. Tot Jonker mag niemand
worden aangenoomen, dan die zijne adelijke
ndelijke geboorte, en we!
met
blet vier Kwartieren,
Kwartieren. twee van Vaders en twee van Moeders
zijde,
zijde f kan bewijzen, door eene verklaarhlg
verklaarillg van befchreven EdeEde.
len, door derzelver Secretaris,
Secretaris. of Griffier
Grimer ondertekend. Zelf:!
Ze1f3
mogen zijne Kwartieren met geeue
geene bastaardij befinet zijn, enz.
Wijders moeten allen,
a!len, die als opvolgers ia
in de Orde befchrevell
v~n den Hervormden Godsdienst, en
worden, belijdenis doen VQn
etl
betaal en 100 Dukaatell aan de Orde. De oudfte
oudfl:e Expefttltlt
Expeëtant '
word Jonker, bij het affterven
affl:erven van een Kommandeur,
I{ommandeur, mids
vooraf daartoe bekoomen htbbende de goedkeuring van hunne
Edele Mogellde. Wanneer een Opvolger Jonker \\'ordt~
wordt,
betaalt hij wederom zekere iomme
fomme aan de Orde, zonder dat
noch de Expeétamcn,
Expeétanten, noch de Jonkers, eenige voorMe\cll
voordee!Cll
trekken uit de goederen; de Jonkers, gelijk gezegd is,
is. genieten alleen eenige rustgelden. Reeds op den ouderdom
van drie Jaaren, werd de 13atstoverleedene
batstûverleedene Stadhouder, w H.I LLE MD
LEM
DE
E IV, in 't Jaar 1714, als Expeél:ant aallgefchreeven,
aangefchreeven,
zonder dat hij, echter ooit Ridder geworden is. M~t
.M~t vede
anderen, voor en !laa
náa hem, deelde hij iuhet
in het zelfde
zelfLle iot.
Alle de g~bruiklijkhedei1,
g~bruiklijkhedeil, die weleer bij de Inftelling
Inl1clling van
een Ridder plagten in agr genomen te worden,
wordclI, als ook het
dmagen
draagen van het Ordegewaar , zijnde een wit kleed, met een
zwart kruis belHkt,
2wart
befiikt, zijn al voor lang afgefchaft.
afgefchafr. De Land.
Kommandeur, de Kommandeurs en
eu' de Jonkers, draage 1'l tban!
thans
alleen
aHeen tweede";,;
tweeder/,j teken; als, aan een zIVart lint, om den hals
hals,t
een gouden kruis, aan be~e
beliie ziijden
ûjden met een finallell wilten
witten Tàlld
T<lnd
~eë'maiUeerd;
,eëmaiIleerd; 't welke het aloude Orde tekcn
teken is; en een
('en groogroo.
ter zwart kruis, met een witten zilveren geborduurden
geborduurotm rand,
welke op het lillker
vall hot
linker '\1oorpand
\'oorpand van
het bovenkleed, op de
D
hoog.
XIII. DEEr..
DEEJ..
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5"
UUITSC[-!E HUIS. DmVE.
DUIVE. (JAN) DUlVEL1\
DUIVELAND.
hoogte van het hart, wordt vast gehegt; doch,
lloogte
doch. ditlaatO:etekea
ditlaat!1:e tekea
wordt door d~ Jonkers niet
nict gedraag~n. Om!l:andiger
Om!1:andiger bericht
T lol.
W.
wegens de Orde, kan de Leezer vinden bij A NT H. MAT
M À TT
ti( Nobititate,
it
Nobilitate. enz.

D u I V E, (J A N) geboortig van Gouda, was een Leer·
LeerGlas[childer Wot/ur Crabeth. den Jon.
ling van den vermaarden Glasfchildcr
ge. Met het glas[childeren,
glasfchilderen, en andere Kunstwerken, won hij
zeer veel geld. Hij overleed, in de plaats zijner geboorte, in
het Jaar 1649.
,649,
Zie WAL VIS, Bt/i;hrijving
Be!i;hrijving van Gouda,
en HOUBRAKl;N.
HOUBRAK~N.

D u I VEL A N '0
D , grenzende aan de Oostzijde van Sch~ZlWtn.
Sch~tJwen.
Qver.Flakkee, en ten Zuid,
ten Noord. Oosten aan het land van Over.Flakkee,
Zuid.
Oosten en Zuiden aan Filipsland
Filipslllnd en het Eiland Tlzoo/en.
Thoo!en. Vol.
gens de oude Kronijkfchrijvel
Krol1ijkfchrijvel s, zou dit Eibnd
Eilrmd niet vroeger danin
dan in
den Jaare 8$0'
850' bedijkt zijn. Men meent, dat het zijnen naam
ontleend heeft van de menigvuldige Duivm,
meer
Duiven, welke daar. lUeer
Dit Eiland was reeds
dan elders, gevonden worden. vermaard ten tijde van Melis Stokt,
Stoke, en werd het nog meer,
om de zege, door 'Jan van Al'ennes, ofliever door zijnen Zoon
WillelU, in het Jaar 13°3,
1303, aldaar op de Vlamingen behaald; als
mede door den vermaarden tagt,
togr, welken de Spanjaards, in
het Jaar,
Jaar. 1575 door het water derwaarts deeden.
Of dit Land voortijds behoord hebbe
hebbc aan het Geflagt
Gel111gt van
Dujve/lflld. is met geene zekerheid te bepaalen; dit
Duivellmd,
i:;
Ï> zeker, dat de afnammelingen uit hetzelve.
hetzelve, voor een
gedeelte, Ambachtsheeren daar van geweest zijn. _
gedeelte.
Verfcheiden rampen heeft ldit Gewest.
Gewest, door zwaare Wa.
Wa_
tervloeden , ondergaan, als in de Jaaren I!l!!S.
tervloeden,
I!l!!S, 13°4, 13 24,
14°4, 142f.
142 I , 15°9, 1530,
en eindelijk in 1
1531,
_ 1,14°4.
t530,en
53
Het Eiland beDaar,
beflaat. in zijnen omtrek, vijfunren
vijfuuren gaans, en bebe.
vat J 3634 Gemeten
Gemeteu en 5S Roeden Lands. De Landerijen zijn
volgenl!e Polders: De
zeer vrugtbaar. In het zelve leggen de volgeni!e
Palder der Vlerbannen , met de Poldertjes groot en
Beieu klem Bei.
Oosterland , Heer Jalliland, Oost.
jeren ;j die van Oosterland,
Oost· Duiveland
met

DUIVELAND, DUIVELAND, (JOHAN)
(JOl-IAN) enz.

SI

met de Stoofpolder , de Goude Vierfche Polder, de Zclke Pol·
PolAlteklein, Bekewaarde - Sas en de Jonge Polder. _.
.
der, Altekle;n,
Men
b,;f]ooten Stad, maar zes Dorpen, allen,
Mcn vindt 'er geene
gecne b(!Dooten
uitgezonderd Kapelle, Kerkdorpen JJ die ieder hunnen eig.m
eigen
Predikant hebben.
Zie de Kronijk en Befohrijv.
Befchrijv. 'Van
'J!t1n Zeelnnd.
Zeeland.
Dur
Getlacht., afkom.
D u I VEL A N D, een
ecn zeer oud en Adelijk
Adelijk: Geflacht
fiig uh
uit dat gedeelte van Zeeland, welk nog heden dien naalU
draagt; in de XI Eeuw was het reeds bekend.
Dur
A N D; CJ 0 HA N) hij was de 30 Abt van 't
D u I VEL
V.E LA
Fries/pnd;; om zijn negt
j]egt gedrag, werdt
Klooster Lid/uin,
Lidltl1lz, in Frieslpnd
hij, in het Jaar 1518, van zijnen pOst
po.t verJaatell.
verlaaten.

D uUII V EST
Yoorburg.
f/oorburg.

EI N,

een Adelijk Huis , in Rhynland,
Rhynlrmd, onder
ond~r

D u I VEN; (F RA N S V 11A N) hij wordt gemeld, als behoord
Iaebbende tot de verbondene Edelen, bij te WAT ER,
gebbende
ER. bI.
bi. 35 II,,
zonder eenige verdere bijzonderheden. genoemd.
D u I VEN D REe H T, een bekende buurt, onder AmjfeltlfJm,
Amjleltlam,
niet verre van Diemen,
Diemen.
D u 1I VEN D Y K E , eelle
eene Ambachtsheerlijkheid, tn 't land van
Sdoltll'e1I •,lIa
Sc,Jouwen
nu bij Brotlwersh4ve
Brotlwersh,:zve , waarvallniets
wa~rvHnniets meer overig is.
dan het Kerkhof en eenige weinige Huizen.
Zie Oudh. van Zee/nnd.
Zeelnnd.

D u 1I VEN VOO
V 0 0 ft
R DE, ook wel Duvenvoorde
Duvenvoor{/e genaamd, een
bet is zeer oud,
Adelijk Htiis
Hliis in Rhynland geleegen ; het
en de verblijfplaats der Heeren van
vóln Duivlnvoorde,
Duivmvoorde. af·
kom!lig
l17asfenoor,
komfiig uit een Jonger Zoon, uit den Huize van lFasfenoar,
lYasfonQnr, enz.
gelijk blijkt uit de Getlacht
GeDacht - Registers van lYasfen(jllr,
bij GOlldhoeven
Coud/loeven en van Leeuwen.
LeeuwetJ.

D

2

Dur-

52 DUIVENVOORDE , DUIVENV.
SZ

(\fILt.
(mLL.

VAN)

enz.

DUIVEN'IOOllDE,
(WU.LEM VAN) natuurlijke Zoon
DUIVENVOOllDE, (WHLEM
Heen:
Heere .Antil
AutJl van
von Duiven!l(jortle,
DtJ;ven'llf}o,.tle, die in het Jaar 11158
1258 ge.
leefd heeft. Hij was Ridder, een man
mail van een 1heJlg
frJeJlg verlland
verfland
en fchrander oordeel. Door zijne behendigheid verkreeg hij grooGeertruidetJberg, 't welk hij liet
te en heerlijke goederen: als Geertruidenberg,
bemuuren , en alwaar hij
bij een Karthuijzer Klooster bouwde;
bemuuren,
Bllronn'] 'Van
van Breda , welke
Kloat
de BlZronn'}
w~lke hij kocht, van Heere Klaal
">'tln Liedekerke; de Heerlij
Heerlijkheden
Roozel1tltlal,
'lI/Jn
khe~n Steenhergen
Steenbergen,, RoozelUlaa!,
enz. zo dat hij Jaarlijks lUim
ruim 7°,000 guldens inkoomen had:
iu dien tijd. Zijne Vrouw was
eene zeer aanzienlijke fomme in
Reilw,clz van namn,
Finnen, die, omdat hij een Bastaart was, te.
Hei/wlck
tezioH, zig met hem in den Echt
Eeht verbond, en hem
gen haaren zw,
ook geen kinderen baarde. Hij fiierf
merf zeer oud, in het Jaar
een onecht
onechten
Inl/em van Dui"awoorDuivenvoor1353, nalaatende e~n
en Zoon, Wlt/em
de ,en drie dogter
tie
dogteri.
••
VitH
Vita

",m

DUITENVOORDE, (WILLEl\!
(WILLEM VAN)
VAN)
DUIYENVOORDE,

gelijk bovengemeld

is, een natuurlijke Zoon. Naa zijns Vaders dood werd hij
lieer
Gelrlruidenberg, enz.
Heer VaJi
YaR Breda, Gelrtruidmberg,
DUIVENVOORDE • (JAN
(JAN VAN) Heer van
V:ln Warmond,
DUIVENVOORDE,
W()ude
Alkemade. eerst Houtvester, en daarna Admiraal
W()/Jde en Alkemade,
~.an Holhmd,
Holland, Zoon van den Ridder ')ncllb
JncDb van Duivenvoor..
'Yan
tie,
rekenen van het verbond del'
der Edelen,
de, moest, wegens het tekenen
ruimen ; hij was tegenwoordig geweest bij het inneehet Land ruimen;
deu Brie!. Als Admlr",aJ
/ldmlrt#tU behaalde hij groore
groote voor.
men van den
Qeelen
<leeltll op den togt
rogt naar Spanje. Naderhand vertrok hij.
hij, als
Gezant der Staaten
Stunten,, naar Engeland. Zijne nakomelingen, fchoon
[ehoon
bleev~nal.
den Roomfehen Godsdienst nog lang aankleevende, bleevenal.
lOOS ge
[rouw aan de zijde der Stanten.tOOS
getrouw
Seaaten.DU1ViNVOORIlE. (JACOB
Ad.
DU1ViNVOOROE,
(JACOB VAN) Vader van den AdVrou.
miraal, was. de Zoon van ,'fan en il'lal";o
]}!ar;o van Mathenes, Vrouwe van Wactlum(/.,
WactlUJnrJ., en nro~der
llroeder vanHeere Jan en van G'Jsáert
G'Jskrt van
VI1I1
Dw·veW!~.
Obd4fl4 Heer JAC 0
DfU'V'fW~, lIeere
Hee.re van Obdam.
0 B was eee
een der
vertrouwelingen van Prins Willnn
vertrouwelingeIl
WiJlnn den
tien I; hij hield geheime
llriefwisfcling met hem, en beraad.Oaagde
beraadJlaagde over het inneemen
llriefwi$fcling
VIII
vu

DUIVESVOORDE,
(GYSDERT
DUIVE!\JVOORDE, (GYSBERT

V....N)
VAN)

enz.

S3
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Woerieh :tRn
zij.
van eene Stad af Vesting. Na dat lPoerien
dM der Staaten ziJ.
dèrwaart3 getonden, om 'er de
de gekoomen was, werd hij derwaarts
ondert~ke1fde bij
hij
nodige befielling
beftelling te tnaaken.
maalreIl. In 't Jaar 1576 ondertekerrde
DRie van Holiand en Zeeland. Sedert het Jaar T573.
T573 , Was
was
de Ut~ie
~1l11
hij Raad in het Hof van Holland; hij bekleedde dien PO$t
pOSl tot Uil
2ijnen dood, welke voórviel in 't Jaar 1577.
JS77. -__
:Zijnen
___
D u 1 V J! N voo 11 D :t, (OYSDltRT
(G Y SB I! R T Tl
A ~) Heer Vin
V2I1 Obtl4fIJ
Obrl",.
DUJVÉNVOOIlDll:,
VAN)
en HensHroek,
HenslirlJek, Zoon van Jacoh
Jacob "'In
van DUivenvtr,rtie,
DtÛV em'(1Drtie, en G,I.
a".
lHrt
VtJlJ Lien;
JaarI567,
hert vtm
Men; hij week uh
uit de Nederlanden, in het Jaar
1567,
en werd naderhand door A/ba geb!tnnen,
taamgebttnnen, als een lid der zaam.
verbor:den
vel'bor.den Edelen, c'en
e"en vijand van den Catholljken Godsdienst
Godsdiell'St.
en een be[chermer
Onroomfehen. Hij verzeide Ortmje in
befchermer der Ollloomfehen.
zijnen eerfien
eerften ongelukkigen lOgt.
togt. Naa zijne terugkomst, beo
be.
kleoode
15!fo was hij
kleedde hij verCcheiden gewigtige Posten. In 1580
V.... N JrOEX.
Kon.
MA'RIA VAl!f
Castelein te Woerden. Uit zijn Huwelijk met MkRTA
vum.
JAC<lB V
.... N WASSJ!NAA'R,
WASSllNMrR, Admiraal
VlEI!. werd hem geboorell JACóB
VAN
Adnrlraal
van Holland.
Holland, wiens Zoon was de ve~e
vernr:r.rrde Admiraal lAcm!
IACOl!
v AN WASSENAAR, Heer vIn
vlln Opr/dm,
VAN
Oprlllnt, van welken de tegenwoor.
dige Heeren van WflSfentllll',
W~fent1l1f, Dl'dam
Opdtmt en Twikkelfl,
Twikke!lJ, afkom.
itig zijn.
fiig
DUIVENVOOI1DE,
wa~ niet de Zoon van
Van
UI VEN VOO 11 DE, {DlRIt
(D IR It vAN)
V A N) was
D
Arend, maar van IJlr/(.
lYlrlr!, en
Von DIJI.
.Arend,
en de K~einzGon
K~einzoon van Arelllf
Aren' Van
Dul.
"envoorde.
,.envoorde. Ten tijde der beroerten, week hij uit de Nederlanden,
keerde, naa eenigen ti;d
tijd buitC11"/I
buitC1l'·:I Lltnds
en keerde.
Lllnds vertoefd re heb.
ben, te rug,
rug. in 't Jaar 1593. leden
hij het ampt
:tmpt
ben.
Zeden bekleedde bil
vllnBailjuw van den Briel, en Dijkgmaf
Dijkgrnaf VlUi
valt Voorne. Hij over.
Over.
vanBailjuw
'c Jaar 1593, zonder Kinderel2.
Ki!1dereo.
leed in 't
DUIVENVOORDK,
D UI VENVOO R DK, (ARENT
(A R ENT VAN')
V A N') Ridder, Heer van
Duvcnvoorde,
Noordwykerhout, het
Duvenvoorde, Noordw'Jk~rhout,
ket Woud en Sternnburg
Sterrenóllrg ,
Rmesfe, afkomflig
Zoon van jon
jan en van Haudewich
Haudew;ch van Renesfe,
afkomftig uit
IPdsfemzrm,
het aloud Nederlandsch Geflacht der vermaarde IPlIsfetrm'm,
Duve/1voorde of DuivenvoortIe
waar van die van Duve1Zvoorde
Du;venvoortle een wettige
tak zijn. Uit hoofde der Inlandfche beroerten, week hij.
ja "'e Jor
IS'7, uit de Nederlanden, en werd naderhand
la
Je.r 15'7,
D 3
door

S4
S4-

DUIVENVOORDE , (AREND
DUIVENVOORDE,

-------.__ . -----._ .. _
-----------....-------..

VAN)

enz.

door .A/ba
A/ba gebannen.
gebannen- V01gcns
V01gens den inhond der S e11tcntie,
e11tentie, kwam
begllnfliger was vall
zijne befchuldiging hierop uit, dat hij een begun11iger
den nieuwen Hervormden Godsdienst. Een geruil11en tijd vertoefde hij in de Abtdije van Egmollt, tegen den wil van den
Bisfchop van Haarlem; doch hij gaf voor, aldaar
aldnar gekomen te
:Bisfchop
zijn. op hlS[ van Brederode , zonder wiens bevel hij weigerde
hacit hij d~ gocdl'rcn
te vertrekken. Met de zijnen hadt
gO(!dCïCn der Abtdije
~cfpot;
verkwist, de Geestelijken mishandeld, hunnen dienst ~efpot;
foongelijken moedwil had
hadhij
teHei/oo
foortgelijken
hij ook in hetKlooster te
Heiloo geplecgcj.
gepleegq.
Beclde11:orm te Leiden. Zulke beo
been aanleiding
gegeeven tot
aanlejdin~ g.egeeven
tot den flecldefl:orm
fchuldigingen, en het Vonnis daaruit opgemaakt, waren niet in
fiaat, zijne liefde voor de Vrijheid te verdooven, noch hem
In't
in minder aanzien bij anders denkenden te brengen In 't
Jaar 157'2
1572 hielp hij den Briell)vermeesteren.
BrielQvermeesteren. Naderhand werd
hij, met Krijgsvolk, naar Woerden
lf70erden gezonden. _
Hij ver.
fchien, met volmagt vau
vaa Lumeij , in de eerfl:e
ecr!l:e Staatsvergaderil1~.
te Dordrecht. Daarna werd hij Krijgs· KOlUm!slàris.
Komm!slàris. In het beleg van Kampen, in 'c
Ot Jaar 1578,
1573, was hij Hopman.
Hopm:m.
Voetknegten; in 1587.
over een Vaandel Voetlmegten;
1537, zogt hij middel om
Jaarcll
pinnen Medenblik te komen. Verder heeft hij veele Jaaren
Ridderfchnp van Holland, en was, in die
zitting gehad in de Ridderfchap
hoedanigheid, tegenwoordig bij de inwijding van de Leidfcbc
J 600; zijn Zoon
ZOOI1 1
J h1\ N
Akademie. Hij overleed in het Jaar J600;
werd, aaa
naa zijnen dood, met zijne goederen verlijd.
hun.
~e Hifloriefclzrijvers
Hiflorie[clzrijve1's van hUil.
Men zie van alle deze, oe
nen tijd, en bijzonder J. W
w TEw" T.E R, J7erbolld do!
Edelen, bij wien , zo van deze als van andere leden van
Edden,
dit Ge!lacht,
GeOach t J veele bijzonderheden te vinden zijn ~
die ons zullen te voren komen op het Gef/acht
GeJlacht vun
van
Was[maa1'.
Wasfmaar.

DUISTERVOORDE
luw~, nabij Twel/o.
Twello.
luwe,

re·

,,'elcer
weleer een fIeerenbuis
Beerenhuis in de Pé·

DULLAART,
DULLAAl\T, (ADRIAAN)

gc:booren iu
gebooreIl
Îll Fr;eslafJtl,
Friesltmd, op

een

RIDDERS VAN HET DUITSCHE HUIS.
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DULLART.
T, (H.) DUMBAR.
nUlVfBAR. (G.)

5J
SJ

vlek, Werden genaamd. den 5 Maart van het Jaar I40Ia.
een vlek)
I40~'
BrusCel.
Om zijne bekwaamheid werd hij Sacl'etaris
Sacretaris te Brusrel.
VAL. AND.

mit,
D u LL LAR T, (H E I MAN) een kunstig Schilder
Schiltler en niet milt
hoedanight'!id. maakte
geestig Dichter; in de laatstgemelde hoedanigheid,
grooter vorderingen dan in de eerfie. Hij was gebooren te
hij graoter
Rotterdam, den 6 Feb 1636, en fiierf den 6 l\1aij
Maij 1684. Men
Leven, voor zijne Digtwerhel!, uitgegtcven
uirgegeeven dool!
vind zijn Leven.
dooI
~'t1n Hoogflrooten,
Hoogflraaten, 1719'
17l9.
D. ~',m

Hou BRA KEN, &hoZl'l.uburg,
lIr, Deel
SchoZl'LlJburg. IIr.
Decl •

nAR, (G 1'E! R.
R R.
R [,
. D utJ M nAR.
I. R D) Secretaris
Secretal'Ïs te Deventer. maakte zig, in het Jaar 173!,
1 73!, op den uuderdom van 49 Jaaren,
eenen onll:erflijken
onfierflijken llaam,
naam, met de Uirgaave van zijn Werk, ten
tijlel
Waere/d!ijk Deventer, in folio;
tijtel voerende Kerklijk en Waerdd!ijk
V F.
E INT
j TER,
waarvan wij, op het Art. DE
Dnv
ER, het behoorlijk ge.
ge_
bruik gemaakt hebben. Ten dien tijde was hij reeds onder de'
van Nederland bekend, door
Geleerden en Oudheidkundigen 'Yan
de vroegere UItgaave
uitgaave van zjjne
zijne bekende Analeé!a,
Analeêla. waar van
eerll:e deel,
kwam.
het eerfte
deel. in 8vo, in het Jaar 1719, ten voorfchijn kwam,
het tweede in 't Jaar 1;2
1:'2 I , en het derde deel in 't Jaar qu.
ll:ukken, die tot op dien
Aan de beminnaars van dergelijke oude fiukken,
tijd onbekend geweest waren, haát
geringen
haat hij hier mede geen geringeR
lijd
His:oriedienst gedaa.n,
gedaan, en zig, onder de Nederlandfche I-lis:orieken naam gemaakt. In het eerfte
fchrijvers
fchrijvers._ eenen verdiennelij
verdiellnelijken
deel van deeze verzameling 1'lm
~'an onuitgegeeven
tieel
onuifgegeeven flukken, vindt
anderen, de cerne
men, onder anderen.
eertre uilgaave
uirgaave van de Rijm.
Rijmvan Klaas Kolijn,
Koltjn, als ook de Hiflorie van Holland,
Kronijk "on
GE.
's Ma!ls
Mans afbeeldzei fiaat
llaat voor zijne 8e/chrijBe/ëhrijdoor J. v AG G
E.
wenfche1i;k ware het,
dnt dit werk
ving van
,'an Deventer;
Deljenter ; wenfcheli;k
het) dat
beariege, bekleedt
bekle~dt do
vervolgd werd. -- - Indien ik mij niet beoriege,
Zoon van den Heer D II l'ln
M' II AR, nog heden,
heden. de zelfde waar_
waar.
digheid van Secretaris te Deventer.

D
u lI'
C A NUS,
NU S,
x CA
Dv

(M
ART
I~
(MAli.
T 1:Dl

us) werd gebooren te Keulen,
D4
in

S6

DUNCANUS, (MARTlNUS) el}!.
en!.

in het Jaar 15°5,
J505, vau zeer gerillge
gCl'iJlge Ouilers.
Ouders. Hij was een·tweeeen,nveeIing.
bem
Iing, en gelijk verhaald wordt. zo klein, dat zijn Vatler
Vader hem
ia zijn holleblok kon verbergen. Tc Nymeegen
Nymecgen leerde hij
de Latiinfche
Latijnfche taal, en oejfcnde
oejfende zich vervolgens te Leuven in
de Godgeleerdheid en Gefçhiedenisfen.
Gefçhiedellisfen. Zijn eerne beroep
IYo,.,nr1" , en daarna ~e Sçhoorl.
SchQort. Naa een
als Pastoor was te ll<ó1'1nfl'.
verblijf van 17 Jaaren.
Kell,
Jaaren, werd hij Pastoor van de Oude Kelll
te Delfr;
Delft. vervolgens, in plaats van lindallus
Lilldanus Decanus
Dec:1nus,, in 's Ha'
Hafle
~e beroepen, en in 't Jaar 1571
J572 Pastoor in de St. Catharyne of
of'
Nieuwe
Ke~k te Amncldam.
NIeuwe Kerk
Amneldam. In 't Jaar 1578 werd hij, nevens
de Regeering en verdere Geestelijl\heid, de Stad uitgeleid; begcevencle zig toen Baar
geevende
naar Amc.'foort
AJllufoort , :llwaar
:1lwnar hij overleed, in 't
Jl~r
lar 1593. Zijn Leven is door Jo/:all
Jo/;all Hees, mede een Keule·
n .• ar.
ar, berchreeven.
befchreeven. Ook gaat zijn afbeeldzeI
nfbeeldzeI in prent uil.
uit.
V ~AL.
L. AN
A N D. en Opko1JJst.
Opko1!J~t. der, Neder/andfche
Neder/atldfche beroertCN.
beroertell.

was afkomfiig
nfkomftig uit hetgefl~htder
In zijne Jeugd deedt bij gruote
graote verw.achting
reize. door Braband , Groot Brittanjeopvatten; doch; op zijne reize,
Britt~je' en
Frankrijk, w2lll'heen
Frankrijk.
wa~heen hij gezonden was.
was, om zich in de w.etelJ~
w.etell~
fchappen te oelfeuen,.
niets anders op, dan den fmaak
oelfeueR, deedt h:ij
hei i Ili\!,s
voor eeue bedQ{ven~
io zijne
blldQrven~ le.venswijze. In het Jaar
Jilar 1566, in
gebQorteftad
Hao"n te rug gekoomelI.
gekoomelI, tradt hij in eeu ongeOJlge_
geboortefiad HI)Ot;n
lukkig Huweliik; dit voltooide het bederf zijner zeden: hij
gaf zlg geheel over aan dcn
den u[Qok.
uUll1k. en fiierf in het 1aat
lam: 15?Z,
157'%,
DUNIUS, (JACOIlUS)
(JACOBUS)

VER D U Y NE No.

Of1573~-

Du
4 llf,
M, een·
een der W:lterl:mdfche
Waterlalldfche lMrpe-B,
D-u R GEliD
G E RD.&
Imrpm, behoofen_
behoorwde , voor ~C[
de,
~ct grootfie gedeelte, onder Ransdolp,
Ransdol'p, en qet
4et oveaverjge onder Sde!Jingwotldl!.
Sde!Jil1gwotld~.
Het legt aan den WtJtcriandfche"
WiJtcrlandfcho;
Zeedijk, op den hoek van. het Pampu.s en bet Y.
Y, genoegzaam
tegenover Diemen. Even verre ligt het van Sc1tel/ingwOlJU
Sc1rellingwoud8
"Is
211s van Romdolp;
Ransdo;p; aan welke beide Dorpen het zijnell
zijnen oorfprong
verfchuldigd
legg~n van eenen
cenen Dom,
Dam, kort llaa
naa het
ve,fchuldigd is, door het leggj:n
Jaar 1421.
J421.
Naa het Jaar 1736, werd de Haven IQerlteUjk
IQerlteMjk
VCTfrcot.
vcrçrcot.
De grootte van dit Dorp,
Dorp. in zijne betimmering.
h.Ga'H
ruim 500 Roeden. In t6Sr
USSr Qlllftond.
~er
1,~Ga~1t Hlim
Qutftond. aldltlr
aldaar (len .ner

on

DURGERDAM, DURVEN.

CD,
CD. v.)
v,)

51
57

ongelukkige Brand,
Brnud, waardoor ruim 150 Huizen in de asfcha
aSlcha
geleid werden; niets bleef 'er over, dan de Kerk, een ZUJgZ~lilg.
moolen en eenige weinige Huizen, aan den Zuid- Oost kant.
kane.
De ](fflt
](ff" was eerst een vierkant gebouw, van hout gemaakt.
vierkanten Koepel- Toorn of Lanhebbende op het aak een vierkanren
taarn, met Uurwijzers en Slagklokken voorzien. Her
Het Kerkgebouw diende insgelijks tot een School; boven hetzelve was
een vertrek, waarIn de Regenten van Durgerdam
Uitdam
Durgerclam en Ui/dam
vergaderden. In het Jaar 1643 werd de tegenwoordige Kerk gebouwd. Zij is verGerd met een fpits Torentje. Op den
uiterO:en hoek van den Durgerdam112er
Dflrgel'dammer - Pold~r,
Polder, werd,
werd J iu
uiteraen
1700. door Kommisfarisfen
Pilotagic, een
het Jaar 1700,
Kommisfaris[en van de Piloragie,
J7i!Ul'bt1lJk,
J7i!u1'btltJk, ten dielllle
dienl1e der Zeevaarenden , opgerigt, zijnde
een hoog vierkant fieenen
l1eenen gebonw,
gebouw J vertoonende de gedaante
een Toren. Doven
van eeu
naven in hetzelve is de Vwwpal1,
Vllurpan, waarin,
het geheele Jaar door, des nagts, eer. vuur van kooIen
kooien gel100kt
gellookt
wordt; het wordt aangeleid een nur
uur voor lonnen
Zonnen ondergang, en
brandt ~en
~ell uur naa deszelfs opgang. _
Boven den ingang van dezen
dczen Toren is een marmeren 11:een
fiecn geplaatst, waarop
UIen leest, dat JAN
JA N WITSEN,
WIT SEN, Lambertsz.,
La111bertsz., op dcn
den 3 Junij
Jaars, den eerllen
ficen daarvan geldd
geleid heeft.
eerllcn !leen
des gemeldcn
gemelden Jaars.
Durgerdam heeft vijf Taanhuizen.
Taanhuizen, eu
Scheepstimmerweren drie
dric Scheepstimmerwer.
ven. Verder gel1eeren zig d~ bewooners van dit Dorp meest
Ulet den Vischvangst, en het houcien
hou<Ïen van Herbergen, voor de
Aml1eldammers, die des Zomeri
Zomers aldaar veeltijds hun
hnn vermaak
Aml1:eldammers,
neemen. Het Durgerdnmm.:r
DUl'gerdnmtNt:,-.- reel' is hierdoor geen van
vall de
minfle
minae van de Waterlandfche Veeren.
DUR VEN, (D
CD 1I R KIC V A N) de 22 Gouverneur van Neêrlamlsch
re Delft,. in dienst van
Indiël1. Hij was eerst Advocaat te
valt
landsch Indiën.
de Kamer dier StaJ
Stad vertrok hij naar Bacavia.
Batavia, en
cn lan·dde
lan-ddc al.da~r
al-da~r in
het
1706, met den rang
r~ng van Raad van }uflitie.
}ufIitic. Ju'[
Ju 't Jaar
bet Jaar 17°6,
1120
1720 werd hij Buitengewoon, in II
Ic 242+ Ordinaris Raad van In.
diën: en in het Jaar 1729 bevorderd tot Gouverneur. Gsneraal;
den· 29
neraat; hij
bij bekleedde dien aanzienlijken
aanzicnlijken pOSt
post tot
rOt den
28 Julij
Juli}
1732, reeds in 't voorige Jaar was hij, nevens andere bedienden der MaatCchappij ,naa 't Vaderland ontbo0den;
ombo0den; waarnit
waaruit men
zou mogen be1luitell.
beil'uiten J dat de Bewindhebbers
Bewindhehberi weinig genoegen
D 5
in

S8

DURVEN, (DIRK.
(DIRK

VAN)

DUSSEN.

in zijn bell:ier moeten genomen nebben. Zonder iets te zeggen
van het Perfoneel Karakter van den Heere van Durven, 't welk
men mogelij:i:
11logelij:~ al te IJf,ardi;l,
haateli;k heefe
heeft afgefchilderd, fcbijnt het.
echtcr,
vrijge!prokcn worden,
echter, van mistlagen
misllagen niet te knnnen vrijgeCprokcn
en bijzonder van bedekten handel met
CiiiiJcczm. Doch te.
mer de C/iiilCCzeli.
vens moet, van den anderen kant, tot
tot zijnen roem, gezegd wor.
den, dr.t hij niets verzuimde t geen dienen
\\'cI!l:and
dkucn ;\On
;\011 tot den wclf1and
der l\Taatrchappij. Hij
H.ij drr'cg
urr·eg zorge dat de vlooten,
VIOotcll, even talmet rijke ladingen, naar het Vader.
rijk als vo~rhecn , Jaarlijl;s ,,met
land werden afgezonden. Hoe hij bij zijne aankomst ontvangen,
waal' en Wa11lieer
wanneer hij overleeden
overleeàen zij, vinden wij niet vermeld.
Zie v ALE NT
N T Y N, o.
O. en N. 00 S TIN DIE N ,
D. XX der liijloriefche
liifloriefche Reizen.
Rez'zen.

Dus sS E:<l,
R;I1', een oud adelijk en ridderlijk Slot"ofKasteel,
Slo t..,o f Kasteel , gege.
leegen in Holland, op de grenzen van Braband , in de groote
Zuid - Hol/andfch~ Waard,
Waflrd, in de Ambachtsheerlijkheid van
' lIfuilkerk; wordende van de Graafliikheld
Dusfen ·1I111i1kerk;
Graafliikhe[d van Holland ter leen
lecll gehouden. Het Slot is, in den Jaare 13G7,
1387, ~met
vergunning vlln
Vlm Hertng .Albrecht
Albl'echt van Ecijerer:,
Ecijerer., Graave van
1I01h\'ld,
Hollu'ld, verll:erk
ver!1erk t, en opgemaakt tot een Kasteel
K~steeJ of Huis van
Oorlog. door Jonkheer .Arent
Arent van do'
do< DlIS(tn,
DlIs{tn, Ridder en Bailjuw van Zuid - Holland, volgens brieven, gedagtekend op Sr.
jmv
lY1arteflS
lHartefJS - dag 1\0. 1387, Door den b~rugten
bcrugten vloed, in 't
'[ Jaar
J t,!!'
42' , werd het geheel vernield, en. nevens de Dorpen Dus(m
Dus(át ,
J.lltmfler~erk
\'erz\\'olgen.
illzmJler~erk en DtlSfel1Dmfcn< Mui/kerk, door het water
warer verzwolgen.
Dit Slot was, van overoude tijd~n,
tIid~n, een vadt!Tlijk Erfgoed
en Stamhuis van dit Gellacht 't welk
\reIk rr..:ed,
re<:eds bekend wa,
was voor
het Jaar 1300. Vermids de leden van dit
nll eens de
c1it Gcliacht, nu
Hertogen van Rraband ,dan weder de Graa\'cn
Gram'en van Holland, iu
den oorlog volgden, en ook fommige hunner heerlijke goederen, zo wel in Hollalld
Holland als in Brabant, ver!preid
verlprcid waren, vindt
men hen, nu eens onder de Rid,lcïs
RidJci's en .Edelen
Edelen van Brabant,
dan weder onder die van Holland vermeld. Onder 3ndi:rCll,
anderen,
Brabandfchen Adel, ge.
werd, al in net
bet Jaar 12Sr" onder den' Brabandfchell
naamd Heer 'Jall
jall ~'alZ der
del' Dusfen , Ridder, die met Jan den I,
lIer
lIer...
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5. Maria van der DIlsfen
D/JsJeIZ,,, fiierf,
InO.
Dusfen
i1:ierf, in ,het
hel Jaar 1730'
1730:J.
l.
Amw
Al1na van
Vtl1l det·
dn'
del' DusfeIl
Dusfen
DUSJeI1,, trouwde Gtjsbert
Gijsbert BrieI.
Brie!.
;I. AI112f1
Nico!aas van
Dus[m.
Dusfeil.
4. Nico!,lt1S
val1 der Dusfm.
Dl/s/m.
!'an der Dusfen.
Dusfefl.
s. Dirk van
Dus/m.
5.
lVht
lVIR,., JACOB
]ACOB VAN DER
DeR
tweede Zoon van Nicolaas;
Nicolaas.
Nicolalls. Dm:Bu
Bur.
••
lVb,
DIOR DUSSEN, rweede
Nico!a(Js.
nierf
gemeester van Dordrecht. enz,
enz. (Herf
flierf
llierf in het Jaar 1728.
Mr... P1RTER
Rege~ring van DortlPIRTER
Dord3. MR.
P I ETER VAN DER DUSSEN, Lid der Regeering
lIlet Dina de
tie Bie, en liet na:
,'echt,
trouwde, in bet
het Jaar 17°3, met
t'echt, [[ouwde,

GESLACHT

==~
. DII,
sjim,
157°, getrouwd met .datje
Aatje
Jan
Jall van
vall d,r
dir
d.r DNsjfm,
DN,
DII-s/en,
/en, in het Jaar
jaar
laar 1570,
Kruiftl'.
Haarlem, in 't Jaar
laar '573.
1573.
Kruifer.
Kruiftr. Hij fneuvelde voor Hf/arlem,
Elifabeth van
IJusfen,, had tot
lOt Mal]
Jac(jb von
)lan Adrichem.
.Adrichem.
Eli[abeth
Man Jacob
van
2.
~. Etifabeth
vall der Vusfen
lJusfen.
lJlIsfen.
Joc(jb
3. lIiaria
Mm'Ül vall
Dmfen,
g.
Mat'ia
van der Dmfen
Dm[en
ros,
Maria
Dm!el1 , trouwt in het Jaar 1570, Joost de Vos,
Jaeob vall
vtm
van .ddrichem,
Adrichem,
Adrichem. Weduwna
Weduwnaar
Eli.
daarna ')acob
Joeob
ar van haare Zuster Eli·
YIJIl
zabetlr.
zabeth.
zabet!t.
Jocab von
Dt/sren, in het Jaar 1595, Schepen te DelFt.
De/Ft.
4. Jacob
van
Dm(en.
De/ft,
va.n der Dtls(èn,
Dus(en,
Delft,
in het Jaar J583,
COT1le/ia Duist van
vall
trouwde
1583,
Canle/io
!rouwde ilJ
lil
1583. C0T11e!if/
Corne/ia
yan Santen; hij over·
1611!
na. 11
I I Kinderen.
161
I 0 en liet na,
1611,
leed in het Jaar 1611.

Jocob
Dus[en,, gebooren
1710,
Mr.
gebaoren
171°, geMr. Joeob
Jacob van der
der Dusfen
geboocen in het Jaar 17H),
1731, met Catharina
Catharinl1 vsn
vtm
Vredenburg; hij
van Vredenbut'g;
huwd in het Jaar 1732,
den 3::I Augustus, in het Jaar 17411741.
overleed den"
2. Lh/ia
Lhlia Cutharina
Ctltharina van der DusfeIl
Dl/sfm,, gebuwd
!l.
Catharina
Dl/s[m,
gehuwd in het Jaar 1733,
!!.
Dl/sfell,
aan Gerrit
Gerfit
GetTit
~'an
van Vredenburg.
a~n
Genit )'on
Ago/hll
Van
Agotha
Corvina V(lH
v(Jn
der Dus/en, getrouwd, in het Jaar 1733.
1733,
3. Agotht1
Agatha Carvina
V(1n tier
Pompe van
Aleerdervoort.
aan Mr. Jaeob
Jacob Pompt
Pomp/!
)1eerdervoort.
.,
aun
vtm A1ecrdervoort.
A1eerdel·YOort.
Nîcotaas
Nieolaas van der Dusfen
Dus[m,
Dl/sfm,
1718.
qlS,
Elija4. NÎco!aas
Dusftn,, trouwde in het Jaar 17
1718,
18, Eli/abeth
SJicher,
Slieher, en bad
had bij haar één
één Zoon.
be
Ih SJieher,

1.
I.
I.

17So.
Ewour
EWOUT VAN DER DUSS
nUSS
nuss :~ N, gebooren
geboore" in het Jaar 1750.

HET

, •

,,

.~
."

TI
R 11 NOV
A N DER DU~SEN,
D U ~ SEN, Burgemeester te Delft. had ter
DRl1NO
DUSSEN,
BRl1NO
VAN
BRrNO
K01'ne/ia
Korne/ia
Sto,.,n, en ·dtarna Maria de Voogl,
Voogt,
Vrouwe Korne/io
K01'nelia Storm,
roogl,
roogt, bij welke hij
verwekte
te 3 Kinderen:
verwek
vall der DIlSfen
DI/sfen,, gehuwd aan Pieur
Pieltr Ruyveu.
Ruyven.
1.
J. Leonora
Ltonora van
Dt/sfen,
Pieter
Rtlyve~.
Dusfen
R1IyYe~.
2.
Dus[en,
DI/sfm., flierf
ltierf
fiieff ongehuwd.
ongehu
ongehuwd.
wd.
~. Jacob van
vlm der Dlls{en,
Dusfen
fiit:ff
del' Dus/en,
Dusjén, Burgemeester
Delft, trouwde
BUfgemeesrer
3. Mr. Jan van der
llnrgemeeslcr van Delft.
Su/anna
Su[anna
Elhahelh Paouw.
p(1auw.
Sufanna Colterman , en daarna Elizabelh
Paauw.
eerst met Sufallna

2.
~.

lJfaria
~'a/J
del' Dusfen
Udio
Lidio ilfaria
lWaria
!'all
Dus[en.,• die ten Man had Mr.
Udia
Maria vall
van der
WiIle:n
fVi/!etn Gerrit
'.
Willem
Gerri! Paats.
Paa!s.
JJlaria Udia
der DusfeIl
DUS{e1I,
]Jusien,
1729.
Lidia van tier
I7ll9,
' 2.
~. Maria
Dus/en,, huwde in het Jaar 1729,
17~9,
aan Mr. PompelJS
Pompeus
BClk.
k.
POlllpms Bel
;3. JOhOlIIlO
Johanna Efizabet
E!izabet
der Dusfen , trouwde.
trouwde,
Efhabet van det"
trouwde J in het Jaar
3.
CoelJraad
vall
BerkhIJut.
1n3, met Coenratlld
Coellraad Teding van
Berk/zout.
1733,
Coenratid
va" BerkltlJut.
Berkhf}ut.
JOllANNA
DlJ'SSèN,
tèN. had tot Man, Mr. Jan de
4. JOl/ANNA
JOIIA
NNA VAN
VAN DER
Ol,
n DlFS
DU'
':N,
JOIIANNA
DllR
SilN.
7 itt; zij !tierf
11
Hier!'
fFiIt;
ltierf
J 703, hij in 1724.
'Vilt;
IFilt:
{li ~ rf in het Jaar 1703.
KORNr:US
L'TJSSEN,
KORNF.LIS
rvs
SEN , trouwde, in het Jaar
S. MR. KORNELIS
KORNELJS yAN DER VlJSSEN,
rIJSSEN,
'723.
Mar/veta
Ma;-greta Berk. Hij was in het Jaar 1747,
J747.
J747 ,
1723.
J1723,
723. met Margreta
Bnrgemeester te Dordrecht.
Dordruht.
Burgemeester
Dordr~cht.
DI"K VAN DER DUSSEN, ge!torven
ge!lorven
6. DIHK
DI~K
geltorven
gefiorven in 't Jaar 1704,
CATHARIN,
DEJt
bet
CATH
ARIN,
OEIl
7. ALIDA CATHARTN',
hRrN', VAN DEJ.
DRil DUSSEN,
DUSSEN. trouwde, in ·het
het
Jaar 17ll4,
1724, Mr. DammIlS
Dammas
DamliJl1J van Slingelan4.
Slillgelan4.
DamwIJs
Slingelan{l.
I.
I.

BltUNO VAN DU
BLlrgemeester te Delf:,
Delft, won bij MoguM
Mogteld
6. BRUNO
DEIt DUSSEN, Bllrgemeester
Burgemeester
Mag/eld
Magteld
va.
n Groenewegen •,J 10 Kinderen:
'lI1lJI
van
"an

1I.
!l.
FnANS
FRANS
!J. F~ANS
ll.

DUSSEN. ongehuwd gel1:orven.
gefiorvell.
ge!l:orven.
gctlorven.
VAN DER DUSSEN,
JAN V.lN
VAN DéR
D"
DUSSE.,.
gefiorvéFi.
V.AN
D;,It
DUSS
EN,
gefiorveFi.
3. JAN
D~ R
R DUSSE]Ii',
EJ)!., ongehuwd geaOrVCli.
getlorveFi.
gefiorven.
4. 'CORNELlS
COR
CORNELIS
NELIS
VAN DER DUSSEN,
ge!torven.
CORNE
LIS VAN
DUSSEN. ongehuwd gel1orven
gefl:orven.,
ADRJAAN
DUS~l!N,
Rotterdam
Rottel'd"m,, trouwde He/eHele·
A~RIAAN VAN DER DU5~EN,
DUSSEN, Schepen te Rotterd/mz,
Rotterdam,
5. ADRIAAN
1111
lia Bejèmer,
Bejème,',
Be/èmel', en
~n verwekt bij haar::!
haar
haar:!2!l Dogteis:
Dogreis
Dogceis::
lin
1In
Be/'emet·,
J.
I.
!2.
2.
lt.

Ar/rioan
Clybl/l'g.
Geertruy van
rlrioNn
Clybllt'g.
Geer/ruy
~'an der Dusien,
Dusfen
Dusftn,•, getrouwd ann
aan A
driat1n
rlrial1n ClyhUl"g.
Clyburg.
/(orneJjtl
Korne/iu
f(ornelitJ van der Dusfen
Dusjèn
Dus[en",,.., getrouwd aan Picter
Pictcr
Piet cr Coppei1ol.
Coppei1ot.
Korneliu
Pieter
Coppenol.

ELIZABETH.
MAIUA, en
lJlA VAN
l'ER DU5S;
DUóS:
Ll'DEWY, 7. ELIZABETII,
ELlZABETH,
IDA
VAN DER
DU,S,
6. Lt'DEWY,
ELIZABETH, 8. MARIA,
cn 9. lilA
DUO
S: N,
N,
alle 4 ongehuwd.
IVIACHTELD
'.Lvd.
10. IVTACHTELD
MACHTUD
VAN
driemaal getro'lNd.
la.
MACHTELD VA'
:!I OER
OER
DER DUSSEN, te Rotterdam
Rotlet'dam driCl113al
getro êJ:Vd.
'J'Nd.
IJ. JACOMINII
JAC OMINA VAN DER DUSSEN,
/lUSSEN, gehuwd
Korne/is JOlIgeneei.
Il.
TACOMINA
Kurnclis
JOI:ge"ee/.
11.
~ehuwd aan Kornelis
Kllrnelis
Jovgeneef.

S8z,
Margretfl van
AUNT VAN DER DUSSEN, trouwde in het Jaar 1J SBi,
s8~, Margreta
i\.RENT
SB~,
S. ARENT
Wyk
Zoonen
WyJe;; hij liet na S Zoon
Wyk;
en en eene natuurlijke Dogter :
J 620, f1aur
tla~r Duitse/:.
Duilsd·
I. ADRIAAN
AORIAAN .':AN
DEn
zig) in het J"ar
J~ar 1620,
Duitse/zJ.
VAN DER
tlaar
DE.R DUSSEN, begaf zig,
naar
Dl/itselz.
l(lvd.
h.~ad in
Johallna vall
Oldenbarneve/d. elle", won
jrznd. Hij
h~d
von
OJdeIJbarrJeve/ti,
enJohanna
'pnd.
Itznd.
HIJ had
h,
In Huwelijk 'Johonna
van 01denbarne)·eM.
Oit/enbarne)'eld.
en.
WOll

bij haar vier Kinderen:
I.
1.
J.
!l.
!.Z.
2.
!Z.

VAN

_
_

DER

DUS SEN.

"~

"~

_
..-

-

Margarela vlm
Vlln
Dus{en,, gehuwd aan lp:
H': Pasfui.
Pas/lil.
Mario
Maria lJfargarela
Margareta
Mn der Duslen,
Dusfen
TT:
Pa'[.1
Ii.
TI':
Pa;f.1II.
ElitIs van der Dusfen
/I. O. Ledehur.
ElifIs
Dusftn,, had ter
d.
Ledebul'.
Philip Etil1s
Elilis
tel' Vrouwe .d.
Ledebur.

22,,.

la.
!1.
2.
!Z.

BnUNO VAN DER DOSSEN,
Schiedaf1/.
BnUNo
BRUNO
DUSSEN, Burgemeester, enz,
enz.
enz. te Schiedam.
Schieda
fl/. Zijne
Vee.lI;
[(jnderen,
Et!zabeth
Veet/;
J6 ((inderen
[(inderen
Vrouw was. Elizabeth
Elhabeth Yeetj;
Vee,f'j; hij verwekte bij baar 16
IOnderen ,
gei\Oo.
overleden. en 7 tot Jaaren van onder!cheid
onderfcheid
geiwoonderlcbeid
waar van 9 jong overleden,
onderlcheid gel,oo.
gehoomen zijn; als:

2.

I.
1.
I.
2.
~.

KORNELiS VAN
RORNELlS
VAN D~R
DER DUSSEN.
D
USSEN.
KORNELiS
KORNELlS
flIJUSSEN.
Bogaat·t.
3. ATilLIA
ATIILIA
DER DUSSEN, gehuwd aan Adam Bogaart.
ATALIA VAN DElt
Bogaa1't.
MA'1GRE .'li A VAN DER DUSSEN, gebuwd
Wil/em
lVlMGRE,
gehuwd aan Willem
Slingetand.
4. MAolGRE
MMGRE
Wil1em S/ingeland.
AdriaJj(i
lUet .Adriona
Adriana Clyweg, bij
5. ADRIAAN VAN DER DUSSEN, gehuwd met
wt:lkc hij eClj
eel
eelie
jee Dogter naliet:
wtlkc
eelje

3.
33"
4.
5.
S.

HIP.RONYMUS
DUSS:lN.
HIERONYMUS
DUSs:!N.
UII!RONYMUS VAN DER DUSS:':N.
DUSs2N.
HIF.RONYMUS
ELJZABETH
ELlZABETH CHRISTINA
VAll
A:DI DER DUSSEN.
CIlRISTINA VAl!
ELIZABETH
lACOB VAN DER
DEn DUSSEN,
DOSSEN.
JACOB
DANlllL VAN DER
DANIEL
DANlEL
DUSSEN.
Dl'R DUSSEN,
CATRlNA VAN DER DUSSEN.
ADRIANA
ADRJANA CATRINA

CATHARINA VAN DER DUSSEN, trouwde,
tronwde, in het J
3. CATIIARINA
GII'rard
Melchiol' van
11684,
G'1'I'ard
Me/eh/Ol"
vtm Rietveld.
Gl1'I'al'd lVleichiol'
iJ'Ielchiol'
634, Mr. G,,",.ord
JhERONYMUS VAN DER DUSSEN.
HII!RONYMUS
4. HIERONYMUS
Ihl!RONYMUS
1" ELIZABE'l'H
ELJUIIEl'H VAN DER DUSSEN,
AlIt4"'.
ELJZABE1'H
Man. Mr. AlltD5'
ELlZAlIE'l'H
DUSSEN. had ten Man,
n]
Sliche,..
ny Sliclter.
tJ"j
Slicher.
lOHANNA VAN DER D;
'SSEN,
UJet
ulet Johon
Johan de
tie Me').
'SSEN.
met
Me'j.
6 10HANNA
D;'·SSRN.
SSEN, gehuwd lIlet
Me'j.
]l>COIl
DLSSEN : te Gouda,
Gouda. trouw·
trouw,
7. Mr. JllCOIl
Jl!.COIl
Dl"SSEN,
jh.COI! ADRIAAN
ADRI~AN VAN DER D\;SSEN,
D\,SSKN:
trou~:
Emeremia van
d~r Dusfen
Dttsfen,, Gerarrls
de Emerelltia
Emere11lia
Mn
Gerards Dogter
Dogter.• Zij
ElIIerelltia
yan der
ZIJ
dic jong gellorven
geflorven zijn.
ge(lorven
hadden 3 Kinderen, die
geaofven

ELIZABRTH
DEIl
DER DUSSEN,
DUSSEN. getrouwd met Mr. Joh(m
Ju1um
Johr.n
ELIZABETII
ELIZABETH VAN DER
Johan
van der Does.
von

JJACOB
ACOB VAN DER DUSSEN, Burgemeester
nurgemeester te Gouda, trouwde
6. JJACOB
Acon
Adriana
.ddriana Cznq;
Cmq;
ClI1q;
IS Kinderen, kwamen 7 tot Jaaren.
Adriona
Ctnq; van hunne 15
G~lIdfl,
Ga/uia,
Mr. BRUNO VAN DER DUSSEN,
DUSSf:N, Burgemeester van GQuóa,
Gouda,
lrIaria l'nneros,
1I1al'ia
l'ancras,
enz. trouwde lJlaria
iJ'Jal'ia
Pancras, en verwekt bij haar ,~
Kinderen:

1. Mr. JACOII
JACOB VAN DER DUSSEN, in het Jaar
JAcon
I.
JACOIl
Amflerdam,
Amflertiam,
Amflerdanz, enz. trouwde
cretaris van .Amflerdam,
JI1713,
713,
Johanna Clara Pels.
7 13, JohanlllZ
Pels, die hem
17[3,
baarde: als,

•.

Mr. GERRARD VAN DER DUSSEN, Heer van Teilingen,
Teilingen.
Teilingtn, ,
tJouwde in bet
Lestel'e!lOn.
en.z.
trouwde
het Jaar 1690,
169°, Elizabeth
Lestel'ellon.
en,z,
ell,Z. tlouwde
Etizabeth Lestel'enon.
verwektSsKinderen.
Hij fiierf,
verwekt5
llierf, in het Jaar 1726, hebbende verwekt
5 Kinderen.

r. JAN VAN DER DUSSEN.
J.

2.

J.
I.

bi. 58.
Zie Deel XIII
XIII,t bI.

DVSSEN.
NICOLAAS VAN DER DUSSEN.
!lUSSEN.
DUSSEN·
3. PETRONELLA VAN Dlll.
Dlll
DER DUSSEN.
DI!R.
HHRONIMUS VAN D2R
IIIERONlMUS
D ~ R DUSSEN.
4. HIERONIMUS

Adr;orm Jacob van der Dusfen.
Dus[en.
Dusftn.
3. Adriaan
Mo,.ia
Therefta van
Dus[en.
Mt1t'ia Therefia
4. Anna Mar'ia
vall der Dusfen.
Maria

I.

I.
1.
I.

V A N

g. KORNELIS VAN DER russEN.
rUSSEN, trouwde, in het
bet Jaar I6IS,
1613, met Me'}.
3'
$'
S.
gretN Brasfer;
gretfJ
gretfl
Brasftr; en liet na 5 Kinderen:
grettl

Sc1:'09,
1709, Sein het Jaar
KillJtren
5 Killd~ren
Kindtrell
S

I.
1.

JACOD
Lindlagm,
JAcon
JACOB VAN DER DUSSEN; zij trouwde
trouwde. Johanna Ljndlogen,
Lindlagen, en
lie t na één Zoon,
liet
DUSSEN.
HENDRIK VAN DER DUSSlN.

r ,,
BRUNO VAN DER DUSSEN, in het Jaar 174',
174
I?4 1T,
Huwe,
Schepcn der Stad Amflerdam; had in Huwt!"
Schepen
Huwt!·
lijk Mat'ia
Maria Schuit. Hij fiierf,
fljerl'. in het Jaar
Anna Maria en Johanna C/rJra,
Clm'a,
Clal'a, zij1760. Anno
ziJne Dogters, zijn jong geHorven.
gellorven.
!l.
2. MARIA JOHANNA VAN DER DUSSEN, geboren
]a2r
lVlr. Gerrit
Ger";t
J 32r 1719, getrouwd aan Mr.
in het Ja~r
Ger,-i!
Daniels3.
Hooft
Hooft Danie!sz.
Danie/sz.
ltierf den!!
den 8II Febr. 1750.
175°.
fJaniels'l. Hij fiierf
LUCAS V..\.N
VAN DER DUSSEN.
3. JAN l.UCAS
JOH~NNA
DUSSE}I.
JOU~NNA CATHARINA VRN DE-R
DE'R
DUSSU!.
4. JOU~NNA
DKR
DE'
R DUSSEJ<.
DUSSElI.
JACOllA EMERENTIA
EMERE~TIA VAN DER DUSSEN.
EMERENTIJ\
5. JACOnA
jACOIlA
JIICOIM

J.
1.

2.
~.
SI.
~

DEA
DE1l. DUSSEN.
KORNELIA PETRONELlA
PETRONELLA VAN DEJ.
DEP.
DUSS,(N,
3. ARENT VAN DF.R
DER DUSS,iN,
DUSS.iN,
Lind/ogen,
DUSS,Ü'i, trouwde met Femme
Fellltnt Lindlagen,
Lind/agen, en
liet na één Zoon,

3:

Mllria
HENDRIK VAN DRR
DER DUSSEN, die tef
ter Vrouwe nam, Marial.
Cf),Jt,
verwek-te 2z!Z2 Kinderen:
Co.t,
verwekte
Co.st,
Cost. en daar bij verwelHe

I.
I.

ft

e

at

09,
AUEND
DER
bet laar
17
AHEND
DRR DUSSEN, trouwde in het
All
END VAN DRil.
Jaar 17°9,
1709
GroTnmée, waar bij hij verwekte +
Theodora
Theadora
4- Kinderen'
Kinderen:
Theotlora Grommée,
Kinderen

I.
1.
was t
Zijne IZN, (Jan van der)~ Ridder,, was.
was,
DEY J. Hertog van
BralJtznd,,
Braband
met JAN DE:.v
vlln Braband,
tegenwoordig in den flag
Ilag \'oor
Woo
I'oor Wooringen.
()ag
fFoo ringen.
ELISAIIETH
ELISABII:TH VAN POLAZijne Vrouw was ELISABETH
EL1SABltTH
NEN
na, voor zo veel bekend is,
NEN;j hij liet na.
twe~
en
twee: Zoon
Zoonen,
en,, A. B.
twet:
en

1. JAN
J "N VAN DER DUSSEN.
Ridder.
Riduer,
A. I.
DUSSEN, Ridder,
Aartswaarde.
Aar/Swaarde.
Heer van Dmfen
Dusftn en Atlrtswaarde.
Aartswaarde •
JJur
Qar 13°5,
1305, vind meR hem
In het JQar
ell
geteld onder de Ridders en
cn Edeeerfle
eerCle Vrouw was,
len. Zijne eerfte
JACOBA
]ACOBA VAN lJRONGELEN.
DRONGELEN.
DRONGELEN, de
JA~OBA
BOUKtwede, .lGNES
.AGNES
AGNES VAN DEN BOUKBOUK'
BOUK·
eerfle
Vit zijn eerCle
eer/le Huwelijk
HORST. Uit
Zuoncn en 2 DogteDog[eliet bij na 2:1 Zuonen
ren;; uit het tweede één Zoon.
ren
eelfle
eerCle
eerfle Huwelijk waren:
De Kinderen uit het eerfte
JUf
I. JA)!
JAI'
JUl VAN DER DUSSEN, Knaape,
Dusjen
DusJciI,, Aal"tswaarHeer van Dus/tm,
Dus/en.
AartswaarVrouw
de
Hogoort
tie en Hagoorl.
Hagoort . Zijne
Zijnt! Vrvuw
Vruuw
tIe
HA
RTE V_~N
was BA
BAARTE
BAaRTE
ARn:
V.~N DORP.
DORP.
Hij
merf
1lierf zonder Kinderen.
fiierf

11.
H. NICOLAAS VAN DER
DER OUSS~N,
DUSSEN,
Il.
Ridder, na het overlijden van
zijnen Broeder,
Broeder
Broeder.• Heer van bo
ven
gemelde goederen.
vengemelde
vengemeide
Zijne Vrouw was N. N. Hij
volgr.
liet
H{:t na één Zoon, die volgt.

111. ELIZABETH VAN DER DUSSEN,
lIl.
vanWasfet/aar.
vanWasfetllJar.
gehuwd aanFilip vanWasfetUJar.
vanWasfenaar.

IV. SOETE
SOETE VAN
VAN DER
DEIl
DUSSEN,
had
DER DUSSEN,
DUSSEN. had
IV.
teil
Maa
Jan
Oem,
Heer van
van
lell
Man Jan
Jon Oem,
teg Man
Oem. Heer
teil
Bllrendrecht.
Barendrecht.
Barendrecht.
.
De
uit het
het tweede
tweede HuHnHuDe
~e Zoon
Zoon uit
weliJk was:
weliJk
wehJk was:
W1IS:

'-

• piP.2

'TAFEL
'T AFEL

HET

V A N

GESLACfIT
GESLACI-IT

V A N

VAN

V. FLORIS VAN DER DUSSi!N.
DUSS
EN. geDUSSilN.
ge·
metCatharina
trouwd met
metCalharina
Catharina Wijde, bij
welke hij naliet
naliettwee
(D.)
(wee
n.)
nalier
twee Zoonen. C
(3.)

AN D~R
Dt!It
net
DIlR
oudl1:e
FLORltNS,
hel Jaar 1456,
1
et overlijden van
J. JAN VAN
DU DUSSEN,
DUSSEN. oudlte
o~dlle Zoon van FLORINS
FLORl!!NS,, werd,, lil
~~n zijnen
I.
DUSSIlN,
o~dfie
in het
bij het
~~n
Slo~
èn Huis Dusftn,
AartS'lvllllrde
Mrmflerkerk.
In
hij
Schout
Slot en
Dus/èn,.. Aartswaarde
Liartswaarde en JI1;r.mjierkerk.
MlInflerkerk.
bij
~mflerkerk. In
Jn het Jaar 1480
hlJ,~chout
Vader,, Heer van het Slo~
Dusfèn
14 80 was
washlJ,~chout
van lJreda.
G~ude.
ELISABETH
ll;eda,
Jaàr 1487, Castelein
G~ude. Zijne
ELISABETIi BRANT. Hij
over.
llreda, en in het Jaar
Castelem van ter Ggude.
GlJude.
Zllne Vrouw was ELISIIBETH
HIJ over_
ZIJne
14~', en liet na 6 Kinderen.
leed in het Jaar 14.1>6,
14YCS,
14YIS,
Kiuderen.

CA.)
Heervan
(A.) ARENT VAN DER DUSSEN, Heer
I·Ieer van
Ier Vrouwe ./llijd
/lH/ti
Dusfen
had ter
tef
/llljd
DMfen,•, enz. Hij !Jad
Lilijd
van Overeijn;
Ovueijn; zij lieten na 4 Zoonen:
Overeljn;

r.I. FLOUNS
FLORENS VAN
DER DUSSElj,
DUSSEJ!,
het Slot
VA~
DUSSElT,, in het Jaar 1497, Heer van !let
Rarbel'a
1.
Rarbet'a
VAli' D!!R
DUSSUl
Slol. Dusfen.
Dusftll. Hij trouwde met Barbera
Bouchem.
BOlJChem.• en fiierf
merf in het Jaar 15°9,
1509, nalaatende 77 Rinderen
KiGderen
Kinderen::.
l1:ierf
1509.
KIDderen
Bouchem,
van Bouchem

10
I.

z.
2.

Jan
Jon von
van der Dusfen , Heer van der Dus[m,
Dusfen , enz. getrouwd met Agnes
Agnn van Gerwen, gege·
l10rven in het Jaar 1535,
!lorven
Kinderen.
fiorven
I S:l5, zonder Kinderell.
11:0rven
Kiuderen...
..,
Camelia van der
tier Dusfen
Etjk,
ll.
DlIsftn,, Vrouw van der DIlsfen
~. Cornelia
Comelia
Dus{en;
Dusfen ; zij
ZIJ trouwde
trouwue eerst met Gerrit
Geuit
Cernt l'an
,'an Eijk,
EIJk,
daarna met Jacob van Brecht.
3. Maria van der Dusfen
flierf ongehuwa.
Dus{en,, fiierf
ongehuwd.
/lierf
4. A~na
tie Jode.
"
Anna van der Dusfen , gehuwd met Jan de
Hlilegond vtm
del' Dusfen
DU.lfen,
J. de Vrouw van den Heer van Courteyi!le,
CourteyiJIe
VQ7I
Dus[en,, I.
Courtevil/e ,elt
,en
dnthonij,
5. Hillegond
va'/!
van der
Ct;urteville,
en 22 van dnthontj,
Anthonij,
Serijn.
Heer van Seri
Strijn.
Seri;
n.
in.
Gurtrtlid van
vmi det'
del' DI/sfen,
Ge~rtrtlid
6. Gurtl'uid
Gurtruid
der
det"
Dmfell, Geestelijke Dogter.
7. Fredrica
Dus/èn, Abtdisfe van Loost/uinen.
Loosduinen.
FredriclI van der DlIsjèn,
Dusjèn,
Loouluinen.
I.

RidIUdDUSSEN. ltidNICOLAAS VAN DER DUSSEN,
als het Slot
der. Zijne goederen, ais
Dusftn
DusJên
Heerlijliheid,
Heerlijl;heid, fiOI141t
!tondt
Dus/én en de Heeriijl\heid,
/landt hij
/tondt
af aan zijnen Broeder ARENT.
ARENT
AltENT VAN DER DUSSEN,
DUS5EN
AR.ENT
AttENT
DUSSEN
DUS,
EN,, volgens
Heer van Dusgifte,
gif[e.
Dus'
te , Ht!er
bovengemelde gifce,
gif
fen en Aartswaarde
Jen
Aartswnarde.
Aartswoarde,• was getrouwd
fèn
me.t
mel
1De,t
me,[ N. N en won bij haar,
DUSSO::N,
J\RENT VAN DER DUSS
"N,
ARENT
DUSS"N,
"N. Heer
van opgemelde
goederen. Hij
opgemeldc guc:deren.
gvcueren.
trouwde,
Jnar 14°7.
14°7, Ave
tronwde, in het Jaar
'4°7.
vall 'File/lein,
lFileflein,
rPi/ej/eén.
lrile/Jein, uit den
<.len
Focke van
Tei/ingen. Hij fiierf
l1:ierf
Huize van Teilingen.
Ttilingen.
in het Jaar
JaaI 1445,
IIHS,
445, zonder Kinderen.

3.
3, JAN VAN DER DUSSEN,
PUSSEN,
lJUSSEN,
nUSSRN, Ridder,
Ridder.
werd, door overlijden van zijnen
Dmfen en
ARgND, Heer van Dusfen
Neef AREND,
Anl'tswaarde;; welit
welk regt hij weder
Aartswaarde
wellt
affiond
Broeder.
afflond
timeder.
amond
afl1:ond aan zijnen lIroeder.
Brueder.

lZ.
J2.
~.

1.
i.
J.
:J.
4~.
4.
4,
4-.
5.
6.
Ó.

JAN VAN DER DUSSEN, werd, in het Jaar 151
S , Heer van der DUlfen,
DU
ifen, enz.
153 S,
Du.ftn,
CATHARINA VAN DER
DUSS
Abrdisfa
DER DUSSeN,
Dussm,
Duss EN,
eN, in het Jaar 1538,
Abtdisflj
AbtdisfI~ van Loosduinen.
CATHARnu
1 S38, Abtdisfli
nEl.L"
BEI.L A VAN DER DUSSEN, had tot
'!Ian Dongen.
DEI.LA
nE1.LA
tOt Man N,
N. van
ENGELIiRllCHT
DUSSEN·.
Kahunnik
ENGELIlRI!CHT
Kabunnik te Leiden.
ENGELIiRRCHT
ENGELGRIlCHT VAN DER DUSSEN.
DUSSEN, Kallunnik
51MBURG1S
Pieter
Burggral1ve.
SrMBURGIS
met Pil!/er
SIMBURG1S VAN DER DUSSEN, gehuwd IDet
Pitter de Burggraave.
Burggraovc.

H. NICOLAAS
N1COLAAS VAN DER DUSSEN,
DUSSEN. was, in 't
tt Jaar 1439,
14-39, Ridder van de Duitfclze
Duitfehe Orde, en
En Commandeur
Commal'ldeur
Il.
Duitfehe.
Commalldeur
in het
her Jaar 1476.
147 6•
te Gemert. Behalven dir,
dit, bekleedde hij aanzienlijke Posten Hij overleed
uverleed 111
lIl.
inbraaken, in het Jaar 1421,
goederen
m. JAN
JAN. JACOB VAN DER DUSSEN,
DUSSE
N, door geweldige inbraakell,
14'!1 , zijne
z,ijne meesw
mees~e g?ederel1
ill
Hl.
DUS5E N.
meesr!!
g?ederen in
14:!1,
mees~c
Zuid-Holltmd
verlooren
De/ft,
hij.
in
ZlIId-HoJltmd verloorell
verlooreu hebbende, begaf hij zig mer
1ll het Jaar
Zuid-Holland
met 'er woon naar
nuar Delft,
Delft,. daar
daur hl).
hl), 111
J~ar
1178,
hebbend e in Huwelijk Ida
/tI1I Vtm
VRII
Kijfhoelr.
dood) in
I'H8, Raad was, hebbende
VNn
Kijfhoek.
1478,
1478.
vtm Kiffhoek.
KIjfhoek. Bij
Dij zijnen dood,
111 het Jaar 1494, liet
het
hIJ
Mn Zoon,
hij na één

4.
ot.
ot· FLORENS
FLORENS VAN
VAN DER
DER DUSSEN.
DUSSEN. Deze
Deze

verfcheiden aanzien1ijl,e
aanzienlijKe
bekleedde verlcheiden
aanzienlij Ke
Ampten,
Dordrec!zt, enz.
Amptell, binnen Dordrecht,
1434- rot
115(,).
van den Jaare 1434
tot 1'1-56.
Vin
1"56.
'''5@. Zijne
eerCle Vrouw was
Catharil1 rJ Uden,
eerfle
eerfie
Catharina
Uden
eer/le
was Catharil1a
de tweede
rweede Anna van . Arkd.
Arke!.
de
Arke!, en d~
Elifabetft
vml
Elifabetlz
vall J7ar·ik.
Va,.,·k.
derde Elifabe/ft
Elifabetlt VtJ11
va1l
f/an'k.
Pa,-ik. Hij ,
en ééne
éélle
Natuurlij
liet
Zoon en en
ééne Natuurlijliet na
na 4
4 Zoonen
Zoonen
Natuurlij -- //
ke Dogter.
DogIer.

J.
I.
I.

$

D ,J",
11' f' h I Jaar 1544'
JAC
OB VAN DEIl
flierf
DER DUSSEN,
D USSl!N, die Lid der Regeering
ilierf
r544;
'544;j,
JACOB
R~geering te
te, Delft
el;t was, en !Herf
Ier in
111 het
e Jaar 1544
hebbende bij De/tona
Oem.
verwekt
10
Kinderetl,
die
volgen,
De/jana
Oem,
Kinderen,
Detiana
Deliana
Kmderm,
,.
zi naar
J. JAN VAN DER DUSSEN,
te omgaan,
o~tg:tan,'enzig~aarna
~ naar
DtJSSEN, die, in het Jaar 1536.
1531$. om de vervolgin?:
OI:tgaan.
I.
DOSSEN,
vervolgm~ ~
o~tg:tan
Frankfort
aan
den il'fain
rrol1\vde,
aon den
ft/ain begaf,
trolllvde,
Adr/una
Frankj'ort
Frank/ort aan
l1an
Main
begaf, en
en aldaar
aldaar trollll'de,
trouwde, eerst
eer,~t
eer.~[ met
met Adritlna
A1ttl11al
drtutl~:,,'. en
eá
dl daarna
aarna
met Annll
eerfie verwekr
tn bij
de cweede
tweede
]}Jol/ers, hebbende bij de eerlle
[weede
Kmd.
Anna il'Jollers,
Mollers,
Mol!~rs,
verwekt 3,
3, en
bIj de
(wee e 11 Kind
~m111·.
,.
~
gebooren I,n
in
Dusfcn, geboorell
111 het }>lar
J,lar r543·
154",
I. Agnes van der Dusfen,
1<:45·
J2. Anna van de,. Dusfen , ,ebooren in het Jaar r=5
Ánna van der
de,. Dusfen
Dusfen,, ~ebooren 111
in het
ll. Anna

5

45:.=======

-;Î

DER

DUS SEN,

Zie Deel XIIl,
bi. S8.
XIU, bI.

;;;;

I

Margretlil van
'!Ian tier.
der, Dusfen
I,
3.
Margreta
der.
hee
3· Mllrgreta
Dusftn,, gebooren in het
her Jaar 1546.
DIlsfen ,• gebooren in het Jaat
156 4, deze !rouwde
4·
4. Catharina
Calharina van
tier Dusfen.
Dusfen
Jaar 1564,
trouwde lI1et
trouwde
von lier
DNsftn.
l1et
,"Db
e'Db Craft.
Croft.
çob
Crnft.
"Db
2.

CORNELIS
COItNELIS VAN DER DUSSEN, Burgemeester te Schiedam. Zijne eerste VrollW
Vrollw was Corneli/ll
f..ornelUIi
Vronw
(.o:rnl~Jt~1I
COI!.NELIS
VrOllW
f..ornllltli
Cranendonk
Crnnendonk,. en de derdt!,
derd'!, Maria
Danlc,rls
van
Hoog, de tweede, Morgreta
Margreta V/in
vlin Cranendonk.
Cranendonk,
derd",
Dank,rts
vrm der Hoog.
Margre/a
vlln
derd""
ft1aria Dan/rlrts;
Danktrts
hebbende hij bij de eerfie
Zoon, en bij de tweede II1 Dogter.
eer/le verwekt 1J Zoon.
I ••J4cob
Taeob
I.
Ja&ob
J.
Il.
!Z.
ll.
J2.

van der Dusfen ,• gefiorven
geClorven in het Jaar 1565, zonder Kinderen.
gel1:orven
Comelio
'e Jaar 1560,
J560, aan Arent
Arenf Does, en ~allrn'I).
" .......,.
Cornelia v/ln
van der Dusfen
Dusftn,, gehuwd
gehUWd in 't
lS60,
1560
aan
Pitter Pesfer.
'
aal! Pieter

3, Paulus van d~r
33·
Du/fen, Priester.
Dflsfen,
l1:ierf in het Jaar 1583.
der D!lsfen.
D"sfen,
Priester, fiierf
fiierfin
DusJim, gehnwd
!iouYe.
4. Aaltje
Dlls/en,
Houve.
vall der Dus/èn,
gehuwd aan JacolJ
Jacob
daltje van
Dus/én,
Jaco11 Apen van der !iouve.
!fauve.
het Jaar 1554 Burgemeester
Vtm der Dusfen
DIlsfen , in hee
s·S.5· Ewout van
llurgemeester te Delft, had ter
(er
Ier Vrouwe
VrOllwe Mariadeze
Huhert;
Kinderen::
Hubert; hij
h ij liet, in het Jaar 1569.
1569, na,
na , drie Kinderen

::

Elifaheth
vlln
'!Ian der
BJeiswijft.
E/ifabeth van
Ikr Dusfen,
Evertvan Bleiswijl.
Bleiswijk.
Elifabeth
Dusfen , die tot Man had Evertvlln
Ever/van
B/I!iswijlt.
De/iana
Ddiana
DlIs[en,, getronwd
Deliana van der DIlsfen
Dusfen
getrouwd met Dirk Storm
Heerv3n
Heer
, van
Q'
Dusfen
a. Jacob vlln
van der
de,. busfen
DUJfen,, in het J~ar
j~ar 1589,
1589. Burgemeester der Stad Delft
,
eersr
Hogenhouk, en bij haar 3 Kinderen; en ~
et!fst in Huwelijk ./llido
valt HogenhQuk,
eerst
Alida van
in
ZouUveen,
Zoulev~en,
Clafina
NicoJai, en bij dezelve !1~1:1 Kinderen
Cla/ina Nicolai,
Nico/ai,
Kinderen;j hij overleed den 8 April,
Jaar 1599.
'599.
J.
I.
2.

J.
'.
J,

2.

Maria vlln
IDetJacoó
Dusfon,, in het Jaarl591
I 591 getrouwd met
Jacoh Graswidtl.
Jaar [59[
Graswinkel.
van der Dusfen
JaarrS91
Jacob
Dusfen,
LiJ der Regeering van Delft, enz. Zijne
Ewout
EU/out van der DIlsfen
Dusfen ,• RiJder,
Ridder, Lid
Vrouw was Catharina
flierf. in her
1aar 1653J,
nalaa'
C'atharina van der Hoef. Hij fiierf,
fiierf.
het Jaar
JaaI
1653),
llierf.
16531, nalaatende 6cS Kinderen.
Afido
DIlsfen , gefiorven
A/ida van der Dusfen
Durfen
geClorven
Dusftn.
geflorven in het Jaar
Ja3f 1696.
1691$.
Barta
de,. Di/slm,
Dilsfen, gefiorven
16)18.
Bar/a van de,'
Dilsjen,
gellorven in het Jaar 16Y8.
16;J8.
der
Dils/tn,
gdtorven
16).18.
MI', Jacob
Jacoh van der Dusfen , geltorven
gell:orven in het Jaar r665.
3. JJlr.
Mr.
gellorven
1665.
4. iJI!r.
Dusfen
Mr. Pieter
heter van der DUSfeIl
ge(torven in het Jaar 1703.
JIIlr.
DusfeIl , gettorven
gel1:orven
Jltlr.
geltorven
r703.
5.
Ewolld
de,. DIlsfen
gefiorven in 't Jaar 1666.
EU/oud van der
S. Mr. Ewoud
Dusfen , gellorven
ge!lorven
.666.
Nicalaas Win
Regectring van Dorirecht.
Darirecld
Nicglaas
Regetring
Dortlncld
6. Mr. Nic1/aas
Nic,laas
van der Dusfen , Lid der
dcr Regeoring
Regecring
Dor"recht.
vlln
LitHa
vun
verwek
tG 7
t!nz. had ter
tef Vrouwe Lidia
Litiia vnn
Vlln Beveren, bij welke hij verwekte
verwekto
enz.
Liriia
verwela6
l(inderen.
l{jnderen.
!(inderen.
Kinderen.
der DIlsfen
Dusfm,
Dusfm , Heer van ZouUveen,
B
Burgemeester,
J.
Mr. Ewout
Ewout
vtln
I. Mr.
EU/out van
van der
Dusfen
Zoufeveen, Burgemeester,1
• enz.
Delft,
trouwde in het Jaar 17,04>
1704, met Maria CothRr;
Cathtlri
,
enz. te
te Delft,
Delft. trouwde in het Jaar 1704,
'704. met il'lario
Maria Catn.rr".t1J
rallen/is.
Yallentis.
Hij
fiierf
ilierf
den
11
OélQber,
Oétober,
IQ
ill
het
Jaar
17
J
7
9,
9
>
en
het
liet
I
2
Fllt/enlis.
raIltntis. Hij fiierf den 11 Oél:Qber,
Oétober, ill
iJl het Jaar 1729,
J 729, en liet J.
sKinderen.
5
Kinderen.
5
Kinderen.

I.
1.
I.
2.
lZ.
J2.

===iii!!!ii!iiiiiii!!iiii!iiiii!i
!!!ii!iiii!!!ii!iiii!!!ii!iiii

111.
lIl.

''Tf\FEL
T f\FEL
·TA.FEL

DEl!.
DU!SKN,
llalJefla J:.tizabet
.cl/zaoe.
VAN DEI!.
DElt DmsXN,
DUSSEN, gehuwd met llalleUa
D"'II/:~Ta
I.A,'MU""
VAN
Huls.
Huls.
!J.
iEOTDlUS vVU(
V~Jf
DEIl DUSSEN,
in het Jaar
1714,
,. JEGmlUs
iEOJDIUS
DUSSEN, trouwde
trouwde in
Jaar li
Iï14,
S
9.
u; DEIl
14, S
F. Meerman.
Meerman.
F.
3. ALIDA
ALIDA MARIA
MARIA. VAN
VAN DElt
DEIl DUSSEN.
3.
4. KOltNELIA
KORNELIA
ELIZABETH VAN DEIl
in het
het
KORNELrA ELIZABETH
DER DUSSEN,
DUUK!!', trouwde in
4.
1749,, Jan BQuwens.
Bouwens.
Jaar li49
J3111'

I.
J1!JfDIUR:11:
J. tilUI'Dl!.I1{
I.

11. MARIA VAl<
DU DUSSEN'.
DUSSEN,
S. van
9.
VAN DER
DER
DUSSEN J trouwde
trouwde in het Jaar 11732,
~.
73!l, S.

Beefting.

Mtlchuld van
der Dusfen •,J Natuurlijke Dogter van Arent, geteeld
geteeld
4' Mtllchtelti
Mtfcnteld
vtm tier
de,.
4.
vóór het aangaan van zijn Huwelijk,
Huwelijk. was eerst getrouwd met J.
Marfenz Nisfen
NisJen
en daarna
Martenz
Nisfen , en
daarna aan Jan Blankert Jansz.
Mareenz

GESLACHT V A
Korn"ia HOl!erlf1oulf,
8. MR. DIltK
VAK DER
DER DUSSEN,
DIRK VAK
DEIl
DUSSEN, wiens Vrouw was 111.
verwekte 4 Kinderen:
heth Paauw.

V A N
R.

POflt/li'.
heth Poat/w.
9. CATALINA
CATALINA VAN
VAN DER
DER DUSSEN,
Ingelhij.
DRR
DUSSEN, gehuwd
gehuwd aan
aan Wille",
Willem Ingdhij.
[ngt/blj.
9.

MACHTELT VAN BER
DUSUN.
aaft
Marlen
Begaart,
liER DUSSKK.
DOSSiN , eerst gehuwd a:tb
aah Mareen
Marten Bogaart,
Bagaart,
MACHTELT
von SOl·C
So/·gen.
SOl·gen.
en daarna aan Clement van
m.
A.
DUtSEN,
E
rmga;·"
l!.. BIlUNO VAN DER
DEII DU'SEN,
DU.SEN, trouwde in het Jaar 161 I, Ermga;·ti
Enng4"d
~.
Storm, en liet na twee Zoonen:
Zoon en:
Storm.

I.
DUSSEN, die in het Jaar 1653 ter Vrouwe nam,
J. DIRK VAN
VAri
v~rq DER DUSSEN.
Ca/harina
/inn,. van BeercJlein;
Beercjlein;
C.atha~zna.. van der Graaf, IiUl
Annll
Beercftein; hij
Catharina
in daarna dnn"
dnnill
het, uit
UIt zijn
zIJn eerfie
ecrUe Huwelijk na, 9 Kinderen:
liet,
2. ]ACOIl,
JACOIl, 3. HERMINA
HI!.RMINA
DU3SEN,
J. BRUNO, !l.
JACOB,
HERMIl'I'A VAN DER. DU5SEN,
DUiSEN',, onge.
I.
DUlSEN'
ongehuwd
gellorven
gefiorven.
hu
wd gefiorven
4· MAGDilLENA
MAGDALENA
MAODt\LENA VAN DER DUSSEN, gehuwd aan Mr. Jan
Jafl
MAGDALli:NA
Ruis,·h.
Ruisd.
PAULUS
DJ!:R DUSSEN.
VUSSEN.
5· P
AVLUS VAN DER
6. SARA VAN DER
DUSSEN. gehuwd aan Hendrik SdJiil/11ZelSd im11le/DElt DUSSEN,
Schimmelpenn;"k,
pennillk,
pennilfk, en daar na aan R. . Tel·brugg/!.
Tel·órugge.
penni1fk,
Tel·brugge.
ARRNT
Bois,
"17. .AUNT
AIlRNT VAN DEIl
DEIt DUSSEN, trouwde eerst Lou/fe
LOl/lfe de Bois
Bais ,
.AR~NT
DEII
Louife
]7·
DER
Loui(è
en vervolgfns
vervolgG:ns Am/a
Amla Aubraij
MarlflÎs:
KinMar/tIIs:: liet na 211 Kin.
vervolgens
Anna
Auóraij tie MarlllÎs:
Martais
deren:
deren;
J. MARIANA
MARJANA VAN DER DUSSEN.
MAR1ANA
:2.
!2.
2.

~~
",,:=!!I

MR.
Mil.
MIl. DIRK VAN DER DUSSEN.

4.
S.
6.
7.

ARENO VAN DER
DER DUSSEN
DUSSEN..
!lUSSEN.
AREND
HILLEGONDA VAN DER DUSSEN.
KORNELIA
DElt [lUSSEN.
flUSSEN
Yllierizu
KORNEL
IA VAN DEIl
DER
nUS
SEN •, gehuwd met Yllieriut
y,lIeriul
de Rover.
tie

DUSSEN.
VAN DER DUSSl!:N.
MR. JACOB VAN
AnF.NT VAN DER DUSSEN.
DOSSEN.
ARP.NT
DRR DUS,
DUS,EN.
DUS;,EN.
PAULUS VAN DER
EN.
'/Ion
"tm KiliKinJacoh 'Yan
t'an
MARIA VAN DER DUSSEN, gehuwd aan Jacob
Jaeoh
Kin"
[dot.
ji:hot.
[chot.

VRn BRUNO en MACHTELl;I
MACHTEL~ VAN
YnA VAN DER DUSSRN,
DUSSF.N, het zevende Kind vnn
van
MACHTELIl
7. YOA
YDA
DUSSP.N,
MACHTELli
trou\vde in het Jaar 1574,
GROENEWEGEN ,• trouwde
J574, met Wiltem
Wittem
Det/el.
lViIJelij Dedel.
GROli:NEWEGEN,
troUlvde

V
.... N DER DUSSEN.
MACliTUO
MACIlTJi:LO VAN
VJlN
DUSSIlN.
8. MACIlTI.:t.D
MAcrlTJo:w

DER DusseN.
DUSSEN.
9.
/lER
9. CORNELIS VAN liER
10.
DER DUSSEN,
VUSSEN
DOSSEN,, trouwde eerst Catharina
Bereftein.
JO. NICOLAAS VAN D~R
Catnarina van Bereftein,
daarna met Magdelena
BleiswIjk, en ten
(en derde maale met Margreta
Mnrgreta
Mnrgrela
Bleiswijk.
Magde/ena van Bleiswijk,
Slorm;
Slorm j hij liet bij de tweede Vrouw twee Dogters Da:
na:
Sl0rm;
CATtlARlNA
H"aarthuizell.
CATtlARINA
1. CATr111RINA
CATI1ARINA VAN DER DUSSEN, getrouwd aan N. TFaartnuizetz.
T4Taarthuizl!ll.
I.
HT
aarthuize1l.
2. MAcHTELT
V<Jn
Ahraham V4n
DUSSUl , getrouwd aan Abraham
V4n tiel'
(Ier
MACHTELT VAN DER DUS,EN,
DUSSEN,
Abraltam
del'
Burg.
BUIg.
BUI-g.

7·
7. ADRIAAN VAN DER DUSSEN,
DUSSI!N, 'in
-in het Jaa.r
Jaar
Jaa; 1573. Burgeilleest~r
BurgeU1eeSt~r
Burgemeest~r te Delft.
Delft ,
Jau
Burgemeesl~r
Delft,
trouwde aldaar l11et
Inet Eli[abeth
"tm
1576,
Elifabeth vall
van Bodeghem. Hij fiierf in het Jaar J576,
met
Eli[aóeth
)!all
1576.
<:\Il
fIl
tlIl liet na 3 KinJeren:
e.n
Kinderen:
VAN D
~R
.I!. DUSSEN, gehuwd aan Martt"n
Martln Hogenhouk.
Marlt'n
Hogl!nnouk.
D":.It
Martz'n
Hogmlzouk.
2. JACOB
]ACOS VAN D~ll
D~l(
DU;SIlN,
1579. Raad
Ra:ld te Delft, rrou',vele
trouwJe
z.
trou·,vJe
D
~ ll DU;Sl>N,
DU;SEN, in het Jaar 1579,
tromvJe
J.
1.
CATH~r;INA
I. CATHARINA
CATHAr.INA

VAN
V A N

DER

DUSSEN

I.
JAN
VAN DER
DER DUSSEN,
DUSSEN, ongehuwd
ongehuwd gefiorven.
J. JAN
Ji\
N VAN
DUSSEN.
gellorven.
2.
!l.
lIERT.~
VAN DER
DER DUSSEN,
DUSS~N,
DOSS~N, die
die eerst
eerst trouwde
trouwde
trollwde met
met Chris2. HERT.\
llERT.' VAN
titlan
liaan l-ril/em
1P'ille1l1 vtln
van Kampen,
Kampen.
Kampen, en
en daarna
daarna aan Cornelis
Corflelis
tiaan
l1'il1em
SWtl6In.
Swaan.
3.
3· 11NNA
liNNA
.r"NNA VAN
VAN DER
DER DUSSEN.
DOSSI!N,
DUSSEN I eerst gehuwd
gehuwd ~an
:lan
~an .ddam
Adam
/idam W(S
Wes
W~s
terwold,
tweede a',11
a"n Hubert
lerwold,
terwold . ten tweede
Hubert v.
". Ek
Ek en
en eindelijk aan
Hendrik
int et·llOi}.
Hendrik vaIJ
!'all W
Winterl2Oij.
VIII)
Wint
e1"llOij.
~.
1I.
lI.

KORNELIS
KORNELIS VAN
Ddt1lt DU>SEN,
DUóSEN, rrouwde eerst 'johanntl
JOhtli:n4
eo
KORNllLIS
VAN Dd
D.'
DU,SEN,
Jolttmn4 .....
••••• en
daarna
daarna EIi[abel
El.foba Appelman
dppelman ,• die hem
heIn drie Kinderen baardcn.
Elifabel
/lppelman
baarden.
I.
ET.\,
lVIARGRETA,
2. JACOB.
JACOB, en 3.
VAN DER
MARGRET
.~. 2.
3• ANNA
.ANNA VAN
DI!R DUSSEN.
1. MARGR

ALETTA
DUSSEN,
3. ALETTII
N,, ongehuwd gefiorven.
ALIITTA VAN DER OUSSE
OUSSEN
geltorven.
gellorven.
4.
4-. ABRA
ABRAHAM
HAM
DEll
us
USfEN,
~ EN, wegens U/recht
Utrecht
V~N DEt!
DEL
US,EN,
UII'echt gecommitteerd in
ABRAHA
M VAN
DEl(l. rrrUSfEN,

de l\dlll
Adilliraliteit
iraliteit
We~t-Friesland
sJand ,,. trouwde
trouwdc
1620,
.\(;Illiraliteit
Weit-Friesland
,\dllli
raliteit in
in. WC5t-fohe
':f?c5t-f-/-iesland
t~ouwde in het
~et Jaar 1620
Lucreti~
venwkte
haar 6 Kinderen,
waar~
Lucretill
wek te bij
Kiuderen,
Lucl'etilJ van
Wijk,, en ver
ver\Và[e
Lucret/IJ
van Wijk
WIJk
verwekte
bIJ h"ar
Klllderen waargeitorven,
en 3 overgltbleevell
zijn:;
van 3 jong geitor
ven, til
geflorven,
overgltbleeven zijn
'
l.
I.
1.
1.
;2.
2.
3.

IVfr. JACOB
JACOB
DEl/. D"SSEN,
D"SSEN.
JWr.
Mr.
JJ
AC
OB VAN
VAN DEB.
DEiI.
D"
SSEN,
ACOB
DEIl
iVJARG8.ETA
MABGIlETA
DUSl'EN.
MABGRETA VAN DER DUS'EN.
MABG8.ETA
DUS ~ EN.
!VIr.
Mr.
JI\N
SS
EN ,.•. die . ter Vrouwe had Fl'fln
FrfJn
lVIr. JAN
JIIN
JflN VAN DER D
V
0 SSEN,
SSEN
SSEN,
Fran.
Fmn-coife
coi[e Vtm
van
IYedrhoyen.
K!ndèren,
Mil /1/erkhoven.
If/erkhoven.
/I/erkhoven. Van 6 Killd.:ren,
K(nd.:ren,
KÜlI.l"ren, bleeven 22!l ZooZoo.
Ilen
ucn in leeven :;
nen
J. Mr. JAN
I.
lAN BRUNO VAN DER DUSSEN,
DUSSEN. Iviens
'viens Vrouw was
l{ur;;rlia
1(unl
rlia Yan
van
.·omeren. I-lij
Hij liet na,
beh:Jlven
bchalvell 2 jong
1{ol'lidia
.'o11leren.
Kunir/ia
Vlm .'omeren.
.'omenn.
na. bchalveu
behalveu.2
gellorvene,
lhoeder was,
geHorvene, 5 Kinderen. Zijn llroeder
geltorvene,

RUTGi;:R
DXR
Dt.:SSEN
RUTGeR ADRIAAN VAN DlIR
D!:R Dl:SSEN
DI;SSEN •,en
zjjne Kinderen:
RurG~R
en zijne
RUIGER
DER
(){;SSEN
:!.,
~,

JAN WILLEM
WJLLEM VA~
VM'I DER DUSSEN.
ll.
ELiS VAN DER DUSIEN.
2.
KORNELIS
DUS'EN.
~. KORN
DUS~EN.
3.
<j'.
AOR"
AOl\dI
H.'\IM
M VAN
VA N Dl!R
DER
DI':R DUSSEN
DUSS EN , die, bij
bij:;.
'J.
3· Mr.
lVIr. AB~,\H\M
AD RA H.
M
DI!R
J.
C. de Geer,
Geu,
verwekte::
Geel", verwekte
I

Zie
bI.
58.
XIIl, bi.
Zie Deel
Deel XIIt,
XlII,
bi. S8.
S8.

I.
J. JAN
JAN IJRUNO
lJRUNO VAN
VAN DER
DER DUSSEN,
gebooren in
1.
J1RUNO
DUSSEN, gebooren
in het het
J74::1·
174::1·
I74~'
!Z.
rcngeboo
2. JAQUELINE
JAQUELINE CORNELIA
D~R DUSSEN,
DUSSEN, geboorcn
~.
CORNELIA VAN
VAN DER
het
1744,
het Jaar
Jaar 1744'
I 744.

waar
waar bij hij, ven waar
ven zes
zes jong
jong gef!orvene ,

Woudrichem
Woudrichem;; hij
\Vas de
de Man
Man van
\'3n Johallna
Joho/ma ten
len Haag,
Haag. die
die
hij was
was
lVIan
Johmma
ten
Haag
baarde één
en twee
hem baarde
één Zoon en
twee Dogters:
Dogters;
•
hem

I. HEIIMINA
VAN DE
DER
RDUSSEN,
DUSHN, had
had tot
tot Man
Man Cornelis
Cornelis Bogaart.
Boga4rt.
HEUMINA VAN
DER
J.
KORNFLU. VAN
DER DUSSEN.
2. KORNFLIA
VAN DER
~USSEN.
2.
3. MR.
MR
Ih'UNO
DER DUSSEN,
1I1aril1 Gl'lI'SwinGrIlSwinMIl... Bh
Ih·UNO
nUSSI!N, trouwde 1I1ari~
1I1ari4
C'ïzswin3.
'UNO VAN DER
kel , en liet
liet na
na 3 Kinderen
Kinderen :;
!rel,
kei,
I.
2.
;).
J'

N

I.
ACOB VAN
DER DU6S"N.
DU.SVN, in
in het
Jaar J610.
1610, Burgemeester
te
I. J ACOB
VAN DER
DUSSPN.
het Jaar
J610,
Burgemeester te
Ie

MR.
ARENT VAN DER
DER DUSSEN,
DUSSEN, trouwde
trouwde in
in het
het Jaar
Jaar 1619,
Korncli(l
!Z. MR.
MIl. ARENT
DER
iu
1619, Kormlia
2.
IJriel,
en liet
liet
na 7 Kinderen:
Brie/, en
iiet na
Kinderen:
Briel,

6. DIRK VAN
VAN Da
Dr,R
DnR DUSSEN,
!JUSSEN • Zoon van DRUNO
BRUNO en van Machuld
Macnuld
Machtelrl van Groene·
Groene.
"Negen, trouwde in het Jaar 1584, Maria de Haze; zij lieten na 2 Kinderen:
'Wegen.
'Wegen,
J.
I.
I.

HET
H
ET

4.
4.
5.
5,

LUCRETIA
LUCRETIA VAN
VAN DER
DUSSEN.
DER DUSSEN.
FRA.\
FRA'.\
ÇorS
DUSSEN, trouwde
FRA,\
FRA c'ÇOIS
ÇOIS EWOUDT VAN
VAN DER
DER DUSSEN.
trouwde te
tetrouwde
hij
hij
bij Duu1/1ede,
DUU1//ede, daar
hij in
het Jaar
jaar '7S0
'7So
'750 Raad
Raad was
was•••••
••••••,
Duurflede,
daar hij
iu het
1750
iIl
in
liIl verwekte
verwekte bij
bij haar:
haar:
~
I.
J. JAN IIRUNO
SRUNO
IIRUNO VAN
VAN DEIt
DEI!. DUSSEN,
DUSSEN, gebooren
gebooren in
in het•••••
1749·
1749!Z.
z.
llRUNO VAN
DUSSEN.
VAN DEIt
DElt DUSSEN,
DOSSEN, gebooren
gebooren in
in hetgebooren
2. JAN ]lRUNO
0
175
•
Q
175°·
J75
175 Q •

3. FRANS VAN DER
DER DUSSEN, trouwde
trouwde in
in het
het Jaar
Jaar 1588,
15G
8,
15 888.,
8. 163°,
vaN
Burg, en na haar
haar overlijden,
overlijden, met
met Q.uirina
Burg.
Quirina
Yf11!1 der Burg,
Qui:ina ..v:, Jaar
Mee,..
Meer.
overlijden, in
het Jaar
Jaar 163°,
1630, Iif/[
liet
li~t hij
hij 3J630,
iu het
het
hIJ
Mee,·. Bij zijn overlijden,
deren na:
I.
J. Mr.
Mr. ADRIAIIN
ADRIAAN VAN DER DUSSEN,
Baljuw van
van Baljuw
DUSSEN. Baljuw
dingen,
dingen. gefiorven
gellorven in
he
1650.
ilJ het
hett Jaar 165°.
1650.
1'650.
. .
!l.
TH VAN
2. ELISA!l
ELISAB ~ETH
VAN DER
DER DUSSEN,
DUSSEN, gehuwd aan Christiaan
Chrütinal'l
l2.
ELISAII
ELiSAIl
Cnnstlflan
Coull'enberg.
Couwenberg.
Coull'enherg.
CoulI'enberg.
3. HENDRIK
DüSSEN,
SSEN,
SSEN. trouwde
1633,
HENDRtK VAN DER DU
trollwde in her
het Jaar J633,
Elifabeth
Eli[a/;~th
Dedel, en liet na 3 Dogters.
Elifa beth Detiel,
I.
J. QUIRINA VAN DER DUSSEN,
DUSSEN. gehuwd
gebuwd aan H.
H.
Broekm.'1n.
Broekm.'1n.
In.
2. ELISABETI.I
DUSliEN,
aan
2.
ELISABETI-l
Dim
ELISABETI·j VAN D~R
DgR
DUS.lillN,, gehuwdoverlijden,
!Z.
ELISADETI.I
D
~ R Duslint;'
DUS~Il!;,
Pilauw.
PRauw.
PlJauw.
russl!N,
3. MARIA VAN DER rUSSEN,
russEN, gehuwd aan Wilüml
Goeree.

Burgemeester
HUGO VAN
DIJSSEN
157<1-,
8.
157.01-. Burgemeester
8. HUGO
V~N DER DUSSEN,
DTJSSEN,, werd, in het Jaar 157+,
Delft
Margreta
Sasb~Ht. Hij fiierr,
Ilierf,
el1
1587,
Delft.
I
Mal'gretll
fHerf, in het Jaar 1587, ea
Delft... trouwde Margretll
Ma,.greltl Sasbout.
fiierf,
Kinderen:
na 6Ó Kinderen;
JACOB
I.
TACOII VAN DER DUSSEN, in het
J579.
JAcon
r. JACOIl
bet Jaar 1579.
IS79. Raad der Stad
St~d Delft
Delft,
Y9
Heer van Haring
IS \19
Ha1'ing •-Kar[pel,
Kar[pet., enz. in 15
SIS' Gedeputeerde
GeJeputeelde tn
in de Staa
- Kar[pel
Karfpet,
Staa·
Geel·tl'uyd van
ten Generaal, trouwde, eerst Gee,·truyd
Ylln Heemskerk, en daarna
[en
daarna,,

IV.
lV.

TAFEL

verwekt
Sophia van Santen; hebbende, uit het eedle .Huwel11k
liik., vprWf'kt
9 Kinderen:

vV A.
A N
N

H
1!
E T
1I
nET

GESL
.A CHT vV
GESLACHT

AeUB,
t:1I
A;)fiIHN
fiien'en
ACUB,
eu 7 il.Jl!IHN
A;)HlAAN VAN vER DUSSEN,
fijerven beiden
ell
J\;JnIAAN
filerven
belden
6. JACOB,
ó.
JAC
OB , el!
DUSSEN. fiierven

J.
I.

ongehuwd.
ongebuwd.

..
9. MARIA
MARTA
Bagijn
Delft.
MARIA VAN
I1ER DusseN,
DUSSEN, Bagljn
I3agiin re
te /?elft.
9·
VAN nER
nER
DUSSEN,
re
DEIt
DEI\ Dt'S~EN,
Dt'SiEN, flierf
Ilierf
DER
DtTS~EN,
merf ongehuwd.
HUGO VAN VElt
Dl'S~EN,
C1:ierf
10.
CATHARINA
VAN
DER
DU,SEN,
dcsge:ijl<s.
DU>SllN, desge
dcsge:ijlls.
DU>SEN,
desge:ijlls.
DER. DU;SEN,
,IJ!(s.
10.
Gl!Ei\TRUYD
DiR
GEI!:i'TRUYD
D,'
GEE,' TRUYD VAN Di
joha" Bnfius.
Bo{tus.
GEEi,TRUYD
R DUSSEN, gehuwd aan jona"
joho"
Bafius.
M~GDALENA VAN Di
D,'R
MAGDALENA
D,'R
3. lVI~GDALENA
R DUSSEN, gehuwd aan Wil/em
Hove.
lVIWDALl!NA
Dl"
Wi//em van Have.
Hoye. B
B r.
JAN VAN
DER ,DUSSEN,.
DUSSEN, oudl1e
olldlle
zoon van
en CATHARINA
CATHARINA
I. J~N
oudfie zoon
CATHARJNA WVDE,
- J.
VAN DER
van FLORIS
FLORIS en
WYDE,
nUSSEN
J80Sf Bras[er.
Brasfor.
(lUSS
EN,, gehuwd aan Joost
JOOlt
Brasrer.
4. MAR GRETA vVAN
AN DER DUSSEN.
(lUSSCN,
Brasfer.
ilierf zouder
llierf
zou der Kmderen.
Kinderen. lil
in het
Jaar 139°.
J 390.
iherf
het Jaar
S. CATHARINA
CATHARIrU
Dl!R DUSSEN,
JlUSSEN, gehuwd.
a"n Paulus Hal·
5.
CATHARIN A VAN DER
gehuwd, eerst aan
Hal,."aeok
',',acob
;tlcob van
der
linie,
link en daarna aan :~acob
von dcr
dl!r Graaf
link,
l'an
HAD!!:·
HAD
E.·
HADEIJJ I. ARENT VAN DER DUSSEN.
DUSSEN, Broeder van JAN; zijne vrouw was HADE.
AorneJis Graswinlrel.
GraswinA:eI.
6. MARIA
MA;IA VAN DER DUSSEN,
DUSSEN. gehuwd aan Aomelis
Aornelis
KorneJis
Graswinkd.
Dordr~cht,
EG.
wIeH van Dordl'(cht,
WICH
Dord,.~cht, bij welke hij verwekte 3 Kinderen: JAM,
JL'lH,
JAr., EG"
Dordl'uht,
JAN',
EG·
KORNELIA
KOl\NELIA VAN
Vtln
Rorsfelen
Borsjelen
7. KOJ!.NELIA
VAN DLR
DléR DUSSEN, gehuwd aan Joost VNn
van
vlm BorsJelen
lJorsfe/en
llERT
\~DEWICH.
DEWICH.
HERT en H.
H1DEWICH.
DllRT
IlERl'
H
Hoogl!.
von der Hooge.
van
I.
J.A.:I1
DUSSHN, Schepen en Hoogfchour
I. JAN
.TA8 VAN DER DUSSDN,
DUSSIlN.
Hoogfchom in 's Hertogenbosc1z.
Herlogenbosch.
BR
FGTL
"ND V/IN
VAN DI!R
DER DUSSr.
DUSsr.N,
Wanl.
S. BRFGTL!.ND
FGTLioND
DUSS[N,
.Alltnony
8.
13RFGTU.ND
DUSSEN,
N, gehuwd aan Ant1zony
Alfthony
Allthon,:! de Waal.
1.
DUSSllN,
Hoogfchollt
Hertogenbosch.
Hij liet na 3 Kinderen:
VAN DER
Dl;SSEN,
Julitlan
Zijne Vrouw was, N. N. mj
OER Dl:SSEN,
Dl.:SSEN, gehuwd aan Ju!iaan
Ju/iaan van der
9. ELSELINA VhN
Juliaan
MfJere.
Moere.
MQere.
..
I. ARENT VAl'\'
her Jaar 1474-,
der Landen
V_~~
DER DUSSEN, in het
1474., Dijkgraaf
vAl{
v"~"' DFR
DER
1474.
Duslm,
liet
bij
N.
één
Zoon,
van
Dus/en,
N.
na
Zoon.
llER
gefiorven,
FRANS VAN "RR
nBR
YlER DUSSEN, TheCaurier
Thefaurier te Delft,
Delf:, ongehuwd gefiorven
gefiorven..
Jo
usr
DER DUSSEN, fiierf
Jousr
flierf mede ongehuwd.
JOI.
J 51' VAN nER
PIl!:TER
PI!TER VAN DER DUSSEN. Stedehouder.
PIJnER
Sred"houder. enz. van Heusden; zijne
AN VAN DER
DE R DUSSEN, trouwde met Maria
Bloo:,
Bloo~, lietnalZ
liet na 2~ Kinderen:
JAN
Mnrio Bloot,
lier
Vrouw was, Cat1zarina
lier na 2~!1 Zoonen:
Cathal"ina van run;
Zuonen :
Peen; hij liet
Catharina
Pun;
.
JO(ST VAN DER DUSSEN, m
in het
bet Jaar 1529, Raad des Kei.
J. HUGO
DUSSI!:N,
DUsstrN, trouwde ANna
An"aDonttkhk,
Donttk/~lc,
I.
Hu GO VAN DER DUSSEN,
DUSS!i:N,
A"lIaDonttkkk,
Dontek/ok, waarbij
J. Mr. JOfST
Keiin lJraband.
Braband.
Brt/band.
Maria Hufoel; en daarna
IJrab(md. Hij trouwde,
Dogters :
hij verwekte 22. Dogters:
rrouwde, eerst Ma,.ia
zers iu
Maria
uit het eerfte
frJaria Stluvage.
Sauvoge.
flierf, in 1532, en lier
ft'Jaria
SauytJge.
l1ierf,
liet na, uir
eerfie
SOl/vage. Hij fiierf,
Huwelij k ,,eén,
eén, en uit hEt
h~
2 Kinderen:
1.
JERONIM UI, 2.
hett tweede,
tweede,!!
I.JERONIMUI,
Killderen: 1.]EI!.ONIMU',
Huwelijk
hft
I.JERONIMU"
J. MARIA VAN
V~N DER
OER DUSSBN,
DUSSEN, gehuwd aan Adrioan
Adriaan 's
'$ Gra.
1.
LlBERT
MARIA.
LlDERT
LIBERT
L1BERT en 3. :MARIA.
1,erande.
,'efandc.
,'erande.
ERUJ!! VAN
l!.
ERI{J&
VAN DER DUSSEN,
2.
DusseN, ongehuwd.
~. ERllJE
ER"JE
gerlorven.
1.
gefiorven.
I. JERONIMUS VAN DER DUSSEN, ongehuwd geC1:orven.
gellorven.
J.
!::.
Tbefaurier
Brusftl,
huwde
LIEERT
vVA1J
MI DER DUSSEN, Thef'aurier
Thefaurier te Brusfo!,
2. LIBERT
Brusfel, hnwde
1:.
LIBER
T VAN
DFR
Adril1an
van Bltyswyk.
CLAASJ~ VAN DFR
D' R DUSSEN, gehuwd aan AdrillaH
Adri(/an
BltyswyA:.
CLAASJ!
Bltyswylr.
Adrillan Fyk von
Maria
van
Tlingen,
en
daarna
met
Anna
)'an
Hel/ewe.
met
T/ingen,
rlingen,
"an
Hel/eweMnria
r/ingen,
I'an
Hcllewe.
Lucl\s
l!N,
LUCAS
Luchs VAN DER
OER DUSS
DUSSI!N,
LucJ\s
EN. in het Jaar 1600,
I1600,
600 , Burgemeester re
te Schie.
fiicrf, in het l,ar
J590, nalatende
nalarende sKinderen:
l'ar 1590,
J"ar
gen. Hij fiierf,
Jam, had ter Vrouwe Soetje Duy!t
DUylt van Santen,
Sanlen, ea daarna johanna
dam,
johnnna
]ohanna
Colterman;
Co/terman;; hij liet na 222 Kinderen:
Colterman
J.
D~R
,rO'umnl1
I. PHILIP VAN Dl!R
D{!R DUSSEN,
DUSSfN,
die ter Vrouwe had.
,ÎO"Îtlil1111
I.
DeR
DUSSIiN, die
.jo '1(1121111
ltmnll
had, ./0
d'Hot/flone;
in
J623, en liet na 6
d'HonJlone;
d'HOt/floTJe; hij overleed Än
Án het Jaar 1623,
d'HotJ/lone;
J.
MAGDALI!NA
DUSS~N,
Willem 'Van
DUSSEN, gehuwd aan
aaR Wil/cm
I.
I. MAGD/lLI!NA
MAGDALlèNA VAN DER DUSSr.N,
Van
van der
tier
Kinderen:
110ef.
Hoef
110ef
Hoef.
PER
!'ER DUSS~N,
A/ida
.Afirla van
llogen.
2. HUGO VAN rER
DUSSEN.
DUSS!'N. die trouwde met Alida
vlln lIogen.
lIogenJ.
h~t
I. JAN VAN DER
DER DUSSEN, fiierf in h<!t
het
h::!t Jaar 1680.
I.
J680.
hoek, en liet na 77 Kinderen:
!J.
2. LODEWYK VAN DER DUSSIN,
DUSSl N.
1I.
1I.
DUSSI
33 HENDRIK
VAN DER
Vt.N
B
HENDRH\ VJlN
V/.N
DER DUSSEN.
DUSSEN.
SOI!TJE
DIlR DUSSEN,
Daniel
rle Berg.
JJ.
SORT]E
I.
Dal/iel
rie
4.
KUJ!L
4-. KARJ!L
KAREL VAN DER DussEN,gehuwd,
DUSSEN,
Taar 164T,
1641 •, aan
TaarI64Y,
I.. SOJ!TJE
SOI!TJE VAN
VAN DER
DeR
DusseN, wier
wier man
man was,
was, Daniei
Daniel de
dl!
eI"g.
DUSSEN. gehuwd, in het raar
164'
2.
CATHAB.INA
DER
DUSSEN)
gehuwd
met
Jacob
yon
CATHAIlINA
!lER
metJa,ob
van
tier
~.
CATHAIlI
NA
VAN
/lER
DUSSEN,
metJllcob
vlln
der
Burg.
1I. CATHAII.INA
fiER
gehuwd met
Ylln
von JIIüJsperg
lJIlolspel'g;j geil.
gen.
daarnalfabel/ade
vnn
1649,
en daarna
vaarna
Ilabella
Louifa van
gel1. in
164-9,,en
Ifabella de
Louija
Molsperg;
r,ea.
iJl 1649
I[abellade
3.
VAN
IJt!:;S&N,
lla 44- Zoonen:
Zoouen: I.
N ADüLfH,
ADuLTH,
ALPHOl'\.
ros,
A
D0LI H, 2. ALPHOl\.
ALPH()['(·
3. SOPHIA
SOPHIA "'AN
'VAN DER
DER DOSSEN,
DOSSEN, ongehuwd.
ongehuwd.
Pos, liet na
1. JhN
JJ l.A N
f.DDUH,
ALPH(}l'\DER
DUSS';:N,
van
trou.vde SN/'a
SII1"a "an
'lIan
4.
LUCAS
VAN
DEIl
DUSSEN,
SNt·O
DU"IlN.
SUS,
DU,SI!N.
SUS.
4· LUCAS VAN DER DUSSEN, trou'vde
trou<vde
Sara
van Heiningen.
Heiningen.
sus. 3. PHILIP en 4. KAREL
"AREL VAN DER )jU,SI!N.
DU,.EN.
S.• MAIlTI!N
MAII.Tl!N VAN
DUSSEN, tr0u..:Y
So~hü, MerChl!:isi":iiiii!i!i!
Merch~js.
trouwde
So,h;"
Mercheis.
de So,hill
5·
MAII.T!N
VAN DER
DER DUSSEN.
DUSSEN,

A N
A

J.
I.
2.

!Z.
~.
2.

3.
4.

5.
6.

V A N
VAN

DUS SEN.
Zi e Deel XIII,
XIII. bI.
S3.•
bi. ')3
S8.
Sll.
••
DER DUSSEN,
PUSSEN, trouwde, in
(lUSSEN,
m het
ria
yan DuiveJanJ.
])1I;veiani.
muale Mar;a
Duivel4ml.
van
Du;yelani.
rio Storm;
Sto,.m;; en ten derde maale
Maria "an
D
E R
DER

JAN ADOLPH VAN
Therefia
merf
Jaar 1673, Reneldis Thel'efia
fiierf in
Thel'e(ia Spruit, flierf
J 703,, en liet na 5
Kinderen:
sKinderen:
1703
J.
flierf
J.
I. JAN JACOB
]ACOB VAN DER DUSSEN, !l:ierf
fiierf onge"
huwd. in
in het
het Jaar
Jaar 1710.
huwd.
1710.
17' o.
!Z.
EUGENlUS FRANÇOIS VAN DltR
2. EUGENIUS
~.
!1.
DER DUSSEN,
DUSSEN
trouwde, in
in het
het Jaar
17
Eu
eni;
1 5, Clara
trouwde,
Jaar J7I5,
I7IS,
CIaI'''
C/4r4 ' Eugenia
1715,
Clara·
Eugenil1
.JI1lbertina
LOUWNI'
en daarna
daarna met
met N.
N.gRub
Albertina
Rub
LOUWNI'
Louwsr,,, en
A/bertina LOUWlIl'
hens,
ij ,welile
welile
6 Kinderen,
hem, 'J"hij
welke hij
bem,
~ij verwekte ,~
ia
zen zIJn
zijn
valJ 'er
in wee
weezen
waar van
er nog 1H
weezeu
3. ISABELLA V~N
VAN
VJlN DE.!
DElt DUSSEN.
vaN
DER
4. PIETER KAREL ]OSEPH
]OSEPli
IOSEP/{ VAN DER DUSSEN.
JOSEPII
Hij
Hij liet na EUGENIUS FRANÇOIS,
FR~NÇOIS, en die
FR.lNçOrS,
6 Kinderen.
Kinderen, bij N. N.
CLAUDlA VAN DER DUSSEN.
5. LOUlSA
LOUISA CLAUDIA

S.
s. ANNA VAN DER nUSSFN.
nUSS~N.
nUSSfN.
6. PRUDENTIA
PRUDENT1A VAN DER DUSSEN.

Iof.;sr

J.
I.

gehuwd
SASBOUT VAN DER DUSSF.N.
J
DUSSP.N. in het Jaar 1567
1567,
B
meester te Delft, liet, bij twee vrouwen, vrouwen,
1
Eli
van
vlln Santen en Maria
Mar;a van der
rler Hoef,
la Kindereo
Kinderen.
Kinderen
"an
Moria
Hoef. na 10
Kinderen:
J.
I.
l!.
2.
!Z.
~.

MARGRETA VAN DER
.. 1• •
D!:R DUSSEN, gehuwd aan Mar
IYI17rr"""
DJ!:R
Hogenhoek.
JAN
J/IN VAN DER DUSSEN, trouwde Margrela
Morgreta
Margreta Storm,
en
eu liet na 3 Kinderen:
I.
I. DInK
DIRK

VAN DER DUSSEN.
ELIZABETH
ELIZABETB
ELIZAB&TH VAN DER DUSSEN, gehuwd met AnJrles Schieveen.
Schievun.
drtes
drzes
artes
33,. SASBOOT
SASBOUT VAN DER DUSSI!N,
DUSSEN, trouwde Margretllli.
M,u'p'''PI~IlI ••
3.
Margreto
SAsDour
Paspoorl,
Paspoort, en verwekte bij haar 3 Kinderen:
2.

PIETEIt
D~~ DUSSEN, broeder van JOOST, trouwde meeN,N.
meeN.
PIETElI.
met
N. N.
PJETEII VAN DER
meeN.N.
en verwekt biJ
bij haar twee Zoonen:
Zoonen :
I.
J. BUIS
Huus
BEllJS VAN DER DUSSEN, gehuwd aan N. N. liet na twee

Zoonen:
Zoon
en :
J.
I.
2.
!Z.

Mnrfp

deeze
elf
lUj verwekt 19 Kinderen;e:ekomcnl
rleeze drie Vrouwen heeft hij
gekomenll
welke jong gefiorven,
gefiorvI:D,
gefiorvtm, en de agt overige tot Jaaren gek
15""V'H""1
zijn.

JAN , z.
MI\
RGRIi:J!Ten 3. MARIA VAN DER Dl'SSEN.
I. JAN,
MARGREll:Ten
Dl'
1.
2. MJ\RGREl!Ten3.
M~RGRE!Ten
DU
I.
,3. KORNELlS
3.
I{ORNELIs VAN DER DUSSEN, liet na 6
t5 Kinderen:
I. MICIJIEL
MICIHEL
MrCIHEL VAN DER DUSSEN, had in Huwelijk,
Huweliik,
MICltlEL
If'itlemina
U'jjJemina
fI'illfmina '!Jan
Van Setlen,
Sellen, en won bij haar 6 haar
U'ilIemina
Setten,
deren:

PIETER
PIETEl\ VAN
V~N DER
DEIt DUSSEN.
OER DUSSEN.
JAN VAN DEIl
DER
DEK

2.
DUSSEN,
N.liet
naéénZoon:
.t. RVKURT
RVK,URT VAN DER DrJSSEN,
D:JSSEN, trouwde N. N.
s.
••
RYK.lART
RYKURT
liet na
één ZGon
Zoou :

J.
I.

JAN VAN DER DUSSEN.
II.
H.
IJ.

FLOJU!NS
VAl'!'
DEIl
HADBWICIJ
VAlil DEIl
FLOR!NS
FLORENS VAlf
VA.
DER DUSSEN,
DUSSEN. de tweede zoon van ARENT en HADBwrCIl
HADBWICII
DORDIlRCHT, bekleedde, van 1409
J409 tot
DORDJ.XCHr.
Wt 1431,
VAN DORD!.ECHT,
DORDJ.BCHT,
1431. aanzienlijke Ampten te
Don/rechl.
Dort/recht. Zijne vrouw.
vrouw, Lucretia
LUl:retia de Ryne, baarde hem één Zoon:
Dordrecht.

Mr,
Mr. KORNELIS
KORNELrs VAN DER
OER DUSSEN.
DUSSEN, eersteerst
Mr.
DUSSI!N,
il'Jafgreta van
Peen; en daar·
trouwd met Margreta
MOfgreta
vaTJ run;
Ma,greta
n,a met Digfla
Dig/la
welkeli.
n,a
1,'an
'an der
DigM "an
rier Heyden,
na
Digrlfl
Hcydm. bij welke
hij won twee Kinderen:

ARENT
DI!R DUSSEN, die ter vrouwe had Geerlruyd
ARI!NT VAN DER
Geertruyd
B,.aGeer/ruyd van Brav(;wekte
en il
kei.
lel, bij welke hij vl::wekte
v~wekte
vcwekte 3 Zoon
Zoonen
kei,
Zoonenl

C.CILIA VAN DER DOSSEN,
MARIA CKCILlA
CKCILIA
C.lCILIA
trouwde liendrik Roos.
(;ORNEi.IS SASllOUT
SASllour VAN DER DusseN
DUSSE~,
2. CORNELIS
SASBOUT
<';ORNELIS
SAS80u1'
DUSSEN,
<":ORNEi.IS
trouwde A. Heymenberg.
Heymel1herg.

DElt
Jsar 1513,
15 13, door
Mr.• .TOOST
JOOST VAN DEI!.
DEl!. DUSSEN, werd, in het Jaar
J3ar
Mr
DER
Keizer Karel
Karel den
den V,
V, gecommitteerd
gecommitteerd om
om agt
agt te
te geeven
geeven
op de
de
Keizer
geeveu op
Karet
Keuerijen.
Ketterijen.
2. Mr.
Mr. CORNELIS
CORNELIS VAN
VAN D.K·R
DER
DUSSEH,
in het
het Jaar
Jaar 1536,
1536, Secretaris
Secrernris
DII·
R DUSSEJl,
DER
DUSSEll, in
2.
CORNI!L1S
te Delft-,
Dellr,
trouwde, eerst
eerst Mllrgreta
Margreta Sashout
Sasbout;
en daarna
daarna Ma'
Ma'
Delfr, trouwde,
Sasbout;; en
De/lr.
Margreta
Sasbout
te

•• EusAnETH,
ELISABETH, 3. MARIA,
5. ANNA
EUSABETH,
MARJA, 4' OT'FO,
S.
EUMBETH,
OTTO, 5·
S·
VAN DER DUSS
EN,
DUSSEN,
DUSSEN.
f. SA5BOUT
SA!BOUT vAN DER DUSSEN.
SASBOUT

J.
I.
I.
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J.
1.
I.

_. - -

,.'

~

"1

4Ä

V. TAFEL
TAF E L
v.

.

-

JollAN~A,
I!LISAH
Vt.N
DEB.
JoHAN;\A,
VAN
JOlUN;i
A ,. +
U.ISA
TH V
t.N DEIl
DER
JOlt.\N;>;A
4- l!LlS
ELIS AHH e',,TH
DEl!.
nUSS 1:?N,
N, alle drie Bagijnen.
DUSS
\
f.il N.
5. SASBOUT
SASB OUT VAN DER }'USSEN,
DUSSEN, getrouwd
IIWt
."fohan.!JUSSEN,
ll1e t .Johan·
.Johangetrou 'wd
.,\:d lIlet
Itlet
,Johan·
nQ
Bedcels,
h ij
Kindere
nfl B
BedeeIs,
waarbIj b
[(lI1dert
na
BeI'kels,
teetde, 3 Kmdert
Kind ert n:
tin
edeeIs , waarbij
IJiJ teelde,

l\.ORNE
LIA VAN
KORNELJA
K ORNI!LIA
VAN
1. KORN
ELIA

.Il.
MARIA.
2. lVlARIA.
3lVIARIA • 3.
3·

GESLACHT

DER
DUSSd;
DfR DUSSd'i,
DUSS ,;X;,, gehuwd aan jan "an
van
DER
DUSS,,!i,

I.
NT INU S VAN DER
~ie,
CONSTIINTINUS
die,,
J. CONSTA
C
ONST
IINTINU
ONSTANTINU
DERDUSSEN, die

Mm-·
Mm'bbij
ij Mm'·
bij
Mat··
grettl Petronelltl
PelrondIa
Wuye,
hJd eén
Petrond/tl Ytm
Wuve,
één Zoon,
Petront!lla
van de Wet've,
WCI'ye, had
Zo on,,
greta
vtln
Zoon

nER
te L
Lis[abol1
DER :VUlSEN
L'UiSSEN
EN,, trouwde
trOUlvoe
Lis!tlboll
VAN !JER
J)ER
DUlSEN,
tro uwde re
Lisfab
oll
6. DIRK VAN
VUS
tronwde
isfll bon
Mm-io
Bmnings,
bern
Ma1·it~
Benlljngs, die hem
bem 8 Kindercn
baalde:
Mfl1·io
Kinderen baarde:
Mat'hz BWllings,
Bmllil1gs,

PaTRR
DER DUSSEN,
PaTI!R CON8TANTYN
Pn:Tlm
PIJtT!!R
CONSTANTYN VAN DER
DU SSEN, onon·
gebnwd.
gehuwd.

I.
ELISABETH,
2' ,RODRJGO,
,RoDItIGO.
E~JA
RODIlJGO, 3. MARIA,
J. ELISAB
ETH, 2.
M ARIA, 4. EUA'
EMA'
\'AN
DER
DmS
N.
Nl'EL VAN
DUES o'~"N.
óN.
VAN DER
DER' DV'S
OUSS
DIRK,. 6,
6.
JAN:, 7. ]oosr,
JO
THOMAS
6 . JAN,
OST, 8.
S. TIlOMA
lJEIl
S. DIRK
DEIl
Jo osr,
TIl O ~HSS VAN DER
DUSSEN, allen zonder nazaten
nazmen
gelturven.
ge
llorven.
nazaren gettorven.
geltorven.

2.
ANNA
MA1UA
44.• AGATHA
..!.GATHA VAN
ANNA
MARI.\, 3. MAIlIA
ANN
A MARIA,
M A ~IA ANNA,
ANN!\, i.
2lL, A
NNA
DRR
D
~R
~ R DUSSEN.
DBR
AGNES VAN DER DUSSEN.
S. CORNELlA
CORNELIA
C
ORNELIA AONES
cS. IS.~
ISARI!LLA
ISMIELLA
Adritlfln
6.
Il ELLA VAN DER
DE
R DUSSEN, gehuwd aan AdrÏtZan
Adriaan
ISARELLA
DER
AdriatIn

ss.

Tnttet-t.
fPittert.
fnttert.
,nttert.

MICHIEL~
MICHIEL. 5. EI.ISABETH,
MICHIEL,
ELISABETH, 6. ARENT,
AR~NT. allen zonder Kinderen
4. MICHIRL.

eer(J;e hadt
bij de eerile
eerlle
badt hij
één,
eerfte
hi j "én,
6én. bij de tweede vijf KinKin'
deren:

jonden.
langen.
lanien.
lantlen.
MAClI1ELT VAN DE
DUSSEN,
1an vml
van der //a.
/Ia.
MACII1ELT
DERR DUS
DUSSlm
va'l
da.
8. MACfI1ELT
SEN,, gehuwd nan Jan
DUSSF.N,
!Jan
.da.
SOPIHA
H erman "a'l
,'arl
SOPHIA VAN DER
1'a11 tier JJ1ast.
IJllast.
9. SOPHLA
JJ1fJS
t.
DER DUSSEN,
DUSS EN , gehuwd aan Herman
"an
iliast.
JO.
DER
MARt;RETA
))USSEN, gehuwd aan Jan Coene.
MAR&RETA
10. MARGRETA
MARt'iRETA VAN Dt:R
DeR DUSSEN,
Coen e.

PJ.ETElt VAN DER PUSSEN,
DUSSEN,
Machte1t
PlETE:ll
I.
PUSSE
N, trouwde Machtelt
MachtelI
J. PIETl!ll
PII,TER
P
USSEN,
)Oan fIonthorst,
cn
Kinderen;:;
"an
Nonthorst,
eu liet na, i4 Kinderen
Yfm
flont horst, en
yan
fIont

ARENT VAN DeR
DUS~EN,
CORNELTS,
\Va"
I1Ct
vall CORN~LT
wa,.
i'n 11et
ARli:NT
S , wa"
in
aar
DER DU
D USS ~EN, tweede
twcede Zoon van
wa
s , In
in
llhet
Ct JJaar
Delfl. Zijne eerfie
il1m-grcta
DuiVE15422 ,, Vroedfchnp
Vroedfchap
eerl1e
Vrouw
JJ1""g
/'e!o vall
DuivE154
w
van Duivt
Vroedfcl1ap te Delft.
De/ft.
eerlte Vrou
w was
wa~ . iJ1m'grcta
1l1,ngrcta
Duiv{< ·:
/Qnd; de tweede Beat1'Ïx
Beattix
,Uij
eerf!e
')Ia
13ij] de eerae
eer{le verwekte hij
land;
Hij
Beatdx Storm ')I(J~I
"'nl~
an' / Alkemade.
Alkemade.JJ1
eerfle
hiJ
7'I Kinderen:

EDUARD
DUSSEN.
DUS SE N.
I. EDUAR
DUSS!':
J.
D VAN DER DUSSE
2. ANTONW
DUSSEIf.
ANTONWSS MI,PoTINUS
l\f ARTINUS
DUSSEr\'.
ANTONJllS
J\1AR
TINUS VAN DER
ANTONIUS
J\I1,
RTINUS
DER DUSSEl'f.
KOR:'IELIS
ADIlIAAN
ELlS
/HAA
VAN DER DUSSEN.
3·
KOR:i'
ELIS AD
HIAA
3. KORY
KOR:-IELIS
HIM N VAN
4· MARTINUS
FRANSCI~
DER DUSSEN.
MAR
TINUs FRANSCECUS
FRANSCI, CUS
CUS VAN DER
4'
MA
RTINUS

KORNELJS
I'F N,
aar 1570,
EJi[abelh
KOIINELIS
JlER DUSS
DUS~
N, trouwde, in het JJaar
EJifabl!lh
KORNKLIS VAN "ER
fiER
DU
SSi'N,
157 0, EJifabeth
EJifabelh
I. KORNELIS
n.;st Ylm
van Voorhout;
FooI'hout; in hel
Sflz,
Kome/ia
BMumont;
D.ist
Yoorlzout;
het Jaar 1II Sr:
Sn2
elia Btf/llmont;
Beaumont;
D.;st
2,, Kort/
Kom
bi j
n.ist
f'ÎiO";lout;
Snz,
Komelia
B eaumont; bij
hij 7 Kinderen:
deeze twee verwekte bij

!Z.
DER DUSSF.N,
~. ANNA VAN DER
DUSSEN,
!2.
DUSSR
N, gehuwd aan
12.
DUSSRN,

v.
G. T. Y.
!J.
HO/l(jhorst.
Hondhol'st.
HOI1r1horrt.
HO/l rlhorst.
3·
3. AGATHA VAN DER
DEn DUS SEN, gehu\Vd
gehuwd aan
ann 'j,
J. óe
DEl:
unn
dódee
DU
aln
!(;es.
f(ies.
J(ies.
fries.
ILIS~JlETH:
D~:ll.
tLIHIlETH:
DEit
4· MARIA,
ISHETH
ROMAN üS
M ARIA , 5. IL
ILIH
IlETH : 6. ROMANUS
US VAN Dlm.
DER.
DUSSEN.
DUS
SEN.

J. MARGRI:TA,
MARGRi:~A, 2. ARENT VAN DER DUSHN.
DUSSgN. beide on
ongehuwr!
I.
MARGRETA,
DUSHN,
ongchuwn.
J.
gehuwrl,
ongehu
wrL.
Q;usnoJ.
Mr. Kornelis
KOl'nelis Qfusnoy.
3. ELISABET VAN DER DUSSEN, gehuwd
geh uwd aan
a~ n Mr,
Q;usnoy.

4,
4·

6.

-iiii!!i!!iil

iEr

DUSSEN,
ongebuwd.
3· fRANK
FRANK
DUSSEN.
3.
FRANC, VAN DER
DER DUSSE
DUSSEN
N., beide ongehuwd.
GEERTRUYT
gehuwd
GEE
GEERTll.UYT
RTRUYT VAN DEil
DE;!
DEi!. DUSSEN, gehu
wd aan Jacob YQn
van der Burg
Burg.,.
MARr~
M.1Rr~
M.1RI/\
~all
~an Hendrik
lV1.~ R l l\ VAN DER Dl'SSEN,
Vl'SSEN, gehuwd nan
nall
Hendrilr: van Dyk ,
MARGlu;'TA
DITR
/itlndrik van
lVIARGRETA
DrrR
vtln d!!r
lVI
ARGIU1TA
lilllltlrilr
der Burg,
M
ARGRETA VAN DER
DU
R DUSSEN, gehuwd aan [findrik
lilndrilr:
B II I'"

HEND:UK.
2.
!2.
!Z. HEND:JIK.
HE
HENDJIK,
ND:lIK.

5·
5,

wien zij twee Kinderen baarde.

-

7.
j.

V A N

VAN

:

<> ,
.

.. ...

DElt
DE"R
DER

DUS SEN.

-

!!!!
----------,- _.

MACHTELD
USSEN.
AtHTELn
I'USSEN.
MA
tCJiTELD
HTELD VAN DeR
DER '['
USSE
N.
'r'
US SEN.

ELISAJlETH
~U.S.!N,
KORNELlS , huwde
ann
E
LISABETH
V~N DER DUSS!!N,
~U.S.!!N
buwde :t~n
ELISAIlETH
bet derde Kind van !WRNELT5,
KORNELIS,
aan
LISAIl ETH VAN
DU,
S2N ,. het
BCl'ckel van
1537,, Rand
Rn~d der Stad
StadDc!ftwa~.
Bel'ckel
:Janten
dIe, 10
Raad
Derft waç.
wa
~.
Bel'cket
yan :lanten.
in het Jaar 15:17,
J5:i7
Delft
Berckel
:)anten.• die,
15:')7
wa,.
L.EONARDA
DUSSEN, !laare
ZUSter, was gehuwd
LEONARDA
!J~are Zuster,
tie
L
EONARDA VAN DER DUSSIlN,
h~are
de
ge huwd aan Jan
J an tI~
til!
Bye,
Bye
B ye , en:
DEB. DUSSEN, eene
eenc jonger ZUstcr
ZUSter , :lan
von der
de,·
MACHTELD
MAC HTELO VAN DER
Zustcr
100st van
MACHTELO
Zuster
aan :loost
:Joost
Mee/"_
j~1eer.
j~leer.
ftlcer.
VAN D!lR
HENDRIK
DIlR DUSSEN, haar
baar Broeder, fiierf ongebuwd.
H
ENDRIKK VAN
ongehuwd.
HENDRI
MARORIET
PER
DUSSJlN,
DER DUSSt:N,
DUSSJ::N, had ten Man Cornelis
Corndis Herwyer, en was het
MARGRIET VAN OER
a,J lfie
u/
3)
tne
[lle Kind van Kornelis.
Korn.elis.
3,!lfie
1V.)RII\
1V.)RIA
lil'
.)RIA
van der Goes.
1\1".
'\RI,\ VAN DER DUSSEN, huwde aan Pieter Y(m
i\DRIAAN
GllERTRUY
l1DRIAAN VAN DER DUSSEN,
DUSSEN, de derde Zoon
Zoon van ..!.RENT
G2ERTRUY
ARENT
OIlIlRTRUY
J.
RENT en van OEERTRUY
in Huwelijk N. N,
N. en won bij haar 6 Kinderen:
BRAKEL, had ie
J.
ALBRECHT
I. ALBR
ALBR ECH'f
ECHT VAN DER
DUSSEN, trouwde
AL8R
DU DUSSJ!N,

3. KORNRLIS
KORNELIS
nER
Edutlrd
KORNÉLIS VAN n
DUSSF.N,
KORNEUS
DER
lJUSSE
trou wde eerst Eduard
Edullrd de
dl!
ER DUSSEN,
DUSS~
N, trouwde
yan
Wisfe,
lWal'greta
al/e;
Kies Vvan
H',s!e, en daarna l1fargreta
l'Jargreta
Walle;
tm
fI-'isfe,
,'an
alle:,
lJ7isfe,
JWargret a ,'on
!Jan de W
alle;

overleeden.

7. JAcon VAN DER DUSSEN,
DUSSEN. gfttrouwd
g(){rouwd met Geertruid
Gcertruid Y(m
van SSOU{{'SOlli~
g(}[TOuwd
Gcertruld
OtiU'
g&trouwd
Geer/ruid
SOl/i!!-

A,MUS
D,
S;EN, ongehuwd.
D , R DU
A,
MUS VAN Dé
DUS;EN,
ongehu
wd .
A,Mus
DUElEN,
ongehuwd
SASROIJT
SAS
BOlJ
T VAN DER DUSSEN,
Hoogb.
ROIJT
DUSSEN., getrouwd
getrou wd met Mori4
MarilZ de Hoo~1z.
H oogl!.
oogl! ,
DUSSEN
KORNELIS
VAN DER DUSS
DUS
SEN,
ongehuwd.
KORNEI.IS VIIN
DUSSEN,
ongrhuwd
KORNF.I.IS
EN, ongehlllVd
ong('huwd ,.
':e: N,, had ter Vrouwe Annn
Anna van tier
de/DER 'IJ SS ,:N
dnna
ider
er
PIETER VAN DER
baar :3
:I3 KinJeren:
KinJel'en:
Stok, en
Slok,
cn bij haar
KinJeren :

I

Renoy.
Renoy.
Il.
PlETèR
DEIt
gehuwd aan
aan AnnQ
Magnus,
Sl. P
PlET2R
DEk
DUSSEN
Mognus,
PI~T
2 R vAN
DE!!, DUSSEN,
DUS~EN.
L'lfJna Magnus,
ll.
I~T2R
VAN DER
DUS
~EN., gehuwd
Anna
hadden
zamcn
zalll en 6 Kinderen:
b uooen
Kmderen:
hU<l
Jen te zalllen
Ktllderen:
I

J. MR. HEKDRIK,
ELIZABEl"H
I.
!I. KORNI!LlS,
ELlZABETH
J.
KORNI!LIS,
HENDRIK, 2.
KO RNELIS, 3. ELlZABEl'H
ELIZABETH
DUSSEN.
DUSS~N.
DUSS
EN.
VAN DER DU
SS ~N.

4.
+.
4.
5.
66..
7.

HET

V A N

SopMa
Sophia Houttuyn,
Hout/llyn, en verver·,
ver

wekte bij haar 44 Ki
Kinderen:
nderen:
J.
I. HENDRIK, 2 ,. MARIA, 3. YDA,
DUSSEN, allen ongehuwd.

4. CDMMI!RU.
COMMJ!RU VAN DUt
D~R
COMMI!RIA
DER
COMMEK!.\
DeR

~.
DUSSI:N,
!Z. ADRIANA
ADRIANA VAN DER DUSSEN,
12.
DUSSIrN, gehuwd aan CleophQs
2.
Cleophas
AL Yp
v p VAN DIlR
DRIl. DUSSEN
3. AL
Au'v
DUSSEN.
DRR
.
vp
DER
DUSSEN_
4. CORNELIA VAN DE-R
DER
DUSSEN.
DE.R DU
DER
SSEN.
DUS:iEN.
5. CATHARINA VAN DE~
DER
DUS!iEN.
DEI!. DUS'EN.
DUS'
EN.
6. MARIA VAN DDi!~ RR DUSSEN.

van Meden/;/ik.
Medenulilr:.
"an
Medenblik.

SEN , lweede
tweede Zoon van J~,
'in het Jaar 133
J~. leefde
(13.) ARENT
A RE
NT VAN
VlIN DER DUf
DU~SEN,
leefdC'in
I33 Tr ,••
RENT
DU>SEN,
J.tN,

hij
Kinderen::
bij lLet
liet bij
bij N.
N. N. na twee Kinderen
I. lVI
WI
LLEM
V
fi N DnR
DER
zamCl1
\VILLRM
VAN
DnR DUSSEN,
N, N. die te zamcn
zamen
LLl!M VAN
DUS SEN, getrouwd met N.
Wl
DRR
zam
Cl1
~én
één Zoon hadden,
bad den ,
DER DUSSEN,
SCHOONHOVEN;;
V" N OER
ARI!NT
V:'
ARl!NT V/,N
Vr,N
DUSSEN, bijgenaamd VAN SCHOONHOVEN
bij had,
had, bij N. N. 4
4 Zoonen:
Zoooeo;
hij
VAN DKR
DRR
DUSSEN.
Dl!R DUSS.N.
I. JAN
JAN VIIN
DUSS~N.
2.
WILLEM
\VILLEM VAN DER
2.
DER DUSSEN. in het Jaar 1474.
1424,
z. WJLLEM
142 4,
Schout van
val] Dordreeht_
Dordrecht,
Dordrecht.
»USSEN, die bij N. N. had één
WOUTER
3. WouTEa
éé
ll
WOUT!!R VAN DER PUSSEN,
PUSSEN)
ééu
ZOOIl
Zoon,
ZOOII
Z
oon,,

Zie
bI.
SB
XlII ,• hl.
blo (j8.
~8.•
Zie Deel XtJI
XJII
XtrI
SB.

AliP-nrv.A!<t
A]\F.1t'rr VAN tjFR
nFn nUS51!N
ntJS~I!N II
AI\P.Nt
DF1\
tlUSSI!N
Aun'
tlFll
tlt1S~I!N,

die
Jaar die. in
1daarenboven
die,
In het
he~.Jaar
Elijaóe,h
wel
trouwde met
EIiJabefh
ll10n!linx.
EJijabeJh 1I10ll{linx.
il'lonflmx. bij
trouwde
met Eli/abe,h
bIJMonfltnx.
w:~..
verwekte
Zoonen;
hij
verwek.~e 22 }OO
}OONen;
hIJ
verwek,t,e
\ilen ,; daarenboven had
hiJ
daarenboven
11nnatuurlijke
3lllUrlijke
Kinderen:
alllurli
jke Kmderen
Kmderen::
at
nurhJke
I.
DER DUSSI!N.
DUS
SI!N.
OER
1:>
USSl!N.
J. WOUTER VAN nER
DUSS!N.
2.
!2. STEVEN VAN DER DUSSEN.
ll.

ARJO:-IT
nRR
ARJONT en CATIIARllf!t.
CATIIARIIfA VAN DRR
DUSSEN.
ARJi;NT
DUSSE
N.
ARli:~T
CATIURIlfA
DER DUSSEl'f.
OUSSE
1'f.
ANS!!M VAN DER DUSSEN,
4. ANSEM
Ar/SEM
DUSSr.N, die bij

N. N.

had één

Zoon,
WO'TER
nllR DUSSEN,
het Jaar '457,
tot6'7.
WO'
VA:-I
VA;\! OER
nER
DUSSRN.
DUSSEN. in het
t4~7,
WO
' TER
Tl!R VAN
neR
Scbepen
RMterdam, verwekte,
Schepen
Rnttel'dam,
Rnttf1'dam,
verwekte. bij zijne
Sch
epen te Rf/tuI·dam,
Vrouw N.
N.. N
N één ZOOI1,
Zoon,
N

1VIARTI~
D
~ R DUSSEN,
het J
D~R
DUSSEN. die,
die. inCATIIAllIlfA
lVIARTI~ VAN DH!.
DVSSEN,
1468 ,• Scheren
St h" rell
reil te Rotterdam
S,h;;
R otterdam was.
Sth"ren
wes.

DUS SEN, !VI
lVI U N S TER K E R K.

5~

-------"------

Hertog van TIrabnnd.
Braband • op den 4 Julij 1280,
1280. tegenwoordig was
nag voor Woeringen. Verder worden, in de
in den berugten flag
Leenregisters van Braband , als Leenheeren en Va~fallen, ten
Hl, wegens hunne heerlijke ~oede.
tijde van Herwp:
Herw{; Jall
Jan den lIl,
~oede
ren, opgeteld, in 'r
't Jaar I;:)':!O.
IB~o. :'Ial1
Jan }'an
}'(J1) lier
rler lJusfon ,en
, en in 133
1330,
0 ,
Nicolaas "tm
l'flIl der Dltsfen,
Dlts[en, Ridder, die, in 1342, ten verzoeNico!atlS
ke van Tf/U/em,
1f/il/em, Graave van Holland, benevens Arent van Ts.
TsfP//leil1
ft'l/lein en Olto van lIaaften,
Haaften, RL~ders,
Ri;:ders, en Jan
jan vlln Wesl.
West.
phnlen,
iJl
phalen, Knaap, borg was voor Heer Otto
Olto van Asperen, i.
Jan ,'an
een gefchil, welk hij hadt met Heer Jan
~'mz Arke!,
A'rkel, over de
goederen en tienden van lJagejlein,
lJflgejleirz, volgens den Brief daar.
daarvan., gegceven te Geertruidenberg,
Va!l,
GeeJ'tmidenbel'g, Zatudag na St.
Sr. Pauli
J343.
fFi/!em den lIl, Graave·
I343. In een Handvest
I-landvest van IFi/!em
Graave van Holland,
in 't Jaar 13°5, werd.
werd, onder de Edelen en Ridders, genoltmd
genoemd
Heer 'Jan
l1,1n der Dusfen, Ridd2r,
il:ond,
Jan ",.11
Ridder, Uil
uil Zuid Holland; deeze frond,
het Jaar 1325,
(325, als Scheidsman over
onder andere Ridders,
RiekIers , in her
een gefchil.
gefchil, tlIsfèhen
tllslèhen Dordrecht
Dort/ree/zt en eenige andere Sleden vall
Leiden, Haarlem, enz· over het StapelHolland, als Delft, Leiden.
ecrstgcmclde Stad. Zijne Dogter , Elizabtth
Elizab(th Vlln
VIITJ dtr
der
recht der eerstgemclde
Dus{tn,
Dus/en, gelijk nader
nadcr op de gcflachttafel
g'cflachttafel blijken zal, trouwde,
in het Jaar 1320,
13:10, met Fj'lips,
Fi-lips, Baanderheer van Wasfenaar ,
van wien de Baanderheeren
Baallderhceren van Wasfenaar
Was[enaar afkomllig zijn ..
Anna
AmIS 1'011
van Breekt,
Brecht, Dogter van C01"11elia
ConJdin l'ar.
,'ar. der DusfeIl
Dus(en,, verkogt,
jn het Jaar 1608,
T608, het Slot en de Hurlijklzeid
in
Hurlijk/zeid Dus[en-Mun.
Dusfen - Mun.
flerkerk, aan IFálravm
fFálravm van Gmt,
Gent, Heer van O/jen,
Oijen, in Gelder.
Gelderland, voor 4°,000
40,000 Guldens; deeze Heer heeft het Slot, ü~
Ïl~
J42 r,
I, vernield, uit het water geheel van nieuws doen op"
op~
I42
bouwen.
GtJlachttafe/~.
Zje
Zie verder de nevensga:mde
nevensga:1nde GeJlachttafel$.

Dus
SEN. nI u N S TER K ;: R;;: en
SEN. M U I L W l! RI:
DUSSEN-MUNSTERKI:RK
cn DUS
DUSSEN.MUILWER.Jt
OfMUILKERK,
DUSSEN
of
MUI L K E R K , doorgaans blootelijk
blooteli j k !J
U S SEN genaamd, bij
veelen
veel en voor ééne Heerlijkheid gehouden, hoewel het
twee onderfcheiden
:hebbenonderfcheidcn Ambachtsheerliikheden
Ambachtsheerlijkheden zijn, als :hebben.
de ieder haaren
bijzond,:rell Heer en Regeering. Beide lig.
haarell bijzol1d,~rell
liggen op een voordeeiig~n
voordeeïig.ell en vrugtbaarengrond, langs het
water de Dmfon,
Dmftn, waardoor zij va~
vm~ eell
een gefcheideu worden.

n••

60
6.

DUSSEN· MUNSTERKERK, DUVELAAR,
DU'VELAAR, enz.
tnl.

Bovoo
BOV$J1 hebben
bebben wij aangemerln,
aangemerIn , dat ziJ,
zi1, in 't Jaar 141
1411I , door
dGor
Zedett zijnze, bij verfèheihet ",Mer
wMer bedolven wierden. Zeden
vèrfèheiden gedeelten,
g~eelten, weder aangewonnen. Kort naa het laar
Jaar tÓig
t6tB
werd Dtt~fenDtts.fen- Munftetkerk
Munfletkerk bedijkt. Op de lijst der Qnohiercn
Qnohieren
weiderl ze beiden begroot op 1351
Wtr.dèll
J351 Morgen 514 Roeden,
waaronder,
waarÓl'lder, ecnter,
ecllter, de DtJSfch~11fc!te
Dusfchmfc!te P6Ider,
Pulder, gelijk itl
il1 lallter
lá"lttCr
ti;d
tijd 1'f:lars
"':lafS h:tdt,
httdt, niet begreepen is. lil het Jaat
Jrutr 1732 werd,
DM
Je betfleIling,
bef!lelIing, de eerne
jo de
naà- c1e
eer!1:e Prediklftle in
€Ie Kerk gedaan. lu
Iu
het zelfde }a:tr
Ju:!r 1732 telde men aldiat
aldr.Jt 107 Hlllzen,
Bulzen , I Steen.
Ste~n.
p1>a:tts eu
pl'aáts
ell 17 Molens.
DUVFLAAJl..
D
u VEL A Alt. (PETRUS)
(p E T RUS) ootrpranklijk uit een aanzienaanûell·
lijk
Jijk Zceuwsch
Zeeuwsch Geflacht, wa-s een Zoon, verwek
verwektt in een tweede
Huwelijk, van Pie/er
Pieter Jo~sten
JMsten DuvellJfJr,
Bur_
Duve!oar, die Ao.
Aa. 16.p
J64i Bur.
gemeester te Middelburg was. Hij
Hij was eerst Predikant te

O(J$I· Kapelle, en daarna in zijn geboortefiad,
alwaar hij
O(Jst·
geboortefhid, alwaà1
overleed, in het Jaar 167°'
oV'èrleed,
MALLE
GA
S l\(
ALL E 0
A N GE
G E J bi. Silo.
Sflo.

l'J U'vlHn;
Du;velmu!.
:tJ
trV! lU; aldus noemt Melis Sloke het Eilantl Duiveland,
boven gemeld,
boten

DU
u vt
VE J.Il
J.CI E
E" ,• een der Dorpen, in
îrr het
her Jaar f5'32
fS32 verdronken,
in de Provincie
Provintie Zeeland. De Heeren van dit Dorp werden
oudtijdsoOOer de Zecuwfche
oudtijd~ onder
ZeeuwfcM Etk/en
Elk/en gereld.
geteld. Van hun vind
men l'e1'lI'Ield
l'e1'meld J:an
J:trn "tin
'Yfln DuYf!IIIe,
Dtrvdl1e, getrouwd
gerrolJwd met &n'IJ
Anmz van
yan Ltlts.
Lau.
2ijn Zoon. CorneJir,
ClJrnelis, trouwde met Anna van Wisfekerke; hier
doop' ven»aagfdroptan
ven»aagfel1:1pt~n dia Vlm
~ IJave1le
dool'
lJÜl'lHe zig nader met het Gellachte 'Van Yalcke.
JTalcke.
Zie v A N DER HOU V E, D. I. fol. 143 en
'+4.
'44· SMALLEGANG.E,
ölIIALLEGANGE, fol. 103.
703.
J):v'!ll[,.
voorn.me Getlachten,
Geflachten, (Duy!, SUJ1'
~1f1[,. een' der dlie voornaame
S~J$"

rn",.,) die de Stad Dord1'echl,
omtrent het Jaar 1;23ö, toen
01'''''')
Dordrechl, omtrenthetJaarI;230,
lij'
ee1"n lJlet
III
llij' eerst
~et een ft()euen
~en muur omringd werd, rCieerden.
reieerden. lil
dtelt
dielt
eG
«Kl

DUYrc, DUYRSWOLDE, enz.
DUYK,

6'1

le~fde GyfefJ
Oyfef) Duyk, Ridder ~ wiens Getlaebtregistet
Get1achtregister
dien tijd leefde
vtln Leeuwen te vinden is. In 135
Duyk
1 35 r, was R~tlif
Rit/v{ DUJlt
bij "an
Inl.
Schepen; in 1368, zijn
zjjn Broeder 1ncoó
joço" Burgemecswr,
Burgemecstat, .n
en In"
Duyk, 1433, Schepen. Zijn Zoon. 'Jan DIlJA:.
Duyk, IrQllwde.
IrQlIwde t
lem DU.1k,
Beatrix,t Dogter "sn
lP'il/em "on
d,,, c,uljler,
C~uljler,
in 1412,
I47~, Beotrlx
vsn Wll/em
van din
Duyk. Heer
Rentmeester Generaal van Zuidholland. Aliriaan
A.tJria/ln Du,k.
f{arfPe/ en KfJetlylr,
K6f!dyk, Secretaris van de Staaten van
van Oud. KarfpeJ
Holland en Westfrieslllod,
Westfriesland , heeft,
heert, behalven andere kinderen van
zijn eerll:e
eerUe en tweede Huwelijk, bij zijne derde VroulV,
Vrouw, lJ{aria
lJforiQ
"fm Dorp, verwekt Barbero
Barbera Duyk, die naderhand de Vrouw
"IJII
ChtJrleton, en eindelijk van N. TorfJuatus.
TorquatlJs.
werd van Dudl, C1it1rleton,

een van de veertien Buurten ~ f)ndft
D u Y II &9- WOL &JH!!E.J eeD
t>ndrr he.
O()jler»'eltle, ill de Grietenij SttJllinglllerf
Stellingwerf OfJS/
OQst.•m
Dorp Oa}ltJf'WfJltle,
••.
d#._
WrNSEM1US, Befthrijv. "/ln
van Frje~tIIfII.
WrNSEHlus.
Frie.dfllli.

Dur.
S UL, een DMp
...-an s"
Hercog\JabOllOJa,
Dorp in de Meijerlj ~"an
s"Herro~lIbOlOla,
D U~SSBL,
het kwarder van Kel1lpelatlfJ.
Kempelat/d.
onder bet
ra x:)
x) eeDeen- eTer
àer berugte
berugce warergeuZIIJI,.
warergeuz.Qli,.. wllke
wal.
D u y vV •.8 L, CD JR
ien Ers'el
Brs'eJ bemagtlgden.
bemagtJgden.

DU'lVE1.UIO"l!,
D
U 'Ir V E I. S.K 0'1', een zogenaamd Heidenfch Altaar, in
Drenche, alwaar men de vreemdelingen aan den Krijgsgod Mllrs
lJ1ars
Drencbe,
opteofferen.
plagt opteo1Feren.
W J N 0:&.0.,
GL 0.,
D WIN

tel!
eeJI

in 't
'e Landfchap Dl'fflIh.',
D,entn,', t!lnder
(lIfttkr
Dorp-, Jn

bet Dingfpil Dieytf1.'en,.
en PredikaIR
tlallld~
D;e)lwen,. het
bet beeft Kerk elt
Pl'edikam,.,. tlalllcfe
Ctasjis van 1fI6$1"
lfI'estel'veI,.
onder de CJasfil
..",II.
DWINOLO
(II'ERN'ARDUS) een der ged.eoRelMn.
gedGatd~Relt6n.
DWINGLO , (&ERNARDUS)
firantfcbe Predikanten,
Predika~lten, op het SI'jnotia
Sljnodd NIII;onalll
NlltioNOtll te J)tJtlltln,~
~u~
SLA T II UUS,
zo befaamd maakt6,
maakte., dit
~ zelf,
z~lis
SLA
oS, die zig naderlund
naderhand %0
de RemonflrlJnten
Remonftranten verklaarden, dat hij tot ben
hen niet
niee meer beo
hoorde.
G Lomede
eu
hoorde, zocht D WIN aLO
mede in hegterus
hegtenis te brengen, cu
ltefç)u11dtide
ltefchuldJide hem, all
a.la behoorcnde
behoorende coc
tot de zamen,ezworenen,
zamen~ezworeoen,
om

's!a
DWINGLO, DYK, (A. VAN) enz.
---------------------------------------VAN)

om Prins Maurits
Mauri/s te vermoorden. D w [N G L 0 gaf daar te,en eene welingerigre
welingerigte verdeediging in 'tlicht
't licht Uit zijne fchriften,
fchriften •
Sijnode vtm
van Dordrecht
Dordredzt cn
en
onder andere de Nul/i/eitm
Nulliteiten }'an 't Stjl10de
een der bitterfie
Remonfhanren van dien
andere, blijkt, dat hij ecn
bitterfle Remonlhamcn
tijd was. Hij was naderhand nog wel 20 Jaaren
Jaarcu Predikant onder
1I.n, in de GelttkJlad.
AR, HiJlOl'isch
Hiflorisch Vr:r!zfJlJI
Zie WAS SEN i\A Alt,
Pr:rhtJ'11 van 1623.
bi.
80-85, SLA T I U sskiaar
lértoog; D WINbI. 80-S5,
klaar Vertoog;
La's
GL
o's Yerdediging
f/erdediging in 4to.

1)
IJ K , (A N '1'
TON
IE
AN
) , een vermaard Schilder te Ant.
DIJ
0 N 1
F. V A
N),
werpen, en in die Stad gebooren in het Jaar 1598. Hij was
E N s, die'
die 'er
een der beste navolgers van den vermaarden RRUu BBBBEN
er
zig, met alle zijne magt, op toelcide
AN
N DIJ K
K naar 't
toeleide om v A
oeffende hij zig in i/alle
leeven te leeren fchilderen. Verder oeffcndc
italie en
elders. Naa zijne wederkomst in zijne geboortenad, vervaar.
bij verfcheiden uitmuntende kunst!l:ukken,
kunstfillkken, als ook
ook. in
digde hij
Ilnge en elders. Uit Holland werd
s' Hnge
wc;rd hij in Engeland ontboden.
t;lit hoofde van zijne konst, tot Ridder werd gella·
geflaalwaar hij, uit
t;en.
voornaam ne Per[onaadjen
Per[onuadjen van zijnen tijd, zijn, door
~en. De voornaamlIe
hem, zeer uitvoerig naar het leven ge[childerd.
ge[chiIderd. Hij overleed
te London in 164°'
164°.
Zie HOUBltAKEN.
HOUBltAKEN.

VAN) in JevenSe.
DIJK, (ADRUAN ADRIAANSZOON VAN)
voornaamfl:e eed
eedverwallten,
0111
verwanten , om
«etaris :e Bleiswijk, een der voornaam!l:e
Prins Maurits te vermoorden. Van dit boos ontwerp, hebben
.dUikelen JAN en AB RA.
R A.
wij reeds verflag
verilag gedaan, op de Artikelen
BLANSAART, in ons Zesde Deel, bi.
nis mede
HAM nLANsAART,
bI. 597; als
onder het Art. D A V I Deo 0 R N
N WIN
WIN !I ER, X Deel, bI. 520.
Hier merken wij alleen aan, dat VAN
K, volgens den in.
inVAN DIJ
DIJK,
Sententie, onthoofd en gevierendeeld werd.
houd zijner Sentelltie,
Zie BRA N
N D T,
/lrtikeim.
Arlikelm.

B A U DAR
T
13
DAR T

aangeweezene
en de aungeweezene

DyJ{
DYK,,

DYK, (JACOB VAN) DYKEN.
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Dy lr,
lC, CJ A C O'B V A r-;)
l') een Geldersman, die zig in de Orde
V,\ L. A N D R E ,\t\ S mankt
ma~l;.t lllet
der Jefuiten begaf. V;,
met lof gewag van
fchrjfren.
zijne fchriften.

Dy [{KEN;
word~n genaamd die konst;~wrochtcn
EN; dus worden
konstb~wrochten van
menfchen, welke de binnenlanden vaal'
voor de Overl1roomingen
Overfiroomingen
en het geweld der
bevciiigcn, op die p]aat[en,
al waar
d~r wateren beveiiigen,
plaatfen , alwaar
Dl/inel1 geplant heeft. Zij zijn te zamen ;;e/:c'
de almagt geene Duinen
m;dere daar toe dienllige fioffen.
lie·
field uit aarde, Idei
klei cn
en andere
fioffcn. De lieden, die hier U311
a311 arbeiden,
arheidcn, worden
\'.'Ol'den Dijkers genaamd. De veelmJgt van
vall 1V2tcr
W:lwr heeft de cerl1~
cerfi~ :l:l!1lcUing
a:mleUi!lb gegceven tot dit
heid en l11];;'t
hulp:niddd
0111 haV01:11
hav.:: <:11 leevcn
lee ven iiJ
in veiligheid te fkHen.
l1dien. Naar ge·
gehu)p;niddd ,,0111
lange de bewooncrs
bewooners , bijzonder vau
van deezc gcwcstcn,
gewesten, voor het
geweld van water !>loot
ploot !:lagen,
laagen, hebben zij
zil zig op de volmaaking
dcczer
en meer lrlOetcn
lTlOetcn roeleggen.
roeleg-gen. De groote
dcezer kunst meer eh
E Il
TI. IJ EI, vergeleek Holland
Hollalld bij een
Rusfifche Keizer.
P II Tl!
Keizer, PET
vat, en de Dijken, van welke het omringd wordt, bij de hoe·
hoepds, die het vat
Vat aaneen houden, op dat het niet aan duigen
vaIle. Men wil
wil., dn
dat dae
deze konst reeds bij de Egijptenaars bekcnd
bekend
valle.
Hroomen , door dit middel, binwas; en dat zij den Nijl cn andere flroolllcn
1l~11 hunne oevers wisten tc
te bedwingen.
nen
Onze kerder is het, wanneer het bedijken van de tegenwoor'
tegenwoorOnzekerder
Friesland eenen aanaan·
HofJand, Zeeft/nd
Zeeland en Frieslalld
dige Landen van Ilo/land,
SM ALLE G A N GEin zijn Chronijk
vang heeft genoomen
SM
"all
'Va/l Zee/t/nd,
Zeeland, is van gedachte, dat de Cimbren het dijken 'fan
van
de Grieken gd2crd
gcl'~crd hebben. Doch wij gclooven,
gcloovcn, dat al wat
Dijken, zo in Zeeland
vcrhaald word, wegens het leggen van Dijkcn,
als Fries/and,
Christlls geboorte gefchied, illill'
Friesland, als reeds vóór Christus
dien geene beuz~ltaal,
beuz.:ltaal, [en
ten minne
minf1:e zeer onzeker te zijn. Al,
thans indien men moge geloof fhan
Daan aan de 13efchrijving vaa
van
Pliliius, die in het laatst der Eerl1e
Eerfie eeuwe leefde, woonden
loenmaals de volken wel op hooge heuvelen, doch waren
warcn 110g
nog
Di!!t voorzien van Dijkel!.
I11
Diet
Dijkeil. Zijn verklatmler
verklaarder FtlrmerÏlls
Furmerills zegr.
zegt J 111
zijne Friefche
Friefehe Jaarboeken: " De gedaante van Friesland
Friesl.-mrl was
"
.' toen anders als llU,
nu, wijl
wijJ het hier door aanfpoeling toenam,
afilam. Naar 't Noorderlijk gewest,
" en daar door affpoeling afilalll.
" 't w(lik
welk door de DrittallQ:ifche.
Dl'ittaIlQ-ifc!le. Zee befpoeJd word, is 't
" overal

6,~

N.
D Y I;:
I~ E 1"1.

" overal laag, door vee!c i1loerasj~11
moerasi~n ontocganglijk;
olltocgunglijk; met veele
ilaande wa:crcn
wateren duoriileeden,
duorlileeden, welke
j. meeren of poelen en fiaande
" door veelvuldige rletCchorren
geen6 Dijrlet[chorrcn alöm
alüm ongedaan, met geen~
"~, ken
km of SJuize1l
Sluizen tcgell
tcge1l !zet geweld der Zee voorzien zijn." Uit
en andere bewijzen.
dit cn
bewijzen, welke zouden kunnen aangevoerd
worden; durven wij befluiten,
bel1uitel1, dat, vóór den tijd, met welken
de .Taartelling
Jaartelling der Christenen een aanvang neemt,
neemt. de Oude
Friez.?n nog door gGcne Dijken bcfchut
Friez.:m
bcCchut werden; maar dat
zij dIt hUlpmiddel eerst geleerd hebben van de Romeinen, die,
die.
gelijk uit verreheiden
verCcheiden plaat[en
plaatfen bij TA C 1 T U s blijkt, in het legervaaren waren. Onder andere verhaalt
gen van Dijken zeer ervaarell
11ij,
Jaarboeken,, Kap. 3 I, hoe P A U L I N
NU
hij. in het 13 zijner Jaarhoeken
US
po
PO 1.\1
i\1 P E us, Stadhouder ten tijde van NE R 0, een Dijk, ter
weeringe van den Rhijn,
Rhijn. deed mnalien.
maalien. Dit was de zelfde Dijk,
die zestig JJaaren
aaren te vooren , door D RU
R U zus, begonnen;
begonnen.
lllaar onvoltooid was gelaaten,
geIaaren. en die; 13 Jaaren laater.
door c I v I LIS,
LIS. weder verbrokeu
verbrokell werd. Van de Romeinm
RomeimlJ
is deeze kunst overgegaan op de Franken, die op het onder·
houden der Dij/ten
Dijken ver[cheiden
verfcheiden Wenen
Wetten maakten , welke in de
verzameling der Capitularia en Saxi[che
Saxifche Lalldregten,
Landregten, te vinvin.
den zijn.
Onzeker is het. ondertusfchen;
ondenus[chen; wanneer de eerfle
eerfie bedijking.
bedijking,
in Holland en Zeeland.
Zeeland, gefchied zij. Zommigen fiellen dit op
~et Jaaf
Jaar 37.
37, anderen
andert'1l op het Jaar 4Z;
4!!; zij geeven daarvan de eer
aan cl.
ct.. A uU D I U S C I V IL
I LIS.
IS. Anderen, die minder geloof ver·
dienen. ver[chuiven
verfchuiven dezen nuttigen arbeid tot op het Jaar I I 80.
dienen,
Doch onze oude Jaarboeken.
Jaarboeken, die.
die, al vóór dien tijd, van
Qoorhraaaken
maaken,
doorbraaaken van Dijken en Dammen gewag maak
en , werpen
dit gevoelen 0111
om verre; 't welk nog verder van zijne kragt
oeroofd wordt.
wordt, door de aloude benamingen van Steden en
Dorpen, die met Dijk of Dam eindigen.
eindigen, hoedanige zijn Latlendijk. ElIewoulsrJijk,
EUewoutsdijk, EVe/"sdijk
Eversdijk en anderen, die op Dam uit.
{\aan.
gaan. Veeleer zou men JUN I U sS kunnen geloven, dat de
Batcwiel'en,
Batavienm, die konst van de Romeinen geleerd hebbende, dezelve aan de Friezen,
FriezC11, Hol/anders en Zeeuwen hebben mede.
fchreeven dit veelal toe aan
aan,\A DGl L LUS.
gedeeld De Friezen [chreeven
64-°, of daar omtrent. Het blijkt
die regeerde in het Jaar 64°)
ook,

D
DY
Y KEN.
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ook, dat zij in het dij ken zullce goede vorderingen maakten.
maakten,
dat zij daar door het bijzonder voorregt verkreegen,
verl\reegen, van niee
buiten de Grenzen van hun Vaderland den krijg te moeten vol~
~en; van welk voorregt zij naderhand,
E D RI:C
gen;
naderhand. tegen Keizer !'FR
RED
'flr daad bedienden.
DE N 11[,
IJ[, zich met 'er
Do u Z A verhaalt, in zijne Jaarboeken, dat de Zeeuwfche Ei.
landên , omtrent het Jaar 7S8,
Dunm,~
landén,
758, door de Gothen en Dunm
met Dijken en Dammen omgeeven
omgaeven zijn. SMALLltGANGE
SM ALLE GA N G E
beweert dat een groOt
groot deel van Zulal1lJ.
Zedal1l/, reeds vóór 't Jaar
333, met Dijken, Dammen en Gebouwen voorzien was; doch
:133,
Noordbeveland,, Wolfaartsdijk ,• Zuidbeye'
Zuidbeve'
dat Duiyeland, Noordbeyeland
land en Tvokn,
Tvo/en, eerst na het Jaar Hso, bedijkt
be.lijkt zijn. In de
Ylaamji:1u Càronijken leest men, dat in het Jaar IJ go. dDJe
dOelt
Vlaamjèhe
de Hollanders, de Dijken en Dammen
Do/urnen te Sluis gemaakt wier
I
100 Jaarcn nadat Holland b~dijkt was.
was,
den, en dus meer dan 100
Landen, teil
Van tijd tot tijd zijn dus ~e aan Zee geleegene Landcn,
deele
dl! overllroomingen,
overfiroomingen.
dcele bedijkt, en ten deele daardoor. voor de
onderbeveiligd. Wij zeggen, ten deele, om dat de droevige onder·
vinding maar al te dikwijls geleerd heeft.
heeft, hoe zelfs de allerflriande
zwaarfle
Diikm, door het onweerllaanbaar
onweerfiaanbaar geweld der fláande
zwaarfte Dijken,
Lauden ·een
wateren, verbroken en de fchoonlle
fchoonfie Laaden
'een prooij der
zilte wateren geworden zijn. GUICIARDYN
G u I C I AR D Y N en BE
BERTIUS,
It T I us,
in hunne BefchrijYingen
Befchrijvingen 'Mil
van Plo/mderen.
F/afll1deren, verhaalcn,
verhaaIen , dat aldaar,
:lIdaar •
in 't Jaar 1340,
) 340, in gebruik was, wanneer men Land verkocht
of verpandde, met uitdrukkelijke woorden in de Koopbrieven
overflroomd
te fchrijven, indien het Land binnen de tien Jaaren overfiroomd
werd, dat de koop als dan te niet W,lS; waaruit blijkt dlt
cl lt bij
gebleeken was, noe weinig vertrouwen
ondervinding gebleekeIl
verrronwen men op
de Dijken kon !l:ellen.
!lellen. Bijkans onnoemeii,k zi;n de kosten,
welke het leggen en onderhouden der Dijken vordert. Om
Oostfi"iefche flijken
niet te fpreeken van de Oostfriefche
Oijken en ons alleen tot
die van Zeeland te bepaaJell;
hepaalen; van MEE T !:
~ REN en SM ALL
A L LEEG AN GE tekenen aan, dat de omloop der Landen van Zeeland,
la/tJ, zo verre die met DijkefJ
DijkelJ bezet en be[chut
beCchut zijn, wel :e,emeeten zijnde. veertig mijlen weegs bedraagt, elke mijl van
480, en PAR S 1"00
I ~oo
veertig honderd roeden, (T H U A NU S5 zegt 480.
roeden) en dat elke roede Dijks, de eelle
eene door
do or de :Illdere
andere gere·
gereXIII DEEL.
.&
E
kend,
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kend, gekost heeft, ruim 10 ponden vlaams, of 60 guldeng,
guldeM,
t1:uivers ieder gulden; zo dat, zeggen zij, volgens
van ilO fiuivers
deze rekening, alle de Buitefld~iken,
lwBuitendijken, te zamen
zumen genomen, 1;0men te fiaan op deftig
dertig tonnen gouds. TH A NU
N us.
Inen
s, uit dit
Dijkm'llllun, den rijkdom van 't Land afleidende,
Dijkmtllllan,
afkidende, zegt, op
159°, van Holland en Zee/alld
Zeelalld fpreekende: " Uit
bet Jaar 1590,
" geene zaaken, kan men beter den rijl,dom van dezelve af·
" leiden, dan uit de groote en zwaare kosten, welke gedaan
,. worden, aan het maakeu der Oijken, waardoor zij zig tegetl
tegen
",J de overltrooming
overllrooming der Zee beCcherlllen
befcherlllen Want de omtrek der
" Zeeuwfclte Eilanden be~rijpt wel 40 udjlen weegs; ir.:der
i~der mijl
JO is 400 roeden, en ieder roede 12. voeten; de voet gerekend
" op 5 gulden, zo volgt, dat het geheel komt te kosten.
" 160000 Vlnam/êhe
rtnamjêlJe ponden; dat is, negen honderd zestig.
zestig·
"duizend guldens." Onder deeze berekening zijn nog
niet begreepen de Binnen. Dijken, van ouds gemaakt.
en derzelver jaarlijks onderhoud. Volgens de aantekening
van SM ALL EGA ~ GE, uit Reil2i(r
"an
Reini(r Ti:lle,
Tcl/(, moeten, )n het
Land van Schouwen, van leder
teder gemeet , of halve morgen Hol'
Hol,
landseh, alle Jaaren betaald worden, zo aan Schot als Dijl;geld.
omtrent 4 guldens, welke penningen alleen tot Dijkmaakinge
befieed worden. A. PAR S tekent aan, dat Holland. worfiebelleed
worfie'
Meiren , lIaauwlijks
naauwlijks
lende tegen de Zee. Rivieren en uitgaande lVIeiren,
,,"00,000
4-°0,000 morgens vrugtbnar Land, buiten Duin
Dllin en Hei bevat.
bevat,
en dat zomt;jds
zomt:}ds aan ééne roede. langs
lungs den Zeedijk geleegelI
geleegen •
wel óoo guldens kosten moeten gedaan worden: welke bere.
kening.
kening, evenwel, ons dun kt een weinig te hoog gefield te zijn.
Doch, vooronderfield • dat elke roede Dijks,
Difks, gewoonlijk, buiten
ongewoone [chade,
gerekend. zal men
[cbade, op 120 guldens word gerekend,
eell
fommen ,
een denkbeeld kunnen v:mnen van de verbaazende [olllmen,
welke aan de Dijken te koste gelegd moeten worden.
tmnier van Dijken
Wat aangaat de Imnier
DIjken of bedijken; GU1CIAlt_
GU1CIAItDY N geeft een bericht, hoe de Zeeuwen daaromtrent plagteIl
plagten
te werk te gaan. " De Zeeuwfche Dijken, zegt hij. die ge.
" meenlijk 10 AmwerpCche
Anrwerprche ellen hoog zijn, en van onderen 25
2!' van gelijke ellen breed, worden door arbeid en vernuft
ge.
vernufc g:'
.,
JO maakt~ niet van gemeene. maar van taaije klaiachtige aarde
aeen
" j.)inuenwaards mei: ae
en aangevuld, en buitenwaards vool'Zie~
vool'ûe~

" met
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" met wonderlijk kon!l:ig
firoo van twee vinge.
konfiig zaamgevlogten
zaamgevIogten 11roo
nanfiotende Zeegolven
ZeegaI ven de
" ren dik. Te weeten , op dat de aan!l:otende
" fpitzen
fpiezen der Dijken niet zouden afkabbelen
afkabbelen,I of uitGaan,
uitaaan, is
"men nu meest overal gewoon zo hoog het
bet water door.
door"ganns
"gaans flaar,
flau, daar overal, even als een digt en wel door.
"" Wft9gr
WTGgt net, of matten van firoo, of rietagtig fimo,
fiwo, te brei.
" den, en in de aarde of klai vast te hegten
begten ; welke arbeid den
IHkrammen, die verrigt word
" naam draagt van btflikken of hderammen,
.,
frerke arbeiders, die men flikkers noemt. Deze flik" door fierke
" kers draai jen het !troa,
.,
nroo, ter dikte van twee of drie vingeren,
" zo vast in een, als of het tonwen
tou'Nen waren, en hegten het
" met een ijzer vast in de Dijken, dat zij kram of
" dtJkfpade
diJkfpade noemen; hebbende die kram, van onderen, twee
nroo heea
" tanden, om het firoo te vatten; deze door het li:roo
beea
op de dijkfpade;
" gefiooken zijnde, vallen zij met al hunne magt
magtop
d,jkjpade;
" hebbende voor den Buik een dikke ijzeren plaat
plaat,I om zig niet
",. te bezeeren."
Op fommige pIJatzen
plJatzen ziet men de Dijken ter hoogte van 16,
16 ,1
tot 20, ja !24
24 voeten, en op den kruin zo breed, dat 'er twee
wagens naast elkander konnen
kannen rijden. Beneden aan den voet
benaan zij I veelal, de breedte van twee of drie roeden.
roeden, of ook
wel van 100 of 120 voeten; aan den buitenkant,
bnitenkant, om ze
voor
te bcwaaren,
VOOI' het afz~kken te
belVaaren, zijn ze bezet met zwaaff~
zwaaf(~
paaIen,
J\t ALL EGA N GE meldt, in zijn Kronijk , da
paaien. S 111
de
fchikkingen, ten tijde
F I·
tiide van KAR EL DEN V, en zijnen Zoon Fr·
LIP s, daar omtrent beraamd.
Naaroemaal
konstwerken, even
eVen ,Is de Duinen, volgens
Naardemaal deze konmverken,
billijke wetten moeten onderhouden worden, hebberr de Graa.
ven van Holland en Zeeland, ten allen tij
de, daarvoor 1.eet
1.eer
tijde,
zorgvuldig gewaakt; in MIE
RIS
C'tarterbo~k zijn
MIER
I S C'tBrterbo(k
Zijn daar van
Van
overvloedige bewijzen voorhanden. De wetten, door 's Lands
Staaten , naderhand hierop gemaakt, en, van tijd tot tijd, vermeerderd of verbeterd,
verbeterd J zijn te vinden in de bekende Pla!,aat.
Plall2at.
boeken. Hier tOe'
we' behooren, inzonderheid,
inzonderheid. de Dijk.
Dijk· en
Zij/regten, het Spl/lenrecht,
Spllunrecht, de lnli:ruéHen
InfiruéHen voor Dijkt1lu·
Dijkt1lé('
fleren, Dijkbaazen • Dijkgraaven,
Dijkgraa)lell, Heemraflden,
Heemraaden, in HII/ami,
RII/and,
fleren.
IJijltrecnttrs in O~stfrjtstlZtJtJ.;
Zeeland en Friesland,
Friesland,I en Dijkrechten
O~stfrjè$ltZt1IJ.; ook
di Ordolluanticn,
Ordollllanticn. op de Dijkfthouwingen _Dijkpandingm,
Dljkpandlngm. enz.

t

11

Vaa

CiS
c>8

D Y KEN. !J
1> Y K G R A AF, enz.

Vau
Vall de Paal- en Kokerwormen fpreekende, zullen wij in 't ver.
volg gelegenheid hebben aan te wijzen, welke veranderingen, in
het verzoróen der Dijken, daardoor veroorzaalu zijn. Onder
het /irt.
Art. ROB LES, (c A SPA R) zal de {laat
naat en ge(leldheid der
Ftiefehe Zeedijken. zo van de voorige als tegenwoordige eeu·
wen, vermeld worden.
De kosten der Dijkaadjen, die, gelijk wij boven reed, gezien
hel1ben, ongemeen hoog loopen. worden, even als die, welke
verdiCht
verd.cht worden tot on del houd van het Kollegie en de bedien'
den der Heelr.raadCchappen,
HeemraadCchappen, gevonden uit de belastingen op de
LanderiJen; welke kosten, in Noord·
Noord. Hf)lIand.
Holland. zo hoog zijn
gereezen, dat men reeds verCeheiden Landerijen heeft '/pa4
fptl4 ge.
fiooken" zijnde in Zuid -Hotland tot die hoogtegeldommen • dat
de eigenaars der Landerijen naauwlijks twee en eén half of
drie ten honderd van hUil
hun Kapitaal kunnen rekenen. In Rhijn·
land moeten tegenwoordig de Landerijen.
Landerijen, voor }aarlijkfche
}aarlijkfehe
oml1agen, meer dan 40 fillivers
fiuivers • voor ieder morgen. opbrengen.
In Delj!and beloopt dit reeds boven de 50 fiuivers. Daarenboven, bedraagen de Polderkosten omtrent 3°, en de AmbachtsIJ of 12 ll11ivers voor ieder morgen. Doch dit is het
kosten II
nog niet alles. J.)<)
D<~ ZuidhDlltmdfche Landerijen moeten, daarendaaren.
boven, voor gewoonlijke verpondingen, 5 guldens~ eu voor bui.
tengewoone 50 fillÎvers
fiuivers van ieder morgen aan 't
'[ Land betaaIen • boven en behalven de belastingen, welke van de voort.
voortbrengzeIs
brengzeis deezer landen mOeten opgebragt worden. De waarde
van één morgen best Land, in dien oord, word begroot op
bijna 500 guldens. leder morgen doet aan Landhunr
Landhuur bijna 30
guldens; de verpondingen en olllflagen
omflagen moeten hier eerst beon"
taald, en Huis, Schuur, Hooiberg en Poldermooien,
PoldermooIen. enz. onderhouden worden. L'E
L'E P IE, bi. 188. begroot alle deze on.
kosten, van ieder morgen Lands, in Noord. Holland, op twintig
iuldens.

D Y K G R A AF; zie

HOOG H E E lil B. A A DEN.

D Y B11 S 11 0 R NE,
N l!: , of D Y K S H 00 1t
B. N,
N. een der oudlle Frie.
fehe Dotpel'l, weleer geleegen tllsfchen
tlIsfchen het Dorp Almellum. 't
welk zedert binnen de Wallen der Stad Harlillgtn
Harli1Jgm is getrokken,

DYKHt,JIZEN, DYKVELD, enz.

6,

h(!tzel-v~ een
en ter Sc1,.e/IiHg.
Sc~eltiHIJ. In het Jaar 1130, il:ond bij h<!tzel-v"
aanzienlijk flot. Al zl:de:t
Zl:de:t eenige (!euwen
eeuwen legt het in
iu de Zaider
Zee bedolven.·

Dy
DY IrI{ H U I ZEN, weleer een oud Adelijk Kaneel
Kalleel in Gronin
ger/and, na bij Apingadam. Tegenwoordig
Eer/ond,
Te~enwoordig is 'er niets anders
van te zien dan een klein gedeelte van den Zuider muur.

Dy K
El UIZ EN,
E. N, weleer eeu
eell Maagden. Klooil:er
KEi
Kloofier over de
Eems.
Zie OZ/dh. van Groningen.

D Y KV E L D en nAT I LES,
LR S, eene Ambachtsheerlijkheid, in
't Land van Montfoort, liggende nabij Oudewater,
Oudewater. aan de
nJet. Binnen haaren
baaren omtrek bevat zij 434
434Zuidzijde van den Tsjet.
morgens; zij is
TS leenroerig aan de Provintie Utrecht, en de
Proostdij van
PrOQudij
vtm Oud - JJItl11jler.
Mlmfler. Voorheen behoorde deeze Heerlijkheid aan den Heer E VER AR D V A N WEE
W E:E DE. beroemd
door zijne aanzienlijke Gezantfchappen en andere dienl1:en,
dient'l:en, aan
den Staat beweezen,
beweezen. gelijk wij, op het Art. WEE DD!:·
e
(EVEl\Al)D
(EVERAl}D VAN), Heer van DsÏkveJ.1,
Dijkvel.i, zullen zien. Na
zijnen dood, voorgevallen in den
dea }aare
J\lare 1702, g1f!g
g1l!g D-YK
&Y K V EI. D
en RAT I LES over in het Gellacht
Geilacht van P A A U
UW;
\V; de Heer ]./\
JAN
N
FR E D RIK V A N B EE K, als in Huwelijk hebbende lU
IS A 13
J3 ELE LJ,.
X. A P A A UW, werd,
\~'erd, in den Jaare
nare 1760,
Iï60, daar mede beleend.
Dy L, of de DY L E, een Rivier in Braóa11l,
Braba11t, die zig, bij
in de Schelde ontlast.
Zie ti41 u D HOF, !/ernaal
Ferhnal lier 1J7111e"'Jfloetl81l
fJ7aUrllloed8ll.,....

M~,helen,
M(dJelelJ J

Dy
Q'E
L ERS eH
A N. S,
s, (lene
aerkte
IiqfllSl~.
D Y L E n of (j'
E Y 1.
C-HA
It~e fier
kte a;IlJ
a;1IJ liIe
~e li4111SI;_
in Oost
Oostfries'~12d,
friesland , op de grenzen von
Vila GronilJgen
Groningen f1l;
/tn; lJli1.l1jle~.
jJJ"I.11fle".
land, behoorende ouder
den Stlfat.
Stlfl\t. In he-t J,:lllr
J.allr
oll~r 't gebied van oon
1663, maakte 'er zig de nisfchop
1663.
nis[chop van Munfler.
Mtlnjler. met geweld,
meeller van. Verm-ids
gcv~a~,~
Vermids die gehaate Kerkvoogd een te gevau~.
'e volgende Jaar,
lijk naBuur was, deeden de Staaten ,) in 't
Jaar. da
Schans bele~eren;
belegeren; naa een beleg van veertien dagen, werd
wcrd zij.
zij •
E 3
op

;oDYL!R
;oDYLER Of
OJ' d'EYLERSCHANS, DYMENEUS. (G.) enz
op den 4 Junij, hernomen. De Bisfchop toonde zig hier over
:zo
~o vernoord , dat hij, om wraak te neemen , zi,
zi~ verbond
votmet Koning KAR E L DEN II, en den Staat den daarop volgenden kostbaaren en nadeeligen Oorlog berokkende. Zedert,
echter,
~chter, werd hij genoodzaakt, om den Vrede te verzoeken:
zo als wij
wij,I op zijn ART 1I a:J[ EL, getoond hebben.
RD,
Zie CU
c H RIS TOP HEL B l'!JO! IIRNA
NAR
Deel IX. bi.
bI. zfl
zR I,
r, enz.

DYIlI!.NEU9. (GUILIELMUS) of WILLEM DYM, in
DYMP!NEU9.
Ïll
het Jaar 1508.
1503, ce
te Rotterdam geboren, uit een aanzienlijk
Celdersen Geilacht.
Ldjdm, en beo
Gellacht. Eerst oeffende hij zig ce
te L~;jden,
:zogt
zogt vervolgens de voornaamfie
voornaamfte Hooge Schooien
SchooIen van Europa,
EuroPtl ,
om zig in de Regcsgeleerdheid
Regtsgeleerdheid verder bekwaam te maaken. Na.
NaMtche/en.
derhand bekleedde hij den post van Advocat, te M~chelen.
Keizer ltA
J[ ARE
REL
L DE V ftelde hem aan tot Raad en Ptefident
te Ulrtcht;
Ulr~cnt ; acht Jaaren bekleedde hij dit aanzienlijk ampt.
ampr. Hij
fiierf op den 5 November des Jaars 1585,
1585. nalaatende den roelD
roem
van uitfteckende
uitlleekende bekwaamheden.

E.

E

B !I
BII US, (R
lt I C US)
(ft E N !tI
us) Waf.
Wa!.

volgens het verhaal van D E
van geboorte een AmfJeldflmm~r.
Amfteldammtr. Zijne letteroeffe_
letteroeffe.
SchooIen, voleindigd hebbende. werd
Ilingen • aan de Hooge Schooien,
bij Licentiaat in de Godgeleerdheid. daarna Kanunnik en
Schatmeener
Hallr/tm. In het Jaar 16J5.
1615. werd
Schatrneefier van de Kerk te Hflar/~m.
hij van daar beroepen als /Pafioor
~Panoor te Amfteldam,
AmfJeidam. alwaar hi
overleed, in het Jaar 1657. In den tusrchentijd
161$-1657,
tusrchèntijd van 16JS-J637,
J aaren,
beeft hij ook, el!nige J
men, de Kerk van Weesp
W~esp bediend.
bedienà.
Jo A TOR RE,
J.
R. E,

IN.
En IN·

E

nI

E 11 I S S A.
N GA, EBI

'[I

(J J.,
A, een Slot in Fri~sltlnd,
Fri~sl(1nd, meest bekend onder den
EBI N G
naam van Aeóings,
Atbings, onder welke benaaming wij 'er ook reedi
reeds
melding van gemaakt hebbell.
hebben.
Zie II Deel, bi. 3 IS.

l:BJSSA,
~BJ S SA, een Kleinzoon van
vnn den vermaarden HEl'I'GISTU
HE~ GI ST U ••
s.
dat IlII BI!
DI! SA, om zijn fortuin te beproeven, :dg
:lig uit
Men wil <hit
Engeland naar Friesltend
Enl1tlllnd
Friesl,gnd zou begeeven hebben, ten tijde
all zijn Neef RI C Il11 0 L 0 us,
us. in dat gewest, den naam van
alJ
Koning voerde. Naa hem eenigen tijd huisvesting verleend te
Enbe[chonk RI
hebben, befchonk
Rl C HOL DUS hem met een Leengoed, En"
Westpllaaltn geleegen. Hij gaf hem tevens
geren genaamd, ir
i!' Wtstpllaalen
vrijheid, om, ter gedagtenis[e
11 ENgedagtenisfe van zijnen Grootvader HENme~
G I ST, een Zwarten Hengst in zijn Wapen te voeren; ah me-.
de om hem te doen gedenken aan het lot, welk zijnen Groot·
Grootgevader getroffen had, en waardoor deeze genoodzaakt was ge.
worden, zijn Vaderland te verlaaten. Naa zijne komst in
E 1\ IS
Westphalen, zogt En
I s S A zijne reisgezellen door geweld te
afllammelingen van de Oude
noodzaaken,
noodzaaken. zig uittegeeven voor affiammelingen
Sosfen. En dit zou de reden zijn,
zijn I waarom Westphnlen, naderhand,I onder 11et Land der Saxen begreepen
.derhand
begreep en werd. Ook
verzekeren ons de oude Schrijven;
S SA,
Schrijvers dat van dezen EEBI
J3 ) ss
A,
ff/itttkind en andere Vorfien der E",ge1'en
Engeren en Saxen,
Saxen ,
Sigardus, Witt,kinj
afkomftig
afkomfiig zijn. Zij voegen 'er nevens dat EBI S SA,
S A, naa dat
hij gedoopt was, deu Zwarten Hengst in een Witten heefe
heeft
bij
verandrrd.
veranderd.
Anderen verhaaIen dat de nakomelingen van 'EE nIS S A bet
well,e,
Leen bezeeten hebben, tot op den tijd van Sigardus; welke,
Kl. 0 T .... lll us, in twee Veldflagen , overwonnen zijnde,
door ItLOTAJlIUS,
zijnde.
opgeleide fchatting in
iu
zig moest onderwerpen om Jaarlijks eene ~pgeleide
Paarden
P3arden te betaalen. Doch de waarfchuwing, onzen Leezeren
meermaaIen gedaan, om op alle de vertellingen der Oude Frie'
Frit·
meermaaien
foke Kronijk[ck,-ij'Ycf's
J(ronijkfchrijvers niet te veel fiaat
leke
flaat te maaken, moeten
weder\#ID ilerbaalen.
nerhaalen.
wij bier wederc#m
Zie EKM
E J.( M I us, WIN iillJrUU.,
:EJ.n u., enz.

E4

Es ROHf,

n

E B l't
ROl
0 I N.

Eli ROl N, volgens fommigen van gehoorte een Duitfcher.
Duit[cher.
doch, om zijne bekwaamheid, door de Franken,
Frnnken, ten tijde van
CL 0 TA R Irus
Opperhofmeefler; eene
tI S DEN lIl, verheeven tot OpperhofmeeJler;
waardigheid
waardigheid.J van welke J.I
MOK
o!( T ES Q u I E U
u getuigt, dat zij.
zij,
die dezelve bekleedden, al het gezag in handen hadden. en
aan de Koningen niets overlieten dan den
d~n blooten naam. Van
En
EB ROl N mogt dit met volle regt gezegd worden.
heer,chzugtig. hoogmoedig en {lout,
fiput,
Hij was Iliet
niet alleen heenchzugtig,
lIlaar
lIlaal" ook fchrander genoeg om in alles zijne oogmerken te be·
berdken,
uiken, en zig tot deezen hoogen trap te verheffen.
In de eerfie tijden van zijn bewind, voerde .hij,
hij , met de Ko·
Koningin 11 A
A TIL D A, de voogdij over den onmondigen Koning,
zig loflijk
loflijk: gedroeg. Het
en dus over het Rijk; waarin hij zjg
'Volk
volk hier doar
dOQr op zijne zijde geloltt
gelollt hebbende, noodzaalae
noodzaal\te hij
de deugdzaamc BA TILlJ
TILIJ A, in het Jaar 665, zig in een Kloofier t~ begeeven. Dus kreeg hij het volle lPefiier
Itemer in handen,
en vondt gelegenheid om aan zijnen hoogmoed, gierigheid
gierigheid.~
wreedheid en trouwloosheid den ruimen teugel te viereno
vieren.
CL
CLOTARIUS
0 T A Rl US DEN lIl, in het Jnar 668, zonder Kinderen,
overleeclen
overleeden zijnde.
zijnde, plaatfie
plaatlle hij deszelfs Broeder TH IER J!.~ Y, of
DIR K, op den Throon. Doch de groo:en
groo~en des Rijks namen
daar in geen ginoegen,
glilloegen, en fchonken.
fchonken, in het volgende Jaar, de
Kroon aan CHILUE.RIIt
CHILI> B RIlt DEN 11,
II, mede een broeder van CLO'
CL oT A RI U s. TH
IE lUl Y en EBROIN
nB ROl N werden in een Kloot1er geTARIUS.
TIHEltRY
HIl! R R Y; waarop
fiooken. In het Jaar 674, of 677, fiierf T HU
CL 0 TAB
T A 11 I U S
s andermaal ten throon werd verheven, en ze.kere
ze,kere
J• I!
J.
.ft Uil
u D ESIU S LOt
tot zijnen Hofmeefier aangefield
aangelleld werd. Te fcbooQ.
fcl;oolJ,
0111 in het Kloofier
blijven j hij
was deeze kans voor .l.IC B R 0 lN om
Klooller te blijven;
vond middel het te ontkoomen. Straks deed hij den lIofmeefier
Hofmeeller
toneele eenen valfchen CL 0 VIS,
ombrengen, en voerde ten toneeJe
welkt:n hij voor eenen Zoon van CL 0 TA R. I US DEN UL
HL
deed doorgaan. Hij noodzaakte het volk, hem trouwe te
zwet'ren, verwoefiede de Landen en Steden, die hem tegenfiand
hooden
booden;; en de vo,-rnaamfieu
vo"rnaamfie!il vun
van Ne~flrie
Ne~Jlrie en Bourg&1Uiie
Bourg&miie op
zijne zijde gekregen hebbende, verpligtte hij TH 1It.R
IE Ra
a y._
y .. hem
van nieltws
nietiW5 voor Oppe,-h(ifl1lerfler
Oppl!1"hofmuJler te erkennen.
erken~len. Dewijl hij den
valfchen CL 0 VI S niet meer noodig hadt, ontdeedt hij zig van
vaJfchen
Dw; wederom in aanzien
hem. DU$
aanziell verbe ven, deedt hij allen, die

helll

EHROlN, EBURONEN,
EBURCNEN, ECHT.
El\ROlN,
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hem tegenfionden, ziinen
zijnen wraaklust gevoelen. Dl!eze, nevens
zijne ontrouw. gierigheid en andere euveldaden, kenden maat
hij. door een Edelman,
noch paaIen. In het Jaar 683, werd hij,
welken hij vun alles beroofd badt, vermoord. Op het Art.
l' I P Y NE
N EN,
der PIP
N, zullen wij hem nader leeren kennen, als zul·
lende ons aldaar voorkoomea eenige zaaken, welke deze LanbetreffeJl.
den nader betreJfeft.
MEZEltAY, enp.DA.ft'IEL,
en P.DAl!I.KL.

Hlst. de Fr~tn,e.
Frnnce.

E B U RON
Bdgisclt Gnl.
Gal.
RON' EN; zij waren volkeren van 't Oud Belgisch
lie. naderhand behoorende onder het Bisdom Luii;
Luik; welk Bi,.
Ile,
Bis.
Tongeren, aaderhand
MtlIII~
dom eerst zijnen Zetel had te Tonger:en,
liladerhand te MOlls~
fricht, en eindelijk te Luik. J. CA E Z A a plaatst de EUl/roEburonen, voor een groot gedeelte, tUifcben
tUifcken den Rhijn el)
en d~
Maas, grenzende aan de AtiNatllee».
AdNotiken. Wijders zegt hij, dat zij
afkomfiig
afkomilig waren van de
dé Germanen.
Belgifthe Oor/agetJ.
Oor/ogeg, V Boek
J. CA E ZA R,
R. lJelgifche
Boek"~
2.tf., 5S,
5S. 3S.
Cap. 24.
E eH T, eene overoude plaats,
Sreedje en "ofgericht
Hofgericht ,
plaats. of Steedje
.nder
,nder de Heerlijkheid Dnlen/Jroek,
Dlilen/Jroclt, in het OverkUlartier
Overkwartier van
zj~ th4us
niet meer dan een
Gelt/erlantl,
Gelt/erland, of RgermontJ;
R{)ermon6-; zijnd.e
than6 uiet
Brecht behooren.
Vlek, waaronder de Dorpen Roojieren en Breckt
liggende digt aan de Maas. In boeten, breuken en halszaak en •,
Mlntfoort, en het kwartier van Roer#
Roer~
is Echt den Drost van Mltltfoort,
ft),Q/lri, onderworpen. In daaglijkfche voorvallen, echter, heefe
ft),Q/ld,
zelven.
he( eellen Schout
Sahout op zig zeI
he-«;
ven. De
~ weg van Echt tot
lVüJzijk is bijna één uur gaans,
lVJ.azijk
gllans, een wt:inig
weinig minder tOt
tot Stevens''lIltIrri;
.,rllord; en van daar tot Geldersch
Gelriersch ~t;tfoort mede é4n klein
kleill
Val} dit VleJt
inzond!!rbeid wor·
wot·
uur. De vcrvaHen !laat
fiaa~ vall
VleI> moe~ inzonderheid
qen
toeg-efchreeven a.u
<len toegefchreeven
aal} de rampell
rampeJ1 van den Oorlog, en bijzonSp:mic. Nabij Echt ligt een
eeà !lerk
'e
der aan die met SplJllje.
fierk Slot, 't
welk, in het Jaar
J~r 1498,
149&, door Keizer MIf~iHJiliaan,
Mtlximiliflan, met eell
eelJ
groote m:tgt
~gt be~geJ[d.
bebtgeE.d. en na et!ni~e
el!ni~e dagen, niet zonder veel
bloedllorting, veroverd werd; de belc:&,erden
bloedfroning,
bele&,erden haddell het bij
E S
nacht
5

'14
74

E C H T.

verla~en. Zeden werd het, door de Gelderfchtn,
nacht verla:rten.
Gelderfthtn, her4
nomen. Het Echter - Bosch firekt zig uit, ten Noorden, tot
C I A R D Y N •, was het een fchoon
Anlhel1l. Ten tijde van GUl
GuIe
bij drnhem.
et11ustig
en
lustig woud;
wflud; zie ECHTERWALD.
E c H T E RW ALO. In
It1 het Jaar 1574. toell
toeu
Gelierland eelle
eene fchatting van 75000
75coo guldens moest
gantsch GeUerland
Ro(rmontl, volgens de aanopbrengen, werd het kwartier van Roermond,
N Dir:
DiK
tekening van Jonker M. v A
A 'N
K HOU V
V E, gefield op
J9075 gl.
19°75
Het Drostampt van 1I1ontfoort, een zesde van dat kwartier
fruivers,
uitmaakende • moest ddar in dragen 2237 guldens, 12 fiuivers,
3~ penningen; welke fomme omgeflagen
omgel1agen zijnde over de twaalf
ge<L:elte, droeg Eek:,
Echl, met de twee gemelde
'Dorpen van dit getLelte,
c:laaroncler behoorende Dorpen.
Dorpen, Roofteren
Bncht, 1026 gul.
Roof/eren en Brecht,
èaaronder
dens, 91 fiuiver.
il:uiver. Tebenwoordig
Te~enwoordjg beil:aat
be!taat dit Vlek, meestendeels,
uit eene lange, met fieenenfi<lenen. bevloerde fhaat.
frraat, genoegzaam huis
aan hüis betimmerd. De Ke~k
K~k • welke door de Roomschgezinden ,
ter
váh hunnen Godsdienst,
Godsdienst. (1:ebrufkt
I:!ebruikt word, is vrij
tef oeffeninge vih
Zeden het llarriere
groot. Zedèn
Barriere Traél:aat, is Echt beroofd van de
Voorregten , welke het voorheen bezat. Het Rechtsgebied van
Echt, Brtcht en Roof/eren. is
b zeer uitgefirekt , en bevat vee·
Ie gehugten, in de nabuurfchap liggende op eene gemeene weide,
weide.
grenzende aan Gulikkl!rland;
Gulikk~rland; doch over de grensfcheiding,
zijn dikmaals gefchiHen
geCchiHen ontfialln.
ontaaan. Nog in het Jalr
Jaar 1761, rees
'er, op nieuw, een hevige twist.
rw.jst, tusCchen
tusfchen de Boeren
Bóeren van
vin
Cfi/ilclw'/rmd
C"li/rJ:el"lalld en die van hes Staatsch
St:tatsch gebied. Dewijl men
vreeide.
yree,de. dat dit gefchil
geCchil in daadelijkheden zou eindigen,
zondt, op den 20 Julij diens Jaars, de toenmaaIîge
toenmaaJîge Gouver.
v:tn Maanricht
Maail:richt,• de Baron van dij/vII,
AijlvlI, derwaarts een
neur van
Kommando van 24 mm
man Kavnilerij, en 60 man Infanterij • die
aldaar een tijd lang bezetting hielde'!.
hielde;. Eeht
Echt is de ~ewoone
pleifierplaats der Postwagens, die. tweemaal ter weeke,
pleifierplallts
van MIlIJflricht
MII/Jf/ritht naar fento
fenlo rijden; 'er zijn twee goede Har:
Hor:
!tergen,
~rgell, waarin de reizigers verblijf konnen
kannen neem
neemen.
en.
Zie PON TA N US,
us. Gelderfche
GelJerfthe Qfchiedenisftn,
Qfthiedenisfen,
1. D. fol. 63. Gut CIA R D Y N, Befchrijv.
H.1ndv. ChronijJ:,
Chronijlr,
der Nederl. fol. 22. 4-8. H:lndv.
Deel. fol. 81.
al.
.8
CBU N
r.) Cl
Clogr.
I Deel,
B A elia
NE,
OEI".
bI. 1131.
lIS'.

Ec 11"

enz.
ECHTELD, ECHTELEN, ECHTEN,
ECHTEN,~z.
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ECHTELD, OfECHTEL, een Dorp in Gelderland, in de
Nederbetuwe , niet verre van Thii!l,
Thiel, voorzien van een bekw:!abekw:1ame Kerk,
Cchatting van het
Kerk. en een goe.i en fterk Slot. In de [chatting
1I~ penJaar 1574,
1574. droeg dit Dorp 296 guldens, 12
J2 fiuijvers, ui
ningen. Echteld met lJzmdoorn.
lJzmdoorn, ziju twee Heerlijk heden,
Ge/d~l'sch Ge.
Ge beide behoorende weleer aan het Adelijk Geld~,.sch
flacht
l1acht van WYH E, het mannelijk oir van 't welke gebeel is'uitis·uit.
gefiorven.
gel1:orven. Door hel Huwelijk van twee Dogters van den laatst
la:ltsc
overleedenen Baron van W YH E, Heere van I]zl!fJdoorn
IJzmdoorn ell
Echteld, met twee llroeders, Baronnen van WasfentJar,
Echttld,
WasfeniJa1", zijn
de beide Heerlijkheden aan hun Geflacht
Geflachc overgebragc;
overgehragt; wordenworden.
de IJzendoorn bezeeren,
bezeeten, hij
bij Fredrik Hendrik. Baron
van en tot
[oc Was[enaar,
Wosfenaar , Heer van Katwijk; en Echteld, bij
den Vice·
Win Wasfenaar.
IF't1s[enaar. Het
Vice - Admiraal, Wil/em,
Wil/em J Baron "tin
Huis te Echteld word door hem in een goeden fia1t
lhl1t
onderhoude n. l]zendoor1J
IJzendoorfJ is een Hooge, en Echti!ld
Echteld eene Da.
,elijkfche
celijkfche of Ambachtsheerlijk
Ambachrsheerlijk heid.
M. vv AA N DER Ij
HOU
0 u V E, Handv.
Handy. Chrono
BA C H IE N E, Geugr
I D. fol. 79. B.A
Geogl'
bi. 30.

E cC 11
H TEL EN; 2ie
tie

ACH TEL
T ! L EN.

E C J[n T .!l! N.
N J een Dorp in 't
'e Landfchap Drenthe, onder het
Dingfpil Dieveren
Dieyeren,, met Hoogevun,
Hoogeveen, heefchec
heeft het ééne Kerk en Pre.
VIn Wlsterve/d.
If7tsterveld.
dikant, behoorende onder de Clasfis van
PIC J.A It[( T
T ~ Oudheden 'vall
vall Drenthe, pag. 271.

E eH TEN, een Dorp in de Grietenij van Lemflerlllnrl,
Lemfterlanrl ~
Oostwaards van Olljlerzee,
O(Jflerzee, aan !ret 'Tjeuke
-Tjeuke Meer. Dit Er:hten,
Edten,
gecombineerd met O{)jlerzee,
ODflerzee, heeft 42
4z fiemmen.
E CH TER WAL D.
D, was voorheen, gelijk'
gelijk:- wij boven.
boven J op
hebben, ten tijde van
v:2n GUICIARDYN,
GVICIARDYN, een
eeu
fchoon cn lustig woud; het vo::rde
fchooll
vo~rde dien naam laar
naar het Steedje
Edit,
Edit.
ECHT, geze~d

'[6

ECHTERWALD, ECHTIWP,
ECHTROP, :ECK,
l,CK, enz:
en::
ECHTERWALD.

_-._--------- - - --- -----------------/!,eht.
Echt. In laatere tijden is die
dit Boseh
B~se1z afgehouwen en gefchonden.

Zie

ECflTROP;
ECUTROP;

zie

PONTANUS
PONTANVS

en GVICURDYN.
GUICIARDYN.

POELENBUI.G.
POELENBVJ.G.

E
C K. volgons de GelderCcbe
GelderCche benaaming, eene Dtlgelijlrfohe
Dagelijkfclze
EeK.
Heerlijkheid; waardolor
Holitmd veraaaE
waardtlor men in Holland
verflaat een Ambachts·
heerlijkheid, behooreode aan den Baron A R NOL D DER I:
HENDRIK VAN NI..:UWII:ERKEN,
NLiUWII:ERKEN, genaamd
Nijvenhlim, en
HENOIj.IK
genarundNijvenhlim,
àaarmcde verknocht, de BlJurfchap
BQurfchap Wiel. alwaar het Wielfche
ciaarmede
Feer is; hier {laat
tl/lel, 't welk
Uaat ook het HtlÎs
Huis Wiel,
welk.J even als Eek.
reel'
wel onderhouden word. Beide Huizen zijn de gewoone
gewoonCi! vcrvcr.
lil de meergemelde
blijfplaatzen der Heeren van Eek en Wiet. 111
'e Jaar 1.574,
1574., droeg het Dorp Eek :l59
fchatting van 't
'159 gUldens,
guldens,
13 finivers
ll11ivers,, 7! penningen. De Predikant behoort onder de
Klasfis van Thiel
M.• .,AN
VAN DER HOUVE. I.
J. Deel. [01.79.
M
fol. 79.

E
c [{; een Oud Adelijk Geflacht in Geld~rllZnd,
EeK;
Geld~rland, afkomfiig
afkomllig
van een der jong!1:e Zoonen uit het Getlae.hl
Geila<tht Yan
van Maurik. Dit
Gellacht
Heerlijkheid.J zo even
Geflacht wordt aldus genaamd naar de Heerlijkheid
gemeld, Men verbaak
verhaak , dat die va.
val! Ed
Ed: VOQ~ijds
vOQr-tij ds gewoon wa·
wagemeld.
NIJ. Sch44r
Seh44r "on
1It1n zabel.(lf
ren. als hun. St:l.l1lwapen
St:L1uwapen te voel'€G,
voer@., NII<
zobû.()/
zwart. op een zilverea "Teld.;
-veld,; d0clt
d0cl1 dat een der Ridders
Riddèrs uit da.t
gcflacht
gcOacht • door Frankrijk reizeNde,
reizeade, en zijn wapen voor zijDe
ophangea, alle.
Herberg hebbende doen ophang~,
aUe. Th:eqgfcheerders,
Th:aQgfcheerders, die
vertOonzig op de plaats zijns verblijfs bevonden, zig voor hem vertoon·
den, en hem veele ee~ beweezen , in den waan. dat hij insge.
DEoqgfcheerder was. Hij zig daar over fchaa,meade,
lijks een DEoQgfcheerder
fchaa.meRde,
wapen, ell
el1 nam dat v.an zijne Moeder aan; zijnd.e
vertier
verUet di,c
dit: wa.pen,
een ziheren
fchuitJs oPflltl/.ni/e
OP6aantie Balk,
Balk J op een ,'ood
,·ood vlld,
vtld J gedeel_
zilveren fchujtls
gedeel.
telijk groen. _
MAT TH E US, in het VI. deel zijner .dna.
Ana.
Ie.êtq,
pag,
~.7,
tekent
op
dit
verhaal
aaIJ,
dat
het
voor
eeli
Üft4, pag. ~.p,
aa~,
gehQudel) worden.
fabel moet gl:bQude~
Getlach~ van VII" eek
Eele , was reeds ln
in de dertiende Eeuw
Het Getlaclu

VI'"

ie.
~e.

HE'NDRIK VAN EeK, enz.
EeK, HeNDRIK

77
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128~, te vinden bij
Want in eenen Brief van het Jaar I28~,
pag 159,
159. word genoemd .BARTHOLOMEUS
BARTHOLOMEUS
CK , als Richter in de BetHwe.
Van dezen
AN
N EE CX,
vA
BetlJ,ve. Anderen "an
Annlefta van M
J\ TT
TT H EE U S.
Stam vindt men in 't V. Deel der Anale{fa
M 1\
428. Een Tak van dit Gellacht
GeOacht lJeeft
heeft zig nedergezet in
pag. 4:18.
CK v 1\ANP
A NNSdcht van Utrecht, en daar den naam van IIE CK
het Sticht
N PA
T ALE
ALE 00 NN aangenomen. De affiammelingen van deezen Tak
T
aanzienlijke eerampten
eeramptcn bekleed. De eerfle,
eer!le,
hebben in 't Sticht lIanzienlijke
vind, is:
welken men daar van gemeld vind.

bekend.

PONTANUS,
PONTANUS,

HEN D R
C KK V
N EECCK,
HEN
R II C
VA
AN
K, wiens Moeder,
Moeder. volgens de kwar.
v.~
N II! CIr,
K, van
K V
A NBC
tieren van zijnen Achter- kleinzoon, DIR CCK
Pantn/eon, Heere van LtJuwenrec1tt
Louwenrecht en Oud.
Olld -Broekhuizen,
Panta/eon,
Broe1rhuizen. die
volgen
N. nEl
DEI N
NH
HEI
N, Echtgenoo.
VIJl
gen zullen, moet geweest zijn N.
EI N,
AN RH
RH Y
YN,
N, van Jutplzaas,
Jutphotls. en Dogeer van ADRfAAN.
ADRIAAN,
te van N. v A
jutphaas, nu Rhyllnllizen,
Rhynhuizen, en van ELIZA1!IlTH
ELIZAllIlTH
Heere van jutphaas.
AN
N HER
HER ME
ME l!. TEN,
TEN, die nagelaaten
nagelaatell hebben twee Zoonen ,
vA
nARTHOLOMEUS VAN
VAN ECK,
ECK, die volgt., en GERRARrl,
GERRARD,
BARTHOLOMEUS
dié mede volgt, en ééne Dogter
DOlter,J EL
ELIZADETH
ECI',
J Z AB ET H VAN
V A NEe
JC ,
die, op het Jaar 1553, gemeld word, als Priorin der RegaReguHere Kanunnikesfen te Geyn.
liere

n

A I. T HOL 0 ME TI S VAN
VAN
BAI.THOLOMEtJS

E CK', de oudO:e
oudi1:e Zoon van
EeK',
Vlm N.
N. VAN
v A N RHYN,
RH YN, van,jutphtltls:
van .'lutpht1as: als eell
eeu
en van
der naaste bloeJverwanten frondt
!londt hij over een magefcheid, tusfchen
Broeder en deszelfs Zoon, gellooten
geflooten 10
fehen zijn Moeders Uroeder
M:lij 1523. Zijne Vrouw was N. T
AT S~ Dogeer van JAN
Maij
TA
A AT
T AA
AATT s, bij welke hij 'naliet,
T
naliet,
HEN D RIK •
HENDRIK,

JOHANVANECK;
JaarI552
JOHAN
VA N E C K; op den 18 Augustus van het Jaar
1552,,
HEN DRIK TAATS,
T AA T s, JANSZOON.
JAN s zoo N, zijna het overlijden van HE:NDRIK
nen Oom, werd hij beleend met het Huis te ffyneftein,
fPyneflein, geleIlen
gen
he. overeind van Jritpluull.
Jutphans. Hij heeft gehad tweevrou.
~en in he;;
twee vrou.
eer!le was, volgens gefchreven aantekeningen van
wen; de eerfre
Buchelius,
AU
ULAF
LAF A
AU
UL
Q. u IR; doch, volgens de kwarLQ
Ruche/iu!, P A
wapenfchiId, moet zij geweest Zijll eene Dogter
tieren van zijn wapenfchild.
Tan Poltlnen
Duivetlvoorde. Naa haar
PO/tlrlen v"n
van Dllivenvoorde.
baar
uit den Huize yan
Qverlijdell trouwde hij, met dispenfatie van
VlUl den Paus, met ziJ<
.,verlijden

ne
De

7g
78 JOHAN VAN ECK, IL\RTfIOLOMEUSVANECK.
IL\RTfJOLOMEUSVANECK. enz.
ne Nicht,
C K,
Nicht. AL Y D V A N
N EC
K, Dogeer
Dogter van GE R RRA1\ R n: zie
beneden. In zijn eer!l:e
eer!1:e Huwelijk
Huwel ijk verwekte hij BBARTHOLO·
A ft TH 0 L O·
111 EU S,
S, en ST E VEN
AN E
EC
C K;
VEN V A
K; welke, door gifte van de
Ed Mog.
Mag. Staaten
Staatcn des Lands van Utredt,
Utree,lt, .30
_30 ]anuarij 1593,
Kailunnik
Maria, te Utrecht, werd. Hij overleed
Kanunnik van St. 1I1aria,
overlecd
25 April 1594-'
1594-,
Uit het tweede Huwelijk van JOH A N,
N, met AL Y!l
Y tl v
VAN
ECK.
ECK. kwamen voort: I.
J. HENDRIK,
HENDRIK, die volgt; 2. eene
ecne
'Dogter N
N VAN
VAN ECR,
ECN, getrouwd met DonlINICUS
DOillINlCUS GASSlOGJlSSIO.
F Y N.
AL Y
YD V
6 N E C K,
P
N. 3. At
V";'01
J{, Juffer in 't Vrouwen Klooster,
cn 4. MARGRETA
lil A R G RE T A VAN
V A N EeK}
E C J{) die,in'tJaar
die, in 't Jaar
buiten Utrecht, en
162.6, woonde te rollcn/wven,
Pollen!zovetl, en daar in HUNeJijk
H u'.velijk trad met
1626,
OSWA,LD VAN
OSWA.LD
VAN DEN
DEN llOETZELAAR,
BOETZELAAR, Heer van Taulenburg.
Ttlutenburg.
Naa haars VadeFs
Vader,s dood, om!l:onden
om!1:onden tus[chcn
tus[chen haare Moeder,
dl;! Kinderen,
Kinderen. uit
Drocder en Zusters, aan de eene zijde, en de
eer!l:e Huwelijk, aan de :md.ere
and.ere zijde, groote en zwaare
zijn eerne
Proces[en, welke bijilalls
biji\ans hen allen bedorven. MAR GRE
RETA
T A
overleed nua haarell Man, op het Bagijnhof te Utrecht.
Utrecht, in het
Jaar 1603.
BAnTIlOLOMF.US
ECK, gebooren uitheteerileHuVAN EeK,
uithetecrileHu.
BAnTHOLoMEUS VAN
\velijk van JJOH
[) H A N V
C K, was wel beleend met het Huis,
welijk
VAN
NEC
Huis.
doch moest de bezitting daar van affiaan
af!1:aan aan zijnen halvcnllroe_
halvcnllroe.
der, HENDRIK VAN ECK.
ECK. BARTHOLOMEUS
BARTHOLOMeus werclHout·
werd Houc·
Stic/zt van Utrecht. Tweemaal is hij gehuwd
vester van 't Sticht
NAr
A l' ELS,
ELS, uit het land van .dltena.
/lltena.
geweest: eerst met A N N
Naa haaTen
dienstm~agd, ELIhaaren dood mimouwde hij zig met zijne dienstmaagd,
ZABllTH
ZA BII T Hno
BOCKAART.
C KA ART.
De Kinderen uit zijn eerfte
eerfl:e Huwelijk waren:
SARA VAN EeK,
EC1\:, getrouwd met N. N.
ALYD VAN
VAN EeK.

J 0 SIN
A V.t,
N
SIN A
VAN
N E C 1\:,
K, getrouwd met N. MEP
MEP S
S CHE, en]
en ] AN
VAJl EeK,
ECK, die volgt.
BARTHOLOMEUS overleed, 3
VAll
Nov. 1622, en werd te Utrecht, in de TIuurkerk, begraaven;
zijn Wapan
\Vap~n en Grafii:hnft
Graflchnft zijn 'er nog te zien.
JAN

JAN VAN ECK,
EeK, BARTHOLOMEUS VAN EeK,
7~
ECK, enz. 79
Zoon van BAR T HOL 0 M
M l! rr s
s en
en
was Kapitein, in dienst van dca
Stl'tlalen. Hij nam tcr
Staat, en Gouverneur van Strooien.
vrouwe HELllNA
HELENA VAN DRONGELEN,
DRONGELRN, weduwe
van G. v A N GIS TEL LIS, bij welke hij verwekte
een Zoon:

JAN

V "NE
Cl(,
A NEe
l(,

A N N kA

f' ELS,
PEL
S,

BAR
T HO LO M E U S VAN
V A N neK,
ReK, gehooren
29 ]mmurij
BARTHOLOMEUS
gehooren29J~nuarij

1631.
J631.

Deeze was mede Kapitein in dienst van den

In't
jaar 1635, tradt hij in het Huwelijlt
Huwelijk
Staat. In
't Jaar
met LR 0 N 0 Il A DE WAS. Zijne nakomelingen hebben lang binnen Deventer gewoond.

H lt N g!l RIK V A NEe
N E C K; Zoon van JAN en A
Is L Y D
D VA N
Half-Droedel' allerlei onaangenaamNlla dat deeze zijnen Half-Broeder
heden hadl
had. berokkend, deedt hij
bij zich beleenen -met
'mer het Hui,
Huis
ff/YlJejlein. ln'r
In 't Jaar 1590, droeg hij een gedeelte daarvan op
NlcnLAAS MALAPART.
IIIALAPART. Hij trouwde, in 1589, rllee
rnet
aan NICtlLAAS
RYHOVE,
merfill
N. N., Weduwe van den Hecre vVAN
AN R
Y H 0 V E. Hij iHerfill
nalaatel1de eene Dogtcl';
Dogtcl':
"'t Jaar 1596,
J 596, nalaatellde
E C K.
EeK.

AG NET Is
VA
A N J! C K,
A V

Juffer in 't Witte-Vrouwen.Kloos.
Witte.Vrouwell.Kloose

ter, binnen Utrecht.
0 RIK.
eradt, ten tweedemaale
tweedE/maale,, in den Echt, lllet
mee!! D A •
HEN D
RIK, tradt.
Dogter van LAURÈNS
L A U n EN S V"
VAN
N IIRONKHORST,
II RON K HOR ST, ,Vrouwe van
117er1cendam. Hij verwekte bij haar één Zoon:

J

JAN
/I. N v A NEe K.
K,

zonder Kinderen overleeden.

G
R R R A R D VAN
V A NEe
K, de twe~de Zoon van-HENDRIK
van, HEN D R I IC
GXRRARD
EeK,
vV A N F.Ji. C K, en N.
N. vV A N RH Y N
N,, . van Jutphaas, trouwde met

Dogter van NI COL A _1,1 5 V1\.
VA N 0
Hij verwekte bij haar GE R RRAA.ir.
.. D, die volgt.

VA N W Y K,
A G NES V

AL YY D V1\.
V Is. NEe
N E C K,
AL

lI.
0 iS T ll.

u M.

bij toelating van den Paus, getrouwd
met haaren Neef JAN V A NEe
N J! CIC,
K, gelijk wij boven
liebben aan~etekend.
JuJu-

jo JUDITH VAN EeK, ELIZABETH
lLIZABETH VAN EeK,
@o
EeK., enz.
JUDITH VAN EeK,

Juffer in 't Vrouwen-Klooster,

Utrecht.
binnen Utrtcnt.
ELIZABETH
E LIZAB E T H VAN
Klooster, en

EeK,
E C.IC.

Juffer in bet
het Witte-Vrouwen.

If E
EeK,
Mariendaal
JOH A N N A V A lf
ex. Klooster· Juffer in Marien
daal ,
Utrecht.
binnen Utruht.

Naa het overlijden van deezen G"
G IR
R R A R D, hertrouwde zijne
Weduwe metnaNST TAATS, van Amerongen,
Amtrongen, welken zij
mede overleefde.
G E lt RA R D VAN
V A N I':CK,
E C K, Zoon van GEIIRARD,
GE 11 R A R D, zo even ge.
ge.
GERRARD
lIleld, hadt ter Vrouwe A.
.& L Y J) RUT S CH,
C H, die bij hem Moedir
Moeder
:meld,
werd van

I. D IR
I a E-,
lt·, die volgt.
Il.

111.

WIL L E
E.S;
14;

zie beneden.

MAlI. G R ETA V A N EC
RC IC,

Vrouwe van 't Adelijk:

Wijle.
Juffer. Klooster. te Wijk.
lt K V A N E C K, Zoon van GE"
GE J. R
RA
A L Y D nUl s
D 1I II
A R D en A
S C H,
als Kanunnik van 't Kapittel
PleUr te Utrecht,
werd, :Us
~apittel van St, PieUr
beCchreeven in het eerfie lid der Ed. Mag.
Mog. Heeren Staaten des
Lands van Utrecht, op den 22 Januarij van 't Jaar 1606. Op
en. op den 15 Juden 20 Oétober 1615,
IÓI5, werd hij Schola.Kcr.
Scholaster. en,
lij van het Jaar 1619.
Pieters--..
1619, verkoren tot Deken van St. Pitftrs
RU'Jsch. zijn
Kerk. Door opdracht van Jonker Dirk RU'Jsch,
Oud·- Broekhuizen en
Moeders Broeder.
Broeder, werd hij beleend met Oud
deszelfs toebehooren, gelegen in het Gerecht van Dartltuize"
Dartltuizell ~,
in !let Kerspel Doorn, in het Jaar 1636. Achtienmaaien hadt
hadc
hij bekleed de waardigheid van Prefident der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vere.cht
Utr,cht
Hij werd begraaven
eigen
begraavcn in zijne
zjjne eigell
Utret;ht. Nog heden ziet
Kapel, in St. JOClbs Kerk, binnen Utruht.

men

EeK,
(MARIA VAN) enz.
ECK, (DIRK VAN) :Eelt,
Eelt, (MAttIA

8.
8J

ii1el1 aldaar. zijn Wapen.
Wapen, met zestien Kwartieren:
Eek, lf/ijk
WIjk l'tm
)'an /l
A bClude,
belUde, R,yn,
R.Y71, O/Jstrum.
Oostrul1I.
flemerten , .e
Bolle ",m
lJeinhem, Uittm
Uitten van Horeel,
Hareel, Hemel'lIn
i~ Bo/!~
VII"

Hecmsleerlr.
H~elns"~r".
Ruisch.
SliJm ~ Freijs,
Ruisc1t. Beer,
Bur, SIl/m
Utenetlg, Ruitenbert, Loenderjlool, en Ubd/.hou••
Ook is er zijn Graffchrif[
GraITchrif[ nog voorhanden.
Hij was gehuwd geweest met MARIA JlI')NDELING,
JI(')NDELING,
J)ogter van AREND HONDELING
HONDELIl~'O enN.
en Il. VÁN BEUSIKOM,
llEUSIKOM,
die haaren lU3n
M "t
T 9
m~n overleefde; door opdragt van WIL
W! L L E M
l' A A
AT
"tm
'Van Amerongen, Vrijheer van Gttsfenburg,
Gtesfenburg, werd zij zeden
Groenwf)ude. anders Wouden.
beleend met de Rldderhoftlad Groenwoude.
bUl'g
bU"g genaamd, op den.8 Februarij van het Jaar 16+3; en op
denJ
BIT
V Alf
del1l Maart 1653, door opdragt van
van G F. R
RB
fT PLOOS VAN
JlMSTIlL,
LievendatiJ. De .l{inderen,
AM S T RL, met Je Ridderhofftad
R Mder/lofflati Uevendaà/.
.l{inderen.
uit dit Huweiijk
Huwelijk voortgekoomen,
voongekoomen, zijn:
I.

met IOAK
jo A!( ]i
L"
V A N ReK,
R è K, getrouwd
getrouwclmtt
JUESSE
SSE L.,
Heer vaIi
vart RouJfenbufg.

M
AI R
IA
M"
RIA

ll.
0 k NEL 1 A VAN
V A N IECIC,
CIC,
A. C
COI<NEtIA

in 1630,
16.1/), getrouwd met
mei

WER.NElI.
WER.Nil!. VAN l.EKNIP.

3. A L Tl)
Y])

V
A N !l! Cl[.
V.4
C Jr•

4. CLARA VAN ECI!:.
...
EC1!:.
5.
G UI A 11 D;
S. Gijl
0; zie beneden.'
6. DIK
DI & KK

V AN
It C K, Johanniter
IV EeK,
Jonanniter of
of Mil/Inner
MII/tlmler Rrd.
Rrel.
der,
der. ter Balie van SI. Catlrnrina,
Clltltnrintl, binnen Utrecht;
Utnekt;
door zijne moedif werd bij beleend
b~leood ~[ de Ridderhomad Lie'l'entitlo/.
Lie'l'entino/.

1. WI LLUI
LLEM

'V
V AM KeK..
lteB..

G. i. AR D V A N E CK, Z0011
Kanunnik: Yan
ZOOl1 van D I Rit, was Kanunnik
St. Pieterslrer*,
Pieterskerk , tc Ulr"hJ.
Utr"hJ J en eirtijds Gel:owllli"eerdt. Raad

Km.
XIII. DUL.

Ti
F

Ulf
WIr

82 EeK,
ECK, (GERARD VAN) EeK,
ECK, (BERTRANDVAN) enz.
ter Vergadering van de Admiraliteit te Rotterdam. Naa zijns
her goed van {jud
Oud - Broek·
Broek"
Vaders dood, werd hij beleend met het
huizen, op den laatffen
laarfren dag van 't Jaar 1636, en door zijne
Moeder, 23 Felaruarij
Moeder.
Felilruarij 1643, met de Ridderhofftad
RidderhoHl:ad GrocnwouGroenwouJ~, genaamd Woudenbur{(.
I63<}' trad
dl!!,
Woudenbul"{(. Op deo 10 Februarij 163<h
hij in 'tHuwelijk.
'tHuwelijk, met MARIA JUS"TINA
JUS'TINA QUAAT, Dogter
Dogrer
van wIe
wie KR
K R AAT; bij haar werden hem twee Zoon en gebooren:.
booren:·

I. TI
BEERRTRA N D
D V
VAN
NEe
E CK, naa den dood zijns Vaders
beleend met Groenwoude
GroeIIwoude of Woudenburg , den 2:; Maij
1635, en met het
her goed Oud-Broekhuizen,
Oud-Broekhuizen. den 4 Septen zelfden dage, we16::8; doch dit fiondt
fioudt hij, [eu
we'
tember 1658;
der af aan en ten
:DL Aren behoeve van SA
SA M UEL!)
E L l' l
lIt
11.
lt E 11
F. z,
z> Heere van lJilaarsbergen.
lJ1aarsbergen. Zijne Vrouw was WIL'
LEMINA GLIM'MERS.

II. JAN WIL
WIL L EM·
EM' V
V AI>i
r.; E
EeK,
CK. die na den dood van
DIR KR V
E CI{,
V AN
NEe
K, zijnen Oom, beleend werd met
de Ridderhofftad
Ridderhomad Lievclfdaal, op den 2 Augustus 1676;
1(;76;
doch fiond dezelve, den 18
J 8 Oél:ober van het volgende
GODARD ADRIAAN,
wedetaf,ten behoevevan
behoeve van GODIIRD
Jaar. wederaf,ten
Baron van Rhede, Vrijheer van Amerongen, enz.
WIL L E M
M V
V ANEe lt.
It, de tweede Zoon
ZOOI1 van ~ E R
R RAIl
R AR D
D en
trouwde~ eerst met ANNA VAN
ALYD RUISCH,
RUIseH, trouwde,
VAN DERLAUDEllLAUWYK,
Weduwe
W Y K, ten twt:edemaale
tweedemaale met AGNES
AG NES VAN
V AN WEEDT,
WEE 0 T, 'Veduwe
van ARNOUD SENGER s, te Nijmeegen; en eindelijk met N.
N_
eCAT
AT s. Hij was in dienst van den Staat, en fiierf den 9
5> April
1632. Zijn Lijk werd in het Familie Graf. in de St. Jacobs.
JncobsKerk, te Utrecht, bijgezet,
bi jgezer, al waar men,
men J nevens een Graffchrift ,
nog heden :ûjn
~iju Wapenfchild met acht kwartieren ziet:
Eck,
Wijk
Wijle van .d/;,ourle,
,4/;cou{je,
Rijn,
O~flrum,
Ofiftrum~

Ruisclt.
Ruisclz.
Beer.
Sa/tH.
Snlm.
Freis.

Ec.

:E C KEN
DOR
p. E DAM.
END
0 R P,
D A lVI.
83
83
----EeK
--------------------ECKENDORP,
E
c IC END 0 R P, eene
acne plaats, door Jonker vVAN
AN

HOU'
DER IJ
0 uNoordho!landfche Dorpen; naauwnaauw.
Noordhollandfche
/l. N, IJ
Hl!!'
keuriger wordt deszelfs naam, door van LLEE
.E E U W
\V EN,
E_
KEN Don P
p gefpeld.
V E, gefield oP.
de lijst der
VE,
op .de

D A 1\1, of Y DAM, zo veel als een Diun
E DAM,
D\tm te"en
tegen het Y,
van een Sluis
S~uis Df VerVer.
eertijds eene Rivier. die,
die. door middel vall
iaat, voorheen
voorheet} Dam genaamd, geleid werd tot in de Haven.
lehoot. P. B RU
R U 1'ti1111
MAN,
en van daar in Zee fèhoot.
A N, voor de Chrollijk van Schr;verius,
Schriverius, zegt: " 'E1; DAM, zo als wij het nu noe.
nijk
_.,
Voorvaders,, y. DAM
_" men, is, in oude tijden, bij onze VooT\'aders
D:\ M ge.
" naamd,
namne!, van 1'1111
rnll of Ta, eertijds eene Rivier, nu eene Wafiaande, tot nog
" terleiding , die de voornaamlle
voornaamfie Kerk. aldaar flaande,
,. toe omringt, welke.
welke de Stad leedigde van 't groot fiaande
fiaallde
..
genaamt ; het
" wat~r,
wat,;!f, door haar verlaat, met den naam Dam geuaamt;
" mlnae
n'ól:lûc Dorp, Middel- re
2è geheten, om dat het in het mid.
geleegcn is.
is, betoont
bli!toollt ook de naams ooroor·
". den van het rl' geleegen
[prang.
fprang.
y.- DAM,
DAM, nu E
E DAM, eene
fene der NOdrdhollandfçhe
NoorrJhollantifche SteSte~
Dit Y
eenc
den, ligt in het Oostlijk gedeelte van dat gewest,
gewest t met eene
ner
z~er goede Haven, digt aan de Zuider Zee. Deze Stad, met
omringd. is alomme vermaard, door de
muuren en graften omringd,
lluurzaamheid en aangenaamen
aangenaamelI fmaák
fmaàk van de Kaas tj onder den naam
duurzaamheid
nll
ka.,s
.• s bekend, om dat dezelve meest in haare
yan Edammer - ka
gemaakt, en binnen dezelve ter Markt gebragt
nabuurfchap gemaa!u,
Land.- en Volkverdervende FaEtien
Faétien der
Geduurende de Land
wordt. Geduurellde
lIoekfchen en Kabbeljatluwfchen,
f{abbeljaauwfchen, werd Eda1n,
Edam, in het Jaar
Iloekfc,7zen
J426, door die van Haarlem en linderen
lindercn,, de laatstgenoemde
1426,
FaEtie
Faé1ie toegedaan, ingenomen, na dat de Edammers, kort te
vooren , de Hoekfche Sloten, Brederode
Brederotle,, Heemftede, AsfetzAsfe,z.
anàeren, verwoest, en Purmerend en Monnik·
delft en meer aneleren,
kendam hadden ingenomen. Door gifte van Hertog WIL L EJi: M
kenda,n
van Beijeren, op St. EJizabethstlag,
Elizabethsgag, in het Jaar 1357.
1357, verver·
"tl1l
};reeg
l;reeg Edam het voorregt , dat, zo wie van haare Poorteren
zijn lijf met recht verbeurt tegen den Heer, niet meer mag ver.
beuren,t "" dan half zijn eigentlijk
eigentIijk goed, en dat de andere helft
beuren
\Vetachtige Kinderen,
" zal blijven aan zijnen wijve, of zijne wetachtige

ra,
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" of zijne Geregten erfgenaamen, had hij geen wijf of wetach.
" tige Kinder.en."
Kinder.etl:'
Van het vermaard. hoewel fabelagtig verhaa.l,
verhaal, wegens de b&.
ba.
ruchte 1J1eeremin,
lJieeremin, moeten wij hier eenige melding maaken. 0111'
OIll'
dat zoo veele
vcele oude Schrijvers daarvan gcfproken hebb~l1.
hebben.
ncder. In het
Hoolc\zaaidijk
Hooldzaaldijk koomen hunne berigten hier op neder.
.Ioürbrak, 1.:1}
(Ol
Jaar J40.'l,
J40;';, toen ecn
een zwaare fiormwilld
fiormwind de Dijken .loorbrak,
breed. over de Landen ftroomde,
de Zuiderzee,
Zuiderzee. wijd en breed,
firoomde, vertoonde zig een Zeemonfter, in eene vrouwelijke gedaante.
tonnde
lIit de Noordzee was het, door de ZuiZui·
naakt en bemorscht; ~it
derzee, in het Purmermeir gekoomen.
derzee.
gek oom en. Lang hadt het naar eell
eelt
glu of opening in den Purmerdijk
Eil1ddijk werd het
Purmerdijlr. gezogt. Eindelijk
glit
Eda/1lmer Melkmeiijes, die er eerst voor
gezien van de EdllINtner
[chrikten
fchrikten,, doch naderhand ftoutmoediger
fioutmoediger geworden.
geworden I het met
haare fehuitjes
[chuitjes omringden; zij vingen het,
het. en bragten het re
te
Et/am. Wel haast verfpreidde zig het gerugt van dit zonder.
Edam..
zanGer.
ling voorval; van alle
h~nten fchoolde
aUe k'llnten
fehoolde de menigte bijeen?
om dit wonder te zien. De Haarlemmers verlangende na her
hel
bezit van een zo zeldzanm
zeldzaam gedrogt,
gedrogt. hielden zo lang aan bij de
af!tonden Lang
Edammers. dat deeze het hen eindelijk araanden
-behielden zij het iu 't leeven • en leerden het menfehelijke
menfchelijke lpij:ze gebruiken. Doch
noch zijne natuurlijke trek, om in de Zee
te leeven
IeeveIl,, kwam
kwaUl telkens hove".
boven. Het gaf zomtijds geluid. doel}'
doelt
leerden het fpinnen.
niet onderfcheidelijk of verllaanbaar.
vernaanbaar. Zij leeroen
en geflorven
gellorven zijnde, werd het op het Kerkhof begraven. om
oat
bet geleerd had, eerbied aan een Chr;slusbre/tlje
Ckristtlsóuldje te
dat men het
Hollandfde [(ronijk voe~t 'e.
'el' bij: " Dit
bewijzen. De Oude HoJ/andftke
.. is geapprobeert,
corrigeert van eenige oude notab!e
notabIe
geappl'obeert, en ge
gecorrigeert
" en waarachtige
waarachtibe mannen, welke zeiden deeze vrouw billnell'
billneIr
Haarlem gezien
~ezien te hebben."
" Haarlcm
èebbell befchreeven,
befchl'eeven, die haar
R. SN 0 Y tekent aan: " dit 1!ebbell
hebben. en OI1S dit van hand tot hand overgeleverd""
overgeleverd."
" gezien hebben,
Doel')
zeg~, in 't begin van zijn verhaal: " ik vinde
Doch A. JUN! U SS zeg~J
" in de Oudheden van ollze Chronijken eene zaak befchl'eeven~
befehl'eeven~
mij zwaur
betluit zijn verver·
" ',&;elke
welk.e ru-ij
zwaar dunkt te geloovcn:" hij befluit
" Mijnshalven
MijnshalveIl (alzo het een fabel fchijllt)
[chijm) geloove
haal aldus: ,.
u ik ni!;[,
ni~t, cia: zij gefponnen zou hebbel1,
~bbeD, even nIs
als of lmare
llaal'e

ua.

hau"H hau-
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handen met leden, als de handen der menfchen, zoujen all·
011·

8'B' derfchèiclcil
derfchèÏclCil geweest zijn; het perijkel van de waarheid blijft voor
,.
~,

v OSS!
fl:emt hier mede
den Authe1.lr."
AuthelJr:' De geleerde 111.
M. vos
S! U s flemt
overeen. "Ol Het welke alles, zegt hij, bij mij verdagt is, fchoon
't bij veel
en in gefchrift is nugeluuten,
daltr
" 'e
veelen
nagelaaten, o,n
om dat het gcrugt daar
" van anderzints tot de nabuurige volkeren zou hebben voOrt·
," geloopen: lHl
nu word
\\lord het maar alleen van HollfJ1Z(iers,
."
Hollanders. en dat
" nog van nieuwe Schrijvers. bekhreeven."
bdèhreeven," Hoe zeer alle
~it vertelzeI
twijife1 hebben getrokdeeze de echtheid \'au d,it
vereelzel in twijffcl
ken, vindt men. echter, anderen, die het voor eene zekere waar.ken,
hebben. Onder deeze beweert 'J. IFilltel'us.
heid gehouden heboelt.
d~t 'er geen de minne onmogelijkheid in het verhaal zelve lig;
lig,
op;;eOooten: ..
is. welk eene
op;rel1ooten:
" Want (zegt hij) dat 'er Zeegedierte is,
" mannelijke
mannegjke en vrouwelijke gedaante heeft, daar van zijn.
zijti.
" ook nog in onzen tijd, cene menigte en o:,lochenhaare
onlochenbaare ge.
W:1re zij bij zulken nict
,. tuigen j ten W:lre
niet gelden,
gelden. dic
die niets wJllell
" aanneem en • dan het geene zij met eigen ogen zien, tn dan
~, nog twijlfden
twij!fdcn als het hcn
,.
hen vreemd fch,ijnt."
fchij\lt." Vervolgens zegt
zege
hij: " eerbied aan een Kl,"tJijsbeeld
11ij:
Kl,"flijsbeeld te wonen.
wonen, wil ik een Aap
" en een Hond welleeren."
welleeren," In het
..
bet fpinnen ziet hij mede geer.e zwanrigheid;
zwanrigheidj doch
doel! niet met eeil
een wie,!,
wit;!. maar dDor
door het draaien
l,e
tlIs[chen de handen, zo als men plagt te doen; waartoe de
breede en vlakke handen eener Zeevrouwe
ZeevrQuwe meer bekwaam zijn,
zijn ~
dan die van een Anp. Doch ik vreeze, den Leezer te zullen
vel'veelen, l'P.et
Ip.et het verder melden van zijne redenen. Deeze ververveelen,
zeIling dan laatende voor 't geen zij is, zal ik de Woorden
telling
\Voorden van
G u I C I AR D Y N, teil
ten opzigte van een ander verhaal,
verbaal, hier nog bijbij.
voegen
zegt, ,. Dat in zijnen tijd, in de Vriefcbe
Vriefche Zee
Zee,•
voegen;j hij zegt.
.. omtrent het Jaar 1530, een Zeeman, vall
van maakzei
maakzeI oprechte" lijk gefield. als
mellsch, met haair en baart, maar rouw
~ls een
ecn llIel1scl1,
~, en bori1:elac1Hig,
boraelachrig, gevangen is geweest: hij wierd gewend
,.
" braai
brooi en andere ge:neene fpijs te eeten,
eeten. Hij leefde veele
aorf eindelijk aan de pest, waarvan hij eens genee
" Jaaren, florf
genee...
NICOLA.hS
NICOLAI,
" zen was geweest. N
I COL.l A S N
IC 0 L A I, Licentiaat,
ellZ BroeJer van
Preûdenc N r" Raad~heer,
Raad~heer. enz
vall den vermaarden Pre/ident
"COLAI,
mIj, (zegt GUICIARllYN
"COLAI. heeft mij,
GUICIARDYN verder) boven
be[cheiden, ,.He
" verfcheide andere beCcbeiden,
pie hij daarvan heeft. gezegt.
" dat Mr. CA. H' A RUS L u: VEN s. Raadsheer in het Hof van

F 3
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IIQI·
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" Holland, nevens den Griffier IVfr
Mr PI E TER. hem hadden
" verhaald. dat zij deezen Zeeman dil{maals
dilmmals hadden gezien, en
.,
hiel'
" veele bijzonderheden van hem hadden aangemerkt." Wat hier
van zij, laaIen
luaten wij het oordeel aan den Leezer; :IlIeen
alleen nog
aanmerkende , dat, :lan
aan dit verhaal, ontbreekt de plaats, \;,'uar
\Vaar
men deezen Zn11lan
Zeeman zo lang bewaard, ge\'oed
ge"oed en van de pest
keeren weder tot de bcfchrijving van
geneezen heeft. Wij !weren
Er/am.
De S~ad, die de vierde in rang der Steden van het Noorderkipartier , en de vijftiende der flemmende
kll'artier,
fiemmenue Sted"n van
vun Holland
Hollalld
is, hebben wij gezegd, met muurcil
muuren tG zi;n omvangen.
omvangen, Dir
Dit
hadt eertijds plaats; thUils
thans ligt zij in groene wallen, fierlIjk
ûerl!jk met
twee rijen ijpe lJoomen
boomen bepbnt.
bepbnr. Zij heeft
h~efr zeven Poorten: de
]Iloorder, de Ire~ter,
fretter , de I11omJikkc7Zdalllmer,
Noorder,
I11oIl1Jikkc7Zdamwer, de GCJ'tmgelf.
GC1'flll{JeJf,
de Keet, de Oof/erOofter- en de Kaaipoort ;,. de twee laas te ,ter
, ter zijden
van de Haven, zijn fierlijk en fierk gebouwd.
Op den 26 Junij van h€t
hlit Jaar der Grondvestinge der Neder.
]andfche
landfche Vrijheid ('572,)
(1572,) ging Edatn
Edam over aan de zijde der
Staaten ; door R. Sonoy, werd Jonker Wil/em
lFillem de Groot
C"OOt tot
Gouverneur der Stad aangelleld.
aange!1:eld_ Meer dan eens heeft Et/am
zwaare rampen van Brand geleeden , door het onweder onrfl:aan
ol1tftaall :
onder andere in de Jaaren 1602,
HlOZ, 1643 eu 1699. Niettegen.
Nierregen.
naande alle deeze onheilen, heeft bet niets van zijne fraaiheid
fiaande
en zindelijkheid ver)oo.ren,
duizend
verlOOIen. Men telt aldaar meer dan duize;ld
Huizen; Het getal der Inwoonderen word begroot op vierduivierdui.
openoaare Gebouwen.
zend. Men vindt 'er eenige aanzienlijke openhaare
Onder andere het Stadhuis, in 't Jaar [737,
I73Î' fierlijk opgebouwd,
opgebouwd
gelijk, in 't Jaa~
Jaa~ daarna. de Beurs en Visch;:1al·1:r.
Visc!1l:1arl:t. Nevens d;
de
Croote Kerk, tiet men het PrinfeI1h~f;
Prinfellh~f; wa:uin
waarin verfcheidcn
verfcheiden
aanzienlijke vertrekken zijn, die tot bijzondere einden gebruikt
worden. In een van de
zelve vergadert de Klasfis van Edam,
dezelve
en de Noordhollandfde
Noordhollalldfde St/node;
Si/node; in een ander de Burger.
Krijgsraad, die aldaar verdeeld is in vier Vaandelen; en nog in
Dijl:graaf, Heemraaden en Hoofdinge.
Hoofdinge_
een ander Vertrek, de Dijkgraaf,
Purmer.1I1ee:".
landen van de PUTmer.lIfeer.
De GeesteIijI,e
Geestelijl,e Gebouwen zijn: de Groote en Kleine Kerk:
Kerk
der Uervormden, die Goor
door drie Predik
Predikallten
amen bediend wordcn.
worden.
In hct
het Jaar 1740,
Jï40 , werd er de Luth~rji:!i!
L!!th<!rji;h~ Kerk, op den grond

vail
vall
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van het oude Stadhuis, gebouwd; zij word bediend door één
Doop,gezil1den he[,·
Predikallt. De If/merlandjèhe
ff/merlandfche en Friefche Doopsgezinden
he[,vergad~rplaatzen. De Roolllochgezindeu
ben 'er twee vergaderplaatzen.
Roolllschgezindeu worden
waereldlijk' Priester.
bediend door één waereldIijk'
aerk is aldaar de Scheepsbou
Scheepsbouw
w in verval geraakt, en
ca
Zeer fierk
1I1et deezen de Houthandel. Dit zal blijken, indien men aanin het Jaar 1632, aldaar gevonden werden 30
merke, dat. iIJ
LijnbJanen, 26 Houtwallen en 10 Zout·
Timmerwerven, 2 Lijnbl:i.neIJ,
Zoutlaatlle 1 echter, nog zes ov~rig
ove-rig zijn. Ook
VJn welke laatll:e.
keeten ; van
is de Kaashandel meestendeels naar AI/rmat1r
Alkmaar en Hoorn verleid.
Regeering' der Stud bellaat
De Regeeringbell:aat uit een Collegie van twintig
VroedfchapPcll
befiaande
VroedfcJJappCll en een Collegie van den Gerechte, bellaande
aangefreld word door de Heeren Staaten
uit den Schout, die aangell:eld
V:ln Holland, en uit 'vier Rurgemeesters,
Burgemeesters, die, volgens HandTan
Betjeren , van II
rMl/em van Beijeren,
Il Maart 14J4,
J414.
vest van Hertog lnl/em
in 't eerst flegts drie waren, en den naam hadden Vlm
Vlln Raaden;
doch, in het Jaar 1561, op den 6 Augustus, vergunde hun
F 1I LIP S DE
II, dit drietal, voortaan, met een vierden te ver·
D E. 11,
meerderen
meerderen.•. Zij worden Jaarlijks, op Goeden. Vrijdag, door de
Vroedfchap, verkooren.
Verder behoorcn
hellOorcn COt
tot het Collegie van den Gerechte, zel'CIZ
zel'el:
Schepenen en één Secretaris.
r,
Onder E DAM lasten de Dorpen: Oosthuizen , Middel. T,
Quadyk, Fot/mdam,
f/ollmdam, Eterfu1l1,
If/aerne en Hobrede.
Eterfum, fraCTie
Tot de Klasfis dcczer
dcezer Stad behooren de Kerken en Predi.
Predikanten van de Steden Er/am,
Et/am, lIf(JI1nikkendam
1I1011nikkendaflt en Purmerende ;
die van de Dorpen zijn: Ransdofp, Oudmdyk,
SchiJIlingwouOudmdyk. SchiJIli1lgwou·
1I1arken, Oosthuizen •, Warder
Warde!'.• Beets,
de. lIfarken,
BeelS, Quadyk, Middel.
Sunderdorp, Niellwendam,
Scharda11Z,, BeemBeem·
T, SUl1derdorp,
NieIlWendt1111, Etl!rjitlll
Eterjit1l1 en Schr3rdal12
Ifer,
fier, Lam/smeer,
Landsmeer, Ilpendafl1,
Ilpendaflt, Ho/ijloot,
HoliJloot , Buikjloot
BlIikJloot,, Purmer.
Purme!'Dltrgerdnm, Suiderwoud,
Suiderwolld, Uitdam , Watergang en
land, DlIrgerdlJll1,
Broek.
Het Wapen van E D A lil is, een zwaru Stier bOI'en, drie
Gouden Starren onder, op een zwart veld. De Vrijheid der
S,
.•d wordt, ten Zuiden, op 20, en ten Oosten op 40 Roeden.
S,<id
rer weà:>rzijde
weà.'rzijde van de Haven, bepaald.
ref
Et/am,, de reeds genoemde SchrijZie verder wegens Eiam
vers, en andere.
EDE,
F
F4{

EDE.
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ook wel, bij verkorting, RF. genaamd.

ts een vrij aanzienlijk Dorp.
Dorp, op de re/uwe,
Fe/uwe, ruim drie uurCIl
jlurell
,'au
Arnhem, voorzien van eene fchoone Kruiskerk, welker
\'au Arnhl!m,
weerga, op de Pe/uwe,
Fe/uwe, niet gevonden word, met eenell
eenet:l
boogen vasten Toren,
noogen
Toren. in eenen
eellen grooten fpitS' toe
tOe oopende;
zijnde het gebouw met een fiecncn
fieenen gewelfzeI gedekt. Eertijds
BAR BAR A gewijd. en de Parochi.:kerk
was
Was de Kerk aan nAR
Parochiekerk der
pnderhoorige Kerspelen,
Brnllehom, Lunterm
Luntertll en Aanfloot.
A{IIlJloot.
Kerspelen. Bennehorn,
op
Hon.
cp welke pLatzen
pl.atzen gcene Kerken, maar ilegts
/legts Kapellen 110nden; de Priester van Ese
Ede zondt zijne Kapelaanen) om 'er
den dienst te velligten. E D R was dus het Hoofd· Dorp van
clrie onderfcheidene Kerspels, in het Geestelijk .gebied. Het
drie
Dorp legt in eene ve, waaklijke
ièhoon meest
lDaaklijke Landsdvuwe,
LSIldsd0uwe, {i.:hoon
graanen ~
lIi! fIeide
llit
tIeide aangeteeld; de grond wordt leef
zeer dicht met graanen,
en voornaamlijk met Boekweit, bezaaid:
bezaaid; 't wi.:lk,
welk, gelijk beo
kend is, in een bloeitijd, een aangenaam gezigt verfchaft; en
ell
bier nog meer dan elders, voornaamlijj< wanneer men lig
pI atst op een kleinen Heuvel, he!
het Poaschbergje
Pallschbergje gena::md.
gena~md.
})uiten
twijffei dus geheeten naar de PlIfIseh.
)luiten twijtfel
PlIIJseh. VlIuren
vuuren,• welke men
oudtijds
onrfteeken. Op den
eudtijds gewoon was. op die hoogten te ont!teeken.
top van die
dit Bergje !taat
Lindebuom ; rondom
.op
flaat een zeer fChoone
iChoone Lindt:boom
is het met willigen hout beplant; 't welk, echter. door den
fchraalen grond, en
cn de barre winden, aan welke het,
bet, om zijne
noogte, bloot fiaat.
flaat, dien groei en wasdom nkt heeft,
heeft. welken
Dlen
befchouwing
DIen 'er
'cr zich van Ileloofd
beloofd hadt.
hade. Het oog, met de befchouwin,
v~rzadigd hebbende,
van het veldgewas, zig vuzadigd
hebbende. ziet het Dorp.
als liggende in eene Valei, zig zeer ouderfcheidenlijk
ooderfcheidenlijk ver·
vertoonende'
Het Dorp zelve is doorgaans met Keijen
KeijeD beftraat.
belhaat. De Postwagens van Amfleldnm
Amfltldnm op .Arnhem
Arnhem ri,den
rijden door hetZelve.
hetzelve.
Niet verre van daar, ligt een groot Bosch, van hoog getopte
en door oudheid eerwaardige 1-l- iken en Beukebo{Jmen,
Beukeboomen, het Eder.
Ederbasch genaamd. doorfiJeeden
doorfiJceden VlIl! aangenaame wandelwegen. Het
opzigt over het bepoot en en kappen van dit Bosch, flaat aan
een Houtvciter,
Houtveiter , en eenige bcëcdigde geërfden.
geërfden, aldaar Bosch.
,nlwlen genaamd, die het naauwkeurig
gactellaan. Eene menig.
meni~.
f1'16fllen
lIaauwkeurig gadeflaan.
~'!
;'! daglooners en arbeiders worden dus aan werk geholpen;
r.:;t gebeeJe
gebeele Dorp geniet hier door veel voordeel, en mIg hiet
biet

om,
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em,
cm, als om andere teJencn,
reJenen. het vermogend:l:e Dorp op de Ve.
It/we
genaamd
worden.
luwe
Als eelle
eene biîzonrlerheid
bijzonderheid merkt men aan, dat deze groote til
ell
aanzienlijKe plaats,
113nzienlijlie
plaats. genoegzaam geheel. van Hervormden behuisg~.
woond word; voor eenige Jaaren was aldaar een éénig huisge.
zin van ROOimchgrzillden.
bewooners munten uit in vlijt
ROOln!c/zgeziIl8en. De hewooners
en lluarfl:igheid,
l1aarfH;,;heid. in het oefenen
oeifenen van den Landbouw.
Landbouw, en andere
eerlijke neeringen en handteeringen.
bandteeringen. De Dronkenfchap
Dronkenfchnp wordt
1er vaor
'er
voor de groott1e.fch:lilde
groott1e.fchllnde gehouden. Doch,
Doch 1 gelijk niets
Landflreek, en
"ölmaakt is op de aarde, deelt ook deeze Landftreek,
;nzonderheid bet Dorp ~. D0 l!,
li:, Ïll
hl deeze onvolmaaktheid, door
het groot
groOt gebrek ;Ian
aan wa
wa'er.
'er. De bewooners zijn genoodzaakt?
genoodzaakt ~
met groote moeite, putten te graaven,
graaven. om water voor de Huishoudingen, en drinken voor het Vee te bekoomen. Het Hoorn.
vee, 't welk 'er menigvuldig noch groot is, word, alle morgens, ter weide gedreeven,
gedreeven. en 's avonds weder op de !lallen
Itallen
gthaald:
g~haald: om reden, dat, door gebrek aan water, het gras 'er
ins;.\elijks
ins,~elijks fchraal is, en de Koebeesten de$
de~ avonds op de frallen
fiallea
Illoeten
moeten gevoerd worden.
....t. heeft dat van
Schoutumpten van de Ye/u
Yeluu'~.
vaa
Onder de 10 Schoutampten
Ede den voorràng: onder hetzelve behooren,
behooren , het Dorp Ed~,
Ede.
111et zijne vier onderhoorige Buurfchappen. M4nen, Pe/dhu;Pddizui.
zen, Doesburg en If/i:kerom,
z~n,
ffHerom. het Geldersch gedeelte van Pé,.
Pe,.
t}tlidl1t1/,
,ulidIZO/, de Dorpen Bmnekolll,
Bomekolll, /"ufJleretJ
LUlIlereli en den Aanfloot.
AanflooI.
Te ~de
Jf.de wordt hierom de eerlle
eerll:e vergadering gehouden van het
b(!Itaande uit de RidJaarliikfche Hoog Adelijk Landgericht , bcllaande
.d1lJptsjlJnker~ genaamd,
derfchap van ieder bijzonder Ampt, dmptsjonker"1
en de afgevaardigden uie
dC! Steden
Sceden van
VllIl de Prluwe.
uit de
Péluwe. Als eene
merkwaardige bijzonderheió van dit Landgeregt.
Landgeregt, moeten wij
allllmerken,
al111merkell, dat het zijne eerfie
eedl:e zitting houd op het Kerll:Kerll:.
hof, 's morgens vroeg.
vroeg, met het rijzen der Zonn~. Alle zaaken JIJO
di~ het gUlltfche
di'!
gUIltfche Jaar zijn voorgev.allen,
voorgevallen, gelijk mede de Burger'
Burger·
lijke of Geldboelen , worden, in deezen Vierfchaar, voor den
verfchijut, bepleit,
bepieit, afgedaan
Landdrost, die 'er als Fiscaal verfchijnt,
en ter gereeder uÎtvoeringe
uiEvoeringe overgegeeven. De vergadering zif
zi~
I of 10 dtgen,
dfgen, mcl!r
meer of minder,
minder. naar vereisch van zaaken.
Vervol
begeeveu:li: de afgevaardigden der Stedes, met
Vervolfens
9ens begeeveuz:i:
F5
den
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den Landdrost, naar de verdere Ampten, eerst naar Barnevelrl,
en zo vervolgens, elk in zijnen rang.
Klasûs van
val1
De Kerk en Predikant van Ede Ilaan
llaan onder de Klasfis
(Jverveluwe. De Kerkenraad heeft eene vrije beroeping.
Zie

SLIOTENHORST,
SLIGTENHORST,

I. B. fol.

Gc!derfche
Gdderfche Gefchieá.

110110"

E J) E of E E, een ander groot Dorp>
Dorp, en, na Anjzm.
AnjulI, het
groctlle vau
van de Grietenij Oofldongeradee/i
Oofldonget'adeel; het heeft eene aanaan.
zienJiji<e
2Ïenliji'e Binnellbuurt,
Binnenbuurt, welker Huizen, naast elkander gebouwd,
de Kerk omringen. Dit Dorp ontleent
ontleem zijnen naam van de RiRi·
vier de Ee, of ZtJider
Zuider·- Ee ~ welke, niet verre van hier, voorvoor.
bij het Dorp loopt, en, door middel van een grift, met dit
Dorp gemeenfchap heeft. Ede heefe
Ilemmen. Om en na·
naheeft SI
51 llemmen.
bij het zelve ligg'~n verreheiden
ver(eheiden van ouds vermaarde Staten, als
lIumalda, Groot il1ockema,
Mockema , Holt/inga, Ern[ma,
Ern/ma, en Obbema.
De drie Buurten zijn, Tibma,
Tióma, Groot. en Klein -lIlJidhuizen.
-1I1idhuizen.
EED E, of E E,
EED
E. volgens den Vlaamfehen tongval H R E ge·
naamd, is het uiterlle
uiterfie Dorp van het Y";je
Ft-ije van Sluis, in StaatsStaats.
Flannderen. Het legt teil
tcn Zuiden van Aardellburg
Aardmburg,, aan eene
Fla/meleren.
Ueine Rivier, de Eeele
Eede genaamd, van welke het zijnen naam
kleine
omleend heeft. Dit Riviertje, 't welk uÎt
omfpruic»
uh de Liel'e omfpruit,
en" bij Aardenburg
Ha;'etI vale,
eli
Aardenóurg in de AardenburgerAardenóurger. HtZ>'etI
valt, geeft ook
dea naam aan den geheelen omliggenden Polder, die van eeu
den
l'uÎlT,en
verdeeld wordt.
rnÏlrJen omtrek is, en door hetzelve in tweeen verdecld
D~eze Polder, onderfcheiden in BeooJ7erBeoojler- en Bew(!ster
Dèeze
Bewester'- Eede.
Bede.
door voorgaande Watervloeden, eenige Jaaren, overfhoornd
overfl:roomd ge.
geweest zijnde, is, in het Jaar I751,
I751 , bedijkt. In BeoosBeoos.
ter Polder Eede.
Eede, waartoe de kleine Polder de Biezen mede
behoort. ligt dit Dorp, 't welk lUen
men op weinige Kaarten aan.
geweezen, en op andere verkeerd geplaatst vindt,
vindt.
Reeds vóór den Munfler[cben
16'48, en
Munflerfcben Vrede van den Jaare 1648,
vooral na de ovenneefiering van Sluis, door Prins M A U RIT S •,
in het Jaar 16°4,
1604, bevoRden
bevoRàen zig, in dezen Polder, verfcbeiden
verfeh cid en
menfehen, den Hervormden Godsdienst toegedaan, die toen
menfchen,
onder opzigt fionden van de Aart/enburger
Aardenóurger Leeraars. Naa het

Jaar
Jaar
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Jaar 1643,
1648, het getal der lIervormden aldaar merkdijk vermeerecn eigen Predikant voorzien. De
derd zijnde, werden zij van een
nieuw gebouwde Kerk, den 12 Jnnij 1650, ingewijd, doch
llieuw
den 9.7
27 }unij van het Jaar 1672, door de Franfchen, uit fpijt
aunGag op AarJenbuI'g,
(zie A AR 0 E N.
over hunnen mislukten aanGag
Aardenburg ,(zie
B U R G) benevens meer andere Kerken, in dien oord, in de
llSfche gelegd, is, kort daarna, weder opgebouwd.
asfche
BACHIENE, Geogr. der Nederl. B. bI. 4'9.
EED E N s, een van
vnn de twaalf Dorpen der Grietenije Hennaarderadeel
r N S E nlI US,
naarderadeel,, in het Kwartier van vVestergo. W
WrNsE~IIUS,
in zijne Befchrij1 ing van Friesland, fplillt den naam dezes
Dorps ook wel ']edetJS.
]edem. Hierbij ligt de State Unga.
J

EDE L EN, of Edelboortig; aldus noemt men die geenen,
welke zig konnen
kannen beroemen op eene wettige Geboorte van eCll
Vader, wiens Gef1acht, van ouds af, voor Adelijk bekend, of
door 's L:mds Overheid, om uinnuntende duaden, daar voor
erkend is. In vroeg(;re tijden was het onderf.:heid
onderfcheid tusfchen
Edelen en Onetlelen, hier te lanèe t veel grooter dan tegen.
woordig; een doodf1ag, of andere misdaad, gepleegd aan eeneli
cenen
Edele, werd veel hooger geboet, dan aan eenen Onedele. Ook
mogt een Onedele, tegen een en Edele, in veele gevallen, niet
oirconden
oircondell of wijzen. Daarenboven waren voorheen de Edelm
Schotvrij. Alle deeze onderfcheidingen hebben thans gcene
plaats; de rechtspleegingen zijn op een gelijken voet gebragt •
niet door gewoonte, maar door wettige en gefiaafde Handvesten. Ook worden de gemeene belastingen op een gelijker voet
geheven, over Edelen en Oncdelen.
Omdelen. Nogthans
Nagthans worden de HolHol·
landfche Edelen. volgens R.:fol. van den 30 Sept. 1654, voor
het Hof te regt gefield. Zie WELGEBOORE-MANNEN.
Zie verder .[
't Art. AD
A D ll:
ft L. V A N L 00 N, Aloude
Regeeri1zgswijze V(in Holland; VAN
Regeeri11gswijze
v A N LEEU'
LEE U'
W F. N, Recht der Edelen en HTelgebooreneHTe/gebooreneMannen; J. KOK, oorfprong en voortgang der

Nederland[che
Neder/andfche Schutterijen.
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EDlcltHUIZEN,
EDICltHUIZEN, zie flEDIKHüIZI!N.
UEDIKHUIZI!N.
EDICT; in het algemeen wordt
\Vordt hier door
dOOl ver!han,
verfiaan, een ver.
ver,
Gehod, of
or
bindend bevel. Van deezen aa!t was het Eeuwig Gebod,
f.>uwig
f>uwig Ediêt.
Ediêt, in het Jaar 1577 vastgefl:eld.
vastgelleld, op naam des KQ·
1l1l,gS,
lll!'gS. doór
door DQn
Drm JAN
JAN,i op den nU Februarij
Febrtiarij , te Brusrel, afgekon,
nfgekon"
digcl,
Raad, en de Algemeene Staa·
digd, en door den Regeerenden
Regeereuden Raad.
[en,
ondertekend. en alomme
aloll1l11e af
af·..
tcn, den 17 van die zelfde maand, ondertekend,
gekondigd.
~ekondigd. Het behelsde de aanneemillg
aal111ceming v:m
vun den GendH:hen
Gendkhen
Vrede, eene belofte van het vergaderen der Alge:nee:Je
Alge:nee:1e St 'aten
en
Krijgsknegt:.'ll, bimlell
cn van het vertrekken
venrek:,eu der Uitheemfche Krijgskllegwl1,
biullell
zekeren be!lemden
bdlemden tijd, zonder dat zij, of anderen, immer we~
ontllaan van eenen
.der in 't Land koamen
koomen zouden, dan bij het Olufiaan
uicheemfchen Oorlog,
Oorlug, of bij bewilliging
be\viiliging der Algemeene Seauren.
Stunten.
Voorts, dat de wederzijdfche gevangenen zouden geflaal>t
gefiaa[{t wor.
worBuure.n niet, voor dat de Prins. zijn
den; doch de Graaf van Buurm
beramllen, zou
Vader, het hefluit,
heiluit, bij de Algemeene Staaten te beraamen,
Koning. door Don JAN
zijn naagekoomen. Wijders, dat de Koning,
en zijne andere ámptenaars,
4mptenaars, 's Lands Vrijheden zou doen handhaven: waar tellen
reien de Staaten beloofden, bij den Roomfchen
Godsdienst,
Godsdienst. en 'sKoning gehoorzaamheid, te zullen volharden.
liiemet artland
antand van alle verbondelt, ten tijde der beroerten, met dr·
heemfchen gel1otel!, en van nunne zijde alle vreemde knegten
Koning' ze$
ze~
te zullen afdanken. Daarenboven zouden ze den E:oning"
honderd duizend ponden,
ponde!l. van veertig grooten
grQoten ieder, opbrenlJoogtiuitfch, kneglcn
kncglen voldoen. Dot;
gen, en bovendien de lIoogtiuitfcht
Don
JAN zouden ze als Landvoogd ontvangen.
ontvangen, terllond
terlland naa het
J3ourgondiJche knegten.
vertrek der Spoa1J(che,
Spat/nIChe, It(Jlia(Jnfch~
Italiat/niche ~n EourgondiJche
A N, en zijne opvolgers, de bijzon's Konings nazaaten, Don IJAN.
wudeu dit verdrag
dere Stadhouders.
Stadhouders I Raaden en Amptenaars, zoudeu
moeten bezweeren. Eindelijk nam de Koning voor zijne rekening, de penningen, [en
ten tijde der beroerten, door de Stuaten,
Staaten ,
geligt, van wie 't ook ware, met naame Vlm
Viln de Koninginne
van Engeiand.
0 OST]i;
IC ,
Engeland, Op het Artikel Don JAN V 1\A N 00
ST E N R
R. X K
zullen wij zien, hoe veel~ moeite het koste, Prins WIL
W JL LEM
DEN I in dit Edict
Edift genoegen te doen neemen
neemell.• en hoe lèàan.
dclijk
dt:lijk het,
het. door Dun
Don JJ.':..... N,
N t v:.rbrooli.en
v,rbrooken werJ.
we;J.
Den
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Den n:lam
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droeg insgelijks het bciluit.
beauit.

in het Jaar 1667, door de Sraatel\
Staatel\ van Bo!Janl!
HolJand genomen, W'i;rbij
W'ic.rbij
Kapitein-- Generaal1èhap
Gelleraal1èhap van het Stadhouderfchup
het Kapitein
Stadhol1derfchap gdè;heige[cheioen, en het laatile
vernietigd werd. Het
Bet was V:ln
v~n d\:u
den,
laatlle vCl1lictigd
d':l1 volgen·
den Inhoud:
",. De Staaten \'~n
\'~m Holland ende West· Vriesland , hebben nJa
nJl
" voorga:mde
voorgaandet bcfchrijvingen, en naa rijpe DelibcnHien,
Delibcnltien, ende
Gomnnm:cutien, in de ordre van
vau de Ridderfchap ende Edelen,
,. Gomnnm'catien,
respcttive Vroedfchappell gehouden, bij
in de rcspcétive
" midsgaders iu
" eenpaarige overgifte ende concurrentie van alle de Leden,
Leden.
Pel'pet.uel Etlitt
Editt en Eeuwigdulirend
Eeuwigdllurend Wet, tot
[Ot voor.
h voor een Perpet,ud
" !land van
Vl1n de Vrijheid, midsgaders tot conf!itmie
conflitutie van de
gearre!leert en vastgevasrge"n eenigheid eGde van de gemeeue
gemeene ruste gearrelleert
,. field, gelijk gearrefieert ende vastgelteld word bij deezt:n.,
deez~u., de
" Pointen
Poin ten ende Articulen hier na volgende."
Eerflelijk, dat de faculteijt van verkiezing of
befchrijvinge
" Eerfle/ijk,
ofbefchrijvinge
,>,. iu
in de ordre van Riddexfdlup
Riddexfdlap en Edelen, midsgaders de noBlIrgemee!tllrell ende Vroer.
" minatie ende verkiefinge van Burgemee!hlrell
Vroet.
lVIagi!traatelijke hedienin.
bedien in" fchappen, Schepenen en nlle andere Nlagiftraatelijke
,.
" gen, in de Steden fal blijven aan de ordre one befchrevene
" Heeren van de Ridderfchap ende Edelen ,. midsgaders aan de
ofrê
" Steden Refpeél:ive, fuo als die aan baar bij oudt gebruik oftè
Privilegie!} ende Oél:roijen
Oél:roijeu is geconfirmeerc,
geconfirmeert , of geconce·
,. bij Privilegie!]
geconee·
" deert fOlJClen
fouden mogen worden, daar van bij defelve de vrije
PriviIegi~Jl
" excercitie van dien conform de Wetten ende de Privilegi\!11
" fal verblijven; [(mder
fonder dat de voorfl. befchrijvinge, nomina.
verldefinge, of eenig gedeelte van dien oijt of oijt
" tie ende verkiefinge,
..
geheel ofte ten deele aen ij,mti11t
ij9mant fal mogen
" daar van in 't gtheel
wcrden gedcfçreert
ende overeegeeven.
overr.egeeven.
" werden
gedcfèreen ellde
" 2. Dat insgelijex de Ampten, Officiert,
Officied, Bedieningen en
ell
" I3cncficien
llencficieu tegenwoordich !laan
fiaande
IIeercn
de ter Collatie van de Heeren
" Staa[cn
Staaten vail Hol1audt
Hollandt ende Westfriesland aen defelve fal verver.
wel
" blijven, fonder ijets claer
daer van
vall te mogen weder afgeeven; wcl
~, vcrfl:Jcnde, dat hier onder niet
nict begreepen werden de lVIilir:1Ï'
Nlilit:lÏ'
" re
rc Amptel1
Ampten ende Bedieningen, die in de Cllmpagne ofte Ex" pcditic
er ofte te Lalldtl1
Landtn fouden mogen komen vacant
peditic te 'Vat
Water
Mogeude, bij
" te vallen; wclckell
weleken aellgaende
aengaende l-Iaer
I-Iaer Ed. Groot Mogende,

" na.
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nadere dirpofitie,
difpofitie, al fuleIten
fulcIten voet en ordere fullcn
fullen herncmen.
niet alleen op de
dc provifioncele
provifioneeIe be!l:ellinge
beftellinge van dien, maer ook
op de begevinge ten principalen, als defelve ten meesten
d:cnllen
rullen bevinden te behooren •
d:enfl:en van de Lande lullen
• ' 3. Dat wijders Haer Ed. Groot
GroOt Mog. niet alleenlijek
allecnlijck baere
toellemminge noijt anders fullen geven,
"bcwilliginge ende toertemminge
" maet
faelle ter
tel' Generaliteit, met alle
maef oock
ooek de faeke
aIte effieatie,
efficatie, daer
dirigeerell, ten eijnde
eijilde o')ck
o'Jck bij de andere
" hecncn
heen en helpen àirigeeri:'ll,
" 13ontgenoottn,
I3ontgcnoottn, ende fulxk
lulxk bij eenpaarige bewilliginge of ge" meene concuremie
Refo~
concurenrie van defelvf!,
defelve, door een Confonante
COllfonante Refo.
,)
,> lutie van Haer Hoog Mog. geflatueen
gellatneen ende vast gefield
" moge werden, dat die geene, die oijt of oijt fal ofte [ucfuc.,
ccsfivelijk fullen werden gebruikt tot Capt'tein
" cesfivelijk
Cape'tein of Admiraal
" Generaal, of ooek
oock beijde de
d~ voorfz
voorfz;.- Charges, of wel die
uen de welke onder eenige ander titul het opperfle
" geenen
geenell aen
opperlle
" Commandement
Commandemcnt over de Militie te Water ofte te Lande
fill worden gcdefereert,
gedefereert, niele
niete of al fullen mogen wefen of
" {itl
,. blijven, Stadhouder van eenig Provintie ofte Provintien;
Provintien ;
" ende voor [0
"ende
fo veel de Provintie van Hollant
Hollam en WestWest.
" Vrieslam
VIieslal1t belanght,
belallght, dat 111
met
et alleen, niet die geene die het
,.
"opper!l:e
opperfie eommandement
commandemellt over de Mîlitie
MîIitie te Water ofte
" te Lande toevertrouwt [al wefen,
we[en, maar ooek, nim/ant
nie!1Jant
" anders tot Stadhouder van defelve
"anders
de[elve Provincie gcmaeekt
gemaeckt
"ful
"Cal mogen worden; doch dat de vpor[z. Charge in al·
" Ie manieren {hl
ful fijn en blijven gemortificeerd; ende de l1ee·
Hee.
" 'ten
Ten Gecommitteerde Raeden in de Refpeétive
Refpdtive QuartiereIl aeu"_, bevolen gelaeten,
gelaeren, volgens hare Infiruc1ie, de nodige ordre
" te flellen,
vereisehte voorfieninge te doen op de fae
llellen, en de vereischre
" ken bij
Abfentie van Haer Ed. Gr. Mog.
Mag. voorvallende, ende
bIj Abfelltie
" waarop prompte dispofitie vereijscht foude mogen werden.
" 4. Dat tot volkomen vastigheid van het geene voorz. is,
,.
" en tot onderlinge gerustheid van de Eedelen en Steden, alle
Ridderfchap
" de Heeren tegenwoordig in de ordere van de Ridderfehap
vL!rkoofen, en die noch
" beCchreven
befchreven of in de Vroedfchappen verkoofeu,
_," namaals
numaals,, in de Ridder[ehap,
Riddcrfchap, of tot Vroedfchappen verkoo.
folelllTJccle Ecd,:
Ecd.: zullen ver",. fen zouden mogen worden, bij [o/ell/mek
ver·
[<Jaren, de voorfz.
voor[z. p0inten
printen h~iliblijk ende oprechtelijk
oprechtcliJk w
" I 18arcl1,
fl!l . .
" ft!l-
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fullen maintineeren, ook geenfints gedoogen, dat daar tegens
" filllen
lndragr of infraétie
mm oijt of oijt
" ecnige indragt
infr!létie gefchiede, veel mlO
ofte doen doen, die daar tegen in
" eenige Propofirie
Propofide doen, ofce
J, ecnigen
eCllîgen deele firijdig zoude moogen weefeIl
J,
weefen , en dat voortS
d.:n eedt van de Heeren ter
rer vergaderinge
vergaderillge van haer Ed.
" ook d.!n
eu
" Groot Mog. compareerende , daermede in de bondigfie en
" krachtigfie
krachtigfl:e forme zal werden geamplieert.
" 5. Dat wijders mede tot. meerder vastigheid van het voorfz.
point, het zelve uitdrukkelijk.in
uitdrukkelijk,in de Infiruétie, foo
" derde puint.
" voor een Capiteif1, als voor een Admiraal Generaal, fal
..
" werden ingelijft ende gheeligeerde bij Eede verpIigt, niet alver·
direéteIijk of indireételijk eenig ver" lt:enlijk daer tegens oijt direételijk
maak en , direél:eIijk
direételijk of
" foek te fullen doen, veel min toeleg te maaken,
indirefl:elijk; maer ter contrarie fulks bij andere bllijten verver.
" indireftelijk;
fel Vin fullen tegengaen en het Stad.
,>" 1Il0eden
moeden gefchiedende, 't felven
houde1fchap, foo hem [Cn
ten eenigen tijde die 'digniteijt,
digniteijt, bij
" houderfchap,
m"gte worden geotfereert,
geoffereert, ~e fullen
" cenige Provintie m')gte
rullen refufee" ren, ende van de
di hand wijfen.
wijfen."
"
Eed, die op voorgeHier op volgde het formulier van den Eetl,
voorge.ArciclJlen moest worden gedaan, zo daor
door de Heeren van
melde Articlllen
Ridderfehap ende Edelen, als door de Burgemeesters en
de Ridderfchap
11, coml'aeompa.
Vroedfebappen der Steden, als mede door -de Heere n,
Vroedfchappen
reereude ter vergaderinge van de Staa.en
Staa,en van Holltmd
Holland en Westreerende
Friesland; zijnde van den volgenden Inhoud.
Frieslantl;
lek beloove ende fweer.e het bovenfiaande Eetlwig
Eeflwig Erliêl.
Ediêt,
" Ick
" midsgaders alle de Pointen ende Articulen, daer inne vervat,
",. heijliglijck
heijliglijek ende oprecbtelijk
oprechtelijk te fullen
[uIlen maintineeren,
maimineeren, oock
ooek
geenfims te gedooghen , dat, daer tegens eenige indracht ofte
" geenfints
gefehiede, veel min oijt of oijt eenige Propofitie
" Infraétie gefchiedt:,
fulleJt
" of Advijs te zullen doen ofte geeven, noch ook te fullell
,. doen doen of doen geeven.
geeven, die daer tegens in eenige deel
en
J'
deelell
., firijdig fouden
[ouden mogen wefen.
ft

"" SOO
Soo wfJerlijlt
waerlijk moet mij Goa
God Almaghelpen!"
ti tig helpen'"

Be
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De Eed van den
uen Raadpcnj1onaris,
Raatipc::jlonllris, in der t:jd.
van deezen Inhoud:

,.
boven!l:alnde Eeuwig Etiiél,
" lek beloove, ende (weere
tweere het boven!laande
Ediél,
" mitsgad~rs
mitsgadèfs alle de Pointen ende ArlicLtlen
ArtÎCulen daar iJ..ne
iLlle venat,
ven'at,
,.
is, te fullen
funen maintineeren ende fiaende hou.
"~, foo veel in
iJi mij is.
den. fonder daer
duer teger.s oijt of oijt,
direételijck of indirec.
" den,
oijt. direél:elijck
doen, veel
~, telIjk eenige Propofitie ofte omvrage te fullen doen.
formeerllll.
" min conèlufie te [ormeerliu.

wfltrlijk tIJoeI
moet tlJij
mij C,rJ
C,J .A/mll,A/mag" SDD
SDO flliler/ijlt
..
" tig helpen:'
bovenflaande Ediél:,
Edia, in [orme
forme van Oél:roij,
Oaroij,
" Ende fal het bovenllaande
lJ l'tnie Privilegie, de Heeren van de RidderEeuwigdu
Eeuwigduurtnie
JO fchap ende Edelen.
Edelen, midsgaders de Borgemeesteren ende
"fehap
" Vroedfchappen van de Steden, Leden van Haer Edele Gr.
" Mag. OrdiDaris
Ordiuaris vergaderinge, toegefonden worden,
worden. om 'r
"
haere R.espeétive
Register. te doen registreeren , en
" felve in baere
Respeétive Registers
dat aIlè Heeren die namaels in haer luij.
luij" voorts te befor~en,
beforg'en. dit
befchreeven, ofte tot
rot Borgemeester verkoofen.
verkoofen, en" der order bèfchreeven.
worden,
" de in de voorfz. Vroedfchappen geafumeert fullen worden.
SJ daet op voor haere admi~fie,
admi~fie; d,n
dm Eedt, volgens het voor.
voor·
IJ
" fchreve Formutier komen afteleggen , en voorts
h~er daer na
,.
voores haer
,. Preficelijk te reguleererr!
reguleeren: gelijk 00"
OOI{ het voorfz. EdifJ,
Edit!. in
Jufli ie.
ie, midsgadeu
midsgaderJ
" gelijcker wijze aen beijde de Hoven van Jum
-"~, aen de OfficieJ"en
Officie~el1 en4e Geregeen
Geregten van de gemelde Steden eoe.
toe.
gefonden fal worden,
worden. met I~st.
I~st.ellde
" gefon.den
ende ordere om haer in 't ad.
~, l11inillreeren
ll1inHlreeren Ván
vàn Jufl:itie,
voornrumj}6 wel
wet
Juftitie, daemae, als de voornne1llflll
" van
,.'011 den Landen.
LIJn/jen. t" vlJorpa1ft
YIJorj}a1lt VIIII
VRII de rrijhdd,
midsgaders
t.
fHjhcitl, midsgaderl
JO
n .tütConfervatie
tt1tConfervatie van eenigheid, enl:e van de gemeene ruste
,. gemaekt
gemaekt;.. pulltueeJijck,
puntueelijck, ende Exaftelijk
Exaetelijk te r~guleeren
r?gu l eeren .op
op den
respeétive Of"J' Eedt bij hen luijden in 't aenvaerden van hare l'espeél:ive
,.
Gaien .en bedieningen gedaen.
gedaell. ,ol•
" GIDeIl
" Aldus gedaen ende gearrestacrt
gearrestl'U!rt ter vergaderinge van de
..
Fries.
" hoog gemelte Heeren Staaten van Holland ende West Fries" land; in den Hage, onder hare Groote Zegel hier aengehanfesJien k~nlllrd
N(Jnillrri {even
[even
,. ,en, den vijfden Augustus des Jaars fisl/,n
h
j, of

en
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" en JeUïg,
festig • was geparapheert.
JoIIan de lI'it.
Onderltoncl
gep:mpheert, JoI1l1n
IPït. Onderltond
tef Ordonnamie
"., ter
Ordonnantie van de Staaten , en .....was getekent:
Bellumont."
yan Be4f1l11ont'"
" Herbt.
Herot. vlJn
AIT ZE M A verhaalt, dat niet weinigen.
weinigen, over het
doen van deu
d~lI Eed, tot Yerm'etiging
vernietiging V,Jn
het Statih,utierStadhQuderyan "et
[chap,
geillarmeert waren,
wIlren , ziende dat dit hij
bij de meerder[chop, zeer gealanneert
heid,, zonder tegenfpreeken, doorging. DOllh,
durfdell
heid
Doch, zij durfdel1
voorill'er zig niet tegen verzetten,
verzetten. omdat de meesten waren vooringenoomen,• door de welklinkende woorden van Yriiheid
genaamen
YrijlzeitJ ell
~orregten.
Men bevond, zel/;t
zel?;t hij, dat de meesten, die ge.
Ylorngten.
tien III de Eminente Char
roepen hadden,
bad den , om PrinfeWillem
Prinfe WiJlem 'en
ehar..
ges zijner Voorouderen op te dragen .. de zulken waren, die Îll
in
de Steden.
Steden, huiten
kaamen.
buiten dat, niet aan de Regeeringe kouden koomen.
zij,, die dat voorrecht genooten,
genooten ,~weegen,
zweegen, en deeden wat zij
En zij
wilden. Zommigen, echter, die tegen den Eed waren, hoewel
UIt de
zij op het Kusfen zaten, moesten zwijgen, wilden zij niet uit
Vroedfchappen geweerd, en aangezien worden voor vijanden
Yrijheid, om welke te bekoomen, men zelfs den Kovan de Vrijheid,
ning van Spl1"je
had afgezwooren. Alien
Spallje bad
Allen deeden, diensvoldIensvolEriam, die zeide:
gens, den Eed, uitgenomen een oud man te ErJam.
Ik ben oud en doof,
kan den Eed niet
nitt 'Wel
wei hooren; ik 'Wil
wil
ik
doof. en k"n
jie,'er uitgaan.
liever
uitgOl1n.
In Over'Js{eI,
Fries/ani!, nond men 'er fierlt
Over'Js{el, Gelderland en Yrieslonil,
lterk
PrinCe zitting iu
Rand va"
op, dat den Prinfe
in de vergadeting van den Raad
Staate
Staale gegeeven, en hem een Pennoen, van wegen den
dell
Staat, mogt worden toegevoegd; en dat de tijd, om hem te
J{l1pitein en Admiraal· Generaal, op den oÛ.
ou.
verkiezen tot Kapitein
derdom van drie en twintig Jaaren bepaald,
bepuald, drie
dde Jaaren mogt
welk:
worden ingekort. Veel grooter was het ongenoegen, tt welk
men in Zeeland
Zee/md betoonde, over dit befluit van Holland,
Holll1nd, zonZUil'
der dat aan de Staaten van die Provintie, vooraf, daar van kenzij, hadt
nis was gegeeven; daar men voordeezen, zeiden zij.
hadt:
voorgegeeven. den Prins van Oranje, in tijd en wijle,
wijle. tot alal·
le
bevorrleIe de hooge waardigheden zijner voorzaaten te willen bevorne.
ren,
ren. en niets zonder Zeeland te zullen vastllellen.
vastftellen. Alle deeze te.
genfireevingen
hadden ten gevolge)
Prin~ nog gee..
p;ee..
genl1:reevingen badden
gevolge, dat de Jonge Prins
anderzÏIls J
ne zItting
ZItting in den Road Van
van Sll1ate
Staate kreeg;
kreelH waartoe anderzins,
XIII.
DiEI..
G
geXUI. n&Er..
ge·

va"
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gelijk men meent,
IigteIijk zouden be()ooteB
meent) die van Holland ligtelijk
beflootell
hebben.
hl'bben. Va.n
Van dit tiidfiip af, nam de haat tegen den RaadpenD JO: WIr
WIT T eenen aanvang; om dat hij als de voornaamfionaris D!
{ie
fie bewerker daarvan gehouden werd.
Eeuw;: Edift,
(77'1..
het Eeuwi~
Men hield zich aan hft
EdiCt, tot in het Jaar 177'],.
Door den voorfpoed der Pr,m[che
Franfche Wapenen, raakten toen alle
bet gemeen vertoon·
de Hollandfche Steden in beweeging, en het
vertoonde
de- de doorOaandfle
doorflaandlle blijken, dat het den Prins van Oranje, tot
SladhouderIiJke waardigheid, wilde v;!rheeven
nrbeeven zien. ]n de
de Sladhouderlijke
d~
meeste Steden, vondt men verfcheidel1 Regenten, die, bij de
verandering hun voordeel beöogende, door alle middelen
veela wegen, de fmalle gemeente daartoe aanen langs veeli
aan·
hitsten.
Dit
t~n gevolge, dat de Regeeringen
Dir alles hadt teu
Regeeringeu der meeste liol,
Hol.
benooten, zig van den gedaan en Eed te ontlandfche Steden beilooten,
flaau, en te flemmen
Daan,
aemmen voor de Stadhouderlijke Regeering. Door
nogthans , werd hierroe , ter Stllatsvergaderinge,
Staatsvergaderinge,
geene Stad, nogthalIs
voorDag ged~all,
een voorflag
ged~a., dan alleen door Rotterdam; de ;\fge.
Afgevaardigden van alle de alldere
andere Steden vergenoegden zich,
zich , met
het doen van een verhaal, van her
was voor.
het geen in de hunne WilS
voorgevallen; met bijvoeging, dat de genomene hefluiten
heil uiten hier door
waren afgeperst: dewijl zij den voorOa~
voorilag , om Wil/em
WiJ/em den III
llrijdig te zijn te.
te benoemen tot Stadhouder , hielden flrijdig
gen den gedaanen
gedaan en Eed. De Afgevaardigden van Rotterdam
verzogten den PenGoRari~
PenG01~aris B
BUlt
Y It,
Ir, van
v~n Leiden, die,
u !t G KitS
J: It 5 D Y
in afweezigheid
dea
Ilfweezigheid van den RaadpenGonaris DE WIT T, en deR
waarnam, van het
PenGol1:uis v I VI EN, de vergadering waarnam>
Penfiol1:uis
ir:gebragte.
vel'flag te doet:!
ir.gebragte. verOag
doeR aan de tegenwoordige Leden. Hij
voldeeJt
voldeedr hier aan, des aYonds van den 30 JfJl1y;
J11ny; vooraf
.. of men (Jan
Don unige Leden ~une Vrijheid bevraagde !tij,
hij, "of
heguven, ,In
/J1lZ iets voorUjlalln,
voortèflal1n, daar zij
zi; verflonden
verfirmden.
hoorde te geeven,
htlorde
'$
fcho,n, dat
dllt het
'5 Lands wd/fI.art
wel""art aan te hllngen, alwaar 't [chom,
'Yoorfioan daarl'an
unige E DIe T A ALE W g T·
"oorflaan
dllarl'an flreede met
filet eenige
TT.E N, of vastgefIelde
vastgefielde óefluiten?
AlIe de Leden der Vergade.
Vergade_
TEN,
bej/uiten 1 Alle
ril1ge , fchoon wel begrijpende waar op dit doelde, beantbeant"
ringe
woordeden die vraag met Ja.
Des nachts dan, tusfchen den tweeden en derden July, beo
&011
vaR Rotterdam, eerst bewimpeld,
~on een der Afgevaardigden vaa

te
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te fpreeken, van het vernietigen van 't El'uwig
El'tlwig EdlEt; zeggen_
vplle vergadering , dat
dnt hij,
hij j van wtgen
w(!/jen zijne Stad;
Stnd.
de in de volle
iets voortetlr(1{Jgen
votJrte4r(l(lgen hadt, daar 's Lllnds Weil'
well'aard
aard aaJl
aan hing,
en het
hft geen, nog/hans,
nogthans , de
df ur,
lut geweeten en de
dl: uitdruk.
uitdrultt?IJ
eer, het
kdijke
Sttlatsbtjluiten l'erbooden
,'erbIJoden ,'oortedrongen
Wort:
ke/ijke Staatsbfjluiten
,'oortedrollgcn,, ten 'Wore
hier tfle
tr;e bijzQnder verlof gegeeven werdt. De Edelen, die
D (j 1 v
V E Ntegenwoordig waren, nanzelijk
naluelijk de Heeren v A N Del
VOORD.E, VAN
VAN ASPE&EN
ASPEREN en VAN
VAN MAASDAM, oordeelV03P'D,E,
d~n, dat men zig nader moest verklaaren. ~rdrecht
J)()rdrecht fiemqe
Haarlem· was vall
oordeel j dat het Rotterdam
het glad af. Haorlem
valol oordeel,
geoorloofd moest zijn, het 'Voorll:el
voorll:el te doen.. Delft zeide niet
Ldden berigtte, dat
oat men wel merkte, dal
gemagtigd te zijn. Leiden
Rotterdam op de vernietiging van 't Eeuwig Edict zag Hier
voorts.
mede werd bet masker der Veinzerije afgeworpen, en voorts,
fiemmen,, bello
benooten
Vllll 't
tot de vernietiging van
met eenpaarige fiemmen
aten Wt
Et/ict. Zelfs werd, eerlang, het Boek, waarin de naamen
vnn hun.,
hUIl, die het Edict hadden vaslge!leld,
vas!gefield, en onderf.Ckend, verbrand. Dit geCchiedde
A11lfle/4am, inde
kent!,
gerchiedde ook te Amjle/tiam,
in de
Raadkamer) nlettegen!laange
0 I L LES
L F. ~ V i\.
nlettegenfiaanlile Burgemeester Cl
A LKEN IER, 's daa,s
daa~s te waren,
woren, in de Vroe;![chap
dec:zer Stad.
Vroe:!fchap deczer
had. dat luen het Ecuwi~
Eliict in wezen benog gedreeven bad.
EC1Jwi~ Elliet
hoorde te laaten,
aan~
laatell, en den Prins. echter. tot Stadhouder aan!lellen;
naan, om hem
fl:el1en; of zelfs, van Stads wege,
\Vege, voor te l1aan,
tot Graaf ce
te verheffen. lJe
J)e Raaden
Rallden NI C 0 1..A
L..A A
A SPA N C
CRi\.
S,
RAS,
KOJtNELIS
GEELVINCK,]i\.CO.B ]ACOBSZOON
JACOBSZOON HINLOOKOJlNELIS GEELV1NCK,JACO,B

PEN en KOR N r.. LIS
LIg ~
IJ A K K ER, zouden, volgens het
zeg!,;eIt
PEN
bet zeggen
van WA GEN"
GEN A AR, hier ook voor geweest zijn. Doch, de voor.
Schepenen
H.ANS
BONTEMANTEL,drongop
zittende Schepen
en Raad,
Raad. HA
N $ 80
N T e: MA NT EL, drong op
de vernietiging van 't Eeuwig Edict, 't welk.
welk, zo als hij zeide,
door den Griffier FA GEL,
GEL, en iemand uit Amjlddam,
Amfleldam, bedoelende
WIT T
v ALK E N I E ft, uitgevonden en den Raadpenfionaris D e:E WIT
opgedrongen was, niettegenfiaande
nieccegenfl:aande de gemelde JI' A Cl E L j in het
Jaar 167°,
1670, terwijl hij nog Penfionaris van Haarlem was,
was j het
had willen doen vernietigen, indien men den Prinre
PrinCe geene beI1isrende
flisCende fiern, in den Ra~
Ra-ad van Staate,
Slaate, wilde toefl:aan.
wefiaan. Hierom,
Hierom t
vel'Yolgile hij, behoorde -de Burgemeefier
dus vel'Yolgiie
Burgemeeller v A L ft E (';i.\ 1IE:&
E !t
niet tegen de vernietiging te fiemmen: te minder nog
ook nict
nog,j daar
de Staaten de Leden ongetwijiFeld van den Eed zouden om"
G z
2.
flaal].
flUal1.

w"

100
IöO

P;

DIe T.

llaan.
was; dat, met ecnpaarigheid
eenpaarigheid van fiemmen,
ilemmen.
l1aan. Het gevolg was,
het Eeuwig Edifl
Ediêl aldaar vernh-tigd,
vernh-dgd, en de Prins tot Stadhouder
benoemd werd; doch wat aangaat den voorflag , raakende het
Graaflijk bewind, dit werd, door de meerderheid, met verachting, afgeweezen. Door de Afgevaardigden van dmjJeldam
Ámfleldam •
werd vervolgens, ter vergllderinge der StIlaten van RoJlap.d~
RoJlap.o~
voorcefiligen,
en Stadhouder behoorde aantefl:ellen?
voor,e/lligen, of men geen
gecnen
aante1l:ellen ~
Waarop die van Ltiden aanmerkten, dat men hier over de andere gewesten, met welke men eene Akte ~'an OveremjJulIOvereenflel1lming gemaakt had, eerst behoorde te kennen; dat verhaaiiting
verhaa5ting
gevaarlijk was; dat llIen vooral ook de Oktrooijen , op het beHellen der Wethoudcrlèhap,
fiellen
Wethoudcr1èhap, in en na het Jaar 165"
165 J, aan de
Sleden
Steden verleend, niet moest krenken. Goudll
Gouoa was ook vaa
dit
diE gevoelen. Nogtlaans bragt AmjJerdam
Amflerdam het Zo verre, dat,
dat.
op den 4 Julij, WIL L E M HEN D Rl
Je, Prins van Oranje en
RIJ;,
NIIs[au, 's
Stlf"~
NIIS[fJtI,
'5 morgens ten vier uuren, verklaard werd voor St"ohouder
houoer en Admirllal
Admiraal Generaal van Hollanti, na dat hij
bij al.
voorens van zijnen gedaanen Eed omflagen
OIHl1agen was. Als met een
enkelen !lag
flag viel dus een gebouw, 't geen men meende, onEdNt, geilaafd met
wanktlbaar te zijn geyestigd. Het Eeuwig Edifl,
duure Eeden, en dus aangezien als eene Grondwet van den
Staat, werd vernietigd, door eene
eelle RefolUtie
Refolmie van de Heeren
Stuten
Wesf[l'iesland, genomen op Zonda:
Staaten van Holland tri
en Westji'ieslllno,
Zondac
èen
167~, van deezen inhoud.
een 3 Julij 167z,
" Op het gemoveerde van de Heeren Gedeputeerden
Gedeputeerden,~ der
" Steden Haarlem,
Haarlem I Rotterdam en andl!re Leden van haar Ed.
Gr. Mag.
Ridder.
" Cr.
Mog. Vergaderinge, hebben de Heeren van de Ridder" fchap en Edelen, midsgaders de Gedeputeerden van de Stee
Principaal en.•
" den, uit naame ende van wegen de Heeren Principaa!en
..
" goetgevollden
goetgevonden en gerefo!veert,
gerefolveert, geliJk
gelijk bij haar Ed. Groot Mag:
Mog:
" goetgevondel! en gerefolveert
gerefolveerc werd bij deezen: dat om in
",. deze kommerlijke tijden en zaaken, de Leden van deze ver.
aanilelJen van een Stadhou.
" gaderingete
gaderinge te bekwaamen.
bekwaamen, tOt
tot het aanilellen
" der.
der, defelvc
defelve Leeden malkander fullen difpenfeeren; gelijk lij
" malkander, en alle, die het fe!ve Eeuwig Ediét
fucfefcivelijk:
Ediél:fucfefcivelijlc
.,
Eedt...
" hebben befwooren, difpenfeeren mies
mits defen van den Eedt
" bij ben
hen luijden gedaan op het Eeuwil:'
Eeuwi~ Ediél:, bij Refolutie
Refolmie
n Vin haar Ed. Groot Mog. iu dato den 5 Augustus 1667 gear.
gearIJ

re·
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~.
~I refieert,
refieen, fiellellde
fieJlende malkander in dezelve vrijheid en faculteit •
•", die haar :ot
Wt het aanfiellen
aanftellen en eligeeren
e\i!eeren van een Stadhouder
" voor dato van het Eenwig
Eeuwig Ediét
Ediél: heeft gecompeteert."

Zie AITZRMA,
A I T Z E MA, VI. Deel, op het Jaar 1667.
Brieven 'J/an
DE
WIT T,
IV. Deel.
'Vtm
WITT,
Vodert.
I US'
Vaderl. Hifi. XIII.
XIII, XIV Deel. SI L V lIJ
s'
Yervo/c
J7érvolc op Aitz.ema.
Ait;;ema t I Deel. p. 350.
3S",

E DIT
D r TA,
A, eene hoogte, tusfchen de Eems en Hunfing4.
vermt!ld in het eerfie Jsmrboek
Jaarboek van T.\ Cl TU S •
wordt reeds verm~ld
Cap. 37,53
37, 53 en 60, alwaar gezegd
ge zegd wordt, dat ClE:lAB.
C iE :. A Il GERG ERMAN I C us, op zijnen eerllen
eer11:en togt tegen de C/zeru((en,
Clzertl{cen, de
twee/Ie,
twcelle, tiertiende
lIertiende , veertiende en zestiende Keurbende van het
Leger, nevens 10,000
I 0,000 man hulpbenden der Bondgenooten,
Dondgenooten, met
zijne Vloot, naar de Eems
Etms gevoerd heeft, en, kort daarna,
Clzlrtl!cen getrokmet zijn geheel Leger, uit het Land der Cltlrtlfcen
ken zijnde, dezelve Keurbenden heeft terug gebragt , op d.
dil
zelfde wijze, als hij ze derwaarts
derwaartS hadt gevoerd, uitgenomen
dat PUBLIUS VITELLIUS dl tweede én de veertiende
Keurbt:nden,
Keurbc:nden, te Lande, van de Eerns
Etms naar de Hun/inga heeft
geleid; het welk, immers indien de grond droog was, ligtelijk,
ov~rnachten, heeft
beeft kunnen gefchieden.
Maar de·
zonder te oVirnachten,
wijl he',
he" op dien dag, nieuwe Maan was, na de Herfst- Dagbet hoogfie
en Nachtevening, wanneer men het
hoogfle water van het geheele Jaar in de Noordzee heeft, het welk hedendaags, door de
Schippers, de HerfstIPring
Herfstfpring,, of grlJote
groote Spring geaaamd
genaamd word,
word.
door het opkoomen van een Noord
N oord Oosten wind (aldus
fchijnt
fchijm hij genoemd te hebben den eenen of andere Noordelijken wind,
wind. niet juist die regt tegenover het Zuidwesten is,
is.
maar die vlak op de Friefthe
Friefclle Kust aankomt) het Land fchielijk
onder water gezet werd; waardoor het Krijgsvolk, in het
kort, weggerukt, en zo de~rlijk
yoorrgedreeven werd, dat
de~rJjjk voortgedreeven
deeze ellendige Keurbenden met het uirterfle
uitterfie gevaar hebben
moeten worfielen, OITI de hDogten
h~ogten (E
(.E DIT A) te bereiken,
jammerlijk. zonder vuur en leefcogt,
leeftogt, dooren den nacht, zeer jammerlijk,
brengen. Zij waren zo di,t
diet bij den HunfingJlrQQm.
HunjingJIm;m. dat zij dien
G
biO
G ll
bin

IOZ
IOIl

E DIT A, E D
D O.

bereikten, zo dra de dag het Land kenbaar maakte; 't welk,
misfchien,
grootO:e Ebbe was: bij gevolg vierenmisîchien, met de grootfie
twintig uuren, na dat zij van de Eetlz
Een, waren vertrokken;
daar het, nogthans ,I blijkt, dat de ze(;kanr
ze~kam van de Hunjinga
HUl7finga
naauwlijir.s
naauwlijils vier gemeene
gel\leene Duitfche Mijlen van die Haven af is.
gant[che verhaal, dat
Ook ziet men duidelijk genoeg, uit het gantÎche
GE R MAN IC\)
[ C us,
s, die, met de twee andere f(wrbrlJdell,
f(eurhmdm, en
de Hulpbenden der Vloo~,
Vloot, was vooruit gezeild, daar tef
ter
plaatze, vóór het opkoomen van het onweder, m'Jet aan ge.
ge..
koomen zijn.
Niet bezwaarlijk is het te gisfen , dat deze 'loogten
hoogten E DIT A
geweest zij, geleegen ter plaatze, daar nu het Dorp Luns
Leens ligt,
op een zeer hoogen grond, bijnll
bijna 500 [chreeden
Îchreeden van de Haven,
alwaar men zegt, dat VIT
EL L I US, door GEll.MANICUS,
GE R MAN I C us, met
VITELLIUS,
alwaarmellzegt,
de Vloot ontvangen
olltvangen is.
De naamsbetekenis zelve kan hier vu
va:a tot een beWIjs
beWijs dienel'J~
dienefl~
Want, daar het woord Loe of Lie, in onze taal, een h,ogu
h,ogte
betekent, toont zulks duidelijk de betekenis der fpreékwijze,
LOIJn, dat
die nog hedendaags gebruik lijk is: Loo, en op ilè
{/è LOOIl,
is, op de hOQgte of op de hoogten, bchalven
behalven veele andere van
die zelfde betekenis. Loen
Lom en Lun
L~en of Leens,
Leem, waren dus, bij
toen nog onbebouwd en on·
onG~rmallnm •, hoogten, fchoon (Oen
de Germa~nen
bew'Jond;
bcw'Jond; zo dat onze LAAN
L AA N s, bij TA Cl T US, die geleerd
had, de woorden der Germanen in het Latijn te vertolken,
ten zijnen tijde, onder dien naam,
ollbe
naalU, waarfchijnIijk,
waarfchijnJijk, nog onbeltend
kencl waren.
4

11:
E DO, of EDE, wel van een Edel, doch geen
~een oud ot
of rijk
Westerfac, omtrent het Jaar
GeDacht,
Ruftringen Westerfae,
GeOacht, begon, in Ruflringen
135 0 , zijn hoofd op te 1l:eeken,
lleeken, om, tegen de Friefche VrijVrij.
heid.,
heerrch~ppije op te rigten.
beid., eene heerfchappije
rigt~n. Hij wis', door cent!
eene
~onderlinge vriendelijkheid, de harten der menfchell
~onder\inge
mcn[chell tot
tOt zig te
tre l, ken. Ten dien tijde begon het gezag der Jaarlijk[che
Jaarlijkfche amp.trek
amp."
ll.'den
In verval te geraak en , vermids de Edelen en meer verlf"den in
luogendc'1 de mindere begonnen te trotfeeren
luogende'1
trotîeeren,, en door onderonder·
\~rtlkkiJjg
Arijlocraten op te werpen.
l"rllkkillg tigti!!: lOt
tot gehaate Ariflo::raten
E I)IJ 0 berliende zig van die gelegenheid, lasterende die kleine
PdnÎl:n bij de [malle
hnnd
l'dnft:u
fmalle Gem:!entc.
Gemeente ~ ze;bcnd;:
ze;t;cnde dat ze hun de hand
niet

E DO.
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niet boden, maar den Adel en Rijkdom alleen begunfiigden. Hij
yertrooste hun
boodt zig
'Yertrooste
bun met de hoop
boop op een beter lot, en baadt
zi~
aan, als hun Hoofdman, om hun ongelijk te wreeken. Dus
won hij de genegenheid des Volks, en werd het Hoofd van
een deel Rujlringers.
Ruftringers. Zijn nieuw opgeraapt gezag,
gezag. zwak ouder
onder
eene vrije Natie, verzekerde hij,
eiD,
hij. door fierkten, ten dien ein,
de, gebouwd.
Zig hier mede niet vergenoegende ,• çeedt
deedt hij veelell,
veel en , in
l/jTangerlanJ
Ofringen, aan 't muiten !laan,
pranger/anti en Ofringen.
Gaan, en wierp zie
op tot Heer van dezelve Zijn gebied was, echter,
echter. niet vol,
vol'
komen; ook firekte het zig niet uit over de geheele Landfireek;
en , die de Vrijheid beminden, wilddIl
de Adel en veel
veelcn
wildcm hem niet
erkennen. Een verder en omllandiger bericht van dezen E DO,
DO.
vindt men bij SC HOT A N US, fol. 188, enz. Eenige Jaaren
laater, bragt E& D 0 .den
<len Hol/anderen
Hollanduen groote [chade toe.
we. door
het nee:nen
neemen van
vall hUllne
hunne Schepen. Om dit voor te koomen.
gaf Hertog A
l'l EN, als Ruwnart
~ LB
n E R T V A N nE IJ E lt
Ruwaart 'Ynn
"01;
H()lland,
Holland, den zijnen last, hem door list in 't net te krijgen.
Een onverzaagde knaap,
knaap. voor Schipper vaarende , ging frraks
firaks
op hem los, en voorgeevende, uit een ander gewest te ko.
komen, lokte hij E DO binnen zijn boord.
boord, vertoonde hem zijne
waaren, en onder die vertooning
verwoning hem aangrijpende,
aangrijpende. vaart hij
met opgewogen
opgetoogen zeilen naaf
naar Holland. Dus luidt het verhaal van
SCHOTANUS, fol. 203.
Doch M. VOSSIUS
VOSSlUS [preekt 'er
aldus van,
van. in zijne Jaarboeken, pag. 446. E DO.
DO, Vorst
Vom der
Ruftrien, zegt hij, begon, omtrent
omtreut het Jaar 1376, ten gevalIe
gèvalle
van de Bremers,
Bremers. die eelligen
eenigen onwil tegen de Hollanders en
Zeeuwen hadden
badden opgevat, op hen ter Zee te rooven. Na dat
tW~i: van hun
bun geroofd had, werd hij
hij gelukkig een Schip of tWt4le
zo hoogmoedIg, da't hij daarin, zonder ophouden, voortging;
dus werd 'er belloten
be!1oten,, hem openlijk den Oorlog aan te doen.
Hertog A L B E RT.
R T, zijne trotsheid Diet
niet langer kunnende dulden,
beval zijneu Admiraal, op de belit
best mogelijke wiJze.
wiJze, daarvan
wraake te nee'1len,
nee'llen. en E DO,
DO. het zjj
zij levend of dood, in hanhan'
den te krijgen. E J)DO0 had de gewoonte. wanneer hij eene
HrJ{landfthe Vloot
HIJllo(ldfthe
Vloo~ zag.
zag, voor hem te magtig om haar 't hoofd
te kunneq
binnen zijne Blokhuizen te houden;
boudeu; doch
bieden. zjz
zig binn~n
kunoeu bieden,
wauG 44wau'

lC!J4
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wanneer hij niet meer dan één of twee Scheepen vernam, dezelve aan te tasten.
De Admiraal, hier van bewust,
bewnst, in Rufteren
Ruflerm gekoomen zijnzig, een anderen Heer te dienen, en van zijnen
de, hield :tig,
Vorst gezonden te zijn, om met B D 0 in het geheim te fpreeken, en zijnen last aan hem te openbaaren. E DO, geen
kwaad vermoedende, kwam, met een klein gevolg, den Admiraal te gemoet. De Admiraal kreeg hem niet in 't oog. of
.hij
hij valt hem aan, met eenigen van zijn volk, welke hij in
hem aan boord
boord,~
eene hinderlaage hadt geleid, en klampte he"ll1
onaangezien zijnen kloeken tegenweer en fierke worfielingen.
worfielillgen, eer
hij van de zijnen kon geholpen worden. Zonder iets meer te
onderneemen C
(vermids
vermids de veiligheid der Scheepvaart alleen van
zijn
zIjn Perfoon afhlng) voerde hij hem naar Holland. Bijna vier
D 0 in eene eerlijke bewaarillge
bewaaringe gehouden, binnen
Jaaren werd E DO
'sGrtlvenltage, en niet los gelaaten, voor dat hij de fehade.
'sGrtlvenltoge,
den Holl4nderen en Zeeuwen toegebragt, vergoed had. met
uittellil1ge
vall 14000 goudguldens; gant.eh $eene
,geene geringe fomme
uittellinge va1114000
In die tij
den.
in
tijden.
Zie sc
S eH
0 T A N US,
US. Kronijk 'Van
van FriesHOT
land. fol. 203.
land,

E D U A II1t D, tweede Zoon van
val) REI NA L D DEN 11.
II, laatfie
laatfle
Crt"'f vlm
v(m Nasfau,
Nas/au, van dien naam, en eerfie
Cr""f
eerfte Hertog van
Celder , door hem verwekt bij EL BON
Gelder,
EON 0 RA, Zuster van
ET> 11 AR D 1I E N lIl, Koning van Engelanti
Enge/anti,, in het Jaar 1336.
J336.
Van de wijze, op welke hij aan het bezit van het Hertogdom geraakte, zullen wij hier een kort berigt geeven. Door een on·
ge)ukkig~n vat 'Van
-van zijnen 1l:oel,
11. EI N AL D zijn
gelukkig':!n
ftoel, brak gemelde 1l
:kais.
n.laatende twee Zoonen; de oudlle
l1als. n"laatende
oudfie van dezelve was
:ft 1! I N A L DOE lIl; de jongfl:e, E D U A R D , van welken wij
hier fpree~en. Door regt van eerstgeboorte, volgde i. E I NA L D
zijnen Vader op, in het Hertogdom
HertogdDm Ge/der en Gratlffcbap
Gratlffebap
R I! I NA
N A L D, die toen wei·
Zutphen Onder de Regeering van REI
nig meer dan JO
10 Jaaren oud was, olltfionden, in dit Vorfteu.
dom, de Faélien
Faétien der lIeekerens
lleekerens eu Br~nkhorfltn.
Br~nkhorflen. Door overdaa"
daa'
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daadige gunstbewijzen, toonde Hertog REI
nEl N .\
... L D, de Heekerens
ten hoogfien te zijn toegedaan. Die van lJroltRhorst
Bron/Mont konden dit
met geen onverfchillig
onverfchiIlig oog aanzien; dus zij een gewelUdadigen
gewelddadigen
11. E
N ti. L D, als tegen de
EII NA
haat opvatteden J, zo wel tegen lt
Heekerens. Deezen haat zogten zij te voldoen. door I\F. D U t\ARR D
aan te hiezen tegen zijnen broeder, en hem te doen aanzeg'
gen t dat hij met zijn Vaderlijk Erfdt!el
Erfdeel niet te vreden was:
gen,
zij vorderden van hem, dit met geweld te fiaavell. E D U ti.ARR D
werd alzo het hoofd van de oproerige Ridders, die met de
lJronkho,ften
Bronkhorjlen zamenfpanden.
zumenfpanden. Het gevolg was, de hevige twisr,
die 'er oncllond,
omLlond, tllsfchen
tusfchen den wettigen Hertog.
Herwg. en den anderen, die op eelle
eene onwettige wijze aan het bewillll
bewincl zogt te koomen. Uit dü;n
dit:n twist werd geboren een zeer verderflijke OorBrabanders, H()lIanders,
log. De Braóanders.
H6/1anders, KlfJvenaars
K/,venaars en de StichteStiente"aars,
'JUlal'S, zagen, met verm'lak,.
vermaak,. den firijd der twee Broederen,
ge!>ragt
Gelderltlnd op den oever van zijn verderf gehragt
waardoor Gelderland
werd. In een tijd verloop van zestien Jaaren, durfde geen
Boer de hand aan den ploeg llaan, of na zLne
ziine Landen omzien.
Hoffieden, fchoone Dorpen en Vlekken, lager. woest;
woese; ja.
ja,
zelfs de Steden leeden geen minder overlast. WAL
W ti. L R
RAM,
J. M, Heer
van Borne en Fa/kenhurg,
Falkenhurg, de Heer van Asperen.
He\:r
Asperen, en He!:r
JJAN
ti. N van Arke!,
R lt I NA L D hielden,
Arket, die het met Rit
hielden. drongen.
op St. Barlholomeusdag,
Bflrlholomeusdflg. binnen Thiel, en verbrandden
verbraniiclen St.
Walburgs
Walóurgs Tooren,
Tooren. met 140 menfchen, die gezogt hadden,
daarin hun leveu
leven te bergen; doch de vlam naar hen
eden fla,m.
/la,lI1'
beneden
de, nam het looden dak en het geheel gewelf weg, ea wierden
Waar men
dus, met die ongelukkigen, in de Asfche geleid Walr
moorden, hal1gt!n,
hang\!n, verzich wendde, men vernam niets dan moorden.
Gelderjche Steden, de eene nu
naa.
drinken. Intusfchen koozen de Ge/derjehe
R D, die ook zijne medefianders
de andere,
andere. de partij van EK D U A n
van buiten had. Hertog 1
J ti.A l'f
lf v.;n
van
van Braband,
Braóand. de Graaf
GrlJaf "an
Kluf en J.
AD
Kleef
D G)
~ L F V A N DER MAR K, Bisfchop van
vall Munjler,
Munfter,
N ti. L D; de eerstgenoemde was
bleeven aan de zijde van REI NA
zijn fchoonvader.
fchoonvader, de tweede zijn behuwd - broeder.
broedcr, doch de
broeder van den derden, Enge/bert
Engelóert van der Mark, BiJjèhop
van
hieldt de zijde van EO
E D UA RD.
Ln het Jaar 13
vfln Luik, hielde
RO.
Lu
'3 1 4.
liet
guntsch Gelder/and
Iiee het zig aanzien, dat glUltsch
Gelderland een bloedbad zou
worden. zo wel van wegens de woede van 1ll':!
REI N A L
LIJ,
D, als
worden,
G
r
G 5 S d o odoor

I~
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door die van EO
E D U A n n.
Tl.
Zelfs waren de Kerken thans ge
geeno
ene
veilige wijkplaatzen ; verfeheiden
verfcheiden voornaame mannen, zo aan
de zijde der Heekerells,
Heekerens , als der BronkhorJlm,
Bronkhorften, werden in dezelve. door hunne tegenflreevers, vermoord. E
EoD Uu .~ R D veroverde het,Slot Brui115waard,
BruitlSwfJard, in eigendom behoorende aan 0DII De
DE.
..
R 1K
1I\. V A NLg NT, die, door dagelijkfche
dagelijkfehe uitvallen, de Stad
Nijmugen veel fchade
fehade gedaan had; allen, die daar in gevonden
w.:rden,
leggen, en vervolw~rden, deedt hij de hoofden
hoofd~n voor de voeten
voetenleggeu,
genS'
Adtlijke
gens- dezelve flaaken zetten. Voorts
VOOrts verwoes:c
verwoes:e hij de AddijKc
Avezaat , Thuijl,
Thuijt, AppelSlijten
Si,Hen van Lent, Bommel, Zoelen, Av(zat1t,
therIl
Lijndenm en meer anderen. lnzon.
therll., Lotnen, D~rnik,
D"rnik. Lijf/dentJ
derheU werd Rij daar toe aangezet door die van Nijmugen,
Nijmugen.
die aan E D U A R D. meer opdroegen, dan zij magt hadden
badden te
Heerfchappij over geheel Ge/duland.
gceven , namelijk de Heerfehappij
Ge/du/and.
Hertog REI N AL D, door zijnen zwager, den Graaf van
Kleef,
Kleef. met geld en manfchap
manfehap onderfleund,
onder!teund, overweldigde de
Steden Ar11hem.
f7enlo, Thie/
Thiel en Emmerif>,
Arnhem, Doesburg, Pénlo,
Emmen'!), en
ook L./beth,
Lbeth, op den drempel van de Betuwe geleegen. De
bloedige en landverdervende Oorlog, tusrchen
tUsfehen de Broeders,
I; wanneer REI NA
duurde aldus tot in het Jaar 136
1361;
N 1\ L D, mee
met
behulp der Heekerens , eene gr"ote magt verzameld hebbende,
voor Thiel rukte, om die. afgevallene Stad tot reden te brengen.
E 0 u A R D, om dit te verhinderen.
verhinderen, trok hem te gemoet. Op
dln '15
ft D
25 Maij, raakten de Legers aan elkander. E D U A Il
kreeg de overhand, en zijnen Broeder, op het 28 Jaar zijns
ouderdoms , gevangen, en met hem veele voornaame EdeEde·
REI
len. R
III NA L D werd eerst op het Huis te Rozendalll,
RozendfJIII.
bi, Arnhem, en naderhand te Nijenbeek,
Nijenbuk, digt bij den
TIel,
ZUIpkm, in hegtellis
(TIel, tllsrchen
tllsfehen Deventer en Zutphm,
hegtenis gezet, om
aldaar als een gevangene, doch op een zagte wijze.
wijze, zijne dagen te eindigen. Hij werd hier
bier door zo dik en zwaarlijvig, dat
'er naauwlijks eene deur wijd genoeg voor zijn lichaam was:
eelle omltandigheid,
omllandigheid, door welke het ol1tvlugren
o\1tvlugten hem ondoenondoen·
DE. lIl.
lijk werd. Zie verder het Art. BEI NA L D DE
Op deeze wijze kwam Gelderland wederom in rust, en
E D U AR D aan de Hertoglijke waardigheid.
Minder moeite
ulet zijne oude vijasden, die
koste hem zulks.
zulks, om
OUl d:it hij IIlet
zig aan hem gnderwierpen, handelde als met zijne Onderdaa-

aeu,
lieJl,
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oen, en de wederflreevigen
nen,
weded1:reevigen het Land deed ruimen. Hertog

AL-

van Beijeren, als Ruwaard van Hol/and, geduurende de
Geldelfche
krankzinnigheid van zijnen Broeder, herbergde de Ce/delfche
ballingen.
oorlog,
baIlingen. E D U AR D verklaarde hem, om deeze reden, den oorlog.
en daagde hem, in het vlakke veld.
veld, ten firijde. AL
A L BB.E
E P. l'
T verplaatze,
fcheell, met een wel toegerust heir, ter "befiemde
Defiemde plaatze.
doch vondt 'er zijnen uitdaager niet. Hij viel daarop in CelderGeldJrland, verbmndde
verbrandde veele Dorpen en Huizen, en keerde, met
en , naar HoI/anti te rug.
grooten buit belaad
belanden.
13,62, troffen de beide Hertogen den Vrede;
Vrede: bij'
In het Jaar 13.62.
denzelven werd bepaald, dat Ex D U
u A IIR D de Dogter v;;n ALCATHAItIKA, zo dra zij tot huwb:l'lTe
huwb~1re Jaaren
BERT, CATHARINA,
Jaarell zou
tra:"
gekomen zijn, ter Vrouwe zoude neemen. Kort daarop tro~
Brabauder naar Cdder/ond,
Gelderland, om IIRllE I N AL
A L D uit de gevande Brabander
Bommelerwllard;
genis te verlosfen. Hij veroverde de gant[che
gantfche BommeierwII111"d;
doch werd. aoor
(Joor EEn
u AA RRf),
DU
n, uit dezelve wederom verdreeven;
waarop d~
dt Vrede tusfchen deze beiden volgde.
Naa den dood van Hertog JAN van BrabanJ, was WEN SE·
SE'
LA
s, zijn Schoonzoon, en de Broeder van den Ro~msch
ROI1l/sch KeiL
A lJ
us,
zer, Herto$
Brabanti geworden. In het Jaar 13:'1,
1371, werd
2er)
Hertog van Brabanll
deeze, door den Keizer, gemagtigd ~ om alle openbaare
open ba are wegen,
wegen.
firaatfcheuders elI
geboefte, te zuiveren. Zeer ernfiig
van firaatfchetlders
en ander geboefte.
Gulik, door Gezanten.
Gezanren.
befirafre hij WIL L E M, Hertog van Cu/ik,
om dat deeze aan dit.
dit, fchuim eene fchuilplaats verleende. WILL E M zond de Gezanten te rug, met dit kort antwoord, dat het
hem niet raakte, of hun Heer zijn vriend of vijand was. ,De
De
Brllbnnder bragt terllond
twk van Brus.
Brabnnder
terfiond daarop volk bijeen, trok
Brt/s.
{û op,
Maaflricht J over de 1J1alls;
alles
op. en, bij Maaflricht,
1I1alls; vernielende alIes
tusfahen Rhijn en Mllas.
tusfchen
Maas. WIL L EF. M van Cu/!"k,
Gu/ik, dus onverou ver~rienden te hulp; een van de·
wagt overvallen, riep alle zijne vrienden
zdve was E D 1I
tJ A R D. Hertog van Getder,
Celder , die zig tlJ,ans
tl~al1s
Ro/land bevond, ter
tef vohrekkillge
hovengemelde
in Holland
vottrekkulge van zIin bovengemelde
Hu welijk. Doch dit fielde hij uit.
uit, om zijnen Schoonbroeder
Huwelijk.
te hulpe te koomen·;
koomeu; te meer, om dat hij vreesde dat #'éfJ/Pé»fe/IIUS
BrabonJ zoude doordringen.
felaus tOt in Brabanll
De Hertog van G ulift,
uUk, van de zi ·nCl1
'nen verilerkt.
verilerkt J trok op tegen
lVenfeillus. Op den zz
22 Augustus des Jaar.
Jaar~ 137!,
1371, raakten de
JP'enfelllus.
Troeper. handgemeen.
hand~emeen. In deu
den eerllen
eerl1en of tweeden aanvp!
lanv?J werd
'frocper.

n !.! !l
1l T
B

rû

WIL-
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GELDER..
EDUARD, HERTOG VAN GELDER.

~ I L L J! M, Herteg
Her/eg van Gulik, gevangen I en de zege verklaarzijnell
de zig aan de zijde van den Braólmder;
Brablmder; doch terwijl de zijnea
A R D,
D.
verflagen en te plonderen , viel JtE D u A,
bezig waren. om de vernagenen
met zo veel geweld, op hen aan, dat WEN SE
S E L A U s den tijd
!Iad om zijne verftrooide
niet !lad
verll:rooide benden weder in order te
brengen.
gevangelil.
Hij verweerde zig dapper; lUallr
Illa~r werd, echter, gevangeli1.
en, nevens meer andere voornaame Heeren van zijn gevolg, te
N,!megen, op 't Slot N.'
Nydek,
gefl:eld. Hertog
N'jmegen,
1 dd, , in bewaring gefield.
WILLEM van Gulik werd WIlNSELAUS
WILL1!M
Wl!NSELAUS ontrukt, en genoegzaam alle de BrahanJers gedo ld of gevangen. Onder d"
gerllcuvelden bevondt zig HEN D RIK V ANK U IK. Vader van
gerneuvelden
Heere JAN V A N HOOG ST R A A TEN. van wien verhaald wordt,
wordt.
dat hij den !lang
vlln Gdder
fiang van 't paerd des Hertogs van
Cdder afgerukt, en, als een tweede Herkules,
67 gewapende mannen
mannen,,met
met
Herkules,67
een ijzeren Knods, zou hebben doodgeilagen i waarnaa hij, aan
eene wonde in zi jne heupe, dood bloedde • .Andere mannen van
aanzien, onder de gerneuvelde
gefneuvelde Brahanders , waren, WAL TER
TI! R
V 11 N GELDOM,
GEL D 0 lil, JAN
J .A N VAN
V ANC
ALS T RE, FIl.ANK
F Il ANK VAN
V A N SWJ,.S W AVAN
CALSTR.E,
JlEN,
PIEPRNROIJ, WILLEM VAN GLIMES,
BEN, WALTER PIEPIlNROIJ,

allen Ridders,
Rïdders, en JAN V AH
A N R J!. D 1! L GlIM,
G Il M, Schout van Bras·
Brus·
Ondt:r de uitlandlche was GUIDO DE LIONE, Graaf
van St. Faul,
leg~ende.
Pau/, die, zieltogende, onder de dooden leg"ende.
eene doodliJke wonde ontving van eenen deugniet, die zigna.
zignaecne
Heer, die hem St. Paul!
Faul! St.
derhand beroemde, een groot Heer.
Paul!
Pau/! toeriep, vermoord te hebben: om welke baldadigheid
hij met de koord geftraft
gellraft werd.
Men wil, dat Hertog En u AR D ook hier het leven verver.
loor; doch de wijze hoe,
hoe. word verfchilIende verhaald. Ee.
nigen zeggen, dat hij, met een Duskogr.!,
Duskogt:'l, zou gefchooten zijn;
doch anderen fpreeken dit, niet zonder reden, tegen. verJ 371 , {Ïleuvelde,
{Ïleuvelde , en de konst,
mids E D U A II11. D, in het Jaar 1371,
kon st , om,
door Buskruit, kogels uit een Bus te drijven, niet vroeger
dan
1;.;80, in algemeen gebruik gekomen is. Nog.
Nogclan in het Jaar 1:,80,
Busfen reeds
thans zou, volgens anderen, het gebruik van IJusfen
vroeger bekend geweest zijn. De waarfchijnlijkfie
waarfchijnlijkfte gisfingoo.
gisfingell,
wegens ziinen dood, zijn deeze, dat hij, naa den nag, zeer
vermoeid en
e u verhit, zjg
zig op ten fteen
fieeu laad, nedergezet om te

fol.
fel.

nu.

EDUARD, HERTOG VAN GELDER,enz.

log
I~

rusten, en aldaar her
het opperdekzeI
opperdek zeI van zijnen Helm afligtre,
afligtte , om
beter adem te fcheppen; dat zijn eigen dienaar , Jon ker HERHERlfAl'C
J.l:Al't BIEIt VAN
VAN HEEZE,
HEEZE, dit ziende, hem, met eenen ijzeren bout.
bout, een zwaaren flag
nag op het ontbIoote
ontbloote hoofd gaf; en
dat hi],
hiJ, twee dagen daarna,
daarna. en wel op den 2+
24 Augustus des
Jaars 1371, aan de bekoomene wonde gellorven is. De reden
van dit moorddadig feijt, zou geweest zijn, dat
dar E' U A R D de
HERMAN 1:oude
loude verleid en
fchoone Huisvrouw van
v.an Jonker HERMAN
misbruikt hebben.
R IN
IN A V A NN BBEI! IJ
ERE
Zijne Bruid, Vrouw CAT
CAT ft A ll.
IJ ER
Jt N, dit
nietrilleen rouw
rouW
cnverwagt voorval vernomen hebbende, droeg nieulleen
in het hart, maar ook, boven haaren mouw, dit Klaagversje
ceilikt:
cellikt:
" Het moet God zijn gd/aagd,
" Dat ik
",edllw~ en tIlaagt
maagt I"
"
ilr ben wedllwc
Geevende hier mede haare liefde voor, en hartenleed
h:menleed over
den dood van E DDUUAR
A R D. te kennen. Met geen Vorst, van
Gelderfchen
Gelder(chen bloede, wiJde
wilde zij vervolgens in den Echt treeden ,
maar verbond zig met den Jongen WILLEM VAN GULIK,
EDUARD.
hier toe gege.
Neef van Hertog E
D U A R D. REINALD,
REI NAr. D, die tot hiertoe
vangen hadt gezeten. werd ontnagen,
onrflagen, en in zijne waardigheid
herfield.
herIleid.
Zie l'PON
TA
N us, Ge/derfde
0 NT
AN
Gelderfde Gefclziedmisfen
Gefcltiedtnisfen ..tIl. Deel, fol. 125 - 148. Vos SI
SlU
us,
s, Jaar.
Jaar..
;~eken,
Joeken , p. +27, +28, 4112,9, 433 eu
el) 434.

DU
R D, bijgenaamd L
LAB
AN G B EE N, de eerlle
eerfte van
VAn dietS
di el1
ED
UA R
Daam, onder de Koningen van Engellmd,
Engeltmd, volgde zijnen Vader
HEN IJ RIl:
HEN
R 11: DEN
DEN IV, in het Jaar 127!J,
127!l, en regeerde tot in het
Jaar 1307.
1307,. Wat zijn Rijksbefiier
Rijksbellier aangaat, 'er word van hem ge.
llommoedig
oedig Vorst; doch al te
tuigd, dat hij was een wijs en fiOlltlll
wreed en bloeddorfiig tegen zijne Vijanden. F LOR 1lSD
S DE
R V,
die. ten tijde zijner R~eerillge, den Graaflijken zetel van Holdie,
I/md bezat, drong zeet diep in de gunst
gU!lst van E D U
'Er is
lanti
U AR. D.
nog eeu
een brief voorhanden, van Graave F L 0 11Il 1I S aan Koning
El)
Eli U A
AR
& 1>,
D, waarbij hij deu
den Konin~ kennis geeft van zijne
overover·

Ilo
IIO

E D U A R D DEr.
DEI.
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ontdekidcg
overwinning op de Westfriezen ; als mede van de olltdekidcg
van het Lijk zijns Vaders,
Vaders. gefchreeven in het Jaar 1282.
I!282. Ter
bevorderinge van den Koophandel, waar van de Engelfche
Engeliche lPoI.
IYo/.
Ie geenzins de geringfl:e
geringll:e tak was, zogt F I. 0 RIS
te
RIS zig meer en
meer met E D U AR D te verbinden. Hoe -vlijtig
vlijtig hij hier van zijn
werk maakte,
maakte. het verfchil tusfchen de Engeifchen en Neder.
on1l:aan, wai,
war;, echter, de oorzaak
landers, in het Jaar 1274,
74. onfiaan,
U A Il
R D den uitvoer der wolle,
wOlle, op dien tijd, uit zijn
dat E D 11
Rijk had doen verbieden; waardoor de Hollrmdfche
Hol/ondlche weverijen
genoegzaam fiil fionden. De Zuuwen,
Zeeuwen, om de Engelfchw
Engelfchm dit
nadeel betaald te zetten, namen veele van hunne fchepen weg;
naueel
waartOe de Oorlog.
waanoe
Oorlog, tusfchen de Engelfehen en Vlamingen
Flamingen ,
gelegenheid gaf. F LOB 1IS,
S, om het nadeel te voorkoomen.
voorkoomen, 't
welk hier uit volgen moest, boodt, geduurende den tijd van
twee
t\':ee Jaaren, de E/1gelfchen
Enge/reken den vrijen handel in zijne landen
Engeland werden
aan, mids de Hollanders en Zeeuwen ook in EHgeland
toegelaaten. Hoe
veele moeite Graaf F L 0 II
Hoe._veelc
Il 1I s ook aanwendde,
't liep, nogthans, aan tot in het Jaar 1280.
1280, eer de Zeeuwen vrijheid kreegen om in Engeland te handelen. Niet alleen werden de
verCchiIleu in dat Jaar beflist,
beOist, maar
~aar ook eene onderhandeling aan·
aanvcrCchilleu
ARD
D l!: NI,
E N P,
J7,
gevangen, tusfchcn
gevangen.
tusfchen E D U
uA
U DEN
I, en F LOR
LOR. 1lSD
S DEN
overeen Huwelijk, tllsfchen
overeenHuweIijk,
tusfchen A
A LPIIONSUS,
LPHONSUS, Zoon van den Koning, en MARGARIi:ET,
MARGARL:ET, 's Graaven Dogter. In
Jn de maandJulij van het Jaar 128 I, werd aan E D U All D de voorwaarde voorge!leld. waarop F LOR I s zig to
tO t de voltrekking verbond, zo
getl:eld.
nogter tot huwbaare Jaaren zou gelwomen zijn. De
dra zijne Dogter
a: T zou de
hoofdzaaklijke inhoud was
wai deeze: Aan MAR G A R 11nET
keuz~ des Konings.
Konings,
helft der Landen van Graave F LOR IS, ter keuza
ten Huwelijk gegeeven worden, en
cn indien de Graaf zonder
Zoonen overleed, zou zij alles erven; ingevalIe hem meer
Dochters
DQchters overleefden, zou deEze,
dec ze , uit de nalaatenfèhap
nalaaten!èhap van F LO·
LOll.
~ 1IS,
s, door Koning E D l' A ltIt D, een behoorlijke bruidfchat
worden toegelegd
Gemaalin van
Ook :ou
~ou BE A TRI
TRI x, de Gemaalill
F LOR 1 S,
s. na zijnen dood.
dood, door den Koning, van gelloegzaagenoegzllavoltrekking van
me inkomfien moeten voorzien worden. Na de VOltrekking
Huwelijk. zouden ALP H 0 N sus en lid
AR G ARE l!:
T terhet Huwelijk,
MAR
ETter·
fiond
gelleld worden van zulk een
fl:ond in het bezit geHeld
ecn gedeelte Lands,
als de Koning zoude goedvinden, waar onder ook ficrke
fierke Ste·
Ste.
,kn,
llen,

E D U A R D
0 DEI.
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den, Sloten en andere vastigheden zouden begreepen zijn; van
dt., inkomfien zou blijven trekken tot
welke, echter. F LOlt
L 0 Itl1 S dl'
:lan
llierf, terwijl zijne Kin·
aan zijnen dood toe. Indien de Graaf fiierf,
Kinderep
Regeerillg te aanvaarden,
dereJl nog te jong waren, om eenige Regeering
bemer doen waarneemen.
zou
zOU de Koning, midlerwijl, 's Lands,
Lands. befiier
Het Ht1welijk
Hl1welijk voltrokken, en de keuze van de helft des L2nds
L~nds
gefchied zijnde, zou het
zjjnen Zoon,
h~t den KOl1lng
KOl1/1lg vrij {laan, zijnen
niet alleen in deeze, maar ook in de andere helft des Lands,
door de Edelen en de goede gemeente der S'.eden,
St,eden, te doen hul.
digen, en den inhoud van dit verdrag door hen doen bevestigen. Verder verbond zich Graaf F LOR
LOR lSD E V, al zijn ver.
mogen te zullen aanwenden, om het ook door den Roomseh.
RoomschKoning,
Koning , of ten minflen door de Rijksvorfien,
Rijksvorften, te doen bekrag.
tigen. en wijders alle zekerheid te geeven, welke de Koning
tigen,
vorderde, of voor zijne gerustheid llodigoordeelde.
nodig oordeelde. Indien,
vorderde.
echter, de wetten en gewoonten dezer Landen niet gedoo~
gedoog~•
iland greep, zou
.den, dat deeze overeen komst, voor altoos, fialld
alles wat 'er beloofd was. voor ongedaan gehouden worden.
Duidelijk bemerkt de Leezer,
Leezer I dat door de laatstgemelde voor.
waarde, het g:unfche
gaJ'ltfche verb,ond ont~enuwd
oDt~enuwd werd; om reden,
dar Doch wetten, noch.
noch _gewoonten, noch Edelen, noch de
dat
voorkennis het g~.
Gemeente der goede Steden.
Steden, zonder wier voorktmnis
l100tcn was, konden fiemmen
flemmen in de hekrachtiging van hetzelve,
1100ten
veel minder noch in
iu de huldiging
huldigir:g van ALP HO
H 0 N sus. Doch,
Doch.
dit. werd dit verdrag kragteloas
kragteloos gemaakt,
gema:lkt, om dat
behalven dit,
B l!
ZOOI1 baarde, naderhand bekend
IJ: A T lt I X, F LOR IS
r s eenen Zoon
naam van Graaf JAN, die hem opvolgde in het
onder den n:lam
be'vind. Terwijl nog, in het Jaar 1284. over het
Graaflijk bewind.
MAR
R GAlt
GA R. EET.
EET, te Haarlem.
Haarlem, gehandeld werd,
Huwelijk van Mil
bedarft l'F LOR IS, die volfirekt
vol!1rekt fcheen beflooten te hebben,
hebben.
beda~t
zig met E u u .A. R n te verbinden, de voorflagen van een Hu.
welijk, tusfchen
tusfchell dft
dIt Kind en eene Dogter des Konings van En.
{eland.
~elanJ.
Om dit tot fiand
fi:md te brengen, zond E D U A R D zijne
gezanten herwaards. Op den 12
I2 Augustus werd men het eens,
dat Graaf F LL 0 nIS, aan ziine Dogter lil
MAR
AR G
GA
.... Rl!
RI! ET,
ET. zou ten
Huwelijk geeven, honderd duizend ponden zwarten Tournois;
voor welke fomme een vierde gedeelte'
gedeelte van het Holla11llfohe
Holla11l1fche
~oude verpand blijven,
Graaffchap, ter keuze van den Koning, zoude
tot

JU
I.U

EDUARD

DE

i.
1.

tot dat de Graaf, of zijne nakomelingen, die fomme, op éénen dag-,
dag, zouden kunnen aHeggen.
a1>leggen. 's
'5 Graaven Zoon, JAN,
zou onder het oog des Koning opgevoed, en zo dra hij tor
tot Jaa.
ren zou gekoomen zijn, aan eene van 's Konings Dogteren uit·
geh
gehuwd
uwd wordelt:
wordeH: wanneer Graaf F LOR IS
1 S , aan de Prinfesfe.
Prinfesfe,
4000
40 00 , en aan zijnen Zoon 6000 ponden Tournois, Jaarlijks.
::Wu'
zou toeleggen. Indien JAN zonder Kinderen overleedt
overleedt,, zouden
A LP H 0 N sus en MARGAREET
MAR G ARE ET verfierven.
zijne Landen op ALPHONSUS
De dood was de oorzaak, dat het laarlle
laatlle Artikel niet kon volvol·
brugt
AugUSttlSI284,
bragt worden; ALPHONSUS overleed, den 19 Augusmslz84,
in den Ouderdom van elf Jaaren, en M A I. G ARE E T eenige Jaa.
FLORIS
rcn laater, nog 'Vóór
vóór haaren Vader. E DUAIlD
D U A Jl. D en F
LOR IS
werden dus genoodzaakt, ten
ren opzigte van her
het Huwelijk van
Graavc JAN, eene andere verbintenis aantegaan, of ten minfien
van het gemaakte verdrag merklijk te verande·
de VOOf''\
voor" aarden 1'an
nm.
E·
ren. In de maand April des volgenden Jaars, werden ST EVEN, Deken der Utrechtfch, Kerk, Ridder G I!:
I': R U I T V A N
WATERtNGIlN,
Kerkelijke. ten
tendieneinde,
WATI!:RtNGEN, en SIMON, een Kerke!ijke,
dien einde ,
naar Erlgeland gezonden, en de voorwaarden, te HaaT/em.
Haarlem.
reeds berllamd,
beraamd, te .London
London in dezer voege veranderd.
F LOR I S huwt zijnen Zoon.
Zoon, JAN, uit aan ELI ZA.
Graaf FLORIS
BET H, Dogter van Koning E D U A
A R D, om 5°,000
50, 000 ponden
Tournois. hem door den Koning te betaaien : te weezwarten Tournois,
ten.
ten, lien
tien duizend ponden.
ponden, wanneer JAN.
JAN, voor dat hij den ou·
derdom van zeven Jaaren zal bereikt hebben.
hebben, naar Enge/ani
EngelantI
word gezonden; tien duizend ponden. wanneer hij zeven Jaa.
cie overige dertig duizend pon·
pon.
ren oud zal geworden zijn; en àe
den,
elen, bij de voltrekking van het Huwelijk. De Graaf moet dan
Bluid
uid eenen Bruidfchat van zes duizend ponden, en aan
aan de 131
beiden 10,
Ia, 000 ponden zwanen Tourt1ois,
Tournois. tot hun onderhoud,
uickeeren,
toeleggen. De Graaf zal het omfangen geld moeten uitkeeren.
JiN
Il L I Z kB
Ti TH, vóór de voltrekking van het
ingevalIe 11
N of RL
A-Il E
Huwelijk, fierve. I!ldien
Huwelijk.
l!1dil:!l1 vervolgens Graaf F 1.0 RIS
RIS 1terft,
fierft. en
RAnaa hem zijn Zoon, moest aan 's Graaven Weduwe, BBEA.
TRIX
wordc~1 toegelegd. Stierf JAN of Il
T RIX 8000
Rooo ponctcn
ponden worde!1
E LIZA BET
JS ET H, naa de voltrekking van het Huwelijk, zonder Kin.
Kin_
deren, dan moest F LORI
L 0 RISS de helft der ontvangene
50.000
omvangene 5°,
000
ponpon·

E D U A R D,

D E
l!!

J.
I.
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ponden uitkeeren, en aan I~ Lr
LI ZA
Z AB
a It TH, indier. zij overbleef
overbleef,.~
den Bruidfchat
Bruidl'cftat laa ten behouden.
Doch de Koning keert niets uit, indien zij beiden zonzon·
der Kinderen overlijden; en blijft 'er een Kind na, 't
'e
n:llaatenlèhap,
fierft, vóór het bekoomen van zijns Vaders nalaatenlèhap.
welk flerft,
LOR I S
5 de helft der 5°,°00
5°,000 ponden
ook in dit geval moet F LOB.
uitkeeren.
Sterft een van beiden, vóór het voltrekken van het Huwelijk ,
dan zal men, op gelijken voet, een Huwelijk fluiten, tusfchen
den overgebleevene en een ander Kind, van den Koning, of valt
vaa
den Graave.
Tot naakoming van dit verdrag, fielde
ilelde F LOR. IJ S alle zijne
Paus,
roerende en onroerende goederen onder bedwang van den Paus.
aan wiens Ban hij zig daarbij onderwierp. Ook bewilligde
hij, dat de Koning van Engeland,
Engeland J de Graaf van I',aanderen
J7lnnnderen
en Hertog van Brabant,
Brabant. hem en de ingezeetenen van HoI/at/iJ
HollallJ
Zuland, Edelen, Knaapen.
Kllaapen J Geefl:elijken.
Geeftelijk"n. Gemeenten en
en Zeeland,
bekommeren en aantasten, tot
bijzondere Perfoonen, mogten bekommereIl
dat aan het verdrag i':OU
EOU vóldaan zijn.
De Landzaaten,
Landzaaten) zo even genoemd, of zo veelen uit dezelven,.
dezelven~
als de Koning daar toe zou kiezen,
kiezen. moesten zig voor de onder.
houdinge daarvan verbinden •• Dit alles werd, door E D U AR D
en .,, LOR I SJ
5, plegti 6 bezwooren. F LOR I s leide den Eed af.
op den 2 van Oétober van het Jaar J 285, in tegenwoordigheid
El1gelfchm Gezant Mr. TH 0 M A S5 50
S 0 DEN T H ()
Cl N •,
van den Engel[chm
en van de Edelen A L B REG
R E () T V A N VOO
voo R NEen GE R RIT"
ft. IT " A N
WATRRINGJ:N,
WAT R RIN GEN, van Mr. GERRARD
GE R B. A R D VAN
V A N LEIDEN,
LEI DEN, en
beflag kreeg.
veele anderen; waar mede dit verdrag zijn volle l>enag
Het Huwelijk, echter, gelijk vervolgens nader zal blijken,
werd eerst voltrokken naa den dood van Graave F L 0 II" 1IS.
S.
vClrdrag werd getrouw nagekoomen, en de
Het bovengemelde vordrag
vriendfchllp,
vriendfchtlp, tusfchen
rusfchen Er/ge/and
Engdand en Holland,
Holltlnd, wa5
was befienjig
beClen jig ,tot
, tot
in het Jaar 129°.
1290. Jonker JAN was, kort na dat het getroffen
meeClen tijd verver.
was, gezonden naar
n~ar Engeland. alwaar hij den meefien
hij,t voor een korten tijd, eenen
toefde; flegts eenmaal deedt hij
beClemden tijd betaalde II.
keer naar Holland. Op den befiemden
Jf. D U A R D
J)
vriendfch~p
de beloofde penningen aau Graave F LOR 1 S.
s. De vriendfchap
fcheen daar door niet te zullen gebroken worden. Men beo

XIII.

DP.!L.
DJJ:fL.

H

gun·

IJ;.

~
:t

nu

AR
AR D D
D I I.

luntligde
lunfiigde elkander. over en weder, in den Koophandel. Om
nog
nol duidelijker blijken van zijne I;enegenheid te geeven, deed
l!D
l' AR D den StIlpel
S{~pel der Engtlfcht
Et/gelicht Wolle te DDrdt'eeht
Dordrecht pl~atzen,
l!
D ('
plaatzen,
lijd, een fierke handel werd gedreeven. DaarDaar·
alwaar, ten deezen rijd,
hij. aan de Hollanders
Hollande,'s en Zeeuwen, groote
enboven vergunde hij,
voordeel en in zijn Rijk. De gefchillen. welke, nu en dan,
tUifehen
tUifchen de Kooplieden, onllonden, werde:!
werde:1 fpoedig uit àen
gebroken. door
weg geruimd. Zelfs werd de vriendfchap
vricndfchap niet gebroken,
den twist om den Schot/ehen 1hroon,
ThrooD, in den Jllare
Jaare I!l97"
1291., op
welken Graaf Ft
F LOR
1 S insgeliil\s
0 1t 1$
het oog gehad hadt.
Doch de Oorlog, welken Gr:l:lf , L 0 ft 1IS,
s, drie Jaaren daarna t
tegen de Plaminglfl
Plamingm voerde. veroorzaakte eene verkoeling van
v:ln
vriendfchap tusfchen hem en den Koning. F LOR I!I
IS verzogt
D, die.
die, onder verfcheiden vooreenigen bijfiand van E D IJ AAR~ D)
wendzeIs , hem denzelven weigerden: hoewel de waare reden
was. dat J:Jt D U AA!Il D gaarne zou ,ezien hebben, dat G titJ I D 0 vaa
va.
Plaanderen zig met hem tegen Frllnlcrijlc verbond; waarin hij
wel voorza~.
voorzal: , niet te zullen (Jagen,
flagen, indien hij aan het verwek
r LOR
I s voldeedt. Om hier in te beter zijn oogmerk te
van PLO
RIS
E D U AR D een Huwelijk tusfchen zijnen Zoon,
naot EDUARD
bereiken, lI@ot
Prins EDUARD, en FIlIPPE,
FIllPPE, Dogter van GUIDU van
Y!oontleren.
noot/tieren. Hij verplaatfie den Stapel der Etigel[,he WoUe.
Wolle.
van Dordrecht, gedeelteliîk
gedeelteliik naar Brugge in I/taanderen.
f/!ao1Jderen, en
gededtelijk naar Mee7lelen
MeeTleIen in Brabant Dit hadt ten gev[,lge,
,ededtelijk
gevr,lge,
J71amingen zig op het naauwst verbonden:
dat de Engt!Jclten
Engtlfclten en Plamingen
iets, het welk F LOR IS niet dan mei den uiterilen
uiterfien weerzin
Heer .IJAN
A N V A !f
kon aanfchouwen. E D \JU A lin D zond, in de daad,
daad. Heer
l'f
X U IK •, die in Enge/felien dienst was, naar Holland, om de
gefchillen in der minne bij te leggen; doen
doch dit was van geen
R D. wegens het na'
gevolg. F LOR IS,
IS. verbitterd op E D U A
AR.
Wolle, aan
hij, door het verleggen van den Stapel
deel, welk hij.
StIlpel der Wolle.
den Koophandel en de Tollen deedt, zogt gelegenheid, om met hem
bern gegeeven , door F 1I LIP s,
ce breeken. Deeze werd hem
s. Koning
van Franlcri;lc,
deed! nodi.
vin
Franlcrijlc. die hem tot een onderling verbond deedt
@en
den,
gen Spoedig liet F LOR I s zig daar toe overhaal en ; op den
1)
Jtlluarij vIn
van het Jaar 11296
!!96 werd het te PlIrijs gefloren. KORing
J_nuarij
KOl\fllg
E r t; AR D badt daar van geen berige
berigt ontvaogen.
ontvangen, of hij ~rd
Er
~d in
in
~ramfchap te~n den Graaf ontaokeu, en deedt, in de eerne hitGramfchap
hit·
te

E D U AR D

1'DEI.
1 E I.

IIS

ce van dezelve.
dezelve, Graa\'e
Graave F L 0 Rl
Jat hij zijnen Z~on
nISS w,ten,
w~ten, dot
Z~()n
in begteni.
begleni. ;oude
~oude houtien
h(Juden,, inrlim
inrlien het !emaakte verhond niet Ylrhrolrm
homt
v,rbr()/rm werrl.
werd. F LOR 1 S antwoordde.
antwoordde, daarop-,
daarop.,
JAN

rlnt
dIS K()nings
rlat zijn Zoon in de magt ti,s
Konings wns,
was. welke
flt/k.e denzelven

naar 'Welgeyallen
nI/IJl'
welgeyallen kon bthnndelen.
b,handelen. zonder
zllndtr dllt
dat zulks,
zullrs • in ie ge ..
110mene 1/llll/tregt/en,
zDude manken.
maatregelen, veriWriering
verandeting z~ude
maaken. Van toen
af meent men,
men. nam B D U A Il.R D het befluit, om zig, met list of
àoor
door geweld, van Graave FLORIS
F LOlt IS te verzekeren, en dat JonVad~rs omtrent
ker JAN, ziende de onverfchilligheid zijns Vadf;:rs
hem, zig daartegen
daarregen niet zou verzet hebben. Op het Art. l' LOR
L 0 It 11
lil
DE V, zullen wij omflandig moeten fpreeken, van de wijze.
op welke hij gevangen genomen en
eu vermoord werd; hier
moeten wij alleen verhaaien
verhaaIen , hoe E D U A.
A aD,
D, naa 's Graaven
dood, zig gedroeg.
In de verwarring, door dit geval veroorzaakt, zogeen
zogten eenige
Edelen, terwijl Jonker JAN
J A ti zig in Engeland bevondt.
bevondt, en nog
naauwlijks den Ouderdom van vijftien Jaaren bereikt hadt,
hadt. de
Voogdijfchap over hem,
A N van
vtln ,Aven'nes,
hem. voor]
voor JAN
Aven'nes, te verzekeren. Van 's Graaven dood gaf men terflond kennis aan
lIan
EDUA
A R D.
D, met verzoek, dat hij den Jongen Gruf,
Graaf, ten fpoedigfie,
berwaards zenden. en doen verzeilen
verzeIlen van
digUe, wilde herwaards
eenige manfchap:
man[chap: op dat de vijanden, die zijnen Vader haddell
hadden
eeuige
ovtrvaIlen, en
ell op gelijke wijze mogten
omgebragt, hem niet overvallen,
A J. D draalde niet om Jonker JAN in
overmeesteren. E D U Alt
het bewind te !lellen.
nellen. Zijn Huwelijk was tot nog toe niet vol·
vol.
trokken. Zijne Moeder was, voor eenige weinige maanden,
het ander , fpoed
overleeden ; reden genoeg dat, met het een en hetande!,
weberei~els, zo veel
moest gemaakt worden. Om de noodige toebereidzels,
mogelijk, te verhaasten, zond de Koning Gezanten naar Hol.
Holland,
IfZnd. met verzoek, dat, uit ieder der 'f'oornaamfle
~oornaamfle Landfire.
Landfireken, ten minfl:en
minflen drie Edelen, en uit ieder der goede Steden.
Steden,
ren min.Oen
mannen. tegen
tegelt St. Maartensdag , (I I No·
minDen twee mannen,
November) eerstkomende, naar EngeJ:11Iti
vembe.r)
Engel:1fttl zouden worden afge·
afgeErfgenallm van
zollden, om met JAN van Holland, Zoon en Erfgenaam
Graave J'Y L OR I s, over het voltiekken
eer
Gr.ave
volt~ekken van zijn Huwelijk, (er
~erbond, eertijds door wijlen zijnen
zjjnen VaVa·
bevestiginge van het verbond,
geiloten, en ovtr
over den toe!l:and
weiland dezer Lalden,
La.den, te handelen,.
handelen.
der geDoten,
H2
1)
D

1I6
Il6

DU AR D

D:t
D ~

I.

De El1gdfche
El1g'dfche Gezanten, herwaarts gekoomen, werden fpoe·
fpoemt!t afgevaardigden uit de Edelen en Steden, te rug ge'
gedig, met
zonden.
Deze Afgevaardigden werden aldaar, een geruimen tijd, opge.
houden, geduurende welken verfcheiden gewigtige zaaken, den
dea
Lande betreffende. verhandeld werden. Het Huwelijk van JonJ A ~ werd voltrokken, den 7 }anuarij
I29H
ker JA:S
Janu~rij van het Jaar 129H
waarna de Koning',
Koning, aan zijnen Schoonzoon, betaalde ,de 30000
zwarten Tournols
TOUrDOIS,, bij het verbond, met F
F LOR I S gema:.tkt,
gemaltkt,
bedon~en. Te gelijk benoemde hij [Wte
tw,:e perfoonen, REM 0 N 00
P
P!
t R lt
II ERen Rl
R [ eH
C fI A
A [(
l\ 0
D DE H A
A VER IN
I N G,
G. om de Morgeng&"
Morgenga·
ve van !looo
8000 ponden, aan de Gravinne JaarlijKS toegeleid , ia
in
Holland in te vorderen, Uit de inkomflen
inkomllen der Graaflijke Lande.
rijen,
rijen. Rosfchcn
Rosfchen eu :mdere goederen, in den lloge,
/lage, en door het
gantfche Lánd, tusfchen de Maas en de Zijpe geleegen , indien
dezelve zo verre konden {hekken:
flrt~kken: doch Ül~evalle
in~evaJle zij niet toewarea. ujt andere Graaflijke goederen. Graaf JAN
reikende waren.
moest, vóór zijn vertrek, zijnen Schoonvader, bij Eede, be·
moe$t,
beFERlIIEJl
)ooven, bij zijne komst in Holland, FE
looven.
R NE R enHhVERING
en H II V J! RIN G
tot zijne
zjjne geheime Raaden te zullt!n
zull!:!n aanl1ellen,
aanllellen , en nimmer tegen hunnen Raad handelen (wat kan men eenenJongding
eenen Jongeling van die, en
zelfs van meerderjaaren, niet al doen belooven?) dan met kennÏi
kennÏJ en
toellemming zijns
Zijns Schoonvaders. Ook verbond hij zig, de gefchiJlen,
loeftemming
gefchillen,
tHsfchen de Hol/anders
Hollanders en Plamingm,
P/amingm, aan de uitfpraak dei
Konings te zullen laaten.
lanen. Uit alle 't welk duidelijk blijkt, dat
lt
:E D U A R D het gezag zig volkomen aanmatigde; en gewisfelijk
zou hij daar van,
van. voor zig zelven , een nuttig gebruik gege"
maakt
N de bekwaamheid hadt bezee.
madkt hebben, indien Graaf J!.
JAN
ten. om hem meer in de haud
hand te werken. Maar zijne lafhartigheid, en het korte tijdperk der Regeeringe, fneeden
fne.eden E.E D U A R D
daartoe de gelegenheid af. JAN
JAN overleed, den 10 November
1299,
I299, zonder, bij de Jonge Gravinne ELI
ELIZABETH,Kinderen
ZA BET H , Kinderen
nrwekt te hebben. Zij bleef nog ruim twee Jaaren in Hol/and:
Holland:
niet om eenig deel, welk zij un
1311 de Regeering hadt, m"ar
m.,ar om
de inkomften
inkom!l:en lBagtig
raagrig te worden.
worden, die haar, bij Huwelijksvoorwaar·
HuweliJksvoorwaar~
de, waren
waten toegeleid • ell
en niet voldaan werden vÓÓr het Jaar
1302. Zo !olra
IiIra zij deeze ontvangen had"
had~, keerde zij naar EIIElIge.
g~.
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It,
ti, EnUARD
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IJ?
It?

E,'and
geland te rug. De invloed, welken

D U .A
A R DDR
ED
D Dit I,
I. op
het hemer
bemer dezer Landen, hadt gehad, nam hier mede een
einde..•
einde
LAR RE IJ en HUME,
PI u ME, HiJl(Jri~
Zie LARREIJ
Hi/ltJrie vlln Enland. M ELI SST
SST 0 K E in F LOR
LOR lSD
ISO E
V en JAN DEI.
D E I~ Ylldr:rI.
Ylldr;d. 11ifl.
11i/l. lIl.
Deel, enz.

m.

EnUARD
EDUARD DE lIl, bijgenaa:nd WINDSOR, volgde zijnen
Vader op den Throon van Engeland. Dewijl hij, op het
oogenblik,
oogenblik. als zijn Vader van de Kroon beroofd werd,
werd. flegts
14 Jaaren oud was, werd hij gefield onder de Voogdijfchap van
L LA, van den Graave lof
lef 0 RTl 14
.M ERen
zijne Moeder I S AllE L
den Bisfchop van Hereford.
Here/ord. Van hunne verrigtingen,
verrigtiogen, als geene
betrekking hebbende tot deze Landen, zullen wij hier niet
wc den tijd, toen EE DD U AR DD zelve
fpreeken, maar ons
oos bepaalen Wt
de Regeering aanvaardde; zonder ook daarbij gewag te maaken
yan zijnen luijg
aan/lagen,, om
krijg tegen de Schotten,
Schot/en, of van zijne aanflagen
zig als Koning van Frankrijk te
re doen erkennen. Wij bepaal
en
bepaalen
betreffen. Het
ons alleen tot die zaaken, welke ons Vaderland betrelfen.
geen hier, in de eerlle
eerfl:e p1aats,
plaats, onze opmerking verdient, is,
dat EE D U A
A RD
D DE lIl, door hulp van Hol/and,
Holland, op dl!n
dl:n
Throon zijns Vaders werd geplaatst.
Naa dat EE D
D U AR
A R D DE Il, zo om zijne onbekwaamheid tOt
de Regeering, als om het verkiezen van flegte Raadslulden , en
de crouwloosheid
trouwloosheid der Koninginne,
KOllinginlle, zig gevangen hadt moeten
geeven, was zijne Gemalin II S A
A BEL LA, in het Jaar 1326,
vvergefioken naar Frankrijk, onder voorwendzei om bij haaren
Broeder, Koning KAR E L
L DEN
DEN IV, voorhaaren
voor ·haaren Gemáal eene
lUet oogmerk,
verzoening te bewerken; doch, in de daad, 111et
om, met raad en hulp van haaren Broeder, zig van den
Throon van Engdand
u.
Engdllnd te verzekeren voor haaren Zoon ER D U.
AR D, die, onder zeker voorwendzei. insgelijks naar Frank·
f'ijk was gezonden. Koning KAR EL begunfiigde
begunlligde heimelijk
haare oogmerken, en
eu beloofde, haar, onder de hand, met de
'Wapenen
L LA,
LA, iemand
\Vapenen te zullen onderfieunen. Doch I S AllE L
iemaöJd
fchrooIJlde openlijk uittekomen , dat hij
verlangende, die niet fchrooIJ:de
kaar
H 3
haar

118

E D U
uAR D

»E IU.
Hl.

wai, keerde zig tot Graaf WIL L E M D EN LH.
haar gunfiig was,
UI,
fBi
die zig toen aall
Uil het Hof van IC A RoE
u: L DE N IV onthield. fIij
was aan haar vermaagfchapt,
WIS
vennaagfchapt, als zijnde gehuwd met de Dogrer
Dor;rer
van Fa/o;s,
Falois, Broeder van haaren Vader F II LIP S,
S,
van Itft ARE L "lIn
bijgenaamd de Schoone. Om evenwel WIL L
L E M nog vaster
msaan zig te verbinden, floeg zij hem een Huwelijk voor, tosfchen den jongen E D U A R D elt
en '8
's Graavtn
Graaven Dogter F I LIP PA;
met kleine moeite liet WIL L E M zig Jaartoe
.laartoe overhaalen. Wei.
Weinig baatte het, dat Koning E D U A RRD zijnen Zoone ernfiig
erntlig verbadt, in geene voorflagen van dien kam, zonder
z01Jder zijne
boden b.dt,
intelaaten. KAR E L DE IV, niet voorziende,
.bewilliging, zig imelaaten.
en , en, zig niet als een
welk een keer de zaaken zouden neem
neeIDen,
openbaaren vijand tegen E D U A RRD willende aan/teIlen,
aanfi:eUen, gebood
-zijne
~ijne Zuster, zo ras dit verbond gefloten was, zijn Rijk te ver.
baten. Van den Jongen E D U A II
R D verzeld, begaf zij zig eerst
eerSt
luten.
Hol/tlntl, alwaar GraAf
Graaf W !LILo
naar Yalencijn,
PII/eneiin, en van daar naar Hollllnd,
L l!: 1\1
benden badt bijeen gebragt , om de Koningin
M vast eellige bcnden
BoltulHe, die,
vaar E7geltentl
Daar
Evge/llnrJ te geleiden. JA N, Koning van Bohee",e,
h~t Jaar 1326,
Gr.aaf WIL L E M, zeer Mauw
naauw vereenigd
in h!!t
J 326, met Cruf
was, bewoog eenige Duitfche
Duit/de Ridders, om derwaarts over te
fteeken. De Graaf onthaalde de Koningin, eenigen tijd, bin.
fieeken.
AR
R D en
nen Dordrecht, alwaar de ondertrouw, tusfchen E D u A
., II LIP PE
PI: ,• gefchiedde, en deed baar vervolgens, van zijnen
Broeder, JAN van 'Beaumont,
Beaumont, verzeld, in den Brie!
te Scheep
Brielte
Droeder,
caan.
Caan. Kort na haare overkomst, noodzaakte zij huren
haaren Gemaal~
afteltaan. In het Jaar J3tR, werd
de Kroon aan zijnen Zoon afteaaan.
lIet Huwelijk, tus1èhen
tusfchen Koning E D U AR
In, en F I11et
AR D DEN lIl,
L lP PA.
Graafw'I'L
I.
PA, voltrokken. Graaf
W'I'L L
L E M geleidde, in eigen l'erfoon
perroon ,t
~ijne DOlter naar Engt/llnrJ.
Engtlllntl. E D U A
AR
R D Ieidc
lejd~ haar eene Bruidsgave toe van 13000 pondçn zwarten Toumois Jaarlijks.
UA
AR
R D D E IU
lIL met zijnen
In het Jaar 133',
1331, floot E D U
IU, een verbond tegen Frank.
PronkLEM
M DEN lIl,
Schoonvader WIL L
1'ijk; doch 's Graaven onverwagte dood. op den i-; Junij
,-ijk;
-van
voorgevallen, was oorzaak, dat E D U AR
'Yan dit zelfde Jaar voorgevallen.
AR D
'er de vrugten niet \fan
voorgeUeld.
van plukte, welke hij zig had voorgelteld.
Decze fchade trachtte hij te vergoeden, door een
eell ander verbond
Deeze
van onderlinge befcherminge,
befcherminge. welk hij floor,
floot, met zijnen
ras deeze zijzij.
Schoonbroeder, Graaf WIL L E 1\1 DEN IV, zo liS

neg
DeD

E DUAR D

J) K
t
b

III.
lIl.

u,

.en
Vilder WIL L
LE
E)4
f' EN 111,
In, in het Graaflijk bewind. opaen Vider
Jrf I'
was. op cle
L EM
gevolgd was,
tie zelfde voorwaarden, als met Graaf WIL LEW
D lt
1t N IU. Deeze verbondt
verhondt zich bij hetzelve, E D U
D , illdiclI
illdiell
t1 A R D,
van Duitsc.1land
Rij"sftedehouder mogt
hIj Keizer, Koning von
Duitsc/tlantJ of Rij"sfredehouder
bij Haan en helpen met
lllet duizend geharnaste manworden, te ,zullen bijllsan
nen, die,
dienen,
die. op 's Konings k"sten, in Nu/(r
N~tJer • Duitsdlnnd
Duitsc/zlllntJ dienen.
en elk vijftien Florijnfche guldens ter maand zouden trek:\en.
trek:{en.
De Koning.
Koning, daarentegen, zou den Graave doen betaaien ,• twee
guld. ns,
ns. of de waarde van dezelhonderd duizend Florijnfche guld',
ve. gijnde
lijnde dertigdUizend ponden frerlings.
!1:erlings. Indien de Koninjt
ve,
Konin,
Frankriik. of iemant van ziinent wege, den Graave den
van Frankri;lr.
Oorlog aandeed,
allndee"j, zou hij nog ctuiaend
duiaend man, op 's Konings
Wijd,-rs beloofde E D
D U AR
kosten, mogen neernen.
neemen. Wijd~·rs
AR D, ge<!nen
Vrede te zullen flutten,
l1utten, zonder bewilliging
beWilliging van Graave WIL.
L E lIJ;
~; ten mintlen niet, zonder dat dIt verbond in volle kracht
L
verboudt hij
gevangenen, geduu·
hiJ zig, 's Graavcn
GIaa ven gevangenen.
bleeve. 1\ og verbondt
rende den Oorlog, te zullen osren, en 's Graaven Paarden,
die gedood of verminkt
venninkt zouden worden, te betaaIen
betaaien , volgens
de fcbatting
GeitJe,. , en van [funtiflll,n,
fchatting der Graaven Vlln
van Ge/der,
HUHtingtm.
of van twee andere goede mannen, wederzijds te kiezen; ver.
bindende E D u A
A R D daàrvoor
daarvoor zijne
zijDe roerende en onroerende
A R D, op gelijke wijze, zi,
zijt met JA
JAN
lt
goederen. Koning E D U A
DEN IU,
Hl, Hertog van Hrabant,
VorsHrabMn/, en andere Neder1:mdfche
NederlandfcheVorsten.~ verbonden hebbende, frak.
ftak, in den Zomer van het Jaar
ten
1338,
Engeland over naar Anlw~";tn,
Antwerpen, alwaar zijne Bond.
HondJ338. van EngellmtJ
~enooten bij hem hunne opwagtillg
opwagting maakten. Doch het bel1uit,
befluit,
,enoOIen
om F,.snleriik
openlijk aantevallen
aantevallen;~ kreeg zijn volle befl3~
F,·.nltri;1t openlijk.
bel1:14" niet;
Keide Bondgenooten hielden (laande, dat, zonder bevel des Kei'
.zers,
MAR G ARE
ARE ET,
,;ers, dit niet konde gefchieden. Keizerin MAR
Zuster van E D U AR
A R D s EchtgenoOle,
Echtgenoote , en dus ook van Graa.
IlI, wist t~
te bewerken, dat de Keizer beo
ve WILLEM DEN Hl,
DU
R D,
willigde in den voorflag
voorl1ag van Koning E D
t1 A
AR
D, om Frot/kFrank,.ijk, met behulp zijner Bondgenooten.
BOlldgenooten. en Ults
"ijk,
Z~lts van ·t
't Rijk.
Rijk J
'e welk doOI Frllnkrij
Frankrijkk Wil!
wa~ be.
te beoorlogen, en Kamerijk, 't
bel
AR
RD
magtigd, het
he,t zelve weder te ontweldigen. Zelfs E D U A
werd, door den Keizer, zijnen Schoonbroeder, tot Stedehouder
nn het Rijk aangefield, met magt,
mR!!t, om alle de Leden des
IUjks in de Wapenen te brengen. Aag
Graive WIL L
LE
EM.
:Rijks
AaR Gra!ve
M,
H +
of.
was
waJ

UG

E DUAR D

D]I;
D E

III.

was insgelijks, door Keizer L 0 DDEE W Y K, zo veel gezag toe·
toegefiaan. dat fommigen hem als Rijks-Stedehonder
geGaan.
Rijks-Stedehouder hebben aange·
aange.
zien. Doch wij gelooven, dat dit even onzeker is, als het ver.
haal, dat, door Koning E DD U AR DD DEN
DEN lIl, als Rijles.
Rijks - Stede.
bouder, in het Jaar 1339, het Graafichap
Graaflchap Ge/der tot een Herhouder,
togdom zou verheven zijn. Wij ontkennen niet, dat zulks
znlks
in dit Jaar gefchied is;
is j maar de Jlrieven, die l:aar van nog
voorhanden zijn, en van welke
wilke een afTchrift te vinden is, in
het Eerlle
Ge/dersch P/ak(u.tboek,
2EerGe Deel van het Groot Gcldersch
P/akalltboek, fol. J.
J, 7en 3, toonen duidelijk, dat dit gefchied is, door Keizer LL 0DE
DE IV Y 1\11: zei ven •, en niet door zijnen Stedehouder, Koning
:EDVARD
1: D U A RD den IJ
lil.
1. De Brief zelve
zeI ve was gegeeven.
gegeeven, te FrankFrank·
fort
fort,, op den 18 Maart van het Jaar 1339, in het 12 Jaar der
Regeeringe van gemelden Keizer L
Y K.
L 0 DE
DE W Y
Graaf WIL L E M DE
DE IV, in het Jaar
jaar 1345
134-5 , in den firijd te
te~1
gen
geil de Westfrieten
Westfricaen,, ~efneuveld zijnde, en geene Kinderen nalaatende, waren zijne naaste Erfgeuaamen,
Erfgellaamen, zijne Zusters MAr
MAR"
GARE ET, Gemalin van Keizer LODEWYK,
GAREET,
LODEWVK, FILLIPPJ.,GeFILLIPPA,Ge.
malin van EDUARI>
EDUARJ> DEN 111;
lil; ]OHJ.NNA,Gemalinvan
]OHANNA,Gemalinvan W!LWILL"
L ~ M, Graave van Gulik, en ELI Z AB lt
ET
TH:
H: doch ik vermoe.
de. dat de twee laatlle,
laatfle, vóór Graaf WIL
WIL L.J!
L.I! M.
M, overleeden
waren;
wnren; althans blijkt het niet, dat zij eenige aanfpraak op zijne
nalaten[chap gemaakt hebben. M
MAR
Aft G A R II ET.
ET, als de oudfie,
was de naaste geregtigde Erfgenaame tot
tOt het bezit der Graaf.
GraafZeellmd. Dit niettegentlaande,
fchappen Holland en Zecllmd.
niettegenflaande. wendde
E D U AR
AR D, terllond
terflond naa 's Graaven dood,
dood. zijne uiterGe
uiterfie poogingen aan, om een gedeelte van dezelve, voor zijne Gemalin, te verver.
Ilellende eerst JAN
JAN V A N
N 11 E A
AUUM ON T, en daarnaa
zekeren: flellende
OT TOY ANK
ANK U IK,
IK, en andere aan, om daar voor te zorgen,
en over de verdeeling der nalaatenfchap te handelen.
Keif:er
Keil!:er 1. ()f) 0DEE W Y KK draalde insgelijks
in~gelijks niet , om voor de
belangen zijner Gemalinne te waaken. De Graaffchappen HeneFrieslnntl,
gouwen , Holland en Zeeland, en de Heerlijkheid Fries/anti.
wilde bij ah
Dtlitfçhe RIjk
als deelell
deel en van 't Dllitfche
Rijk hebben aa ngemerkt.
ET,
's Landa
Landi ingezetenen verklaarden zig voor MAR G ARE ET,
belov~nde zig meer goeds van het Duitfche Rijk, dan. van
Enge/and Op den J 5 van de Maand Januarij des Jaars
Engeland
1346,
A R GA REE T, door haaren Gemaal,
J346 , werd l\I
I\IA
Gemaal. met de
Graaf-
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DE III,
I1I, EDUARD DE IV.
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Gralffcha~pen Holland en Zeeland, en met d' Heerlijkheid
Friel/andverlijd; en men maakte, hier te lande, allen fpoed, om
haar.
T}~ te huldigen,
haar, en haaren jongtlen
jongfiell Zoon,
ZOOI1, ALn REe H T
voor dat Koning E D U AR D voet in het land kon krijgen. Ook
hadt
badt dit ten gevolge, dat hij, een tijd lang, van zijnen eisch
afzag.
altoos. daar.
daar, van hebben moet(!U
moetf!11
Misfchien zou hij, voor altoos,
afzien, indien niet Vrouw MAR G ARE ET.
ET, door den twist met
haaren
liaaren tweeden Zoon, WIL
W J L L E M, genoodzaakt was geworden.
1350, hulp bij Koning E D U A R D te zoeken, en
in het Jaar 1350.
lInn hem, de Regeering deezer Landen, onder zekere voor.
:lan
waarden, voor een bepaald getal van Jaaren, aftelhan.
afte!faan. Met
haaren
baaren dood nam dit, echter,
ec'hter, een einde, fchoon
[choon hi i bi)
bij zijnen
ooreisch bleef volharden, tot in het Jaar 1361.
1361, wanneer de oor·
log tegen Frankrijk hem noodzaakte, bij Hertog AL
AL B
IJ ER
E RT
HoI/tint{, bijlland te zoeV A N BE IJ ERE N.
N, als Ruwaard van lIolltlnd,
ken; om hem daartoe te eeráer te bewee~
bewee, en, deed hij volkomell
lIffiand
137ï, het veertigamand daar van. Hij overleedt in het Jaar 1377,
ae
fie zijner Regeeringe.

en HUM .E.
E, Hiflorie V4n
vtJn Engeland;
de Hollandfche Kronijken van dien tijd;
raderI.
radert. Hijlor. III Deei.
Deel.

LAR RE Y

E D U AR D DE IV, van dien
dit'u naam, onder de Koningen van
Enge/ani. In het Jaar 1461,
146r, op den 3 Maart,
Maan, werd hij ge
kroond, te Westmunjler.
Westmunjler, ~ls opvolger van zijnen Vader RIeH A R D, welke, in het voorgaande Jaar, in den Slag
WaakeS.lag bij Wadefield, gefneuveld was. Hij regeerde to~ zijnen dood, die
voorviel den 9 April van het Jaar 1483J483. Zie hier het geell
geen
hem en de Nederlanden
gedulilrende zijne Regeering. betreft.
Nederlanden,, gedulolrende
J. naa den dood zijns Vaders F I LIP ;, E N I,
Hertog KAR EL DE
DEI,
de Graaflijke Regeering aanvaard hebbende, bevestigde. op dien
zelfdcn dag, het verbond van onderlinge belcherminge, kort te
zelfden
vooren •, door E D U A
I!. D DEN I V en hem, als Graaf van Char.
All
ChiJl"
lois.
lois, gefloten, en als Hertog van lIourgondien
JJourgofidien bevestigd. Op
verflerkt door een verbond van ondien zelfden dag werd het verf1:erkt
derlinge vriendfch"p. Vervolgens bediende hij zig van de me·
H5
ue-

IU
fU

:r.E

DUA R D

D
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dewerking zijner Moeder. welke l"\ij,
hij. te Brusfd.
Brusfol, met de Engel/du Gezanten, deedt handelen, over 4:en
t;cn vetdrag van KQop.
Koop.
handel,
i 467.• voor
h:mdel, 't weh,
wel~, op den 2+ November
NQvember van
Vlln het Jaar 1467
door K
A !t EL en
den tijd van dertig Jaaren, geflooten,
~eDooten, en <loor
KAlt
E DAR D werd hekrajitigd Alle deel.e
deel,e onderhandelillgen , eeb.
echter, liepen daar op uit, om zig gezamentlijk legen Frankrijk
te verbin;len; len
leu welken einde, op den 14 Februarij van het
lland kwam. Het gevolg hier
'Volgende Jaar, e'en verbond tot
tOt !land
van, was, dat Hertog KAREL Koning LODEWYK DEN XI
tot den vrede noodzaakt!.
noodzaakt«.
In h~t Rijk van E,D (Ju A!t
Alt D, ~ebeurden, in bet Jiar 1470.
1470'
zeer grome
groote veranderingen, door wel.ke
wclke deeze Landen, op
nieuw, in eenen oorlog werden ingewikkeld.
ingewIkkeld. Koning K D U AR D
was de Kroon verCchuldigd
verCehuldigd aan het beleid van Rl C HAR D ,~
Graove "Im
'PIJn Worwi!e,
Warwi/e, die, thans verbitterd op E 0ou
UA
R 0,
Grollve
AR
0 , zij.
zijne uiterfre poogingen aanwendde, om ze hem wederom van 't
hoofd te rukken. De eerfte lP'ond
daartoe was geleid, doot
jp'ond dautoe
het Huwelijk vanE ou AR
A R D met
,. LIZAB ETH
ETH W 00 D W ILL Emet~.
E.
En, inde daad, men moet bekennel) , dat WARWIl[ reden had
om verlloord te zijn op E I) (JU A R D, omdat de Koning zig van
bem bediend had, om een Huwelijk voor hem in FrlJnlcry/e
hem
FrlJn!ery!e te
BONNE VAN
VAN SJlVOYE;
nu dit volkomen
fluiten,
Duiten, met BONNE
SJ\VOYE; doch toen IlU
geklonk~n was, voltrok ED
EO u A n D zijn tIuwelijk
tIuweiijk zo even ge.
gemeld. Naa zijne wederkomst in Engeland, moest WAR
WA Il W I IC
daarenboven den [pijt
verduuren , dat de vrienden der Koain.
fpijt verduuren,
Koninginne.
ginne, boven de zijnen, werden voorgetrokkt:n. L 01).! W Y K DB
Xl ftookte onder ~ez.en
~ezen haat van WAR WIK, en verbondt
verbonde
befluit werd ras genoomen, om Ko.
zig nader met hem. Het beDuit
ning E D U A R D te onuhroonen, en HEli
HE JI D RI K DEiT VI, die
nog in de Tour zat, daar op te. herllellen.
herilellen. Zelf haalde W A RaWIJ[
EI'
u A R D.
D, GE 0 R GE, Hertog van
VOfJ
W I J[ den broeder van ·E
I' U
C/arençe, in zijne belangen over W.ARWIK
Clarençe,
W.ARWIIC en CLARJ!.NCE
voegden lig
zig bij de misnoegden, die in het Hertogdom Jor1:
het hoofd hadden beginnen opte!leeken.
optefteeken. Met het Leger trokken
U AR
zij dat des Konings te gemoete. E D Uil
R D hadt de onvoor.
onvoorzigtigheid, terwIjl men over een vergelijk handelde, zig door
WAR WIK te laaten
hiaten in verzekerilIg
verzekerilJg neemen ; en het was niet dan
bij een onvoorzien geluk, dat hij J kort daarna, zijce giv.n~e-giv.n~eniJ

~ D t1
E
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Tei"fiond daarop
ila~rop zig weder aan het hoofd van
vall
aal1merklijk voor..
zijn Leger gefield hebbende, behaalde hij een aanmerkIijk
deel op R·O. BE
B E R T WEL S , een' der voornaamfie aanhangers
Deeze en CLAltENCJt,
CLAltENCR, begaven zig firaks
llraks
van WARWIK.
Frlflkryk; doch te Calgis
Cal4is,,alwaar
alwaar hij Bevelhebber
te fcheep naar Fnnll<ryk;
WIlS.
CURENCI':
was. weigerden de Burgers hem in te laaten,
laaten. CURENC!:
moest dan wederom Zee kiezen. Onder het zwerven op de.
zelve, beging hij den miiflag,
midlag, dat hij verfcheiden Holland[clze
HolI(md[che en
Zeluw[che Koopvaardijfchepen
Ze,uw[clze
KoopvaardijCchepen wegnam
weg-nam en voortS
voorts in Frank'
t',k
,-yk opbmgt.
opbragt. Ja zelfs de geheele Vloot van Rochel, die in
Holland, Zeeland en Flaanderen
f1aanderen thuis hoorde, werd door
hem bemagtigd. Hertog K A a EL, hier over, zo wel op Frank.
ryk, als op WAR
WARWIK
WIK 'en den Hertog
HertogvanCLAItENCi)
van CLAIENCE) verfioord
verfioord,t
gaf openlijk te kennen , dat hij het aanhouden dir
der Nederland.
Nederlani.
fche fchepen, en het onderlleunen
onderfl:eunen van WAlI.WIK
WAaWIK en CLAIr.NCI':,
CLARliNCI!:,
welke men te HOl1fleur
Honjleur ontvangen
ontvang~n had, als een openbaare Vre"
debreuk befchouwde; doch L 0 D E W YK D R
Tt XI, op dit alles wei.
ilig acht llaande,
Ilaande, deed de Hertog, onder bevel van den Admi.
D RIK
R t K VA
SII: tEN,
L EN. Heere van Ier Veer,
reer, ee.
raaI
H 1i: N D
A NB 0 It S SK
raai HEN
ne Vloot uitrusten; deezen gel
uk. ten het, WI\I.WIK
gelukten
WAI.WIK u'it
uit Zee te
jugeu.
jugeu, en, naa een hevig gevegt op het firinrt
fir.nrt van Norman.
lIijm de Engel[che
Enge/[che fchepen in brand te !l:eeken.
!l:eekeil.
tlijm
:E J) U AR D, door zijne vlugt naar Holland, aan
Naardien lt
...
fvARWIIr
AR WIlt meerder ruimte hadt gegeeven.
gegeeven, verzamelde deeze een
Leger. 't welk, binnen kon,
60, 000 man aangroeide.
kort, tot 60,
lIij fielde
frelde zig aan
IC
llij
alm het hoofd van hetzelve, deedt HEN 0D R [( K
1) EN VI als Koning uitroepen •
, en beval eenen ieder, de wape.
R Doptevatten.
nen tegen E D
D UAa
DOptevatten.
Eo
u Alt
A El 0,
E DU
D, die met een Engelsch fchip en twee
twe~ Holland.
[.he hulken, in allerijl.
[rhe
allerijl, de vlugt genomen hadt, landde, gelijk
Alkmaar, of volgens anderen, op de Reede
eenigen willen, bij 4lkmaflr,
van Texel. lIet eerfie is waarfchijniijkst. om dat men gemeld
vindt, dat de toenmalige Stadhouder vall
van Holland, de Heer
van Gruilhuizen,
Grut'llzuizen, zig
zjg te Alkmaar
Alkm{Jar bevindende, den Koning
beCcltermde
hem,
befcltermde tegen de vervolging der Oosterlingen, die hem.
met drie Vaartuigen,
Vaattuigen , zogteIl
zogten te
re overmeesteren; als mede, dat
de Koning, door gemelden
gemeldeu Stadhouder,
Stadhouder. naar den Haag verzeld •,
tll.
~ll van alle het nodige voorzien werd.
Men voegt 'er nevens,
nevens.
cl:!c
d:lt

lIis
&lis omkwam.

n4
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dat 1!I! D U All
A J. D met zulk een fpoed uit zijn Rijk geweeken was
was,t
dat bij, van alles on'bloot,
on'bJoot, en zelfi geen geld bij zlg
zig hebbeu·
hebbeade, om den Schipper, die hem had overgevoerd, te voldoen,
een rok, met kostbaar bont gevoerd, welken hij
bij aan hadt. uit·
uittrok en voor de vragt in betaaling
betaaIing gaf. Inmiddels had WarWil,...
'Wik, H J!II II~ D RIK DEN VI uit de gevangenis doen koomen
koomen., en
op den Throon van Engeland geplaatst. KAR EL,
E. L, die.
die I door de
komst van E D U A i.J/. D, in geene kleine verwarring was gebragt ,t
hield zig
doch,
2ig als of hij zig de zaak niet wilde aantrekken; doch.
vermids de Hertog zijnen Schoonbroeder.
Schoonbroeder J in Holland, eene
onder1land van
fchuilplaats verleende, en daarenboven eenen onderfiand
500 gouden Schilden ter maand toeleide, was zulks oorzaak
dat de EtJge!fchm
J. WIK, weinig geloof daar
EtJgelfchnf,, en bijzonJer WA 11.
aan floegen.
noegen. Ligt begreepen zij, dat H:,rtog
H"rtog KAR EL, indien
hij zig openlijk voor EE. D U A R D verklaarde,
verklaarde. de vereenigde magten van Frankrijk en Engeland zig op den hals zou haaien, en
daarom alleen zig onverfchillig toonde,
A R D DE IV
toonde. of E D u A
of Hl!;
K DE VI Koning was. Nogthans vondt
H & N D R.
II 1IK
vonde E:n
E D U"
Uil R D
middel,
middRI, den Hertog te overtuigen,
overtuigen. dat La
L 0 D i:
Z W Y K DE XI
voornecmens was, eenen inval in Picardien te doen; dat hij,
voornel:mens
zonder de hulp van Engeland, tegen Frankryk
Frankl'yk niet betland
hefiand
was; dat hij van
v:m daar geenen bijtland
bijfiand had te wagten,
wagten. zo lang
herfield was: want dat HEN D R ~! K en
hij op den throon niet hutleld
WAR WIK no,it zijne vrienden konden worden. Hertog I{
J{ A 1\
L,
lt F.
EL,
zijne eigene overtuiging met deze reden paarende , befloot,
benoot • van
toen of aan, met ernst, doch echter zo bedekt als mogelijk
was, zijnen Schoonbroeder behulpzaam te zijn. In September
van het Jaar 1471, was 'er eeu
een vloot van agttien fchepen, bebeo
naar zijn Rijk
koppen. gereed, om E D U A R D !laar
mand met 10,000 koppen,
over te voeren. Gantsch
Ganrsch onverwagt, zo als het
her zig liet aan.
aanzien, verdween de Kuning.
Koning. De Hertog betoonde zig daarover
daarov.er
ten uiterfl:en
uiterflen verwonderd, en deedt tlraks
firaks een bevel afkondi.
afkondigen.
tlraf.
gen, bij 't welk.
welk, aan een en iegelijk zijner onderdaanen, op firaffe des doods, werd verhooden.
verbood en. hem de behulpzaame hand te
bieden. Midlerwijllandde E D u AR D in Engeland; hier fpeelde
IC
hij niet minder den veinsaard ; hij wendde voor, Hl!.
H Ii N D Rl
RIK:
den Throon te willen laaten behouden, en alleen bezit neemen
lork, als zijnde zijn Vaderlijk Erfgoed.
van het Hertogdom 'lork,

Dock
Doelt

E DU A R D D I

IV, E D U E N.
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Doch ntauwlijks
nlluwlijks hadt hij eenigen aanhang gekreegen
gekreegel1 , of hij
toonde zijne waare bedoeling Naa dat zijn broeder, de Hertog
"an
van Cloren"
CIarenCI,, wederom in zijne belangen getreden was,
was. ver.
fcheen hij" den 11 April, !.linnen
binnen L,nden. De ongelukkige
Jl END R
I I{ werd andermaal van den Throon ge!looten
ge!l:ooten , in de
Rl.lr
Tour gezet,
gezet. en in de maand JJunij
unij omgebragt.
W I1C,
Op den 13 April, trok E D U AR D te velde tegen WAR WIlt,
op welken hij eene volkemene
volkomene overwinning behaalde. WA
W A 11RWIK
W IK fneuvelde in den !l:rijd,
!lrijd, en zijn dood maakte de zegepraal
'Van
van Koning .EP. D U A R D D F. N IV volkomen.
De bOVlmgemelde
bovangemelde Stadhouder van Holland,
Holland. werd,
werd. in het
volgenJe Jaar, voor zijnen dienst, aan den Koning beweezcn,
volgen,le
voortreffelijk beloond. E D U A R D verhief hem tot Graaf van
WinchesIer,
WincheSIer , en gaf hem vrijheid,
vrijheid. het wJpen
wapen van Engeland
in een der hoeken van het zijne te mOien
roOien voeren. Heer
HEN D R
RIJ{
A Nno R s
S S 1t
IJC V IJ.
It L EN,
EN. Heer van ter Yeer,
Yeer. werd
\'ergeeten. Reeds in het voorgaande Jaar,
niet \'érgeeten.
Jaar. WilS
was hij, door
den Koning,
Koning. tot deuelfs Raad en Kamerheer verkooren.
Thans werd de Stad Yeere,
}Teere , met hijzondere
voorr~gten, door
bijzondere voorrigten,
E D U A R D begif.igd.
begifLigd.
E D U A R D, die, tot aan zijnen dood, het ongeftoord bezit
van den Throon behieldt, floot.
nOot. op den 12
I2 van }ulij
Julij des
Jaars 1478, met MAXIMILlAAN
MAXJMILIAAN en MARIA, eeu
een nLuw
Verbond van vrijen Koophandel en Visfcherij,
Visfcherij. tusfchen Ellge.
Etlge_
lona
hwi en deze Gewesten, van gelijken inhoud, als eenige maanmaan.
den te vooren , met de Kwartieren Oostergo en Westergo
/Yestergo.• in
ill
Friesland, tot !land
aaren daarna ging hij
!1:and gebragt was. Vier J
Jaaren
me! den Heer van het Eiland ter
zoortgelijlt
zoortgelijk verdrag aan met
Schtl/ing.
Sclul/ing. Het Verbond van befcherminge met de Neder/tlnNeder/antien,
Jen. tegen Frankr'Jk, bleef iu
in kracht, tot op het overlij.
overlijden van Koning E D U AR D, "'t welk voorvial
voorvicd op den 9 April
des Jaars 14830

Zie

Hij/orie "an
van Enge.
LAR R E Y en B uu ME, Hijlorie
Hijlorit, IV Deel.
l/intl;
}Taderltlndfche Hij/orie,
l/ina; Yarlerlandfche

E D tJ
U EN, een volk, woonagtig tusfchen
msrchen de Loire en Stlöne,
Saöne.
alwaar thans
thanoi het Bisdom .dufun
.dutun is. Zij waren het, die, met

de

:126

E D U E N

7~

E D Z A U.
R. D.

de Euuronen en ,Averntn, de wapenen tegen de Romeilltfl
hadden opgevat; doch,
A !l, met behulp der Bil/a_
doch ~ door CA EZ
E ZAl!.,
Bil/a"jfche benden, beteugeld werden.
"j[che

eerfte van dien naam.
naam, onder de Graaven van
E D Z AR D, de eerfie
OlJs/friesland, was de Zoon en Opvolger van Graav~ u L R 1I go
Hii was getrouwd
Hij
gerrouwd met .EELIZABETH
L I Z A B .E T IJ VAN
V A N RIBERG,
RIB ERG, dusge·
dus ge·
GraafTchap , met een Steedje, in Dztitsclz.
naamd, naar een klein Graaffchap,
DZlitsch.
kind,
tu!fchcn By/eve/d
Innd, aan de Rivier de E(m,
Eent, tusfchen
Byleveld en Lipftad.
LipJlad.
Hoe, en waarom hij in de Groninger Ommelanden
Ommel(Jnden viel; die van
dwong, naa hen verflagen te
Groningen, door hongersnood, dwong.
hebben, de Stad in te ruimen; Stadhouder van den Hertog
van Saxen werd, over het land tusfchen de Lauwer en de Eems
Bems ;
hem
beo
bern den oorlog aandeed, en de overwinning bij den D/lm behaalde; naar E,ddm
Gr,nin&tn te rug keerde;
Em,dm vertrok, en te Gr'flinten
afftand van
naar den Hertog "/In. Gelder trok; zjjn gefprek en amand
Croningm,
daarnaa 1 met de Groningers,
CrlJningm, enz.
ellZ. boe hij daamaa,
Grtningers, den
vijand het Land. deedt ruit'nen;.
mimen;. bij den Hertog van Gelder in
verdenking geraakte; . DokkufIJ
D~IcIl11:J innam; de BrunruJyirjèhe
Brunswyirfcke bezetGe/dufchen den Dam deedt rui·
ting verjoeg; de Gr,ningers en Gdderfchen
men; dien weder verliet en naar OostfriesllJlld
Oostfrieslaud keerde; kennis
kreeg van het ve~bond tegen hem gefruud;. door Keizer M A X Iedaan • en weder ontllagen
MIL
Jl! I L I A A N
k in den Rijksban igedaan.
ontflagen werd.
werd;
boe
hetJaafl5I6, zig
hoe hij, eindelijk, met Hertog KAREL, in hetJaarJ516,
verzoende, en tot Stadhouder van Groningtn
Groningfn werd aangefteld;
aangelleld;
nevens alle de verwarringen, onder de Saxifche,
St1xifch~, Brunswylrfche,
BrunswJk[che,
BourglJndifche en Gel'erfche overheerfchingen: van dit alles
een uitvoerig berigt
omf]ag
berig! te geeven, een verhaal van te veel
veelomIlag
zijnde, wijzen wij den Leezer tot de Kronijken van sc Jf
ft 0 TA'
T A"
NUS en WINSEMIUS, als ook tot PONTANUS,
P'ONTANUS, Geld(rfche
Geltierfch~
Gefchitdtnisfen, door welke de weetgraage Leezer zijne
zij~
nieuwsgierlgheiJ zal voldaan vinden. liet volgende zal tot ons
verfiandig
beftek
befiek genoeg zijn. E D Z AR D, een kloekmoedig en verllandig
Vorst, was gebooren in het Jaar 1540.
Januarij
1540' In de maand Jaouarij
!628, werd hij, te Elllb'en
E11Ib'en,J van eene hevige ziekte aangetast,
J5 Februarij
die hem, den 15
FebruIIrij van dn
d~t zelfde Jaar, de waereld deed
verlaaten, volgens het verhaal der Gefchieàfchrijveren, met
veele blijken v~n een godvrugtfg gemoed. Vermidl zijn oudlte
Zoon

EDZA1lD. EDZARD

DE

11.

u,

Zoon u L RIJ:
was, hadt
R I x niet volkomen bij zijne zinnen WIU,
hndt hij beNO
paald, dat zijn broeder EN N
0 hem moest opvol~en; waar in
zijne jonger Zoonen volkomen
vollwmen genoegen uamen.
namen.

Zie de zo evengenoemde Schrijvers,
en andere.

Oost/ries/on';, leefde en re.
E D Z A IlR D D 1!:E Ir, Graaf
Graaf. van Oos/fries/on;,
get.'rde
Jaar 1584,
1584> en dus .in
bet Jur
in dien tijd, in welken d.
geerde in het
Spanjaarden
Spanjllat'tien de Fe/uwe, door hunne flrooperijen, geheel ontrust
hadden, en de Graaf van Hohen/o
Hohenlo Zutphen belegerd hield. Om
Embden aftefhijden,
aftefhijdell, hielhrelderhalven den vijand allen toevoer uit Emlnlen
de Eems. die aldaar
Oorlogfchepen cp tie
den de Staaten eenige OorlogCchepen
Ulet Zout geladen. E D Z A
AR
bemagtigden eenige Schepen, met
RD
nahlaten. daar over klagtig te valIen.
vallen. De Sraaten
Staaten volvol.
kon niel nalaaten,
deeden aan zijne klagten.
àeeden
klagten, door eene belofte van de Zomfchepen
ontflaan, doch onder voorwaarde, dat dezelve, noch
te zullen Olllflaan,
nocb
den S'II"ja.lri,
S,a"ja1ri, noch zijnen aanhangeren zouden geleverd worden. Hier in werd door den Graaf bewilligd. Onder voorvolgende
we'ldzel, echter.
echter, van onzijdigheid, hadt
badt hij, in het volgtnde
Jaar, een Keizerlijk bevel weeten magtig te worden, waarbij.
Graarfcha?
aan de beide oorlogende Partijen, het verblijf in zijn GraaITchap
verboden werd
Vervolgens rustte hij eenige Ourlugfchepen
'Verboden
Oorlogfchepell
van
uit, voorgeevende, dat ze zouden dienen, ter beveiliginge vaa
ie
men,
je Eems, en van den Koophandel van
vin Embden:
EmMen: fchoon men.
hier te Lande en elders, van gedagten
ged'agten was, dat ze zouden gebruikt worden. om den vijand van mondbehoeften te voor.
zien, en zijne Havens voor hem open te-houden.
te ·honden. De Staaten,
Staaten ,
il1~gelijks eenige Schepen op de Eems hadden, om dea
roe.
die insgelijks
deR toe.
'\loer naar Groningen te verhindëren,
verhindéren, deed
deeden,
~oer
en , in het naajaar , eenj.ge
Rmbder Schepen aanhouden. welke, door die van EDED.
nige Embtier
R D.
gantsch onvriendelijk, werden te rug
ZA 11.
D, f!,antsch
ru: gevorderd.
ondlag: doch een opkomenDe Staatfchen weigerden tot het ontllag:
norm die de Schepen v·'neen
v"neen verflrooide, deed de EmórJe,
Embder
ie fiorm
$chepen onverhinderd
on\'erhinderd vertrekken.
Schepen
en Graaf.ll:]u
Graaf II JrZ AA D, hier
De twist, tusfchen de Staaten eD
.ver,
ever, klom tot die hoo,te, dat s$ 0 N
N 0 Y,
Y. in de lente van
yan
het

ee
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EDZARD m:
DE 1I,
Il, EDZERD,
BDZERD, EE.
EE, EE, EEDE.

----------------------------------------het volgende Jaar, last kreeg, zig van Embden
Emhden en andere
fierkten daaromtrent te verzekeren. Doch de GraJf, ziende
dat het ernst was, floot een verdrag met den Staat, waarbij
bij zig verbond, in het toekoomende, den Spanjaarden gee.
nen vo' 'rraad
-rraad van krijgs , of mondbehoeften te zullen toevoe·
ren. Hier door werd de twist met hem bijgeleid.

B0

R, Nede1'!andfche
Nederlandfche Oorlogen.
Oorlogen, XVIII en XXI Boek.
ZiJne- verdere lotgevallen, tot aan zijnen dood, vindt
Zijne-verdere
m en aldaar aangetekend.

E D ZE
ZEIl
R D, een
I:en der 20 Dorpen van de Friefche Grietenij
Stellingwelf Westeinde. Zie TER I D ZE
Z E RT.
Steltingwnf
E

E,

eene oude Rivier, die weleer haaren loop had voorbij

Oud rlaardingen;
rtaardingen; doch, zeden het Jaar 1421 , met de MaRS
MailS
vereeniljd is.
vereeoilid

M.

VAN DER HOUVE,

I Deel, fol.13!f.
fol.I3!;.

E E, insgelijks
lanII, vloeiende, ten
insgeliiks eene Rivier, in Fries lan",
Westen der Stad DoHum, en van daar naar LeeuwIlarden
Luuwaarden,, al·
waar zij, aan een der Stads Burgwallen, of Graften) den naam
-.an
'Van de Ee 'Wal
wal g<:efc.
g~eft.
E E, een der dertien Dorpen van de Grietenije
GrieteniJe Oostdongera.
OostdongerlZ'
deel, onder Westergo , J half uur van Dokkum, tegen het Oas.
dul,
ten, en ten Noorden een
eeu quartier uur van het Dokkummerdiep.

HennaarderadeeJ J
E E, een adelijk Huis, in de Grietenij van Hennaarderadeel,
een qm.nier
qm.rtier uur ten N. O. van 'TIens.
TIens.
E cC Ei
ft T ROP, weleer een Adelijk Huis, onder het Rechtsgebied
van
Scho~rl. Niets meel
var. Alkmaar,
Allemaal', tusfchen
tusfchcn Bergen en Scho'rl.
meel dan
de bloote naam is daar van overig.

V,Ui
V
AN

Dii
D~1l. WOV;Pi)
WOVPli:~ Chr~flij1e
Chr~flijk Ylln dllrmllar,
,d/kmlltlr. p.

uS.

:E E'

EEDE, EEGHDEN; EELDE, EELSLO, enz.
EED E, een Dorp op de Péluwe.
Feluwe.
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Zie EDE.

EEG H DEN, een Slot of Adelijk lIuis, te Hellendorp
I-lellendorp,, in
Zal/anti,
Zal/nntl, onder de Provintie Overysfel.

EE
E LL DE,
Dingfpil van
hoon.
hoort. Niet

een Dorp in
io 't Landfchap Drmthe,
Drenthe, onder het
bet
KlasÎls de Predikant beo
Noordevelt, onder welks Klasfis
Buurfchap Gelderwolde.
verre van daar ligt de Jluurfchap

E ELS La, een Dorp in Friesland.
Frz'esland. Zie

ELS L o.
O.

E ELS MA, eene Edele State, in de Grietenije Barrflded,
Barrndee!,
een kw.mier
kw.artier uur ten N. O. van Sexbierum.
E ELS W ERF, een der Dorpen van de Groninger
Groningtr Ommelanden, in het Kwartier Hunjingo.
In de Provin
Provintie
E E M, (Huis ter) in
tie Utrecht, onder het Kwarticr van Eemlal1d.
Eemltmd. Toen, in het Jaar J629, de Graaven HENHEN.
RIK
nE
R G IJ
II en Jo:[
MQN
NT
ECU
ill de Fe luwt
DR
I I( V A N DEN n
ERG
TEe
U CU
C U L I in
luwe
gevallen, tot Amersfoort
Amel'sfoort genaderd, en, in hunne verbeelding.
gevaIren,
v~n die Stad reeds Jueester
E D RIK
v:ln
meester WlJ{en,
w:tfen, terwijl Prins F R.
RED
HEN D RIK ijverig bezig was met het beleg van 's Hertogen.
bosch, en zij voorneemcns
voorneelllens waren. na de
dc bemagtiging van het
bosc/z,
dringen , zond Graaf HEN 11D RIK
Huis ter Eem, in Holland
Holla11d te
te-dringen,
eenen Overlle
Overf1:e derwJarts, om te beproeven, of hij 't zelve kon
eellen
Overfle, met zijn volk.
volk, voor dit Huis ge.
magtig worden. De OverHe,
komen,
Kastelein beantwoordde hem
komen. eischte het op; doch de Kastel~il1
nnder te komen. De bemet het Gefchut, en verbood hem nader
nis van andere plaatzen , was getrokken
zetting, zo van daar, 1l1s
Bosch, ter verllerking
verf1:erking van het Leger; doch gefchut,
naar den Bosch.
gefchm,
l,ruid en lood was 'er genoeg voorhanden. Niet meer dan de
},ruid
Kastelein, met zijne Vrouw, Kinderen en bedienden, uitmaakende
hoogf1:en agt of negen perfoonen, bevonden zig in het Slot.
ten hoogllen
volk
Verfcheiden
muczen en hoeden, door het uitgetrokken volle
Verl"cheiden mutzen
plaat!1e hij op !1aaken,
achtergelaaten, plaatlle
(taaken , en maakte met dezelve
v"rfcheiden beweegingen: I1U
nu eens als of ze voorover boogen,
vprfcheiden
.lan
Jan weder of ze over de wallen keeken. Dit jaa~de
jaagde den OverX
Ir L I;I;EEL.
Jè H.
I
fie
XIH.
fil!

re
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fie zulk eenen angst aan, dat hij, zonder alvoorens van meerder volk voorzien te zijn, het Huis niet durfde naderen; te
meer,
maa
meet, dewijl de Kastelein Diet ophield een hevig vuur te mal
ken. Eene nieuwe verllerking van Volk, den Bevelhebber èer
Ger
belegel'llars,
belegeraars, eerlang toegezonden, deedt den Kastelein eefluiBf:flui.
ten, hem te verzoeken om in onderhandeling te treed en. Dit
werd hem toegefiaae.
toegefiaan. Hij gaat hierop naar buiten, en
I!n bedingt voor zig en de zijnen, met zak en pak en het volvol·
Ie geweer, te mogen uittrekken, en begeleid te worden tot
le
Naarden,
Naardm, of tot Amersfoort.
Zo ras dit Verdrag geflooten
geOooten was, flelde
fielde de Overfie
Overl1:e zij.
zij ..
Volk in order, om den braaven Kastelein, met zijne Burgers
Boeren. de eer van den doortogt te geeven. De Kastelein
en Boeren,
Kasteleilt
treedt, hierop, voor uit, en wordt gevolgd van zijne vrouw,
één of twee Zoon en , een boeren keegt,
knegt, en eene
aene dienstmaagd,
zijne· geheele Bezetting. Op deeze venoo·
uitmaakende zijne
ning, en verneemende
vernremende dat 'er geen meer manfchnp volgde,
Overf1e, om deezen trek, hem gefpeeld door den Kas·
werd de Overfle,
aelein,
telein, die geen Krijgsman, maar een Boer was, dermaate
dermaace in
gramfchap ontfioken
fiaanden voet, hem
bern wilde doen
ondloken • dat hij, op {banden
ophangen. DOC:l
nOC:l zijne Officieren bragten bem dit ontwerp
uit het hoofd, preezen den Kastelein over zijne dapptrheid.
dapperheid, die
grooter was, dan die van meenig Krijgsman.
Krijgsman, en betuigden, dat
hij eerlijker had gehandeld, dan die van Amersfoort,
Ame,.sfoort, die,
die.
zonder eenigen tegenweer,
teg~nweer, zig hadden overgegeeven. Bij zij.
zijne aankomst te Utrecht, werd de fchrandere Kastelein eerlijk
ontvangen, en ten bewijze dat weldoen belooning
beIool1il1g vordert, ge.
duurende zijn leven, begiftigd, met een Pe::nfioen,
Penfioen, het welk
he'IU, een reekl.
reeks. van Jaaren)
Jaaren, door den Ontvanger K
0 alf
ELIISS
he'l1,
KOR
NEL
V A N VEL -r Il
Y
I1 UI
u IZZEN,
EN, betaald werd. Op de tiJding,
tiJding) dat We:r.eI, bij verrasfillg.
verrastilIg , hun ontweldigd was.
"el,
was, haastten zig de SpilnSpllnjlZlZrrJs
jaarrJs om de re/uwe
Fe/uwe en het Sticht te verlaaten.
De tijd. in welken dit Huis gefiigt werd, is onzeker; doch
reeds in het Jaar 1252, werd het, door I AN V A N WOU DEN"
BE&G,
Vermids
BEJtG, verkogt aan GYSBE1tT
GYSBE1!.T VAN ABItOUDE. Vermidc
de rivier de Eem, door middel vaR
vaD. hetzelve, geflooten
gellooten kou
koU
gehouden worden, was het van zo groot belang, dat Bisfcbop
Bisfchop
JAN VAN AB.KEL,
bet Jaar 1354.
1354, ZWJtD.lt
ZWJl:D • • VAN UITAlI.XEL, in het
T .Kl!..KIl-

E E lVI.
(H U I S
M. (fI
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l'!
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den oorlog aankondigde, omdat hij het, met de Haven
Brugge, ilJ zijne magt hield. Bij de verzoening, in dat
Jaar getroffen, beloofde de Bisfchop aan die van Utrecht, het
Huis ter Eem niet te zullen verpanden, verzenen,
Huil
verzetten, of op eenigerleie wijze van
yan het Sticht vervreemden, en 'er ook
ook: geenell
geenen
Kastelein, of Slotvoogd opaeHen
opllellen , dan een Burger van Utredt
Utreeltt ,
of die ten minl1:en jaar en dag aldaar Burger geweest, en ilJ
ill
Stad of Land gegoed was. Ook zou de Slotvoogd, door den
1;3isfchop
~isfchop aange!1:eld, gehouden zijn, ten allen tijde, daarop zijn
verbhjfte houden. Staande de gefchillen,
verbltjfte
gefchilIen, ttlsfchen
tusrchen die van Utrecht
en AmersfoOlot,
Amersfoolot, in den Jaare 1358,
I 35 B, namen de eerstgenoemden het
llr4Îs ter Eem in; waarna Bisfchop II A N V A N VER
llr4Ïs
VER N EN B U R IJ
6
de bovengemelde belofte deed, in hetjaar 1364.
J364. BisfchopFL06
BisfchopFLO~
IllS
JUS VAN
VAN WELINltHOVEN,
WELINKHOVEN, deed het, in het Jaar 1393,
merkIijk
vertlerken. In 1458
merklijk verl1:erken.
14S8 werd het, door die van Utrecht.
Utrecnt,
wederom bemagtigd, en, tegen Amersfoort, van eene !lerke
fierke
'481, door hen afgebroken en
bezetting voorzien, doch, in 1481,
verbrand. Naderhand is het wederom opgebouwd, hoewel
dOoJr wie. In het laar 1527, maakte MAR
MAR TEN
TEN V
VA
A 1t
1(
onzeker dovr
l!.OSSUM
ltOSSUM 'er zig meester van, die 'er WERNER VAN
VAN
G ROL, Schout "tin
Win Harderwijk, tot
tOt Kastelein op !telde.
il:elde. In
1530 kwam het van nieuws in de magt des Bisfchops van
Utrecht, door hulpe van den. Graave van BUI/ren,
Utrl'cht,
Buuren, die het bij
bet zodanig
verdrag Î1U1am.
Ï1Ulam. Door deze herhaalde rampen was het
dac men, in den Jaare 1552,
in verval geraakt en befchadigd, dae
met toe1lemming
toel1:emming van den Keizer, het befluit nam.
nam, de VestinVestin.
gen te flegten. Zedert,
Zedert. echter, is het wederom gebragt in dien
1hat, in welken het, in den Jaare 1629, zig vertoonde.
{blar,
Geweldig leed dit Huis. in het Jaar 1672. bij den inval der
Franfchen. Drie Jaaren daarna werd her~
F,.anfchen.
het~ door de Staaten des
Lands van Utrecht, opgedragen aan den Stadhouder w r L L Eli
E AI
DEN
1>
E N lIl. Van tijd tot tijd is het, zeden, zodanig vervallen,
dat, reeds in het begin dezer Eeuwe, van hetzelve niets meer
overig was, dan eenige brokken muur en puinboopcn,
puinhoopen, die
naderhand verkocht zijn.
Zie co M
M .E L IN,
van FrttJri!r
MME
IN, Leven vlm
Fretlr;!
Hendrik I. Deel. fol. 5'!. PON
PON".A
TA N U S
i
Geld. Gffchied.
U.Deel.
Gefchied. 11.
Deel. fol. 396 403.
~ URM
A N.
Iallcb. I. Deel. lil. SI
8I enz.
U.R M"
N, !atlrb.
l~
EZM
~Il
~n

sr.
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---------------------------------Rh'ier
Nederland,
Amers·
Amers-

E E ~f, eene
in
loopende voorbij
Mi::cnnaalen heeft het
foort, op of aan de Zuiderzee.
M:::ennaaJan
aanleggen de Land groot nadeel geleed
en ,• door de overfiroo'
geleeden
V'1I1 groot nut is voor
mingen dier Riviere, die, anderzins ,• V'1ll
Amersfoort, om.
voonbrengzels
alTI, door middel van dezelve, de voortbrengzeIs
van het gewest, inzonderheid Tabak, te verzenden naar Am'
flelda
Beunfchepen over,
over.
ftdda m ; van waar op gemelde Stad gefiadig
gefl:adig Beurtfchcpen
en weder vaal'en,
vaaren. In de Jaaren 166~ en 1669, hadden de
Staaten van Utree/tt
Utrecht een on twerp beraamd, om den mor;d
mor,d
verbreed en , en eenen
eenell Vaart
en een gedeelte van deze Rivier te verbreeden,
te graaven, van de Stad Utrecht, tot in de verwijdde Eem;
bij vO\.'ffaad
voorr:lad hadt
Eemvaart genoemd: hij zou
hadr men dien de Eelllvaart
gewecst zijn, dat volgelaadene
zo wijd en diep geweest
voJgelaadene Schepen, uit
Zee, COt
ecn dok aan
:lal1 de paaien
paaIen voor de poorten van U/redt.
Utrecht,
roc iu
in een
zouden kunnen komen. Eel der voorna:lme
voornaame aanleggers van dit
R r KMO
REE
L SEN,
werk, was
was. de Heer HEN D RIK
MOR
E ELS
EN, ten dien tijde, Burgemeester dier Stad, die kragtdaadig onderl1eund
onderHeuud werd,
door J
Jonker
0. B M
ME
!trekking
Gn ker JAC 0,
E Y ST E R. Men hadt reeds de flrek
king
Plompenvan den vaart afgebakend; hij zon beginnen bij den Plompen.
Ioren , en voorts zijnen loop hebben d\Vars
dlVars door het Land,
loren.
Land.
omtrent 4 uur en gaans. Doch dit ontwerp, waarvan men de
kosten niet genoeg bereekend had, viel, om deeze reden, wel
/Imjleldam dit met fcheele
haast in duigen. Ook zegt men. dat dmfleldam
oogen aanzag, en bij de S.taaten van HfJlland
H6/land wist te bewerken, dat 'er een fpaak in 't wiel gefl:ooken
gefiooken werd. Zeden
Zedert den
Franfchen werd het geheel ter zijde getleld.
inval der Franfehen
geHeId.
De algemeene zotheid, of bekenJe Wind Negotie, welke,
in het Jaar 1720,
I 72Q, door den berugten
berugtel1 JAN LA w, uit Frank·
Frank,'ijk in de N,derlantlen
N,derlanc!m was overgebragt ,I en, dag lIau
aan dag,
t'ijk
nieuwe plannen
planne!> van ingebeelden winst deeá ten voorfchijn koo.
fil}eg ook tot die van Utrecht over. N iet alleen de inge.zeete.
Îngezeete.
men, fheg
nen der Stad, mllar
maar ook de opgezeetenen
opgezeetencn ten platten Lande,
Den
werden van die dwaasheid aangeta~t. Men beraamde een ont.
werp van
Vlm algemeen en Koophandel, de intekening op
ep welken veel
opgangs maakte. Zo groot was de drift en toeloop. dat de in.
tekenaars, om den drang des volks, door
d oor de gefchaarde gelegele·
moe~ten geleid worden, tot
deren van Ruiters en Voetknegten, moesten
iu de Zaal, iu wel){e
wel!{e de koftèrs geplaatst waren, om de inteken.
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Itenpenningen
kenpenningen te ontvangen. In het ooofJ
boofd van het Project,
Project J
waarin de verdIeping en verwiJdingvenv.i]cHng- van den Vaart van Utrecht
U/re.kt
in de Eem, niet vergeeten was, werd gezegd:
" Het is niet te tWljffelen of een GenerIlale
GenerlluIe Compagnie zonde
zoude
" voor de Commercie deezer Landen niet ondienftig
ondieullig zijn gegedllurende dien tijd,
" weest; doch vermids door vee!e Steeden, gedllurendé
" dat ter Generaliteit,
G~neraliteit, over zulke
Zlllv.c eeneGener:tale
eeneGener~ale Commercie
" Compagnie gedelibereerd
gede1ibereerd werd, niet min particuliere Asfn"
AsfLl"
",., rande
rantie én
en Commercie COUlpagniefchappen opgeregt hcöb:;>n.
hcob<,n,
" en nog daaglijks
daag1ijks opregten: en daar genoegzaam beken d is,
" dat de Provintie V:111
V:ln UJ;-echt,
fitU1tie,
Utrecht. wegen haare fChoone fitmtie,
,. niet minder dan de andere Provimien,
Provintien, tot het Commerciee·
" ren bel:
waam is, eu nog meer worden zoude, wanneer het,
bel:waam
" Anno 1669, :'Uli
aan - haar Ed. Mag.
Mog. de Heeren Staaten van de
" Provintie van Utrecht, overgegeeven Projeft,
Projeêt, tendeerende
vtln Ulr'echt
Eem, en
Utt"echt in de Eem.
" tot verdieping van de raart "tin
" voorts tot ;11
in de ZuitlerzlC,
ZuiderzIC, wierd geëxcuteert;
g\!ëxcmeert; zo is
Îs 't, dat
" in verwachting van Gods zegen, onder Proteétie en met
..
" Permisfie van Haar Ed. Mog:
Mog~ de Heeren Staaten der Pro" vintie, ook zal worden opgeregt, een Compagnie van ComCam·
" roercie
mercie en Asfurantie, enz." Volgens een Artikel, zoude inlaag bellaan uit tiell
tien Milliaenen. Het XVlI
XVII Art.
Arl. was van
dezen inhoud.
" De Bewindhebbers van deze Compagnie zulle'n?
zulle'l1 J aan de
" Participanten, een uitdeeling doen van zes p~r Cent in 't
" Jaar, of zestig guldens per Aélte', Jaar voor Jaar, en zulks
dertig Jaaren agter een volgende, wel meerder maar niet
" voor denig
" minder, waarvan de eerfie uitdeeling van zestig guldens f'er
Fef
" Aétie
Adie zal gedaan worden primo Januarij
Ja11Illlrij 1722."
1,22."
" En vermids Haar Ed. Mog. de Staaten
Staaren der Provintie van
,I,r Utrecht, zeden de hovenllaande Pointen bij haar in delibera.
" tie zijn genomen, naauwkeurig hebben doen Examineeren,
tut "er,'er" of het Projetl: van 1669, en van vroegere Jaaren, tot
" dieping
di~ping "an
van de raart "all
van Utrecht tot
tol aon
flan de Ee1l1, en l'tln
1'an
Zuiderzee, zoude konnen worden gt:ëxe·
gt:ëxe" de Eem tot
lot ill
in de Zuiderz~e,
cureert,, en dat bevonden is, dat het zeI
" cuteert
zelve
ve niet
nier alleen heel
firekkell, tot merklijke
" doenlijk is, maar ook dat het zoude firekkell.
I 3
" avan-
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Vaart. ill
" avantagie van deze Compagnie. en dat dezelve Vaart,
maanden, zoude konnen geperfeaioneert
geperfeél:ioneert
" een tijd van twaalf munden,
IJ'
/J' werden, zo is 't dat haar Ed. Mog. aan deze Compagnie heb.
toegellun, en de Compagnie heeft aangenomen het ver.
" ben toegellaan,
t
vol·
t'' diepen en navigabelder maaken van deze vaart,
vaart t onder de vol." gende Conditien:
" De Compagnie zal tie VOllrt
YOlZrt von U/recht, noar de Eern
Eem
" lopende, lang zijnde 4644 Roeden navigabelder maken, midi
" makende 12 a 15 voeten diep, en 2 a 300 voeten breet.
" Voorts zal de Compagnie de Eern
In de Zuider Zee,
Eem tot in
alzo t met' de Zee.
"e, mede IZ a IS voeten diep maak en , om alzo,
lO, Schepen,
tltruht te .komen"
.k8men" •
Schepen. tot voor de Stad U/richt
vaart. volgens het ge •
" De Landerijen, waar door deze vaart,
en bellek lopen zal, zamen uinnaa•
• ' maakte of nader te maak
maaken
tegen• , kende 232 Morgen, zullende haar Ed. Mog naar den tegen'
"'I' waordigen prijs derzelve taxeeren , naar verhoor der geregten.
" waaronder derzelve geleegen zijn, dewelke de Compagnie
••
., aan de Eigenaars zal vergoeden.
vergoeden, en daar tegen genieten, alles
" wat uit de voorfchreve Vaart zal proveniee.en".
proveniceren".
" Daar tegen dispenfeeren
dispenn~eren haar Ed. Mog. de Compagnie vaa
Aaie, in 't voorgaande
" de betaalinge
betaaIinge der 5 Guldens per Aél:ie,
" eerJle en derde Articul, Jaarlijks, aan Haar Ed. Mog.
" te geeven, vastgelleld; willende haar Ed. Mog. nog deze,
,.
ft nog eenige 'ndere
àndere belastinge van deze Compagnie, geduureu" de den tijd van haar 30 jaarig O&roij,
Oél:roij, vorderen.
,. Ook geeven Haar Ed. Mo,.
Mo:. in vollen eigendom over aan
aaM.
lI' de Compagnie alle de Landerijen, langs de voor[chrevene
,t wijder te makene Vaart, op 1600 Roeden na leggende,
.'
"zo wel ter regter als t~r
tcr linker hand tot der DoDa..
., maine van de Provincie van Utrecht behoorende , om de·
" zelve te Cultiveeren, te beplanten, veenen
veen en en uittegraven ,
" zo als de Compagnie zal te raden worden; zullende die tan.
tan" den op dertig Jaaren genieten vrijheid van alle Impofitien".
" Zo dan de Vaart geperfeél:ioneert
geperfeaioneert ende vaarbaar gemaakt
" zijnde, zal de Compagnie genieten, op dertig Jaaren, de
.,
dt: Tol, zo op gedagte Vaart te leggen. en
" Revenuen van de
" welke ten minnen een half percent van de waardije der door
"~, pasfeerende Schepen en Goederen zal moeten hedraagen, of
zo
Z$

EEM, EEMBltUGGE.
EEMBllUGGE.
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zo Teel
booger, als goed zal gevonden worden; als mede
yeel hooger,
ket profijt van de Visfcherije
Vaart: voorts HavenHaven·
liet
Visfcbdrije in dezelve Vaan:
Sluis en Bruggegeld , Veergeld, of wat voor Impofitien anderzints daarop mogten geleid worden; zullende de Com.
pagnie mede de lIIagt
magt hebben, de nodige bediendens, als me:!e
me:Je
Beurtfchippers aan te Hellen,
fiellen, alles voor den tijd van derde Beurtfcbippers
ti~ Jaaren, enz. enz".
In het laar
Jaar 1692,
169~. is van deze Ri.
Rikaart gemaakt.
gemaakt, ia
in 3 bladen, .:loor
"ier) enz. eene nauwkeurige kaare
door
DE"
0 Y, en door T. v
A lil' DOE
5BURG,
den Landmeeter •• DE
aoY,
VA.
DOESBURG,
Illet de wapenen der Hoo~heemrad.n.
Hoojtheemradan. zeer fraai in t kCiper
koper ge.
lDet
gebragt. Doch alle deze hoogvliegende Ontwerpen zijn, ook hier,
zo wel als eldQrs,
elders, in ijdelen rook verdweenen.

"ie,.,

EE
BIn
TE R.
Mn RUG Cl E, (de Heerlijkheid) of Tl
a. EEK,
E UI, groot
...
86 Morgen en 400 Roeden, grenst ten OOIten
Oosten aan tie HII.r,
HtI",.,
486
ten Westen aan Bflarn,
Baarn, ten Zuiden aan tie Sltlflg,
Stillig, en ten Noor.
Noorden aan Bunfch06len.
Bunfch04len. In het Jaar 1749, werd zij, door de
Stadhouder,
Staaten der Provintie Utrecht,
Utr~cht, opgedragen aan den Stadhouder.
&.M DEN
hooge, middelbaare ea
en
Prins WIL L a.M
DE ft IV,
IV. benevens het hooge.
WILLE.
R.echtsgebied. In het Jaar 1672,
laage Rechtsgebied.
J672, was, aan WILL
••
]) E
J! N 111,
lIl. de zelfde opdragt gefchied.
De Heerlijkheid beeft haarelt
haaren naam ontleend van dell
Brug.
del1 Bf'fIg,
Ri.,i~r til'
die aldaar over de Rivier
rJ,. Eem
E.m legt. ODder
Onder dezelve behoort
ket Dorp EZuBR
EEKDIt UGIIE,
aet
UGIE. aan de Westzijde van de Rivier gege>legen. Dit Dorp had.
bad, in vroegere tijden, Stads vrijheden.
welke den Ingezetenen. door Bisfchop J 1..
N VA
I. It
D. K
"N
N ,.
/.11.
J: I!.f L, we.
:ens
gedlane dienlb!O.
dienllen. in het Jaar
wer.
gens gedaane
jaJr JJ64, nader bevestigd
beveltigd werbet Jaar 1200,
1200~ badden
hadden zij reeds hun eigen Zegel.
den. In het
F I LIP
Lang daamaa, in bet Jaar 1576,
JSi6, werden, door Fil.
t p S DEN
D.E N
lIl, hunne voorregtten
nieuw, bekragti,gd.
bekragtigd. Niet lanc
Iant;
111,
voorreg~cen.• op lIieuw,
Qaar nu,
naa, r<:hijnt
fçhijnt Eemhrugge den naam van SllItI·verJooren
SflltlverJooren te
hebben. or
'Of zij ooit met wallen omgeeven geweest zij. isonzeJ1.iet, dat zjj,
zij, in de biRuenlandfche
binnenlandfche oQrlogen, .in·
ker; doch dit wet,
t~n tijde van Bisf<;hop
D III K V A lf
N ;a
BE
zonderheid ten
Bisf~hop H Elf
J! lf J)
E IJ
IJ E.
E•
Jl Eli,
EN, veel geleeden
geleed en heeft. Haare Parochie· Kerk
Kerk,J door de
..
Celtlerfchen, tot den grond toe
[oe afgebroken, werd naderhand,
.ia
Jaar ISaO.,
ISao., weder op,ebouwd.
op,ebouwd, op cle
in bet
he' laar
de plaau?
pilau, door des
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(DE HEER
HEE[~

LlJKl'IEID)
LlJKI1EID) euz.
enz.

Kei~er KAR E L DEN V,
Stadhouder LA L A IN G, op bevel van Kei;:er
llMlgelVecZen,
eellig geld gaf. Niet minder
a:mgelVeczen, die zelve
zeLve daartoe eenig
leedt dit Dorp in den Spoanfchen,
Spaanfchen, en vervolgens in den Frnn.
feiten Oorlog. Ook heeft het water meermaal , en bijzonder in het
Jaar J702,
J }02, het zelve groot nadeel toe:;ebragt.
toeg-ebr:1gt. Hoewel de
gednante eener Stad geheel is verdween en , is het, echter, nog
Kerkeli;:.e is het vereenigd
een zeer vermaaklijk Dorp. In het Kerkeli;!_e
Mçn OntUloet
Olltilloet hier een goed aantal Roomschgemet Baarn. Mc!ll
Stamie , in een ldein
klein
ingezeetencll; decze
deeze heb:Jen
zinde ingezeetencn.
heb:;,en eene Scande.
buurtje, Zandvoort
Zflndvo~rt genaamd, een half uur gaans van de Ee1Jt~
Eem-·
van
brug. De brug zelve pronkt met het Wapen der Stunten
Stuaten valj
Utrecht
In het Jaar 1]48,
1748, telde men te Eembrugge
EembrZJgge agt en
vijftig Huizen.
111
lI'I A TT H. de NoM/i/ate.
NoM/itate. p. 838, 842,
342, Hifr.
HiJl. vtm
het
lzct Bisdom Utrecht, II Deel, bi.
bl,221.
221.

A.

E
E M K E R K; bij anderen E
EMS K ER K genaamd. voorheen
EEMKERK;
EElIfSKERK
een Dorp, in
iu de groote Zuid - Hollandfche
Hol/and/che Waard. Zie
EEMSltERK.
EEMSIERK.

EBMLAND,
E B M L A N D, dns
dus genaamd naar de Rivier tie Eem.
Eem, is het
derde der vier Kwartieren van het
cht ~'(,m
bet Sti
Sticht
t'an U/redt;
Utrecht; als meme·
de een der vierMarfchalksämpren. III
ofontkr Eemltmd
Eem/and [eggeIl
feggell
In oronder
de volgende Dorpen,
Dotpen , Buurten en Huizen: .AflJh~t
A/cl1tlt;~ BtmfehoBtmfeho.
ten, voonijds
vool'tijds met poorten en wálIeh
wallen .oIngeevcu;
.QlI1geeveu; Baarm'i;
Bam-en'.;
Duyts;
Eèfnbrugge; Emmenes, binnen en
ef! buiten
DlIyts; Donckdaar; Eètnbrugge;
"fjks;
Ze/dtlt; LetlSilaf2;
LeusJ<Jn;
èijks; Haar; Hamersve!d
Hamersve/d;~ Hoogland; Ze/d/dt;
Leusderhrdek; Maren; Mèersb.ergen;
Leusderbrdek;
Meershergen ; Renswotide;
RenswotJde ; Stoutmburg
S'toutetllmrg ;
SevcnhuiznJ; Soest; Soestdyk; Woudenburg ;
Snorrenhorf; Sevenhuizt"n;
YfHlrfe
1~ j T.ielt.
r.ifè/t. De Heerlijke
Lichtenberg ;
ruur!c 'ze;
Heerlljke Huizen zijn: Liclttenberg;
Prattm;1ein;
Prattm}1ein; ter E~m, erz. Het verdient onze opmerking,
END E, Abtdis{l~
dat GOD EL END!,
Abtdisfl! Vlm
van Elfen,
Eken, geheel Nardinxland.
Nardinxland •
en daar nevens,
Bfuyden, Naarden en Weesp, met al het onIlevens, lJ1uyden,
derhooriJe, te zamen ml!t
ml!t Eon/ani,
EOl1/and, in het Jaar 121)0,
12!~O, aan
derhoori6'e,
Gaa
Gr~l:lVe
ve Ft
F!. 0 ft
RllSD
S DEN
EN V verkocht,voor
verkocht, voor niet
niet meer dan
d'I1125
25 Utrecht[che
fclze ponden; doch indien hij
Mj in gebreke van betaaIing bleef, zou.
zouden

EEMLAND)
EEMLAND" EE;.I;INE.SSZN.
EE~:INESSl::~.
"--------

IS!'

den de Landen weder aan haar te rug !;oomen.
!women. In hnJaar
h"tJaar 1518,
1528,
werd Eemlanti,
Gelderfchen, geplonderd,
Joe.,
Eemlanti. door de Gelderji:hen,
geplollderd, en Joe"
ten deele verbrand.
/iijl. 'Vcm
II Deel, hl.
2 IS. J.
Hijl.
van 't Bisdom Utrecht",
Utrecht .. Ir
bI. 215'.
TEW A TER,
TER. Utrechts Plncaatboek,
pl(Jl;:aatboek, II
Ir Deel, bI.
bi.
1204,
J204, VAN BRJlIMEL,
BElIIMEL, Re[chrijv,
Refchrijv. van
vlln AIJUN.
Aillers.
foor!,
flort, I.
J. Deel, p. 23 I , enz.

E E M NES SEN. ook wel E MEN E sS of 1!J! E MEN E S ge·
naamd, eén der
d.:!r voornaamf1:e
llll.amd,
voornaamfl:e Dnrpen
Dorpen van het Kwartier van
Eemland,
EClltland, iu het Sticht van Utrecht; zij worden verdeeld in
Eemnes[e.binllen.
Eemnesfe.binnen. en Eemn~s[e.buitendijks.
Eemnesfe.buitendijks. Als Graaf WIL L E M
van Holland, in 't
J t Jaar 1345. met alle de magt van HolltmrJ
Ho/lard
en Zedand, op Utrecht afkwam,
afkwam. wendden die van
Vlln de Eunh~m, en Dlll11el'l
nallle>l den naam van Oost - Hollnnd~rs
nesfen zig [Ot
tot hem,
Hollanders
aan;
aal!; doch, dit bekwam hun zeer kwalijk. Want naa dat Graaf
WIL L E M, een frilfland
fiilfland van Wapenen met de Stichtenaars geflooten hebbende, het Gewest hadt verlaaten, en vervolgens,
in een gevegt met de "Festfriezen,
IFestji-iezen, was gefneuveld, viel BisBis.
ARKEL, zo dra.je Wapenflillland
WapenfliHland geëindigd was,
[chop
fchop JAN VAN l>RKEL,
met eene menigte volk. op de Et:mnuft:n
àall , doodde een groot
Eemnesfen aan,
deel van deeze nieuwe
nielJWe Oost· Hollanders, voerde veele gevange.
gevangebuit van daar, en frak
il:ak her
het Dorp in brand. Drie Jaareu
Jaaren
nen en grooten buir
daarna, bij gelegenheid van een nieuwen Oorlog, tusièhen
tllsièhen de
Hollanders en Sticntenllars
Stichtennars omaaan
ontil:aan,, begaven zjj
zij zig weder
eerstgenoemden; zelfi zwoeren zij den Bisfchop af, en
tot de eersrgenoemden;
namen op nieuw
ni.:!uw deo
den naam van OostOf)st- Hollanders aan. De Graaf
gaf hun tot Hopman lV/dis van Mijnden, een dapper man. De
kl"i'jgszllchtige flisfchop.
BisÎchop. in Holland gerukt,
kl"ijgszuchtige
l:"erukt. en den aanleggenaanleggen o
den oord verövetd hebbende, deedt eenen aanval op de O,st·
Hollanders, die hem met dt!n
Hollanders.
dIJn Degen in de vuist verwagtten.
was hevig; en de zège zou zig niet zo ligt ver·
verHet gevegt WilS
klaard hebben voor den Bisfchop, indien 't hem niet gelukt
ware, lJlc1is
lJfJ1J Af/jnden
lIidis VtJTJ
}JII/jnden gevangen te neemen. De ontUel·
ontllel·
tenis was hier owr
over zo algemeen, en de vllrflagen
nrflagenheid
heid z<) groot,
dat zij bijkàns
bijkans allen verflagen werden. De weinigen •
die h~t outkwamen,
outkwamen. werden,
werden. door den oTerwinnaar,
I 5
verver·
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vervolgd, tot in het
Uft·eeklf!tlllars, inmidbet Dorp, waar van de Utrecntenaars,
deis, zig meeller
meel1:er gemaakt hadden. De llrenge
firenge behandeling,
bebandeling, hun
deIs,
iJl
zeden aangedaan, was, onder andere, de reden, waarom zij, ill
het Jaar IlSS,
maale, den Bisfehop
J 155, ten derde maale.
Bisfchop afvielen, en ook
nu wederom den naam van Oost - Hollanders
HQ/landers aannamen. Niet
beter zoude hun dit bekomen zijn. dan te vooren , indien niet
de Vrede, tusrehcn
Utrecht en Graaf WI L·
Ltusfchen Bisfehop
Bisfchop JJAN
1\ N van U:recht
L E M van Ho/lI.nd,
Holh.nd, was genoten. In het vf'rdrag
vl'rdrag werd bedongen, dat .tie
gellran.
die van Eemnesfen , voor hunnen afval, niet gelleaft.
zouden' worde.
wordeR
maar, onder zijne gehoorzaamheid, in genade zouden
bet Jaar 1492,
aangenomen. In een volgenden Oorlog, in het
J 492 ,
maak e zig Bisfchop
Bisfehop D A V IJO0 "an
van Bourgtmdien
BOllrg,ntlien meester van
Naarden, en zou die Stad in brand hebben gefl:ooken,
geftooken, ware
hij,
fommt' gelds , daar.
bij, door de belofte van eene zeer aanzienlijke fomme
van niet te rug gehouder..
gehoudel~. Terwijl hij daar mede bezig was,
was.
HolJllnders, !tormenderhand,
llormenderhand. veroverd.
werd Eemnes, door de Hu/Jlmders,
vonde, werd dood gefiagen
genagen , en voorts
voortS het
Alwie men 'er vondt,
Dorp geplonderd en verbrand.
In dien tijd liep
nep 'er
'cr niet meer dan één weg naar Eemnes;
ook was het, ruim een mijl weegs, (op deeze grootte werd
het door Btlllt"/andus
Bf1at"/andus bepaald,) met volk uit AmersfolJrt
Amersfolrt en
Utrecht bezet
bezet,J met krijgsbehoeften
krijgsbehoenen wel voorzien. in eenen
moerasfigen
uitgedolvello
moerasûgen veengrond,
veengrond. met putten en groeven uitgedolveQ.
Dit echter ltelette niet, dat de H,na.tI,rs
H,lJa,ui,rs IJ door fiorm
frorm op llorm
!torm
te loopen, het Dorp meester werden.
Dit is het voornaamlle
voornaamfl:e,, 't geen wij, in de Oude Kronijken,
Kronijken.
tot
wegens Eemnes, vermeld vinden. Thans
ThaIIS gaan wij over tGlt
eene meer opzettelijke befchrijving van beide tie
de Eemnes[en.
Eemnesfen.
De Heerlijkheid, dus genamd,
gelnamd J legt genoegzaam in het vier.
kant; zij grenst ten Zuiden aan de Heerlijkheid Ballrn;
Ba"rn; westGooijlonti;
waards aan de
ûe Landfcheiding •, tusfchell
tusfehen het Sticht en COO/jllintJ,
Huiur Gemeente;
Noordwaards aan de Zuiderzee, en aan de Huizer
en Oostwaards aan de Rivier de Eem, langs welke zij. van het
bet
Dorp Eemórllgge,
Eemhrugge, tot
tOt aan de Zee fuekt.
llrekt. Door middel van den
Wii1ekerJijk,
~eide Euut/esfen
EetlJfJes{en vaneen gefcheiden
WIIlr.ker"ijk, worden de. beitIe
gefcheideo ,>
Eemnes-buittndiJIt!
en om deeze reden, Eemnes-binnendijks en Eemnes-buittmllilts
Elnmes-binnendijks is groot drie honderd vierenzesgenaamd. Elmnes-binnendijks
vierenztlltig morgens en llegenenlestig
roeden j het andere
andere,~ dertien hOD'
hOD'
lil
negenen~estig roeden;
derd
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derd en tweeenBegentig morgens. In het Jaar 1674, werd deze
Heerlijkheid, door de Ed.lVIog.
Ed. Mog. Staaten des Lands van Utrecht,
,efteld onder het Hooge en Vrije Rechtsgebied van den Stad·
houder, prins WIL
wILLE
UI. Na deszelfs uverlijden,
LE M DEN 111.
uverlijden> ill
het Jaar 1702, keerde zij weder in den fchoot van Haar Ed.
Mog. Als eene Ambachtsheerlijkheid, met aUe de regten , ge·
geregtighedell, inkomften
inkomftcn en voordeel en , daartoe behoorende : als,
het aanftellen van Schouten, Gadermeesters, Secretaris[cn
Secretarisfen ,
Kerkmeesters, Koster en Doodgraver, Gerechtsbode, Schip'
Schip·
pers op Amfleldam en Amersfoort; het verkiezen van Burge.
meesters, Schepenen en Raaden; het benoemen en goedkeuren
der Predikanten, werd zij, kolt daar na, verkogt aan den Heer
I S A A K V A NNO
NNO 0 ItII DEN,
DEN. voor de fomme van twaalf duizend
duizcnd
guldens, en drie duizend guldens ..(laarenboven
..(laarenboycll,, voor het genot
der gem
gemelde
cl de Voorreglen; bij deeze kwam nog de eigendom
eigcndom
van een
ecn fraaij dubbel geGoelte, in de Kerk te Eemnes-huiten.
jijks. Naa het overlijden van den Heere en Mevrouw v A N
lf OOR D 11: N, in den Jaare 1735, werd de Heerlijkheid, iu
openbaare veiling ~ gekogt, voor eene fomme van 30,000 gul.
dens, door den Heere JU
NI COL Á
EL A
A A S H A S S EL
A AR,
AR. na wiens
overlijden de Ambachtsheerlijkheid is overgegaan op deszel[s
Zoon, den Wel Ed. G root Ach tbaaren Heere en Mr. p r B TEil
TEil
][ORNELIS HASSELAA1l,
HASSELAA1l, Oud-Burgemeester en Raad der
][ORNELIS
Stad Amfleldam.
Amfleldam, Bewindhebber der o.
O. I. Maatfchappi], die
dezelve nog heden bezit. Door het
bet bouwen van een zeer aanaan.
zienlijk, ja gelloegzum
gelloegza-am Vorllelijk Huis, ip
in een der aaligenaamfie oorden der Ambachtsheerlijkheid. heeft zijn Wel. Ed. Gr.
Agtb. lIan dezelve geen geringen lllifier
luifier bijgezet. Niettegen_
Niettegen.
fiaande
flaande gemelden verkoop, bleef, van het Jaar 1702 tot 1750,
bet hooge Rechtsgebied berusten in den boezem der Sttltlten
~(m Utrecht; die, echter,
'lar. goedvon·
echter. in het laatstgemelde J}m.
den, hetzelve op te dragen aan den Heere Erffiadhouder.
Prins WILLEJil DEN IV, zo als, in het Jaar 1674,
1674. gefchied
was aan WIL L E..M DEN lIl. Het regt van de vriie Jagt WIII
hier onder begreepen. Het middelbaar en lange Rechtsgebied
behieldt de bovengenoemde Heer eigenaar.
Onder de lotgevallen der belde
helde Eemneifm,
Eemneifm. die voortijdi1
voortijdi
Xlaar één Dorp uitmaaktvn, verdient nog re worden aange-

merk.t,
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Eemnes. in het Jaar 1352, een Stad genaamd werd.
merkt, dat Eemnes,
werd,
van Burgemeesters,
volgens eenen brief van dat Jaar, vau
Schepenen en Raaden
Randen van Eemnes. Ja zelfs in een Oaroi,
Oé'croi, door
Keizer !(KAR
ARE
E L DEN V, in het Jaar 1532, aan
a:m die van Eemnes-huitendijks verleend, draagt hei:
het nog dien zdfden naam: g.elijk blijkt uit de volgende

I LEG
dool' Keizer Kar.eI,
Km~el,
P R IV
VIL
E G IE N en Statuten.
Statuten, door
Ban
"tll1 Eemnesbuilenaijks,
flan die 1'fm
Eemnesbuitellaijks, vergunt,
vergunt. om de Ju/UJullitir en PolitiiJ, daarno te Regeerm, Jen 200ftob.
MDXXXIl.
MDXXXII.

KA.lll.B. LL 1',
Keizer. &e.
&c.
" K.\"
F, bij der Gratie Gods Roomseh
Room,eh - Keizer,
allen den geenen,
geellen, die deefen onren brieven [uilen
fullen zien, fa.
na:lr de trannatie
tranUatie van den Temporaliteit der Lanluijt. Alfoo naar
Lau..
den van Utrecht. ons gedaan, wij, omme vooral te voorfien
tot den welvaaren van denfelven onfen
oufen Landen, diverfche Or.
donnantiell gemaakt hadden, foo op die admlililtratie
admlOi!lratie van de
Raade t
Jultitie iu den platten Lande, als in Qnfen Hoogen Raade,
Ju!litie
hebben ons. die Burgemeesteren, Schepenen ende inwnonen.
inwoonen_
de van Eemneffo buijtendijks, meermaale te keanen gegeeven,
voerfa-ten verkreegen hadden diverfehe
hoe !ij
lij van oufen
onfen voerfaten
diverfche Priooek onder anderen getnaakt [eeekere
feeekere Statuten.
Statuten,
vilegien, en oock
om de Jurisdiaie
Jurisdié'cie van Ee1lJenes
EWJenes in }ll!litie
)ultitie en Politie te regeeregee.
begeen:nde., die van ons, als haaren
rea die
dïe {ij ons toonden 'I~ begeertnde.,
Erfheere, ge confirmeert ende bevestigd te hebben, daarop wij
Commisfariifen hebben informatie doen doen,
bij feekere onfen Commisrari~fen
genoom en het advijs van oufeu
onren Marfehalk
Marfchalk van Eemen ooek genoomen
Jllnd.
Al het welke in oufen
onfen Raade vat! UJrecl7t
Utredt doorgefien
Innd. AI
gevifiteert zijnde.
zijnde, hebhen
Eemneffe buij.
bllij.
ende geviûteert
hebben,, die felve van Eemneflè
tendijks, naaritelijken
naarilelijken vervolgt om brieven van denfelven Pri.Pri,.
vilegien ende Stamijten geëxpedieert te hebben. Doen te wee.
weeten, dat wij geneijgt zijnde ter beede en fupplieatie, van de
onderfaten van Eemnes. buitendijks, hebben bij
voorfz. onren
oufen onderfatcn
goedvinden vau
van onren
Stadhouder,,
oufen lieven ende getrouwen, die Stlldhouder
eerne
Utl'echt ,
ecrUe Raad ellde andere Luijden van onfen
onren Raade van Utrecht,
Geu voorfz. van Emmeffo ~econ[enteert ende geaçcordeert,
geaçcordeert t
coucou~
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confellteeren en accordeeren mids deefen die poinél:en
poinaen en ani·
articulen hier naar volgende".
" In
III den eeraen,
eerlten, dat wanneer binnen onfe
Ollre Vrijheid valt
Eemnesre, buijtendijks, eenig vechtelis
Eel11nesre,
vechreli§ of openbaar twist valt.
foo mogt'n,
mogi'n, aie
Clie Schout, llurgemeesteren,
Seheepencn ende
fao
Burgemeesteren, Scheepencn
Raadslui.iden, of twee van hen lied\!lI,
lied\:lI, een vreede van onfl:lt
OU[i:It
Raadsll!Îjden,
weegen gebieden aan beijde partijen, gedunrende
geduurende tot Sil1te
Sinte Llm
Lam
breehts
dagelJ, of tot belooken Paarchcll
bl'echts dage of tot dartien dagen,
Paafchctl
toe, als dan naastRomende
naastkomende,, eu
en die voorfz. vreede
vree de mogen fii
fij
onfent wegen vernieuwen en verlangen, van elk van den
van onrent
dcn
voorfz. termijnen tot den
d<!n anderen, al(oo
alfoo dik maal tot dat de
kijf of vec1nelis
gefdent fal fijn, en deeze vrecde fal tus·
veclltelis alillge gefdeut
fehen haar Burgeren dueren en ftade
fchen
flade blijven, ook wanneer fij
kwamen, foo
fao wel buiten haar vrijheid als binnen.
binnen, ende wie
deefe vrcede
vreede niet en gave als men die eijsch:e,
eijsch~e, die verbeurde
eCIl Carolus
CaroJI1S Gulden, anderwerf twee Carolus Gulden
eerstwerf een
werf drie Carollli Gulden; daarenboven fal men hem
dàrdewerf
ende de darde
aantasten en gevangen leeveren onfen lHarièhalk
Marièhalk bit1!len
uu·
binnen 24 uu,
ren, en houden in nooten
aten of gevankenisfen
gevankenis[en op ons hnis
huis Ur
ter
Eem, ter tijd toe,
we, dat hij zijnen keur, ons en die STA D T betaa:d en de vreede fal gegeeven hebben"
Voort, eenig man, die eellen
een en doodflag deede binnen die
" VOOrt,
voorfz. vrij~eid,
ecn keur van twee Carolus Gul·
vrij~ejd, die verbeurde een
verbeurde een
C~11
den, en die den anderen een leempte deede. die verheurde
keur van een Carolus Gulden.
diel1
Gulden, behoudelijk en van ons van dien
doodflage
recht. naarvolgende de OrdOllIJ:lll.
OrdOlllJ:lll.
doodllage en Icempte al ons recht,
tie bij ons, op het platte Land daar afgemaekt".
" Indien eeuig
eellig man den anderen een keurwonde deeden, die
eur van tien ftllivers.
auivers, en die den anderen bloet
verbeurde een 1<keur
reijsde. of ecn
een vllijstflag
vuijstllag gave, die verbeurde een keur van agt
reijsde,
!hrijvers"·
1hrijvers'"
" Voort eenige man die den anderen dief of moordenaar
fehelt, of loochent, of diergelijke oneerlijke woorden ~ave,
fchelt,
die verbeurde een keur van vier fiuijvers, en
eu die den anderen
and('ren
daget uitten huijfe, of vun
van de Kerkhave te gaan, die verbeurde
een Carolus Gulden, en die op een ander kijf t of fwaart trekt,
die verbeurde een keur van vier !l:uijvers,
<lie
fluijvers, eijde
eQde die na den an
deren
Jwijs fiaake
Haake of iloegll,
iloega, die verbeurde eene keure van
tieren fijn lluijs
twe':

ao
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twee Carolus Gulden,
Gulden. bt;houdelijk
b(;houdelijk ons regt van huijsfiootinge.
huijsllootinge.
Ende het fdve recht fal ge1:Jouden
ge!JOuden worden in eell
een man van buij.
ten,
teu, die binlle de Vrijheeden van Eemnesfe
Eemnes(e misdeeden"
misdeedell" •
500 wie de
•, Soo
dl) keure niet betaaIen en
cu mochte, of en wOllde
woude,,
of geen goet te panden hadden,
hadden. die foude men in onfe
oufe voorfz.
STA
STA DTbrengen en
cn houden als voorfz. is
" Indien eenig burger van fijnen goeden ijmands man werde,
werde.
anders, dan die ouÎe
onfe ofte van onfen, nakomelingen, Erfheeren of Vrouwen 's Lands van Utrecht, die verbeurden tien
GlIlden; en daar eu t' eijnden uitter STA D SR A A D
Carolus Gulden;
eeuwIijken
eenwlijken te blijven".
fpra" Indien die Schout, Burgemeester of andere ijmand en fpra.
ke. van keure of andere [aaken
ke,
faaken,, en daar af goed bewijs van
twee goede mannen waren, daar en fal hij geen onfchuld voor
mogen doen".
" Van een vuijsttlag
vuijsdlag of bloetreijfe, die geen keurwonde en
is, maar daar beneeden • en van alle twist, die tusfchen die burburo
geren gefchiet. die fullen ons Schout, Burgemeesteren en Schee
het aan hem niet blijven en woupenen mogen foeken. en die liet
de, die verbeurde de eerfre
eerUe reijfe een Carolus Gulden, die
tweede reijfe een halve gouden Reaal, en de darde reijfe, al,
ah;
hij dat weijgerde, twee Carolus Gulden, ende daarenboven
Scho\Jt, met den Burgemeesteren , Scheet'eijnden mag hem die Scho1,1t,
pen en Raad aantasten, en leveren in onfen Slot ter Ecm,
Eern, tot
dier tijd toe, dat hij fijne keure betaalt heeft, die foen houd.
houd,
ende die beteringe voldoet tot onfer ende pardjen behoeven,
die hem die Schout ende Schepenen overgefeijt fullen hebben".
" Soo wie onmundige Kinde~eu goed aantasten wil, die fal
te vooren die goederen doen befchrijven,
befchrijven. ende hij
bij goed fuffi'
fuffi·
[ante borgeren voor Schout en Schepenen verfeekeren dat goed
nict te verargeren,
vcrargeren, en fal alle Jaaren goede rekening daar van
niet
Qoen voor den voorfz. Schout en Schepenen, in het bijweezen
èoen
van den naastèn vrienden, indien fij daarbij komen willen. En.
de wie in eenige van deefe gebreeke waare, die verbeurde een
Carolus Gulden, alfo diJt als hij dat deede, en fal ook tlefelve
tlefeJve
belleeden op de minfte
minfie kosten.
kosten J naar goetgoet.
Kinderen houden of befl:eeden
dunken, van onfen Schout en
ftunken,
cn Scheepenen voorfz. cm ook van
«ie
die naaste vrienden".

" 1:11.
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worden, ende naar
",. Indien eenige Kinderen uitgeheijlikt worden.
do
ode haars Vaders of Moeders dat erve opbeuren woude, die
doode
ui!geheijiikt zijn, weder in·
foude
roude alfulk good, daar mede fij uitgeheijiikt
brengen,
brengen. ende wie des niet doen wil, die fal geen erven op'
beuren."
" Voort eenig man, die Jaar en dag Burger geweest heeft,
heeft.
die en fal geen keurmoede
ft , ten waare of
ke1.lrmoede geevell
geeven als hij fier
Herft,
hij eijmalld
eijmand toebehoorden in eenige eigenfchappe."
val) Eelllnesbuitendijks,
Eel1lneslJuitendijks,
" Alle goed dat binne die Vrijheid van
leggende is, uitgenomen onfe of onfer nakomelinger goeden.
fal mede gelden tot
tOt alle fch:mingen,
fch:utingen, die men in onfer Heerlijkheit van Eemnes doen opheffen fal, om des gemeene Landsoorbaar , of om dienfie,
dienlle, die fij ons doen fullen, ende waer eijmand, die binne haar Vrijlleid
Vrij~eid,, erve of erven, renten kochten,
die foude
[oude wille keuren ende verbinden allen onraad ende onkosten mede te gelden, gelijk andele
andere Burgeren van EemnesóuiuD_
Eemnesóuius.
liijlrs
IIijlts voorfz. of onlèn Schout ende Schepenen en [ouden
fouden daar
niet overfiaan
overllaan noch zeegelen daar hij den eigendom ontvangen
OIltvangen
fouden."
fouden."
" Voort fullen ons die 13urgemeesteren
J3urgemeesteren ende Gerechten van
Eemnesóuitelltlijks,
Eemnelóuitendijlts, voortaan Jaarlijks betaaJen
be taaIen tafelgeld,
tafelg-eld J als fij
fchuldig en gewoonelijk zijn te doen.
" En fullen ons, die onre
onfe onderfaaten, ende inwoonderen
van Eemnes
ende Heervaart vaaren, als an.
Emznes voorrz.
voorfz. ons dienen,
dienen Jende
dere onre
ollfe goede Luijden ende onderfaaten
onder[aaten fchuldig zijn te
doen."
Eemnesbuifendijks, fal den andere
",. Die een Buurman van Eemnesbuitendijlts,
om wereldlijke fàaken,
regten
raaken, nergens in regt
en mogen aanfpreken, of
arrefieeren,
arrefl:eeren, dan voor ons, voor onfen hoogen Raad, of voor
onfen Schout en Sehepenen, van die Banken van Eemnes, en
foo iemand ter contrarie deeden, die verbeurde één Carolus
lulden, tot prófijte van onre
onfe S
Stadt,
tadt, en di<
dk boven de poene in
~nfe Ordonnantie begreepen."
Cilnfe
" Van alle
aUe vechtelisfen , die te Eemnesóuitendijks
Eemnesbuiftndijlts gefchie.
gefchie•
en, daaraf fal die aanvechter af betaslen
betaaien dubbele boeten of
•tIen,
keuren. en die hem verweerd, die fal gelden alleene , die en
k.elde
kelde keure bove verklaarde."

" Eett
Eea

'H

E E 1\1
M NES SEN.

" Geen T~urgerlen
l~urgerlen [.11 toegelaaten
toegelaaren werden, den andere te befpreeken met Iijrfwinge
Iij[r~ttinge of fchellinge en
cn vangenislèn."
vangcnislèn."
uit[i"uingen van gelden, binne
bintJe Emlnn
Eenmts ge[cLicclenalle llÎlrp.uingcn
gefchicden.
" Dat :llle
de, gedaan fullen worden bij den Schol!(,
Burgel11tc'tercn en
Schout, llurgemee-tercn
cn
Schepenen, d"arvan de Burgemeester, of andere, die d"ll
d,,\! ontOl1tvang gehad heeft, fijn rekeninl§
rekening doen fal in fijnen tijd, of binJle
JJe zes
ZiS weeken n<1ar
naar fijnen afgang
afgallg in pref<:'lltie
preC'mie van den Schom,
Schollt,
R~den, in der tiid
tijd werende, daarover geroepen
Schepenen en Raden,
die oude Schepenen, die laast afgegaan
afgeg~an waren: ende d,:ede
d,~ede hij
des 11ict,
11i~t, fouden eIken dag, llien
tiien het overging verbeuren vijf
1tuivers,
Huivers , tOt
tot oufen
ollfen profijt."
profijt."
" Die SchoUt,
Schout, Burgemee1ter,
Burgemeefl:er, Scheepenen en Raaden en ful
len geen geld mogen verteeren
veneeren binne onfe Gerechte, dat onfe
onCe
onderfa[(~n gelden
uitgefeijt, dat deel van
Burgers ende onderCaten
geiden fullen, uitgeCeijt,
de keuren, die hun lèlven verfchijnen,"
verfchijnen."
"Dat die Schout, Burgemeesters, Schepenen en Raaden
van Eemnesbui/endijks fullen mogen kenren
keuren or
of gebieden, haar
Buurlijden , bij een Caralusgulden te verbeuren, foo dik als des
Buurliiden,
van noden is; te weten van iets te geeven. of anders [ft
re doen,
dat de gemeente aangaat, behoudelijk,
behondelijk, dat
dnt fij
lij niet keuren 110C':1
noc':!
gebieden fullen mogl1en
mogllcn in proJuditie
pro]uditie van ons of van oulè
onlè Heerlijkheid."
lijkheid."
" Indien eenig Burger fijne wooninge verliete.
vertiete. in het GeEemnesbuitendfiks en elders ging woonen,
wooncn, ende
rechte van Eemnesbuitendi,iks
Burger werde met zijne Kinderen, ende naderhand weder ka·
komen wilde, en fi1I hij noch fijne
fijnc Kinderen, die met hem uitgeBurgellèhap niet weder omfangen 1110ge!1
gaan fijn, tot haar BurgelJèhap
mogen
"Worden, ten ware lij
fij eerst hebben betaald zulk geld, als op
11aar
lJaar goed,
goed. terwijl fij
lij buiten waren, gefet
geCet is, en daar toe een
glliden tOt
tot hl:boef
maar haar Kl11deren,
Kmderen,
Carolus gulden
behoef der Kerke, maar'
binne Eemnes blijven, fulîen haar Burgerfchap
die binl1e
Burgerfehap behonden."
behonden,"
Indiel~ die l\:l-.\rfchal1:,
MmCchalk, of eenig ander Officier van 's HeeHee·
" Indien
ren wegen om faaken of deliél:en,
deHéten, daar geen lijf of lid aan
verbeurd ware, eenige van de Burgers van Ee1lwesbuijtelldijks,
Eellweslmijtellclijks,
vangen, of hnnre
h~arc g0edl!ren
namen wilde, dan in f,1uken
Valt
g0ederel1 l1amt:n
hlnken van
perfool1 en goederen mogen ver·
verExecutien , fal men fuIken perfoon
lJergen,
bergen, om te regt te brengen daar het fal iJehooren,"
behooren."
,. l'\ie'
T\'ie'
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" Niemant fal, om Burgemeester;
Bilrgemeester. Schepen of Ra!l.d
Ra2.d te
MarCchalk geid
geld geeven, voor hun
werden, den Marfchalk
hUll [elven,
felven • noch
Van 's Lands wegen, noch eijmand anders Wt
tot fijnen behoeve,
maar fal
[;11 die l\1arfchalk
Marfchalk alle Jaaren;
Jaaren. op Ir I 000
coc> Maagdfndag,
Maagd(·ndag,
feuen tien Schepenen,
Schepenen. van den nuteten
Dutllen <:n
~n bekwaamfle perfvoperCoonen. gegoed ten minllep lOt
tot eenen Akker Lands, binnen Eem
Eem-o
nu, onder welke hij ook Deernen
neemen fal eenlge van de oude Schems,
penen, ende die Eeden, volgende die Ordonnantie bij ons op
het Regiment van den platte Landen van U/recht gemaakt."
" Sal ook die MarCchalk
Marfchalk: ten felven lijden
tijden alle Jaaren fiellen
t1ellen
tenen Burgemeester, en de twee Raadsluijden, ende bij advijfen
fiellen, twee eerlijke mannen.
van den Schout
Schont ende gerechte !l:ellen,
'gr:houden worden
tot Kerkmeesteri, die 't eijnde van het Jaar ·gehouden
rfl!ekeningen ende
n:ekeningen
tnde reliqua te doen, van heuren handelingen. ia
pref~ntie
Pafioor, Schout, ende die van den Gerechten
pref"nrie van den Palloor,
voorfz. den Marfchalk van den Eern
voorCz.
Bem daar over geroepen."
" Voort die ge.ne die Burgel}1eester,
BurgeJ,lleester, Scheepen of Raad bin.
ne Eemnes weren
wefen faI,
fal, die fal een paard houden, dat met eeren
rijden, en des Lands reijfen med~ doen mag, waardig wefende
weC~nde
twaalf Carolus guldens,
guidenIi, en dat binne een maand na dat hij ge.
field word, ende
en;le waar eijmand. die fijn
fiin paard verkochte of ver.
een maand
loore, die fal een ander weder koopen binnen eell
daarna."
" Voort en fal geen Burgemeester, Schepen of Raad wagen
of paarden huuren, die men tot kosten van de Gemeente van
Eemnes brengen fal."
" Die boete ende kt!tJrell,
k~tJreD, die uit faaken
Caaken dezer Ordonnantie
vallen, fullen hij den Schout aldaar rechterlijk
rechterlijlt ingewonnen WOf.
waf.
uen,
den, da.\fvan
oaarvan hij tot onrert
onfen profi; ten opbeuren ende rekening
doen fal voor d'een
cl'een helft, en die Burgemeester fal van de andere helft JaarJijkfche
Jaarlijkfche rekenin:
rekellin, doen, voor Schout, Schepenen
Schepel1ell
en Raaden alda'ar, onfen
bnfen Marfchalk daarover geroepèn
geroepen
zijnde."
Statuljten. pojoéten
pointten ende articulen wij willen
" Alle welke Statuijtcn.
en ordonneeren,
foo in lUa·
ordonneeretl, nu, en in toekomende tijden, fao
ma·
terie van Jufiitie,
J ufiitie, als roerende dat Regiment, van onfer Heer'
Heer·
lijkheid van EmmeslJuiftndijks
Et11lneshuiUndijks onver'JreekIijk
onvcr1.Jreeklijk onderhouden
onderlrouden ende achtervolgd re werden, [Ollder
fonder inbreuk of wei!ierzeggen
weràerzeggen van
XIII. DUL.
Dut.
K
K
ie·
Îe-

xm.
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iemand, behoudens ons ende onze nakomelingen,
n~komelingen, Erfheeren
ende Vrouwen, van den Landen van Utreèht
Utreèht.J die kennisfe, interpretatie, alteratie ende correétie
gehecl
correél:ie van de fel ven , in het geheel
of eensdeels van dien. Dehoudens
nehoudens ook, dat die van Eemnes
. voorfchreve, defe uijt ollfe
oRfe Statuten ende Ordonnantien,
Ordonnal1tiel1, billue
bil1ne
drie maanden naastkomende fullen
fl.lllen doen regiilreeren
regi!lreeren in de Griffie van onfen
Ulucht, vol~ende ollre
oufen Hoogen Raade te U/ruht,
onfe voorvoor.
gaande Plakaaten. Ontbieden daarom en beveelen dèn voornoemden onfen Stadhouder. de eerfie ende andere Luijden van
oufen Rade van Utredt, oufen
onfen
onfen Marfchalk van Atnusfoort
Aou:rsfoort enE(mkmd, en allen andere onfen Officieren
de E(m/tJnd>
Officieren,J Juaicieren
Ju!licieren I Die
Die-..
naaren ende onderCaten
onderlàten,I [oó
foó hen dat aangaan mag, dat
nnaren
dal {ij
voorn. Schom,
Schout, Durgemeesteren, Schepenen
Schepcnen en Raaden, Burgers
en mewoonel1de
melVo~nende van Ee1l1nesbuilemltjks,
Eemnesbttilemltjks, en elk hanrer,
haarer, fo veel
aangU&t, van defen ollfen
oofen Statuij ten en Ordonnantien
Ordonnantien,, ende
hen aang\l&t,
van al den inhouden van dien
dien.J doen en laten gedogen, ruste·
lijk en vreedelijk genieten el}de gebruijken. fonder nu of in
toekomende tijden hen lieden daar jegens te doen,
doên, of te laaten
gefchieden eenig hinder,
binder, letfel
Ietfel ofte moeijenisfe ter·
~er· contrarie,
want ons alfa
onfer Stad van Utrecht,
alfo belieft. Gegeeven binne onCer
onder onfen zegele van Juftitie hier aangehangen, den 20 dag
in ÇJétobri,
I53!l, van onfen Keizerrijpél:obri, in het Jaar ons Heeren 1532,
ke h.et
het derde en onfen Kon;nkrijke van Span
ie , Caililien
Ca!lilien en an·
anSpani~,
deren &0. het feventienden, onderfchreven bij den Keijfer, ter
Stadhouder J de eerfte
relatie van den Stadhouder.
eerl1:e en andere Raaden in den
Hove van Utrecht:'
Utrecht."
01Zderukent
O/ldertdeent

,. J.
"J.

D. BROEKHOVEN."
BROEKUOV!N."

Onzeker is het, niet alleen, wanneer Eemnes Stadsgereglig'
Stadsgeregtig.
heden verlooren,
verlooren. maar ook wanneer het in tweën gefcheiden
is. Waarfch'jnlijk is het, dat Emmes, in bovenge.
Eemnes-huitendijks genaamd, het oud!le
oudile gemelde Privilegie, EemnCl-huitendijks
deelte is; ten min!len
aangaat, die bewesten
minilen zo veel de Kerk aangaat.
den Walr.keYllif
Waltlurliij ft,
k, bijna een uur gaans van de Zuiderzee, {laat.
fiaat.
en, in het Rekenboek der Utrechtfcll(
Utrechtfclj( Kerke,
Kerke; met onderfchei.
óing
Eelllt7e.'-Unntndijlts, de Oude Kerk genaamd wordt •
ding van
vin Ee11l17l:".binntndijlts,
.l.lcide
.I.Icide
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Beide werden oudtijds begeeven.
begeeven, door den Abt van St Paulus
tt:
tt' Utrecht; doch de opdragt van het daadelijk bezit behoorde

aan den Aamdiaken.
Aartsdiaken. De Kerk van Eemnes buitendijks Wal
was
Nicola(Js, en voorzien van eene Vikarij,
gewijd aan den H. Nicoltltls.
Vikarij , ge·
ge
fiicht
11
ment ttr eere van den Almagtigrn God, var.
var: de H. Maagd
Maagd.••en
van den Martelaar Pincentius;
tef eert!
eerl!
Pincentius j eene tweede gefiicht ter
Nicolslis.
als boven van St. NiçollilZs.
4

De inkomllen
inkomflen van dezelve Kerk waren:
Een !luk
fruk Lands in Eemnesfe,
Eemnes[e, Jaarlijks
Nog twee Vikarijen , waarvan de goederen
onbekend.
Vikarijctrnet de.
de fundatie.
Een Vikarijemet
Bij deeze kWllrn
kw~m de lijst der goederen,
goederen. welke
de flroederfcnap
nroederfcbap van St. Anna heeft bezeeten.
I D:uumaet
D:unmaet Lands (*).
1
I Half Dammaet geleegen in 't Mol~nland.
Mol~nland •
I Rentebrief.
I dito.
I dito.
ditO.
I dito.
IJ dito
I dito.
I dito.
•
•
IJ Klein Hofje.
•

[24-0-0.

..• .24
24 -

5-

0 •.. "<' ••

0 •

,2 .. 0

0 •

.. 0 ·

.. 6 o·o.
0-0.
s-o-o• !&.. 0 - 0 •
- 6-6-0-6-6-0· 33-0-0-0-0-

4 .-

•

2 I •'
!

..
"

2-0-0.

0 ..-

· 77"0-0-0-0o0 •- I
I •' . 0 •..

--•

--[f 36 -17'
- 17'

0 ..
•

Die

-------------------...-..--.....--(.)
C*) Een Dammaet is twee derde deelen
dee/en "lIn
VHn een Mlil'gen
Mprgen LIINd,
Lil»',

if
PI 400 Roçtien
Roeien Rhijnkmdj.he
Rhijnlamlj.he mlilli.
mlll1l.

K'
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Die van de Broederfehap van 't H. Sacrament.

S Schaerwijen, elk omtrent
I

I
IJ

J

I Dammaet,
Dammaet.
Dammaft in
Damma.et
iu de Meijsfen mist.
Dammaet.
Dammaer.
Halve Akker.
~D,.kker.
Stukje Lands.

J/q
17 •.. o-o0 - 0
9-0.0·9
'0.0-

5•
.. 5"

0 ·
- 0
0 ·
..

·
-r
ll
l·O-O·

0-J2-0'-

--

f
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• 1'2 - 0.-l2
0 ..

De Kerk van EemnesEemnes' hinfJendiiks,
hinflendiiks, gebouwd in het Jaar
143",
t43~, is kleiner dan de eerstgenoemde; doch de toren is
even
evèn zwaar en vierkumig,
vierkantig. en heeft, binnen
binoen eenen trans, eell'
eeh'
ongemeen laagen top, die men naauwlijks een [pits
fpits noemen kan.
In het Koor dezer Kerke, zag men eertijds de Wapens van den
D,
vermaarden Rechtsgeleerde, WIL L E M V A N R A A DEL A N D,
g,ebooren
geb
Doren te Eemnes, en overléeden
overlceden in het Jaar 1612.
,6J2.
De inkomfien
inkomflen dezer Kerke waren vOOFtijds:
vomtijds :
Jaarlijks 40 loot zilver.
I Halve Akker Lands
Lauds in Eem/mfe.
Eemnesfe.
f 18 •- o·
0 - o.
0 ..
I Vierdedeel van een
~n Akker.
•- 9-0·0.
9 - 0 - 0 •
1I dito.
6 - 0 • 0 •
• 6·
3.
a. Dammaet
Dallllllaet Lands gelegen in Brmfohofm.
B1Jf1fthofm.
·
-'0
• 9
9
0''0
0.

--
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0 - 0 •- o.

Wij moeten l1icr
IJier aanmerken, dat iemand, deeze beide Dor.
ilaallde, veelligt •, zig zal verbeelden, dat men, in
pen gade flaande,
het geeven
ge even van naamen aan dezelve,
dezel ve, eel1en
cenen misflag zal begaan
bebben: om redett
reden- ~ dat
d:tt· de Kerk val}
van &f1l11es-1Jlliten,
ümnes- huilm, indedaad
hinnm, en die van E,mnes.
binnen,
E,mnes - binnen, buiten den gemelden
1f/a!cker;,'jIr !laat.
fiaat. lVIaar hier uit blijkr,
benaa·
Wa!dee";;j1c
blijkt, dat, in deze benaa.
mingen , niet op de /{erlren,
J(erlren, maar
manr op de Landerijen
Landerijtn gezien is.
tot den grond van ieder Dorp behoorende
behoore:lde;; leggende die van
tOt
V~l1
Eemnes· buiten,
bulten, voor den Dijk,
Eem, en die
Dijk. en nader aan de Ee1l1,
van Eemnes· binnen, achtcr den gemelden Dijk. Zo
bewoouars nu
van deLe
d<tLe beide Dorpen ééne Parochie ui~·
ui~'
lang de bewool1ars
mankmaak·

EEMNESSEN ~; EE:\TSFORT,
EE:\tSFORT, EEMSKERK.
EElVINESSEN
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mall~ten,
.eenigac. Ook
OoI> is d.
ltIall.~ten, was de eerstgenoemde Kerk de .eenig!1e.
d•
grooEer dan die van
.,Gemeente
Gemeente van die van Buitendijks ongelijk grooter
Iiinnendijks. Elk van dezelve heeft h:men
.Binnendijks.
haart:n Leeraar. Beide
de Klasfis van Amersfoort.
zijn Leden van cle
In het Jaar 1748, telde men te Ee,mnes'
Ee.mnes· buitendijks
buitelldijks 177,
177. en
te Eemnes - bitmenttIjks
bi/ment/ij ks 163 Huizen. De Roomschgezinden •
aanzienlij~ Kerl.·
Kerle·
die 'er zeer talrijk zijn, hebben een vrij aanzienlij6:
bel1uite merken wij nog aan, dat de beide Dor·
gebouw. Ten befluite
peil, tcn
ten allen tijde. één Rechtsgebied met elkander gemeen
~cbad hebben.
.cbad
J. TEW AT ER, U/rechts
II. Deel.
Utrechts PIrJCtll1tb,
P/n((1l1tb, Il.
vlm Utredt,
UtrecM • enz.
cnz.
Oudh. ven

E E~l!F Oll'T) zie
AMERSFOOII. T.
EE;\J!FOll.·Ti
zÎeAMERSFOOB,T.
E JO:I': M
K E a IC.
K I een der verdronken Dorpen in de Zuir/.lto/Zuid/toJAI S KEil
Waard.
land/de Waar".
E zZ ~1
~r S K
K 1:
JI: 11
ft K. voortijds een Adelijk Gellacht
GeOacht in Zuid·
Zuirl' Ho!·
land, 't welk, waarfchijnlijk, van het bovengenoemde Dorp,
zijnen naam ontle:nd
ontlc:nd heeft; hoewel anderen,
anderen. om de gelijkheid
dtr Wapenen
\Vapenen van Heemskerk en Eemskerk, beweeren, dat dit
à~r
t!én en het zelfde Gellacht
één
GeDacht is. Sommigen, evenwel, maaken
[llsfchen de Geflachten
Gellachten van Eems/urk.
Eel11skerk.
een duidelijk onderfcheid, tusfchen
in de Zuill·
Zuid - Hollandfche
Hollnndfche IJ/llard,
If/llnr", en HUflJskerk,
Humslrerlr. bij de Be"mrijlr,, in Noord - Holland. Zij meenen dat de gelijkheid der
'Verwijk
oorzaa,
Wapenen veroorzaakt is. door aanhuwing of andere oorzaa.
Getlacht v.an Eel11skerk
l': ItEemskerk vind men gemeld: {}
GEitken. Vlm het Gellacht
~A
n D vnn
van Eemslurk',
Oosthuiz/Jn, van de
;a
AR
Eemskerk', Ridder, Heer van Oosthuiz871,
Kabbe\jaauwfche Faétie, binnen Dordrecht; hij leefde in het
Kabbeljaauwfche
Jaa~ 1I .. 19.
T9. TI ART HOU T vlm
Eel11skerk. KanullJ1ik
Dordrec/zt ~
JaaF
v.m Eemskerk,
KanUllJlik te Dordrec/tt,
over1eedcn in
in het Jaar 1447. JOHANNNE
JOH A N N NE v/ln
van Eemskerk.
overleeden
overlceden
456' , gehuwd aan WILLEllf
overleeden in 't Jaar J 456,
WIL L E lIf VAN
V A N EO.
,10ND,
Soetermur, Zoon van J!.N
EG'
tI ON D, Heer van Soeurmur,
J 1. N VAN
V A N 1t
G'
M
M4aslan.
lIf 0 NO.
NO, Schout
Schont van Delft, die, duor de oproerige MAilS/tm'
iers,
jers, werd gedood.
Eenen

K.
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EEMSKERK tEEMSTEIN,
EEMSKERK,
EEMSTEIN. EENDRACHT.

Eenen P I I T E B. van Eemskerk, vinden wij vermeld, in de
Jlaren 14QO
1400 en 1434;
J434; hij was toen zeer oud, en gehuwd
Jillren
met eene Vrouw uit den Huize van Folanen.
Potanen. Zijn Zoon,
AD R rJ A A N, was getrouwd
getronwd met eene Oogter van TIE L E M AN
OE M, en MA
MAl!.
R"
5 L 1I N GEL A N D. Haar Broe11. G 11.
" T A VAN S
I> E R was, GODS eH" L KOE M, Heer ~'an Wijngaarden.
Hun Zoon, TIE L E MAN "tm
,'an Eemskerk,
Eemslr.erlr., overleeden in
'tJaar
[472, had ter Vrouwe AGATA
VAN
't
Jaar 1472,
AG J\ T A V
A N DEN TEMPEL,
TEM PEL,
geftorven in 't J1ur
J1ar 15°2;
15°2; hij liet naa vier
vIer Kinderen, TI ëIl L El\I
A N, A U
Da
lt I A A N, PET RON E L L À en CAT Il
A RIN
MAN,
HAR
1 N A van
Ee11lskerk. Deeze zijn de laatften,
laataen, welke wij, v:m dit Gel1acht.
behalven PPIIET
E TER
van Eemskerlr..
over·
ERvan
EetlJSkcrk. die overgemeld vinden, behalvell
leed in
15l0.
iu het Jaar 1510.
lIluftr.
Zie VAN LEEUWEN, Bat. llluflr.
fol. 94+, 945. Zuid·
Zuid - Hol/andfche
Hollandlche
Oudheden, bI. 40.
EI:J: M
Elt N.
E
~ ST E
N, weleer een Klooster buiten Dordrecht. in
Îu het
Jaar 1380, voor Reguliere Kanunniken gef1:icht,
geO:icht, door een
Dordl'ecflt, REN
RENOUT
MINNEBODE
gel aamd;
Burger van DordreclIt,
0 UT MIN
N E BO DEgel
een man, waa------'--'-" -- -" .. ----Ithij,
wlla------fiichting, alleen bekosti~de de rei ze , welke GE R11...
buiten deze frichting.
Jt II T V
VA
N BR
B RON
K HOR
5 T ,Kanunnik
lt
A N
0 N KH
0 R ST,
Kanunnik van Utrecht, naar Rome
deed. Dit Klooster was vereenigd met het Kapittel van Windesheim; in de Kronijk daarvan word het genaamd Salvl1tors
Salvators
Klooster in Eemflein.
Eemftein. Na de doorbraak van de Zuid- HoI/anti.
fche U~ard
TFaard ( 1421)
1421) werd het verplaatst naar Zwijndrecht, al.
fehe
waar het, onder dien zelfden naam, in fiand
nand bleef, tot in het
gemcene volk, geplonderd,
Jaar 15~7, wanneer het, door het gemeene
tcn gronde toe gellegt
geOegt werd.
en ten

Zie Oudheden van Zuid - Holland, p. 146.
EEN DRA
D R. ACH
Ri vier in Zeeland,
Zeellmd, ftroomende,
CH T, eene Rivier
tl:roomende. in 't
voortlooZuid - Oosten, voorbij de Stadt
Stade Th,len, en van daar voortIoopende , tot aan Braband , alwaar ze d,'Etndrecht
pende,
d'Emdrecht gen2lmd
genumct word.
Omtrent een half uur gaans bezuidell Tholen, (pruit
fpruit daar uit de
Schelde

EENDRACHT, EENDRUM , enz.

----
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Schelde, en loopt, langs de Stad, voorbij de Heerlijkheid ros·
Pós·
11Ztlflr,
al waar zij zig, ten
ren Oofkn,
11Zaar, tot bij Filipsland,
Filipsland , alwaar
Oofi~n, in de
Slaak. en ten Westen, in de Mosfelkreek
MusJe/kreek ontlast Ook ont.
Jast zig haar water in de Haven der Stad.
last
SMALLEGANGE,

Chronijk "tin
1'an Z!d.z::.!,

fol. 543.

EEN D RUM,
R U 111, een der 49 of SO Dorpen van het Kwartier
Hunjingo , in de Grollinger
Groninger - Ommelanden.
Ommelnnden.
EEN H OOR N, (w I L HEL MUS V A N), in leven een be·
en Predikant te Arnhem,
roemd Godgeleerde cu
Arnhem. alwaar hij, om
zjjnen
zijnen onderdom en
cn zwakheid,
zwakheid. in het Jaar 1752. Emeritus
verklaard werd. De Hed van Eenhoorn begaf zig toen met
'er woon naar 1I1allrs[en. alwaar hij, tot aan het einde zijns
levens, bezig was met fchrijven van boeken. die zijnen
naam onficrflijk
oni1:erflijk gemaakt hebben. Hij overleed aldaar op den 2
.Feb. des Jaars 1759,
1759. in den Ouderdom van 69 Jaar. 's Mans
afbeelding is, naar de Schilderij van QuinkhlJrt, door 1.
H
0 U a lt A KEN.
HOU
KEN, in 't koper gebracht. Zijne werken zIJn:
fFel/eeven,, welfterven ; over de Christelijke Liefde; Ouder.
Welleeven
dom, enz, enz.

E
E NI G E NB UR G, een Dorp in NoordHolland, onder
EENIGENBURG,
Noord-Holland,
Alkmaar. ril/koog,
Pil/koog, St. Meertefl en Eenigenburg, maaketl
te zamen,
zamen. zo wel een kriminul au civiel Rechtsgebied. Eenigenburg was een der vier Sloten, welke Graaf F LOR 1lSD
J!
S DJ!
V, in den Jaare J281, deed bouwen, om de Westfriezen in
toom te houden. Wijders moest he[, volgens zijn oogmerk,
naar Westfriesland ,aan deeze zijde, voor
dienen, om den weg nallr
de Hollanriers, open te houden; doch na 'sGraven dood, in
het Jaar 1296, werd dit, met andere
IIndere Sloten, en onder andere
het Slot te Wijdenes
WIjdenes , door de Wt:stfriezen. vernield.
V A.N DER HOUVE, Hantlv.
Handv. ChrDnijl,
J. Deel. fol. 141. Vadert.
Vader!. Hifi. III.
Deel. bI. H -99.

K+

1:1>1.'(-

15'
:rs'

EENRUM •, EENSCHELT ,EENUM,

enz.

EEN
eene der Heerlijkheden, behoorende aan delt
E
P; N ~ U M,
del\

Heer

gelegen ten Zuiden van
Het Dorp
]'efirum is een der aanzienlijkfien
lIanzienIijkaen in dien Oord De Kerk
Ker~
r~fit"unz
PiOnkt
piOllkt met een hoogen Tooren. die voor de Schippers,
Sehippers, welke
Owr
(Jva de tl/adtlen
fradlien vila
vaaren,
ren , ten baak~
baak-e !trekt.
firekt. In dit Dorp houd de
Kla~fis
Kla~ûs van 1I111rne haare vergadering.
G. BARON ALBIRDA DYKSTERI-IUIS,
DYKSTERflUIS,

P.ie/ersbuuren,
Rief(rsbuuren, in de Grininger.
Gr'ninger- Ommelanden.

EeN
EeN S C IJ :el. L T
T of EN s
S CH
eH 0 T)
T, een Bro/;andsclt
Brabant/sdz Dorp, in
de Meijerij
Mçijel"ij van 's H~rtogtnb(Jsch:
Kwa1..;'
HutogtnbQsch ~ behoorende
behoon:nde onder het Kwa.:_
tier van Ooslenfijk.
lèhattillg van 1574, lastte dit Dorp,
Oostenrijk. In de fchatting
Dorp.
fiuivers en 9 penningelI.
1In
.. 2 gulden
glllden 19 1l11i"ers
penningen. Het getal der
fluizeu word begroot op 59.
fluiz<!n

EEN U 1\1, een klein Dorp in de Gfll1Înger
Gfl11inger - Ommdnnden,
Ommdontlen,
EEN
fen
~en Noorden van 'Ferduin,
lFerduin, wa!lrvan dd
dtl Heerlijkheid behoort
aan
&an het Huis
HuÎl; A/óerdn,
A/berdn, tef
ter onderfcheiding van een ander vall
di\!n
di~n naam, bekend bij ~en toenaam van diberda
dlberda-"-" Eenum.
E E l' !:,
I!, een
een" Dorp in Gelderland, onder het Kwartier van
firn/mil. In de fchattÏng
fchatting van het Jaar 1574, lastte
Arn!Joli.
hstte Eepe 904
guldens,
f1ui ycrs
guldens. 12 ftui
yers en 3 pennin~t:n.
penningen. Onder he[
het Schoutsampt
,'an
Etpe zijn milde
mide onderhoorig de- Dorpen Oen en Yaafen.
Faafen.
'.. an Eepe
ne
ne Gerefonnee!de
Gereformeerde Kerk aldaar word door één Predikant be,lielld.
~liel1d. De Rert;:
Rert, is vrij oud; zij heeft
beeft eenen fpitfen
fpiûen Toren,
\,,,llar van een geqeelte,
\Vllar
gec\eelte, door het onweder afgeflagen , naderhand
Het getal der Gereformeerde Ledemaa,.
Ledemaa,_
wèder opgeQouwd is_ lIet
weder
ten, in het Dorp en des zelfs Huunfchappen,
Buunfchappen. word op ruim
yierhonderd begroo~.
vierhonderd
begroot. Van de Roomschgezinden , ziin 'er omtrent vijfentwintig Huisgezinnen. De bewooners deezes Dorps
geneeren zig meest met den Landbouw,
Landbouw} en het weiden van
fC'Jaapen. Ook ~rocit
Zijll Yijf of zes PafC'laapen.
~roeit 'er veel Hop. 'Er zijn
?içrmolens.
iÏ(,!rmolens.
EERBOSCH. ten tijde vin
EERBOSCR.
van VAN DER
D!:R HOUVE, een Slot
(jf
ju Ge/der/flvd,
Dieters , in 't Rijk van
(Jf adelijk IIuili,
IIuii, in
GeiderltJtJd, te Dieters,
~lJti;ee~e.t]~
:VJll;ee~e~tj"

Eza

EERDE, EERNSNA, EENRWOLDE,
EENRWOLUE, enz
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EER n
DE,
I!, of EER
E Eli P I! N, voor deczen
deezen een !lerk
(terk K:lSteel,
Kasteel, in
Zalland, onder de Provinde OverysJeI,
Overysjel, gelegen ia het Dorf<
Dorl:{
Ovzmm. In het Jaar 1:)80,
Ommen.
1380, werd her,dooreenenEvERHARD
her,dooreeneuEvERHARD
negt oogmerk gt!bouwd.
gt:bouw.d. Als uit
v A NES SEN, met een zeer flegt
eenen
fcllUilhoek. viel hij, uit het zelve, op de reizende
eellen fcllUilhoek,
Kooplieden aan, die uit OverysJèI
Overysjèl kwamerJ ,beroovende
,beroovl!nde en plonde.
derende dezelve ; deed nu en dan een inval in Overys/d ell
e'] Zalland
Zalland?~
ja zelfs in de Slicht/che
Sticht/elle Dorpen. Om hem daar voor re f1:rafUraf·
fen, trok FLORIS
FL01!.IS VAN WEVELINKHOVEN,
WEVELINKHOVEN, met
mctJol)ker
JOl)ker
JAN VAN
V A NAR
ARKEL,
K EL, Heer
HeerARNoUT
AR NOU T VAN
V A NEG
EGMOND
M 0 N D en vs·
y sSE L S
S T P. IN, en anderen derwaarts,
derIVaarts , en
eu belegerde het Slot Eerden. Vijf weel,en lang (tondt
II N
N al het geweld des
!londt V"
v A NES S
S.I!
door; doch moest zig, eindelijk, met de zijnen over.
Oorlogs dpor;
geeven.
BisfclJop deedt
deedr het Slot tot asrche
asCche verbranden.
geeven, De BisfclJOP
Men zegt dat de balken en ander houtwerk
houm'erk zo hard en
eo vast ill
in
een gewerkt waren, dat het een geruimen
gernimen tijd duurde, eer alles
verteerd W~lS. lVi.
lVI. V"
v A N nJ) En HOU V I!:E fpreekt van een ander
Huis EER Dl<:;
Dl!; dan of hij daar mede dit, als herbouwd, of
of
wel een
ecu ander bedoeld hebbe, is met get:ne
gec::ne zekerheid te beo
bep~alen.

M. vVAA N

Di It HOU
HO UVE,
V E,

I. Deel, fol. I61; Oude
Oud~

Holll1ndfr:he
HolIlJnd[,he Cronijk,
Crol1ijk, fol. 404, enz.

EER N s
S NA, een geruineerde State of Slot>
Slot, in de Grietenij" Dongeradeel, onder Oostergoo.
Oostercoo.

pf Ee,.nt~woude,
Eernewoude, een Dorp in OosUrgoo,
Oost~,.gO().
Tietjerkfteradeel. 2 en een half uur ten
Tietjerkfleradeel,
Zuid - OOS5en
oOS5en van Leel/waarden,
Leelllvaardel1, bijna op de grensfchciding vall
van
deeze
dt:eze Grietellije en die van Smallingerland.
Smollingertol1d.
E It R NWO!.
EER
NWO [.0DE.
I!: ,

in de Grierenije
Grietellije

T wou D.
Ecrstwoude, een Dorp in Noor" -!Jo/E "E Il S T
D, of Eerstwoude,
Ilo!Mnd, behoorende
he~ KerkeliJke.
Kerk~liJke, onder de Klasûs
kind,
behoorellde,, in he.
Klasfis van
Jjo~rn. Zie A ART S wou D en HOOG" 0 U DE.

EElt
E E It WOL DE;
DE j

zie

F E RW 0 L D E.

El: 1-
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tERZEL, EESCHAREN.

EER Z EL, een Dorp in SIfIllts
Stoots - BrtJblmtl,
Brilbantl, ten
ren ZUId WesWes.
ten van Eindhoven , zo in het Burgerlijk als Kerklijk
hefHer, vereenigd met Duizel en
Stanzel. Tot den Scheepcn.
Scheepenhemer,
cnSlctnZei.
fioel
no
el geeft Etrzel drie, en de twee'
rwee' andere elk twe~ ScneepelJen.
ScheepelJen.
Dit
Eerzcl, bij den oorfprong van de REIn,
Run, voert, even als
Vir Eel'zct,
Oerle, den djtel
telde men aldaar
Oer!e,
dj rel eener Vrijheid.
Prijheid. Voorheen Eelde
tha!1sniet meer dan zeven en
dan driehonderd huizen; doch tha!Jsniet
meer d3n
zeventig. Veelerleie rampen hebben, tot deszelfs vermindering,
zamemverkcn. ln
1531, geduurende de belemoeten zamemverkén.
In het Jaar 1581,
gering van Eindhoven, door den Graaf v A NMA N S FEL
F l! L D,
D,
werd het, door de Spal1jaarde'r.,
Spanjaard/r., uitgeplonderd. Weinig tijds
daarna, fleepre
fleept€! eene befinettelijke
be[mettelijke ziekte veele bewooners in 't
graf: In het Jaar 1694, werd dir
dit Dorp, door de Prallfchm,
grat:
Frtmfcltm,
in brand gellooken,
ge!looken, om reden dat de Dorpelingen de BrandBrand.
fch:ming weigerden te betaalen. Een dergelijk lot onderging
fchatting
het, in het Jaar l171
daarna, fiak
!l:ak een boo~'
i l J. Twee Jaaren daarnn,
boosnartig Vro'uwsperf<.Jon den brand in eenige huizen, waardoor de
aarrig
de: overhand nam, dat 'er 43 huizen, door net
vlamme zodanig de
het
VUlir. verteerd werden.
vum:.
492 morgens bouw- en weiland. 111
lil
Het bevat nog heden 491
gevolge van 't gemelde verval, fijn
r.ijn ook veele huizen afgebroo&cvolge
ken, el'
CP veele akkers verlaaten,
verJaaten, omdat de eigenaa"s, door onverfiaat waren.
waren, de lasten optebrengen. 's Landi
mogen, buiten {laat
Lands
Smaten hebben hierom, aan de nog overige, eenige vermindeverminde.
Staaten
Ktrk, die tamelijk groot,
ring van belastin~e
belastil1~e toege!laan.
toege!la:m. De Kerft,
cn van een hoogen [piezen
en
fpitzen Toren voorzien
voorzi"n is, !laat een vierde
llllr van de huizen afgezonderd, midden in het
bet bouwland. Zij
Jleeft haar onderhoud uit de Tienden der Landerijen van dit
lJeeft
Dorp, behooreude
behoorcl1de aan de p,
btdiJ van Epurllaclt,
Epurr.ad, die mede het
Abtdij
Predikat1ts
traétèmellt daar van betaaien
betaalell moet.
moct.
Prediklults tl'aél:èment

Brablmd; IJAII A.
Zie BfJchrijl'iI1!f
BI'fch1'ijl/itlE van StaatsSlallls-Braband;
C H I UH,
Geogrflphie, bi. 592.
eH
ENE, Geographie,
593.

E;:
~·c 1I
U A 1lt iN, een Dorp in Slaats
Staats - Brabl11Jd,
Brllbfll1d, een
eeu kwarE E S'C
Graav/!. Met de Gehugten Hal en
tier uur bezuiden de Stad Groave.
Sangeuboom, ma:lllt
uitSlJngetJQoo11J,
ma:!11t het éénen Dingbank van zeven Schepens uit.

EE-

EESE, EESKOTEN, EESTERGA, EESTRUM , enz. 155
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EI': SE, eene !/pvezaate. een uur gaans ten Noorden van
Stunwyk, rondsom
rOlldsom in de f/unen
f/eenen geleegen
geleegen,• aan ~;e
~:e Grenzen
van Friesland
Frieslnnd en Drenthe. Het is eene Heerlijkheid en
Schoutampt op zig zelve, behoorende aan
aa.n het Gcflucht
Gefl::cht der
Graaven van Rechteren.
Rechtertn. Naa dit Eefe. word de nabij geleegelee.
gen Buurt, Tsvun, :E ES V .E i N genaamd.
E
uis, onder het
EnESs ICIt 0 TEN,
T P; N, een zeer oud en flegt Heerenh
Heerenhuis,
gebied van
van Otter/oo,
Otter/ao, in het Land - drostaml't
drostampt van de Fe/uwe.
E EST E R. GA, een Dorp in de Zevetl'Wolden, in de Griete.
vaA Lelllfterlnnd,
nije vaR
Lemfterkmd, een half uur teil
ten Noord· Oosten de
Lemmer.
Lemm,r.
E EST
u M. een Dorp in Oos/ergoo,
EB
S T n
nu
Oostergoa, in de Grietenije
Tietjn'kjleradul, 4 uuren van Le(!uwnr,rden,
Tietjn-kjleradul,
Le/!uwnr,rden, en een' kwanier
Uur ten Noord - Oosten van het Berggummer
Berggummcr-- Meer.

GeograplI. Woordenhoek
Woordenboek ~'an
,'an Frfesland,
Fr'es!and, bi. H.
EET I!! N, of EET HEN, een Hol/ondsch
Hollandsen Dorp, aan de gren.
zen van Braband
Brahand en Gelderland, leggende westwaart bij
Reusden.
Heusden. Ee/en
Eefen en Meuwen zijn twee hooge vrije Heerlijkheden , beide behoorende aan den Heere en Mr. AB
A 8 R A HAM
VAN
V A N BLEISWYK,
B LEI S W Y K, Raad en Secretaris der Stade
Stadt GiJrnichem.
Gvrnichem.

1: ET EN, ee:! ander Dorp van dezen naam, gelegen in de
Bnronnie
Baronnie van Bteda.

E EU
SS U M, een adelijk Huis.
OmlIJnden,
E V ss
Huis, in di!
do! Groll/nger
Gro"inger Omlanden,
te Middeljlum.
Mitideljlum.

E E VUW,
w, een Dorp in 't Landfchap Dren/,~e,
Drent,~e, op den weg
!laar
lIaar Frieslantl.
Friesland. In den Oorlog tegen Spanie,
Span;e, deeden de StaaStaa·
ten van Overys[eI
nad~rhand de
Ol,eyysfel aldaar een Schans opwerpen, nadt.rhand
Zwarten Dijk genaamd.

P ! CA R T, Oil d/J.
dlJ.

'J'(1fl

Dr·mlhe.
Dr-mlhe.
'EE-

i~6
1!(6

EEWYK, EEXTE, EEZE J EG, enz.

~, een Dorp in Gelderltllld;
E E W Y It".
Gelier/II'li;

~ie E W Y li.
n:.

T J:, een Dorp, bchoorellde
E EX T!:,
behooreude onder
oilder 't Old· a:npt, lil
il~
G,.oninger/llnt!.
Groninger/lint!.

HofilaJ ilt
E EZ E, eene adelijke HomaJ
iA Gdderlrmd,
Gûderkmd, onder het Reg.
teralllpt Doesburg, bij .AlwetJ;
Almen; het is een groot en
cn deftig
dcftig
teraillpt
gebouw.
EG, weleer een water of Rijl1fpronk
Rijnfpronk in KClJnt11Ur/find,
Kel1ntmerltmd, doch

pu

verdrou~d
vel'drou~d

en geheel verdween en.
Zie

L. SM I D S,.
5,·

Sr:11alKamer der Nederl.
Scha/kamer

Oud/uden!
oti d/ze deTI.
EG B E ~ T lil E Y N E n. T Sj':.
sr,.,, een aanzienlijk Burger der Sta4
Am/lddam. Ten tijde der beroerten en vervolginge om den
Am!lddam.
zjjne Maagen, de zijde
zjjde der Her.
Godsdienst, was hij, nevens zijne
zig meer en meer leennen,
Ieennen, naar
vormde toegedaan, en deed!
deedt :.dg
maate hun getal aangroeide. De verwijderinge tllsfehen
tllsfchen hen en
de Roolllschgezinden
eill~e.
Roomschgezinden werd daaglijks grooter;
groDter; zo dat zij cin~e.
lijk in oproer en lUuiterij
muiterij uitbom.
De Regeering, de
Roolllschgezinden
toeged~an, daarover niet weinig bekommerd,
Roomscbgezinden toegedaan,
Onroomftben iq
iij onderhandeling, en !lond
tlond aan de
trad met de Onroomfoben
:lClVCll
~clvcn de vrijheid toe, buiten
buiteo de Stad te mogen prediken.
VolgeGs eene fchriftelijke overeenkomst, buiten weeten en ver.
VolgeI's
ver:-:0.;1\
zo.:" der Onroomfchen gemaakt, werd hun yervolgens toege:
l1aJIl,
l1a~n, dit ook in de Stad te moogen
nlOogen verrigten, onder belofte
gehoorz:lrrmhcid aan de Magi(lraac;
Magiaraat; waartoe hun de Kerk
van gehoorzàr.mhcid
toegefiaan. Dit
der ft'lind~rbrotderen
lJ!1il1d~rbr{)tderen len gebruike werd toege!l:aan.
Die pefluit, geuomen
laat!l:en September van het Jaar 1566,
genomen op den laatfien
was ondertekend,
ondertekend> van wegen de Burgemeestcien,
Burgemeesteren, den Ra~d,
de drie Schutterijen, door de Secretarisfen,
Secretaris[en, Mr.,
Mr• ., RR!o.t. N S V A N
D
I lt K
K \Y 0 UT E as,
ij. s, d;c
d;e ook begeerden dat èct
r.et
n 1>f., L F "F,, en 0D IR.
door de Onroom/ç'tm
Onrooll1jÇ.'tm zoud ondertekend worden.
worden, zo als ge·
gefchiedde, eerst door de twee AmjltldfJ/Jf[che
Amjlildoflf[che Predikalltcn
PredikallteIl , P E.
T RUS GAB R IEL
ARE
Nb
Stilz·",·i}gende gaan
IE. L en JAN
J t. NAR
EN
b sz. Srilzwi}gende
wij voorbij, het gedrag der Lutlzttfc/un,
Luthtlfc/zcn, die alles aanwend·
den,

...
1"1
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den, om de Cilvinis/en, gelijk zij
~ij hen noe.neren, hij de Re.
Intllifchcn had de MagHl:raat, bij
gceringe in haat te brengen. Intuifchcn
dit verdrag (op eig~ll bewecginge en buiten verzoek der Onroo1l1fclzen, gelijk gezegd is, opgefield)
roomfelzen,
opge!leld) niet veel goeds.met
goeds,met hUil
in den zin, waarvan de blijken haast volgden. Dit vooraf verh~a!d hebbende, lromen wij tot EG B ER T ME Y N EnT z. Hij
was zeer
vermaardfte Re.
zeel' gezien bij de Burgerije, en een der vermaardfie
denrijkers l(!n
lean dien tijd. Tevens was hij Kapitein van de' nUl'·
BUi'·
gerije; zijn Zoon. SEBASTIAAN
SEBASTIAAN EGBEJ.TZ, vermaard:
Doéter in de Medicijnen, werd naderhand llurgemec!ter. AI'S
Kapitein van de Burgeriie,
Burgeriie. had hij, door den voorzittendell
Burgemeester, en anrlere Heere!}, fchoon tegen zijnen'
zijn en' wil , zig
laaten beweegen, om het bovengemelde verdrag te onderteke~
!Jen, in den waan, dat het alleen gefchiede om rust en vrede
re bewaaren. Ook was, in het verdrag, uitdrukkelijk bepaald ~
tiat niemand, ter zaake van de ondertekeninge, ten eenigen tij~
de, moeite' zou worden aangedaan. Naa de kornstvan
kornstvRn den Hertog
van A L V A in het Land, en toen nu de vervo-lging, alomm~ '"
en dUii ook te Amflddam, ten firengfle werd doorgezet, wH..
E R T Z, met veelen 'van de zijnen, in 't
de EG B :E.E .R T ME Y IJ :E
Jaar 1568,
J568, zijn behoud in de vlugt zoeken. Maar de llurge.
meesters JOOS T
T n ti y C It en lil M 0 NCO PS baden hem re
blijven, met verzekeringe, dat hij niets kwaads behocide
behocläe ca
vreezen ; voegende daar bij eene belofte van hem te zullen
waarfchuwen, indien 'cr lig
zig iet kwaaads openbaarde. Zelfs ga.
ven zij hem-,
hem, onder Stads Zegel, een gemigfchrifc,
gemigfchrift, da,z hij ter
goeder naam en faam !londt,
fionut, buiten opfpraak van ketterije of
eenig wanJ"OOrijf.
wanJ"edrijf. Daarop verliet hij zig: en wie zou op de
ve.rzekering
verzekering eu het woord van Durgell1\!eSters niet vertrouwen r
te meer daar B u Y CCl{
It toen nog zo bekend niet was, ds na.
derhand. Ingevolge van dit vertrouwen, Doeg hij den getron~
wen fald
r:lld van LLAUREN~
A URE N S RE
!i; A L in den wind, en we~geFde zi j~
RE!i;ALindenwind,enwe~geFdezij~
nen
eerlfjken Zwager ten wille te zijn, en insgelijks' ce
ncn eerlijken
re vlug.
1568, werd hi}. door den Onder.
ten. Op den! Maart, 156g,
fchollt, gevangen genomen; drie maand'en bleef hij in hegt.nis;
hegtenis;
fiond hij dien door. D~
daanlla ter pijnbank gebtacht zijnde, !lond
befchuldigillgen van d.:n Schout, tegen hem ingebracht, werden
ten eCllemaale
eClIcmaale valsch bevond.::n; hierom yerklaarde de RaadP@Il'
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pen!ionaris
pcnfionaris Mr. ADRIAAN VAN SANDEl.YN,
SANDELYN, dat men hem
behoorde te olllOaan.
olllflaan. Maar de eerlijke Burgemeestei'S
Burgemeesters lieten
hem zincn,
zitten, en men gaf den verbitterden Schout, pPI.E
r .E TEa
TElt
p
P )I E
Jo: !'
1" E Il sz, gelegenheid, de zaak Voor den Raad der BeroerBeroer.
ten te brengen. Aan die beulen gaf hij te Rennen,
kennen, dat E GG~
B ER
ME
Il '!"
BE
R T 11'
1EY
Y NE R
T Z verlolagt
verdagt was van Lutheral1erij;
Lutheranen;; dat hij
het verdrag van het Jaar 1566, te AmfleJdam,
AmfleJda11l, onderteHet gèwlg
kend had. liet
gèv(1(g was, dat hij, den 80étober veroordeeld
werd om onthoofd te worden In de gevangenis kreeg hij het
"vater
'water,, waaf
waar :Iall
;,an hij, den avond voor dat het
bet vonnis zou
worden uitgevoerd, overleed. De bloeddor!l:ige
bloeddorllige Magi/lraat
Magifiraat
zogt den Artz, eenige
eenÎge uuren voor zijnen dood, te be weegen, om door krachtige middelen zijn leven [Ot
tot den volgenden dag te rekken, wanneer men hem op een fioel
/loei op het
,Schavot zoude brengeu,
brengen, en alzo omhoofden. Doch de Doe·
Docter antwoordde, dat hij geen God was, die 'i
'a menfchen
men[chen lee"
badt; en dat de gevangene, naar zijn oor.
ven in zijne hand hadt;
deel, den middernagt niet kon haaIen. Naa zijn overlijden,
werd hem, in de genngenis,
gefangenis, het hoofil
hoofii afgetlagen,
afgellagen, en het
Lijk, door eenige Cellebroeders, 's
'5 nachts, even als dat van
eenen misdaadige, op 't Ellendige Kerkhof begraven. Vervolgens werden nog on ,hoofd 0 LL LL F ER T IJ E N RIK sz,
SZ, en
p
PItE
E TEil
TEIl DE WIT, om reden, dat zij, volgens hunne fentemicn , bij de Onroomfchen in de Predikatien waren geweest.
teuLÎcn
Geen wonder, dat Wethouders, die zo gebande.ld
gehande.ld hadden, bij
omwenteling der zaak en , vreesden, niet beter gehandeld te
zullen worden.

J.

fol 996,999 en 1025.
IO~5.
Neder!. Hiflorien, fol. 193.
Nederl.
n
13 R A NOT,
N D T, liiJlorie
[fiflorie der Reformatie.
I. Deel.
Veel. L. BEN T HEM, Holi.
Hall. Kerk,TJ.
Ker/d.
en ScholJJjlaat.
Sr:horJlJlaat. p. 334'
COMMELIN,
COMMELJN,
HOOF T,
T.

Eo B !nRT
R T US;
us; deezel1
deezell naam voerde, onder nndere,
nnden::, de vijfde
Aduwert, die veel toebl'agt
Abt van .Aduwert,
webl'agt (Ot
tot den opbouw van de
Kerk der Abtdije,
Abtdije J in welke hij vijftien Altaaren ,fiicbtte.
,fiichtte. Niet
lan
lal!

EGBERTUS.
-
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langer dan drie Jaaren, hadt hij de wa:lrdigheid
wll:lrdigheid van Abt be
kleed, wanneer bij overlcedt, dm i Junij des Jaars 1255.
van Groningen,
Gran/'ngen, bi.
bI. 222.
Oudheden' "on

EG 11 E R TU s, Aardsbisfchop
Aardsbis[chop van Trier, wordt, bij de mees.
te, en wel de beste onzer oude Ilolland[c,'te
Ilollfmd[c,'te Schrijvers, als w.
PROCURATOR, M. STOKE.
STOKE, Bl!KA,
BIlKA, HEDA, en den Schrijver van de OlJde Holland[che
lJollandfclte Chronijl:,
Chronijk. gehouden voor den
Broeder van Gra:lf
Gra:,f A R NOU D, en den Zoon van Graaf DIR K
IC
DEN 1I.
H. De 'jaarboeken van Egmond, DOUZA.
DO U ZA, VOSSIUS
VOS SI u s
en anderen bevestigen
bev~stigen dit. Op het gezag van zo veele geloofwaardige Mannen,
Mannen. zou men dit.
dit, zonder verder onderzo~k.
onderzo~k,
luogen
lnogen aanneemen.
aanneemell. Doch anderen hebben hieromtrent eeni.
ge lwijlFelingcn
twijJrelingcn tcr
ter baane
baallc gebracht. In de Rijm.Krol1ijk.
R.ijm-Krol1ijk. uitgegeeven op den nllam
naam van KL
K L A A S KOL Y N, wordt hij genoeind
gelloeind
de halve Brouler
Broeder van Alt
Ware 'er
A Ct NOU T, of 11.
IJ, R NUL F.
~i:en ander bewijs, het weinig geloof, 't welk die Kronijk
.gi:en
verdient, zou ons niet aan het twijJrelen
twijlFelen kunnen brengen.
Maar B uU C HEL I us, op het getuigenis van eelléU
I A N"
eelleu K Y R 111
N'
DER, berigt dat cleeze EG BE R T een man zoude geweest zijn
van Britfche afkomst. Dit vordert eenig nader onderzoek: te
meer, d&ar de geleerde sc H R I V Ji: 11.1 U S zegt, dat hij, daaro.
daar 0 •
W J! ft, tot
'ver gefchreeven hebbende aan den Jefuit B ROU WEn,
an~woord ontving, dat uit dl! ongedrukte [chriften
fchriften,, behelbehel.
~ende de gefchiedenisfen van Trier, geblc;el,en was, dat EG.B
Ai1rdsbisfchop Van
_B ER TU S,
s, Aardsbis[chop
van Trier, gefprooten was uit BritInnjf; dat hij tot Vader
Voder heeft ge/;ad
GrlJaf DI
D I lt
ft K, en tot
tanje;
gehad Graaf
Moeder Hl L LEG A R DIS. beitJe
beide van den hoogflen Adel en
gefchre:::vel1
Rijkdom in Brittar.je. Een anaer,
ancier, op Perkament gefchreeven
bOfK, zou mede getuigen, dat DI 0 E RIK, de Vader van EGboek,
nER
ft T Us,
US, gefproten was uit het bloed der Engelfche
Engelf.he Koningen.
Hier door zijn eenigen
Geenig~n in het denkbeeld gekomen, dat E
EGBE
IS E R T U S geen Hollander, maar een Engelschman was; en
ge.volglijk geen Zoon van Graave DIR K D ]i; N Il. Wij hebben gezegd, dat onze meeste en beste oude·Schrijvers 'er hem
voor houden. Wie is het, die dit tegenfpreekt? K Y R .IA N D &ft,
m~n niet zou weten, dat hij in de waereld geeeu 111a11,
111a11, dien min
weeit

1~i.1

tG nE R T U S.
EG

'("leest was, hlldde
nu
ELII U5 zijnen naam niet genoemd;
'fleest
hl1dde D
u eH Et.
niet alleen niet tegen
tegcn de meest~
en dus geen gctltige,
gct\1ige, dien mer. nier
Schrijvers, mllar
tegen geen
mltar zelfs legen
gten éénen
éétJen "0 u Z A Hellen mag.
En genomcn,
genomen, hij was even geloofwaardig als D
DO
0 U ZA, dan
s TOK
XE,
E, IlOg
nog den voor.
voor·
zouden alle de anderen, injonderheid
in.aonderheid M. STa
J,mg behouden. K Y R I A N DEI<,
\{all geweeten
J'lng
D EH, 't is waar, Uall
Trie/" A~rdbisrchop
A~nlbisrchop geweest ii; maar
m~ar alle onze
llCbben, wie te Trie,.
lJebben,
HolJalldfche Schrijvers hebben ook geweeten, wie de Broeder
HolJand/che
van Graave AR NOV
NOU T, en ook of hij Aardsbisfchop von
van
'.frier
Trier geweest is. Maar, wat zegt K Y R I A N D E il.?
.ti' dit, dat
hij de Zoon gmeeU
gmeest is van Graaf DIR K. Wat zeggen de
gctchriften'/ Dat zijn Vadllr
ongedrugte gctchriften?
Vader was nl
t'J 1 Il
lt K. en zijne
Moeder II
HlI L DE
D EGA
G A AR D; doch dit is nooit bem'ist,
bem'isL, dat de
1I, I1ILLEGAARD,
JHLLEÇAARD, of RILD!!.Vrouw van DIRK DEN Il,
HILDEGA
R.D
gen:.lamd is geweest. Hoe gevallig zou het hebben
G
A A
AR
1> genllamd
uitgekoomen, dat juist in dien
eTien zerfden tijd, in Brittanje, een
Graaf en Gravin zoud'll
zoud'l1 geweest zijn, die den zelfden Ilaam
naam
voerden, en itugelijks
ÎIlIgelijks eellen Zoon hadden, 1In G
C B E R TU 5 ge.
naamd, als die in Holland?
Hollnnd?
Maar zal mt n tèggen,
teggen, K Y RIA
R lA::i
~ D F. R zegt evenwel uit.
drukkelij"k,
drukkelij'k, dat de Aardbisfchop EG g E R TU S afkomllig
afkomfHg was uit
i$ het bewijs, dat K11: Y.
y~
het bloed der Britten. Doch Waar is
A N D I!R K
"A I li
R: minuer
minder onfeilbaar was, dan alle zo even genoemde
Schrijver~? Met dit alles, zou men het zeggen van IrY'
IrV·
Schrijvers:?
:R
R IA
A. N ti
n' ERen
ERen het velhaal
vel haul der ongedrukte Schriften, volgens
:n ROU
W ER,
toe!1emmen,, en nog bewij zell, dat E 0"
G:à
R 0 UWE
R, kunnen toenemmen
II
A N LEE u.
u~
B E:n.
E It T de Zoon van DIR [{ DEN II geweest
ge weest is. V 11
WEN, in
Eatal'ia liIuftrata,
În zijn Ba/IIJ'1I1
I/Iol/irala, J. Dul. 1. HooftJftuk:.
Hoofdftuk ~
ieert
leert ÓlIS,
ÓJlS, gelijk
gelijk: ook andereÎl,
andereÎJ, dat ons Balfivie,
Batflllie, of ten minnell
minllell
een
Vlm hetzelve, 'Vatt
Val, ouds, den naam van Brilt",Brit/m.
èen gedeelte van
land, of Brittia
Briltia gedugcn
gedugen heeft; en dit bewijst hij uit de
van PiOCOPIUS.
piocoPIus. H. DE GROOT, fn zijne
getuigenisfèn Tan
Oudheid
OudHeid 'VfIn
van de Netler/ani/che
NetlnianNfche Republiek, had dit, tIi
!\'l vóór
d;errfle van minkundjs. v Pi. N LEE UWE N, aangemerkt. Teil
Te~ djenl1e
minkundrgen.
Er;tHa
gen, moeten wij !tier
ltier nevens aanmerken, dat het Eiland Br;II"~
bewoond werd van drieërlei Volken; Jngeboo/"ene
Jngebool'ene Fr;ezt11.
Frieztfl,
Sasftn
Sas
fen eb.
eh EngeIfcheil.
Engelfchel1. Dus zou het mogelijk zijn, dat EGEG"
11
E II T US,
us, fchoon van EngIIfchen
B11t4.
JE:It
Engllfchen bloede, echter een BOIlI.
'Pér
"tr

!:! G
C. B !E. 1t
R. T t1
tJ

s.

16t
t6t

"er zou hebben kunnen zijn. en niet genoodzaakt, ziine Ge.
llachtrekening uit het Eiland BrUllnjl
Brilllnj, te hulen.
haaIen. Op de~ze
deeze
wijze kan het gezegde vau
vnll KK yy..•~ tA J.Il'
N DER, enz. zeer ligt
M~n kan hier nog bijvoegen, de aanteke'
aanteke"
olltzenuwd worden. Men
Ontzenuwd
Vlon DIONISIUS VOSSIUS; hij zegt, dat de Schrij"
Dingen
ningen vl.n
Schrlj'
van St • .A lJ X L B E R T uitdrukkelijk getuigt,
ver van het leven vnn
1:
EG
GB E
ER
RTU
U s gekend.
gekend, en meermaal geziel1
gezieD te hebben; en dat een
ieder verzekerde, dat EG
TU 5 de Zoon was van Graave
E G B E R TOS
DIRK DEN Il. Ik houde het"
het, zegt VO.sSIUS
VO.$SIUS dH!'
dlQt op. met
het getuigenis van dezen man, en wij met hem.
heIDe
MELIS sTOKE maakt van hem gewag, van va. 651 tot
vs. 68 r. De inhoud dier dichtregelel1
dichtregelen komt hier op neder:
" Nu hoon
hoort verder de GeLèhiedenisfen.
Gefèhiedenisfen. Deze Graaf DIR If,
" zo als gij,
gij. naar waarheid. gehoord hebt, was de twede,
twede. die
dia
" Graaf van Hol/ani
be~
HoI/anti genaamd w.rd.
wlrd. God, die alle zaaken he.
" fchikt. gaf hem, bij zijne Vrouw Hl L D R 0 A A RRD
D , Kindo" ren van groote waarde, die hunne Ouders in deugden voorvoor..
" bij l1reefden.
0 U T genaamd, di. zijnen
ilreefden. Eeneu
Eenen Zoon, A..l R lil'
NOU
,. Vader in 't Graaffchap opvolgde; en daarnaa eenell anderen,
" F.
EG
II ER T, die daarnaa,
ze> als ik heb gefchreeven gevonden.
G!
daamaa, zo
gevonden,
" Aardsbisfchop
Aardsbisfcbop van Trier was; van dezen zal ik iets, docll
doch.
" niet dan waarheid, zeggen.
" Doe nu deze Aardsbisfchop was, overdacht hij van waar
" voortgeîprooten,
,.
voortgefprooten, en eerde daarom ket GodshuÎi
Godshuii (Klooster)
" te Egmond, zo als zijne Voorouders mede gedaan hadden.
L:I REG T, een zIer
" Bij
offerde·. aan St. A.A
Hij offerde·,
A AL.
zeer [choon
fchoon Goudell
" Kruis; een Cufuifel van groote waarde; een kleed met wij ..
" de lîlO1,lwen
I1lOlolwen (almatick); een Kerkelijk GezangGezlln~- en Getijde" boek; en andere goede Boeken;
Boekeni een kostbaaren Bijbel, mee
" fraaije gefchreeven letteren, en gouden flooten. AR NOU T
" zijn Broeder,."
Droeder ~ .. enz. Doch dit dunkt ons genoeg,
genoeg. ttn
ten b~.
b~
wijze. dat deeze EG Bit l\. TU S waarlijk de Zoon en Jiroedet
\'an Graave DIR
Dl Ii. K DEN II en van A R )lO
:WO U T gewe~t is.
Zie verder de Oude
Ourle H,II.
HIli. Cflnij/cen.
C"nij/un.

EG B 1!! R TU S j deezen naam 'voerde een Monnik in Ierland.
Ierlond.
die, uit Godsdienstijver)
Godsdienstijver, beilooteu had, in bet
b;t laar 686,
XIII D l'IL E L.
L
he,
hel

16~

EGBERTUS, EGEDE, enz.

Ku:mgelium onder de ongeloovige Frilfon
Fritfen te prediken;
het E.u:mgelium
bet
doch, door een zwaar onweder op Zee, daarin
dalrin verhinderd zijnL I! B R 011.
0 R 1:',
de, liet hij zulks over aan WIL LEB
n, en zijne gezelien.
EGnE~TUs overleed, in het Jur
JaAr 716.
EGBE:&TUS
BlItIJMen vindt zijn Leven in het I Deel van 't BlIttI·
via Saera,
Sacra, p. 53, enz.
"ia

EG l!I DE,
Dl!,
EG

eene Havezate, ia
in Overysfel.
O"erysfel. na bij Hellendorn.
Hel/endorn.

E (; E L END
EN n U
u R G, Ct EJuis
Huis te) ftond
nond weleer in het Zuid-OosZuid-Oos_
EG
ten van het Dorp Heilo, onder Alkmtl(l1'.
Alkmflal'. Voorheen draet;
droe,
rpejlein. In het
her Jaar 1749, is het tot
het ook den naam van 'rpe/lein.
afbrllak vei'1<ocht.
VerF ocht.
Een ander Huis, van dien zelfden
zolfden
Ecn
een afbraak
M 11
nA
AllO
ES, is
naam, weleer toebehoorende aan Mr. WIL L E lil
II DES,
ook niet meer in wezen.

EG
:a •aT,
Holland,,
EG G •
T, (w 1 L LE
L·K M) geboortig uit Noord· Hol/and
,toot gunfteHng
gunfieling van Graave WIL L E M DEN VI, en de eerfie Heer
,root
Purmtrend. In de oude HollfJfltlfcJie
Hol/rmt/fclie Kronijken, wordt zijn
van Purm,rena.
leven aldus verhaald.
" Dij
deezen Hertog WIL LL 1:EMS
MS tijden , was een vermaard
Bij deezcn
.E G.
" man, uit Wllter!ond
H'lIterlond gebooren, genaamd WIL LL EM EG.
" (ll!
G I! R T, zeer rijk van geld en goed, hebbende aan
ann Hertog
'I" WIL L E M, als die voor zijn Vader vlugtende was, veel geld
" ter letn opgerchooten;
opgefchooten; waarom die hem uittermaate bemLlàe
bemLHie,, ea
etl
" maakte hem lladerhand
overfte Threforier van den Lande van
naderhimd overlte
"H,lIllnd. Hij was alleen een Schildboortig man, en geen
"H,'"md.
bij" Ridder; om zijnen lJaam
naam onfl:erflijk
onfierflijk te maaken, deed hij bij.
I>
deed,I
Purmer!lInJ, en deed
" eenkoomen
eenkoomen,, alle de bewooners van Purmerllflnd,
" aan liet
het water de
Je Wter, bouwen, een zeer fierk
fier k Ka,steel,
K~steel, en
" een klein Stedeken, dat hij den nàam
náam gaf van Purmereinde ;
" welk
wellt Steedje en Slot, met het land van Purmerland
Purmer.lllnd., de
",. Dorpen Neclt
Neck en llpendlltll,
Ilpendllt1Z, hem naderhand gefchonken wer
wer-..
It den door GraafwlLLEM
..
GraafwILLRM DEN Vl. En duswasdeczewIL'
duswasdeezewIL'
en Heer van Purmerend,
""LEl\1
LEl\I EGGERT de eerl1e
eerfl:e Stichter cn
" zonder Ridder te zijn. En als hij hoorde de dood van zijn
..
L.L:E
t;; REN, was hij llÎttermaa·
uittermaaWol L
Lil: M
K V A N 11 E IJ 11
" liefs Heerc W.1

tcn
"ti ten

XIll. D! pI.n.

L E 1\1)
E G G E R T. (w [ t L
M)
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!Herf op
" ten bedroefd; hij leefde maar twee dagen daarna, en fiierf
purmerend. I-Jij
Hij liet éen Zoon nla, J 1\J\ N'
til EG" het Slot te purmerel/d.
.,
E RT.
G E R RIT
" G
GE
R T, en twee Dogters,
Dogeers , AL Y D, Heeren GE
RI T s
S wijf
"vanZYL,
vOin IJllRAKEL.
" van z Y L, enp.l'iNE,
en JA i'/ NE, REINOUTS
R Er NOU T s wijf V,IIl
RAK E L.
" Dezen JAN
JAN EG
R Tovermerkende , dat de Heeren IJ OLIl G GE
G ER
u L'
J\ Y S geen ER
E R V E is. heeft hij naa den dood, zijn
" D 1:
(; en P 1\
veel~ en verfcheiden perfoo.
" Vaderlijk Erfgoed verf;ocht,
..
verkocht, aan veele
perfooPlIrmerende, met de Dor~
l.)or~
",. nen: maar die Heerlijkheid van PI/rit/erende,
Ilpendal1t en Purmer/and,
" pen Neck, Ilpendtlm
Purmerltlnd, verkocht hij aan zijn
R rT' v A N a
Y L.
L, Ridder.
Het geld daarvoor
" Zwager GE R RIT'
2 Y
b~z:1t naaf
naar
" ontvangen hebbende, trok bij met al wat hij b~zat
Gendt. Hij
" n(lanrtere1~,
Plaantleren, en vestigde zijne woonin.{ binnen Gmdt.
fond eerde te Olldenaarden
" JAN EG G !l R T fondeerde
Oll.:lentltl1"llm een N
Nonne KloosGend/.
" ter van de Orde der Regulieren, en een ander te Gmdt.
rT v
">, Zijn behuwd Broeder, GE R R
RIT
VAN Z
Z Y i., verkocht de
Heer1i:k".eid van Purlllcren'd,
Purmerend, naderhand, .aan
lIeere JAN.
,. Heerlijk".eid
,aau Heere
lJ:lOlltfIlO;·d."
" Burggraaf van
vaIJ lJ1ol1tfaonJ."
De naamlooze Schrijver, aangehaald door c. COMMRl.IN,
COMMELIN,
p; H5.
445, fpreekt
rpreekt ook
in zijne Belchrijving
Befchrijving van Amjleldallt,
Alnjleldam, P;
LEM
1\-1 E'G G E RT.
Nicmant,
met grooten lof van dezea WIL L
Nicmam.
(zegt hij) wist den Graaf zo te leidan
lcid~n,, die niets van waarde
van WIL
M .E G G E a. T; en nienie.
deed, buiten het goedvinden vun
WIL L E
E lil
mant heeft
heefe den Graaf grooeer
groorer dienst gedaan,
ged~an, dan h J;
j; want de
Graaf, door zijne Jonkheid en pracht, in groote fchulden Ver·
\'(:Irklgek beleid en vernuft van WIL
WILLE
valIen,
vaIlen, is door klliek
L E M EG.
E G~
GE
R T, in korten
ti)l1. buiten fchuld geraakt. ja zo verre ge
GEil.
kotten tijt!,
ge-..
koomen, dat:
dat, bij voor
VOQr een
eell der rij kfle Vorflen geholldell
w~rd.
geb OUde!l wt:rd.
gUllst van den Hertog flor.d,
flord, des te
Maar hoe diep hij
bij in de gunst
graoter was de haat der Hoelrfde
Hoekfde en Kaheljaauufche
Klibeijaauwfc/u Ridders
grooter
kOllnende
Iijdt'n, dat een Koe'pman,
Koc'pmun, hoe
de lîjdt:n.
tegen hem, als niet kannen
Wiji en
ep getrouw hij wezen mogt, zo veel invloed op den
wijs
zijne verdientten
verdien (ten Ilaar
naar waarde fch:tuen.
fchatren.
G: aaf h1d.
h~d. De Graaf. ziine
de, had zi;ne "Lr
vLr Zaonen
Zoonen Rid,lers geOagen;
geaa:~en; ja buhen
buiten lands
trekkende, en wetcnde
hoc EEGG G
G E!l
~ van de Ridderfchap
Ridderfcllap
wetende,, hoe
E ft'"
iprak hUil
UH', deze woorden aarl:
aan! IIr
I ft beveeIe
elJ
hun Ulet
heveele m
gehaat was.
was, lprak
/tedm ÓOl/Cf.
bOl'er. allen mij nen g~,.den
gill'den vrind w
w !, L
recommandeere u lieden
M EG GE
G E R T: ende fult hem wel M'WtJaretl:
be'Waaren: en
in
LR M
et! fbo hem
helll ,'n
1i:ijlJ aflJ1ee~en
afwee~en efH;g
eetJig ol/gdzlli
ol1gduÁ overkom'!,
overkom't, JIJ
ware 't rial
dal bij
1i:ij1Z
jll al ware',
ge.
L :aa
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gevalIe , een pan, of tegel van de da ken op zijn hoofd viel!!
viel8
krenkte. dtlt
dat ['fl
ftil u lieden geweten, en op ttuliedw
liedm v~r.
Y~r.
en hem krcnkte,
haaM
RR T
T s dood: w:lnt
want
haatd wordm. Des Hertogs dood was EEGG G ER
hebbende, en des te
de Edelen en Ridders, nu de handen vrij !1ebbende,
meer op hem gebeeten. om dat hunne handen lang gebonden
waren ge~eest. begonnen hem te trotfeeren
trotfeeriln ; den een 011tzegbrief
zeg
brief voor, en den anderen naa toe te zenden; en daar door is
ge!l:ofn:n. No~.
N oe·
die goede man, van vreeze en mismoedigheid, ge!l:orvcn.
thans verzekeren ons de Oude Kronijken.
Kronijken , dat 'er meer dall
twee dagen, tUsfchen
rusfchen het overlijden van deze beide, zijn ver.
loopen. Ook zouden alsdan drie zijner Zoonen voor hem ge..
fiorven zijD.
zijn. Graaf WIL
WIr:. L E Mfiierf 30 Maij, en EG G E R rT
I'S- ]uIij.
1'5
]ulij.
GE
r toegefchreven,
Nog wordt aan dezen WIt.
w rL L E M EG G
ERT
toegerchreven,
voorna:unite gedeelte der Nieuwe Kerk, t~
de opbouw van het voornaumf1;e
Amfteldam; 't welk gebeurd'is in het Jaar 141'2. In dezelve
Ziét men ook zijn Graffchrift, ten N. van het Koor, op eeu
een
houten balk, tusfchen twee balken. met gouden letteren
let!eren ge-gefchreven:
V I I, den XV dag Vlm Julio 1 ficr!
fierf den
dm
M C CC C X VII.
Anno Me
urbaan
G l! R T, H,eer tot Purmerent , gedolï.
eerhaare WIL
w I LLLR
E M EG GE
gedoij.
teert met twee YikariJrn
Yikari}'rn 1 mede fllndnteur VlIn deZe Kerk , dj~
hegram'en is onder dezeblaauwt!
dezeblaaullltf Serk. Aan den muur ziet men
's mans wapen, 't weIl" voor'Weinige Jaaren, zo wel als
al$ gemelde
letteren, op nieuw vergtJld
vergtlId is. Rehalven
Behalven den opbouw der gemelde
Kerke, blijkt het, dat hij en zijn Zoon JAN, omtrent dezen
tIjd, dat is kort voor zijnen dood, in de Oude of wel in de
Nieuwe Kerk, een Collegie gefiicht hebben, beitaande
befraande uit
cenen Reél:or,
Reétor, vier of meer Priesters, en eenige Klerken, om,
eeeen
leezen. Ooi!
OoI, was,
op de wijze der Kanunniken, de Getijden te Ieezen.
door eene zijn.er Dogtèren, het Klooster der Ûl1de
Otlde Nonnen-.
lDet
lJIet groote goederen, begiftigd.
Zie Oude
Orlde Hollandfche
Kerldij1:c Ofld/ze.
Oudlte.
Hol/ondfche Kronijk. KerklijKe
dell van Noord-Hollnnd,
Noord· Holland, bI. 289,29°,
131;; het
tien
289,29°,131
bet
J. Deel, lllijrrer
Amjleldllmfche Jaarboeken
Jaar/;oekcn J bI.
I.
mijner Amfleldl1mfche
J,,~, enz.
J.~,

EG.

EGGFHARDUS,
EGGF.HARDUS, EGIHARDU3.
EGHIARDUS.
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EGGEHARJ!)US, volgens de Jaarboeken van PATTIllEUS,
zou deze.
deze, in het J::ar
J~ar 836, Graaf van IYalchereH
ff/alcheren geweest zijn.

of anders
:mders EGI~HARDU6.
EGI~HARDUS. en ook ]1;1.Elwas eerst KapelaIIn
.. ris van I{ ARE
RN
Kape!'Uln of Secret
Secretdris
A R F. L J)
DEN
G R OOT EN, en werd naderhand bevorderd tot zijnen Opper.
kapeJ:l:l!l,
aan het Keizerlijk Hof
kapeJall!J, of eerfien
eerllen Kancelier. Hij was :lan
opgevoed, en getrouwd geweest met F.E lI4 1I1.A
M M 1\.
11. bij
i\1 A of I[M
ten onrechte, gehouden voor 's Keizers Dogter.
fommigen, doch t(:n
KA R .:L,
Na den dood van Keizer KAR
EL. omhelsde hij den GeestelijGeestelij·
ken fiaar,
ver.
naar, en leefde zeden, gelijk men verbaaid vindt, verfcheiden Juaren,
fcheidelJ
Janren , met zijne Vrouw, zo kuisch als met zijne eigen
Zustl!r.
Zuster. tot op hauren
haaren dood, die voorviel in het Jnar 833.
\V. Pr
E D 11
HE
A verzekert, dat hij, ten tijde van ALP H I CU s, Bi~·
Bisfchop
gefch reven dat
geworden is.
is, "Ik vind (zet;t
(zegt hij) gefchreven
[chop van Utrecht ge\\"orden
EG E N A J. DUS .. O11lrrelJ[
O11lrr~1J[ dezen tijd, Hisfchop geweest
gelVeest is; om
wiens wille, zo als in de Hifl:orien gevonden word, LOT
LOT IJ A R I US,
de oude, Zoon van LODEWYK
L 0 D E W Y l{ DEN GO
EDE N. in het 16
GOEDEN,
Jaar zijner Regeerillge in ltalien,
!taNen, en in 't 7 Jaar daarvan in
Frankryk.
Franlcryk. voor zijne eigen zaligheid, en voor die 1'an
"Jan zijne
Vrouwen Kinderen, bevestigd heeft de Vrijheid, niet alleen
door zijnen Vader, maar ook door de voorige Koningen van
Franieryk,
f'rankryk, aan de Utrechtfche vergunt, gedaa'l binne Aaken."
In deze Vrijheid waar,van
waar.van men een Affchrift vindt bij H 1;.
t,D A, word deze EG I IJ
A R DUS genaamd Bis/chop Ytm
HAR
van 't oud~
Tregt. dat is, van Utrecht. Maar BEl{
BE IC A zegt,
zegt. dat !lUC
!l uc IJ
II EU U s hem onder de Bisfchoppen niet geteld heeft.
Alle de
Oude Schrijvers,
Schrij vers, uitgezonderd HE
H E D A, geeven heIr., op dezen
grondflag , geen hooger tijrel dan dien van Abt'van eenige dbt·
/lbt·
di,jen.
di.Jen. Indien d"
de Kronijkfchrijver van de Abtdij van St. n A v 0,
te Gmdt. de waarheii
waarhei:i verhaald hebbe,
heb be , heeft EE G I HAR DUS
Keizer LL 0 DE
D EWY
\' K,
IC, bij wien hij alles vermogt, overleefd, en
zou hij gefiorven
Ge1ld!, deu 25 Julij
JuUj An.
genorven zijn, als .Abt yan Ge1ldt,
no
na 843.
Deze EG IH
A R DU
nu Ss was de Schrijver van het leve;;
IH.A
le"e;i J··t~11
J't:i1 i{a·
[(a·
t'û den Grooten.
L::t 1
nar
rû
Grooten, 't welk, voor
vaar de eerfiemaa.I,
eedl:emaal • i:; 1;'.:1
Jaar
1521,
bevel en vo,",
1521 , te [{eulen
Keulen gedrukt is, op hevel
VOij)~ Ii;"::::l;ng
!i;';~:1;ng van
a~RMANUS VAN NEUNAARE, Graave y;;u ',,N.Qoll!fcTle
',R,QOll!fcTll!
L a
R:jk.
3
R:jk
EGJHARDUS.
EGIHARDtJS,

WAR D
n IJ S,
s,

166

EG!HARilUS,
EGlHt\RiJUS, EGfUDLT.
EGILB)LT, E'lIST
E'JIST JS.

ARE
L DEN V. opdroeg.
De
Rijk, die het aan Keizer l{KAR
EL
jaarboe 1un van EG I HAR D r;s,
us, door den zelfden
zelfdcn Graaf alJotl1'hoekm
lereerst in 't licht gegee'len ,zijn zedertherdrukt ,in de Jaaren 1524
en 16r3. Met meerder regt'
regt-mag
mag men derhalven E G IH
I HAR
J. R DUS
voor een
en Abt houden, dan hem onder den rang
ram~ der Bisfchop.
eenen
pIa:ltzen. Waarfchi;nlijk was hIj zulk een Abt, die het
pen pla:ltzen.
fiond. Rij voornaame
gezag voerde., terwijl de zetel ledig ftond,
Schrijvers, wordt hij, echter, als Bisfchop erkend:

Ba/aria Sacra,
Soera, I Deel, bi. 556, enz.
Zie Bataria

ECILnO"r,
ECILnOT, of EGILnOLnus,
EGILnOLous. DE XIlI, Bisfchop van
van
Uti'eeltt, was van gfboone
Uli'edt,
grboone een Frir:s.
Fri!!s. Hij had
ha:! den naam van
eene zonderlinge ootmoedi;;heid
ootl11oedi.,;heid te
t'~ bezitten; als mede godvrug_
goedaartig te zijn. Niet langer dan zes of tien maanden
tig en goedaanig
zat hij op den Bisfchoplijken Zetel, in den onfUstigen
onrustigen tijd,
tijd.
gedllurende welken Utrecht, door de Normal111et1
Normtu11len , verwoest
werd. Hij fiierf,
fHerf. 25
2S September van het Jaar 9°1, en werd begraaven in St. Sah,tltors
Sall't1tors MUl7fler.
Munjler. Zijn voorzaat was 0 DI.
BAL I) us, en zijn' opvoleer RAD BOD U S.
s. B () K K 1:r. N11 ERG zegt, dut
:8
dat hij niet langer dan zes maanden geregeerd
heert, fchoon HE D A hem twee Jaaren toefchrijfc.
heeft.
toefchrijft. De korte
tijd van zes maanden, welken hij
bij geregeerd heeft, zal, lluasrdenke.
naasrdenke.
lijd
oorza~k geweest
gewee~t ziju.
zijn, dut
dat fommige uitheemCche
uitheemfche Schrij·
lij k, de oorzaak
vers, als MI R
R.IE
iE U S en MAIl
MA BIL
I L L 0 Nt.
N •. hem op de lijst der Utrechtfche
feite Bisfchoppen niet geplaatst hebben.
BEKA,
Oude Kroniik van BEK
A, M. S. S. SCIolOTA.
sc lol 0 TA.
N
i; Batav;1#
NU
UlO;
Batavia Snera,
Slier", I Deel, pag. 60l.
6ol.

EGT S,.
ST (1
s, van fommlgell
fommlgen gehouden voor den eerflen
eerUen Geus,
loof'prediker onder de Friezen. Veelen, het zij uit ijver voor
den Godsdienst, of door liefde tot hun Vaderland, hebben de
glorie van beiden gezogt,
gezogt. in eene verbazende
v.:!rbazendc oudheid. Onder
us, HiaoHinodeze mag met regt genoemd worden M. HAM CON I US,
ritfchriiver van Frinland;
ritCchrijver
frinland; deze zoekt ons diets te maaken,
maak en ,dat
dat
Chtiscpn Geloof,
v::n N R
& II
gehet Chtiw'n
Geloof. ten tijde v:m
R 0, in Friesland
Fries/aml ge·
oogmerke J door pP E_
ptedikt, en dat l!Jt G !L S T us, ten dien oogmerke,
F..
us,
TR U
S,

( Huis te)
EGISTUS, EGMOND. C
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'1' RUS,
om het EU3ngelie
Euangelie te veror
RUS, derwaarts gezonden werd, Oll!
ver~
kondigen. n. F IR
I R MER II "" S
S ,geen minder heuzelaar
beuzelaar dan hij,
Devens , dat
dnt hij een
het zelfde willende bevestigen, voegt daar lilevens
Taaren na de geenuidaargeilild was, 60 faaren
vande7I Discipelen, enuldaargeland
CHRISTUS. BARONlUS
BARONIUS fh:lt
vroeger~
boorte van CHRISTUS.
fielt dit nog vroeger.
op het Jaar 46. Dan het is bekend)
bekend, uit geloofwaardigt)
geloofwaardig~ Schrijvers, dat niet EG
EG I ST
S T US, maar ELI!:
E LEG
GI [)IJ s, allereerst in
In Frieslal1(1
land gepredikt heeft.

EGG M
M0 NN D (Huis te) op den H,oef,
/foef. was, in vroegere tijden,
E
een zeer aanzienlijk Slot, en wel het trootrte
~rootfie in gantsch Hol
/!'cmond plagten
plagtelI hier inz.ollillz.on~
land. De Heeren en Graaven van Jf;gmond
derheid hun
hUil verblijf te houden)
houden, voor dat zij, het zij door HuHu~
meér an.
welijken, Erfenisfen , of door koop, bezitters van meèr
an~
NOU
dere Hecrlijkheden
Heerlijkheden waren geworden. Heer All
A Il N
0 IJ D Y A N
J:Gl\1llN Den
YSSELST EIN, was, in het Jaar 13°7, of daar
J:GMOND
en YSSELSTEIN.
omtrent, de voornaamite
voornaamfie Stigter van hetzelve. Hij deed het
met eeme
naar
lTIet
eene wijde graft omringen, en cene
eene vaart van Egmond naaC
Nogth:ms zijn de grondvesten en eerfie aan·
Alkmaar graaven. Nogrhans
aanleg van dit Huis van veel vroe~er herkomite
herkomfie , dan het gemelde Jaar; de eerne
eerlle waren reeds voltooid, en met het
bet ander een
aanvang gemaakt, door Heer nA IlIt R E W ÓÖ ti T V A N E Glil OND, die 11:ierf
fiierf in het Jaar 1093.
1093. D OD
OD 0 VAN EGM
EGM 0 ND,
ND,
1I10ND,
noo, voltooide 't geen zijn Voorzaat
overleeden in het Jaar 1200,
j{, Graaf van Lom, getrouwd met
hadt begonnen. L 0 D EE W Y IC,
nak deu brand in her
het zelve, in 't Jaar J 204.
2°4_
A D A, fiak
Gravinne A
WOUTER
EGMOND
WO UT E R VAN
VAN E
GM 0 N D herbouwde het,
drie Jaaren
f1:ierf in het laar
Jaar 1203. De geleedene fchade
daarna, en 11:ierf
fch.de werd
beriteld, met bijvoeging van nieuwe getimmerten, door den gellerfl:eld,
NOU D, in het Jaar
J:tar 13°7; hoewel anderen dit aall
melden AR NOU
11. A 1} B 0 U
UD
D toefchrijven. JAN))
JAN DEI.
yan Egmond,
RAl)
EI, Graaf van
vernieuw~e het een
overleeden in het Jaar 1516, verbeterde en vernieuwJe
ovel'leeden
Spaanfçhen oorlog is. het
l1et geheel
en ander; geduurende den Spaan!.hen
verwoest, en in dien Haat gebracht.
gebracht, dat
da t 'er niets meer van oVèrdall eenige brokken van muuren. Deeze verwoes·
gebleeven is dan
dea fpijt, dien
ting moet inzonderheid worden toegefchreeven aan deu
de Nededaniers
Nededantiers gevoelden,
gevoelden. dat LAM 0 R A AL,
AL. Graafvan Egmond, het llondgenootfchap
Bon.dgenootfchap der Edelen verliet)
verliet, en tot dm
den Koning
L ..
over·

J~S
liS

EGMOND JJ (Aldaclzts
(AmJachts Hee,-.JijltlteitJ
Hm-.JijldteitJ vRn)
v#n)

overhelde; die hem echter, daarom niet fpaarde; als mede, om
dat
óat zijne Zoonen de partij van Spanje blee\'en
bleeven a:mkleeven.
aankleeven.
}Vat
Wat :umgaat
tUmgaat de Hooge Jurisdié1:ie
jurisdiél:ie van dit Graaffchap van Egm~nd.
Egmlnd,
dezelve behoort aan de Graaflijkheid van R,I/ant.
R,I/ani. De andere
go;::deren
ter
go;;:deren en Heerlijkheden der Graaven van Egmond, zijn, teç
hl1nne fchulden, bij flukken
nukken en brokken , ver·
voldoening van hunne
kocht. en d,.ar
dilar dobr het Graaffchap vernietigd.
In het Jaar 1740. en laater, was van het Huis niets meer te
:zien,
;zien, dun eenige bro.l'kfn
bro1'ktn van muuren, en een vierkante Tooren,
waarin de Klok en het Uurwerk is, benevens de voorpoort en
vierkante Kelder, die weleer tot een gevangenis gediend heeft.
Jonkheer JOH A N 1':
U S Vfin
van Egmond, van
J!: G I D I US
vfln der Nlijenburg, beeft,
heeft, in den Jaare 1744, twee vervallen Toorens laaten
opmetzelen,
dekken. die met Windwijzers voor.
opmetzelen. en met rpitzen dekken,
ûen zijn.
EG 14
lil 0 N 0
D ; (ljaljuwfthap
(~aljuwfthtlp vtm)
van) hier onder bebooren
$gmond, of l:-gmond Binnen; Egmond op IIm
Je11 HOtf,
Hotf,
(:gmonti,
cn Egmond 'p
,p Zee.
Zet. Ten aanzien van het Hooge Rechtsgebied is daar onder roede begreepen •, het Egmonder - Meer.
l)eeze landllreeken,
lJfeze
landllreel,en, met het gemelde Meer, paaIen
paaien t~ zaamen, in h~t ~oorden,
Noorden, aan Wimmenum en Bergen; ten
Zuidoosten, met Egm,nd.
Egmlnd. aan het grondgebied der Stad Alk1111In,.;
llUlflr; ten Oostea,
Oosten, aan Heiloo;
HeilOIJ; ten Zuiden ,aan
laan Bllkkllfll;
B,lkkti11t; en
tj!n
t~n Westen, aan de Noordzee. Een der Egmontim,
Egmomim, waarvan
de :llgemeene
algemeene naam is afgeleid. heeft,
heeft. waarfcbijnlijk,
waar[cbijnlijk, zijnen
oorfpronk van het Watertje de EG of HEG,
oorfprollk
Hf. G, welk ?udtijds
':ludtijds uit
de Duinen vloeide; ook plagt Egmond lfinnen,
fJ/tmen, oudtijds, Hegge
genaamd
~enaamd te worden, en ook Ee/cs
Ecks of lIecleemot;de.
IIeckemo;;de.
Naa dat de Heerlijkheid. ja zelfs het
bet Graaffchap
Craaffchap van Egm~nd.
vernietigd, en het hooge rechtsgebied in den boezem der Staa·
Staa.
ten te rug gekeerd
~keerd was. is het, zedert
zeden ht!t
het Jaar 1607,
16°7, niet hooger
fen
dan eene
ceno Ambachtsheerlijkheid erkend en uÏtl:"egeeven;
uitl:egeeven; zo als
Binnen,Rijne.
ge1èhiedde,
ge{èhiedde. in het Jaar 1721,
1722, wanneer Egmond Binnen,Rijn/!.
g'nz, Egmond op den Hoef en Egm,nd
gl11t,
Egmlnd 'p
,p Zee, met de Dt/i·
Dui·
fJer., ,n
Graaflijk heids goederen, aan den Heer GE
G E R RIT
fier.,
tn de Graaflijkheids
vpn Egmond, vlm
vlln der Neijrnburg,
Neijenburg, verkocht werden, voor vier
en zestig
zes. ti, duizend en vijfhonderd Guldens.
Gllldells. 'zjjne
Zjjne Zuster.
Vrou·

EGMOND, (.A111fJllcnls.
Hurlijkheid 'ftln)
(.AmIJl1cnts. Hul"lijleheid
'fan)

r6yJ
rl'sl

MAR
I A V A N !!
l' G M
]I,! 0 N D van der Neijenuurg
Neijenburg ~ VrijVrouwe M.A
RIA
Vrij.
Vrouwe van Petten, bezat dezelve tot
1141, wanwan·
to~ in het
bet Jaar 1/41,
erflr.ankinge, naliet
nllliet aan baars overleedencu
overleedeneu
neer zij dezelve, bij erfir.ankinge,
Mans Broeder, JJonkl:eer
EGMOND,
onkl:eer JOHAN
JO 11 A N EGIDIUS
g G J D I U S VAN
V A)f E
G M 0 N D.
"an der Nt'ijertburg.
Ndjetlburg. Sedert is de Heer en Mr. J{ 0 R N ~I!. LLr1 $!i
",m
v 1\
A 1'NFO
1 F 0 Il.
REE
ST, Heer van Schourl
Schoort en Kamp,
Kamp. Burgemeester
V
E EST,
d~r Stad Hoorn. eigenaar
eigenallr gewordc;n
geword~n van de Ambachtsen Raad der
HeerliJkheid
t-glllonden; well,e naderhand
lladerhand zijn overgegaan
Heerlijk/uü/ der EgIJIQlIden;
à(;szelt:~ Zoun,
Zoon, Jonkheer HERCULES VAN FOREEST.
op deszelfs
d~
De aan!1elJillt;
aan!1cllin; V3n
V:I\J den BalJuw der
dcr Egmonden gefchied duor d\!
v:m Holland. Te zamen maaken
mallken zij,
~ij, zo wcl
we! in 't
'e Cri.
Staaten van
Crimineele , als in
jn hel Civiele
Jurisdiétien uit, di~ doorgaans
minede
Civiele, twee Jurisdiél:ien
de
J uri.,dlétiell
de' Beide Egmonden
EgmorJden genaamd worden. Een der twee JUri,dlétiel)
betlaat uiL Egmond binnen.
binnCII, RZÏncgolll
Rijncgom ~n
t:n Egmond op den
beHaat
Hoef, wel~er
lVel~er zaamengevorgdc
Regtb:lnk en Vierfchaar nimme/:
nimmel
zaamengevorgde Regtbank
van een gefcheiden mag worden. Ue andere is die van Egmon.l
EgmontJ
~p Zee. Voorheen werd de Crimineele Vierff.:haar
Vierfchaar der eerstgeeerstge.
,p
noemde ]urisdiétie
Jurisdiétie gefpunllen
gefpannen in een gemeen Raadhuis. te Egmond - biI1I1C:1;
t~genwoordig gefchiedt dit op 't Raadhuis
mond·
binnc:z; doch tegenwoordig
AlkmIJtZr. Hij benaat
bellaat uit den Baljuw, zeven Leenmannen
te Alk1l14ar.
Heercn Staaren
Staaten wordt aaogell:eld.
aangelteld.
en één Secretaris, die door de Heeren
Deze zelfde perfoonen
perfQonen fpal1ncn
fpó1l1nen ook den Hoogen Vierfchaar te
Egmond op Zee.
j

~ G M 0 N D·
D • B t N N EN,
EN.
E G M 0 N DOP DEN H C E1: F, of EG
door zommigen bij een geJ:oomrn,
gel~oom('n, en door anderen ondcrfcb~i
onrterfchà·..
niee alleen een zeer oud, maar was voortijds ook een
den, is niet
rijl.: Dorp, of Vlek, voorzien met een deftig K4jleel,
Kafteel,
groot en rijle
ccne zeer groote en aanzierilijke
aanzienlijke Abtdije. lIet eer!l:e,
en cene
eerll:e, gelijk:
verwoest;i en van het
hee
'wij gezien hebben, is reeds voor lang verwoest
wij
~wcede
Eg~~ede zal ons het zelfde blijken. Gevoeglijkst zullen wij Eg·
mond - binnen en Egmond
Egmolulop
/-Ioe[, fchoo:l
voorheen m1au'
mond·
op den Hoef,
fchOO:1 vuorheen
naau·
wer dan thans vereenigd, afzonderlijk befchrijven. Wij maaken
eell begin met
eeR

r N N 1!!EN.
BIN
N. een ov~roud Dorp, in het zuidelijk
E G M 0 N D •- 11
Landllreeke, omtrent een en een half uur vall
gedeelte deezer Landfueeke,
./Jllemaar gelee,en,
geleegen , is zijne opkomst verfchuldigd aan
alln de Abt·
Abc'
Alkmll4r

LS

d~
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EGMOND, (Amht/chts(Amhtlchts - Heerlt'j1chcU
Hur/ijHelt! van)

Egmond I welke wij afzon,lerlijk zuflen befchrijyen. Bij
dije van Eg11fo~d,
frondt. in het Jaar 116,..,
het Dorp frondt,
116-4-, een Parochie of liuurkerk,
Îi. Een gedeelte
die thans, voor het grootfte deel, vervallen Ïi.
tusfcnen den Tooren en bet Koor.
van het gebouw, fraande tusfcben
Koor, word
oeirenÎl'ge van den Godsdienst gebruikt; door de Prenog ter oeirenil'ge
dikanten van igmond, binnen, eu van Egmond
Bgmond op den Hoef,
WOl'dt aldaar de Dienst verrigt. Men vind 'er twee Linnetusfchen Egmond op den
bleekerijen: één aan Duin. el! ééne tus[chen
H~ef en RijiZl!gom.
Rijill!gom.
EG M 0 N DOP DEN HOE F, za:Jmengevoegd met de Buurt
R~inegom of Rinncgom,
bet eerfte een klein h'alf
Rinnegom, ligt van het
hlllf uur
gaans ten Noorden.
Noorden, en lol: uur van Alkmaar. Men ziet hier
nog overblijfzeIs van het bovengemelde Slot van Egmond.
Naast aan het zelve fraat de Kerk, die, in bet Jaar 1633, op
last der Staaten van Ho/hwd, gebouwd werd, op de zelfde
plaats, daar- weleer de Oude K::pel
K~pel of Kerk gefiaan heeft; ge.
lijk blijkt UIt het Jaartal 1431. Het gebouw is een l\ruiskerk,
met een fierlijk doorlugtig Tooren tje voorzien. In het Koor
een houten
bouten Ledekant je , van onderen met koperen
leggen. op eeu
Lofwerk en den naam van het Hoog - Adelijk GeRaeht
GeRaebt van
Egmond, de twee koperen levensgroote afbeeldzds van JAN,
eerflcn C;raaf van Egmons, en MAG 0 ALE N A V A N W A AR·
1)
E N
BU&
J.l. G, zij
ne GemaIil1l1c.
GemaIil1ue. De Tombe, tOt
J)E
NB
zijne
tot welke deeze
bebben, werd)
beelden behoord hebben,
werd, met de voorige Kerk, doór
joncij's foldaaten, in herjaar 1567, vernield, debeelden,met
fieraadjen) daaraf gerukt, en in een nabij
hunne bijhebbende fieraadjen,
geleg~n Hoot geworpen. Veele Jaaren daarna, heef~ men degelegen
zelve opgebaggerd, en ter gedachtenisfe in deze Kerk geplaatst.
Ook ziet men in dezelve een Tombeplaat • omvangen in een
marmntn rand, ter ged2chtenisfe van den vermaarden Heere NImarmeren
COL A A S WIT SEN, in leven Burgt:meester en Raad der Stad
Amftelriaf1l,
begraaven in het Jaar I7! 7. Egmo11lt
Amftelrit111l, aldaar begraavell
Egmomt op
den Hoef is daarenboven vermaard, als de woonplaats van den
vermaarden Wijsgeer Jt. DES CA R TE s,
s. die aldaar, een gerui.
men tijd, zijn verblijf heeft gehouden. Men vindr 'er een
zeer goeden Papiermolen. Gelijk Egmond-binnen en Egmond
.p den Hoef, teil aanzien van het Hooge Rechtsgebied, onaf'p
fcheld·

EGl\lOND
EGMOND

OP DEN

HOEF, EGiYlOi\fD
EGiV10ND

OP

ZEE.
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fcheidb:lar zijn, en in het Kerkelijke door één PredikalJt
Predikant befcheidb:tur
OOK die beide Dorpen een en den
diend worden, du~ hebben ook
Civieie ~ befiaande uit Schout en
zelfdell Rechtbank in 't Civiele
vijf Scheepens : als twee ui.t Egmond.
binnen. twee uit EgEgmond-binnen.
mond op den Hoef, en één uit Rijnego1J2.
Rijnegom. De Secretaris en
doot den Ambachtsheer a:mge1l:eld. 'Er
één Bode worden beide door
zijn twee Eurgemee!l:ers;
Eurgemeefl:ers; één van Egmond binnen, en één Ya11
den Hoef. Voor beiden worden, in de Quohieren; 1176
11 76
Morgens en 490 Roeden Lands aangetekend. Het getal der
Huizen, in deeze Jurisdiaie, was, in het Jaar 1749, 216 en
twee Molens.
EG lil 0 N DOl'
gaan~ bewesten Eg~
DOP ZEE, een klein half uur gaans
mond op ien Hoef, en West Zuidwest van AlkmalJr,
Alkmallr, is
mede een oud. maar echter geen onaanzienlijk Dorp. Den
G E li. V A NEG
N f. G M 0 N D,
àanleg daarvan wil men door Heer WAL GEK
riie in het Jaar 1036 overleed. ge[chied te zijn, met het bou'
wen van tien Huizen, welke hij, door eenige :trme
arme lieden,
om niet, liet bewoonen, met vrijheid van de visfcherij, mids
geevende den tienden visch aan de Abtdij.
Naderhand fiigtte hij daarbij een Kapel, ter eere van St.
A1Jglliet.
A1Jgl1iet. Door middel van
v:tn de visfcherij, waarmede hl t, al
vroeg, de Abtdij , het geheele Jaar door, van visch voorzag.
is dat Dorp zodanig toegenomen, dat 'er, in het Jaar 1632,
werden 213 Huizen, en in het Jaar InZ.
geteld Iverden
In2, 257, doch
in het Jaar 174-8, flegts 24i. Men heeft 'er een Raadhuis,
Wee~huis, en een Gasthuis. De voorgemelde Kapel, -die
e2n Weeshuis,
naderhand tot een !(erk herbouwd werd, plagt een zeer fraai
gefl:icht te ziin; doch i~, in laatere tijden, zo zeer vervallen.
ge!l:icht
dat 'er maar alleen het middeHte
middel1l:e deel van gebruikt word.
Dit verval moet toege[chreeven worden aan zwaare 1l:ormen en
hooge watervloeden, waar door het gebouw ongemeen veel ge·
leden heeft, en nog lijd,; !l:aand.!
(band.! de Kerk ten groot1l:en deele
in Zee. In het Jaar 1717, tlls[chen den 24 en 2$ December,
Tooren. die voorheen midden in het Dorp fiondt,
werd de Tooren,
aan den Zeekant, voor een groot gedeelte, door onderlluc·
onderllur·
grooce moeite.
ten en niet dan met groote
moeite, door het leggen van ,~en
Rijs·
VGor nederllorten behoed.
Op den !l4 NovemRijs - dam, VGDr
ber

Ir!
H!

EGMOND

OP

ZEE, EGMON!1ER
ZEE.
EGMONf1ER MEER.

ber in het jaar 1741,
174I, zwol de Zee zoo hoog, dat zij, met eert
,:!Ilkc\en
~llkclen vI'ocd,
vl'ocd, 22 voeten gronds van het Dorp wegnam. Orie
Drit}
dagen la:ner,
laMer, werden, doof
door geen minder vloed, geduuren ie den
vreezelijken fiorm, uit den Noordwesten, verzeld van een
vreezelijkell
ZWllar
we.derom 2a
za voeten van de Duinen afgelpoelà;
ZWllar onweder? we,derom
afgelpoelài
wnnr door een groot gedeelte van den Tooren, aan de WestWest·
:(;ijJc,
~ijJc, infl:ortte;
infl:ome; het nog overgebleevene deel viel, op dell
del1
7 Februarij
Februnrij in het Jaar 1743,
J743, ter neder. Deeze Tooren
Toeren was zo
hoog, en ecn zo zwaar
zwuar gebouw, dat hij voor een Raak
Ra(Jk in Zee
verfl:rekte.
verfirekte. NQgth:lIls
NQgth:ms werd i.u de Kerk, nog tOt in het Jaar
1745,
!745, gepredikt. Zeden werd de Godsdienst verrigt,
verrigr, op een
Zolder van het Gasthuis, tot in het Jaar 1749; wanneer fnen,
zo verre van
Vlln Zee :lIs
11.1s mogelijk 'was,
was, eene nieuwe Kerk in het
Dorp bouwde. Bij annbefieeding,
~al1befieeding, werden de kosten berekend op
niemve Kerk is een net fteenen
6500 guldens. De nieuwe
fieenen gebouw ,met een
ipitsje. Om het gemis der BI/fik
klein fpitsje.
Bllak voor de Zeelieden te ver·
vergoeden, was, reeds in het Jaar 1744,
f744, eenige roeden meer Zuidgefield. aanbeaanbe·
waards, op een der Duinen. een groote Kaap gefleld.
fleed
zsoo guldens. nat.
nat, bij alle deeze rampeil , de
fieed voor 2500
huizen, die digt
digr aan Zee fionden,
llonden, geen minder nadeel geleeden
geleed en
11ebbcn,
llebben, is ligt te vermoeden.
De Hooge Vierfchaar
Vicrfchaar van Egmond op Zet,
ZeI!, word aldaar op
gcfp~nnen; gelijk ook de laage
lallge Regtbank
RegtblInk , in
het Raadhuis g('fp~nnen;.
welken de Schout, die te gelijk Secretaris ii,
is, met vijf Schee.
penen, te regt zit. Voorts zijn hier drie Burgemeesters; drie
Gasthuismeesters ; drie Armbezorgers i drie Kerkmeesters; drie
Excijsmeesters en vier Afflagers van de visch.
kan uÎt
uit het volgende
Het getal der bewoolJers
bewoollers van dit Dorp kall
opgelll~akt. Het getal der Visfchuiten word gefchat 0It
DIJ
worden opgemaakt.
38; ieder van
V:ln dezelve voert vijf man en één jongen, welke
228 per[oonen uitmaaken. Daarenboven rekent mee,
men, dat 'er
DOg viermaal zo veel vrouwen
vrOUWen en kinderen zijn_
zijn.

E
EGMONDERol'dEER,
G M 0 N DER - M E .E R, gelegen een half
halfuur
uur ten Westenvaa
Westen valt
Allemtiar, zijnde eene bedijking van 480 Morgen en S8 RoeA/!em(lar,
defl Land,o;,
den
Lands, waarin men teit
telt bij de 1.0
20 Huizen.
Het bedijken en droog maaken
rnaakell v:m
van deeze Meer, werd am.
aan.gevangen in het Jtlar
Jllat 155';
155' j de Hercoginne
Hertogjnn.e van
vall ParmIJ
Parmt: hade
hadt
dlk
dlar-

MEER.. EGMOND.
EGMONDER· MEER.

(Abtdif~
Mli)
(Abtdij~ MIt)
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verleend aan LA:\l
LA:\1 0 R A AL, Graave van
m~de onder he,
het Hooge Regtsge·
bied :van
van het Ba!juwfchap
Ba!juw[chap d~J'
d~r Egmond~n.
Egmondm. De Hetr
Heer van Egmond
Egl1loml
heeft het regt van
vaIi aanfiellingeaanftellinge- van eenen Dijkgraaf; doch de
AmDachtshurJijkhdd behoort 11a11
dm"achtshurJijlrh~id
aan de Ingelanden. De Predi.
kanten van Egmond Binnen, Egmond op den Hoef en Egmond
op Zee.
Zee, fiaan
fiaall ond.:r de Klasus
Kla3us van Alkmaar.
daartoe

Oftroij

Egmond. Het Meer behoort
behQort

EGG m
KlfJoster of de Abtdij~
E
~ 0 N D, (het Klooster
Ahtdij~ van) "als een Con.
vent gell:iót,
geaiót, in het Jaar 839.
Jaarcn
Vent
SS9. De Friezen;
Friezen, eenige ]aarcn
daarna, eenen inval, in dit Gewest,' doende, verbrandden het
N r, lOt den grond
Klooster, gebouwd door Gmaf DIR K D~: NI)
plol1derden alles Wat
wat zij vonden, en voerden de Nonnell
Nonnet!
toe, plonderden
weg. DJ
DIR
DE II deed
dèed het ge1tigt,
vall
R [{ D,<;
ge!Hgt, 't welk voorheen van
hout was, van fieen hèrbouwen;
hèrbouwen, en fielde
/lelde 'er Monniken in.
De eerfie
eer/le Alat, in het Jaar 910, meent men geweest te zijn ~
zekere MONABOLO.
MONA,BOLO. De vijfde was Heer STgVEN VAN EG'
EG1.1 0 N
N D, die lilen
men zegt overleeden
M
overleedell te zijn in het Jaar 1083. De
zevtnde, A M;IJ
M ,\1 1!
EL
werd J om zijn flegt
negt gedrag.
zevtude,
L Y N genaamd: werd,
in het Jaar 1129,
1129, door den Bisrchop
Utree/u J afgezet.
Bisfchop van Utreclll,
LUBUERT
wordt voor den zestienden Abt
LUBBERT VAN EGMOND wardr
gehouden; hij overleed in !Jet Jaar 1263. Men wil dat.
dar. ten
dien tijde, dertig Monniken in het Klooster huis\"cstten.
huis\"estten In
ontfiond, rusfchen
[Usrèhen de Abten en de Heeren Val1
Val!
het Jaar 1350 Ollt/lOlld,
Egmond, een groote twist. De eerstgenoemden hadden aan het
laatilen wilden
Klooster veele goederen onttrokken, welke de laat/len
vergoed hebben. Hier uit ontllonden
ont!l:onden roverijen, brandll:ichtiubrandllichtillfineulde het vuur van tweedracht;
geil ~ doodOagen. Nu efms
el:llS fmeulde
fioeg het,
.dan wèderom floeg
her, in lichter laaije vlamme ,J ten dake uit.
het Jaar 1437, wanneer, door rusrchenrpraalt
Dit duurde tot in bet
rusfchenfpraatt
van Hertog F I LIP S "tin
von Bourgondicn,
Bourgondien, en op bevel van den
Paus, de partijen (ot eene onderhandeling van vtrdrag
Paus, 't welk tegen de gedagte
traden. Dij vonnis van den Paus.
Heerlijkltdd van de Abtrtij
van den Abt uitviel, werd de Heerlljk/uid
Abtrltj
afgezonderd, en
eu van alle geestelijk gebied vnj
vrij gekend; als me~
de, daL de Lànden, door de Heeren van Egmond in bezit gena..
geno.mismen, aan hun zouden verblijven. Zo geweldig was het mis.
zijne Monniken
Ilo@geu. over dit vonnii, 't welk de ,dil en zijue

des·

174 EGMOND.
EGMOND, CAhtd/je
van) EGMOND. (Grjladtt
(GeJlac/tt van)
(Antd/je 'J!t1n)
deswegen opvatteden ,• dat het verdrag llegts korten tijd
Heer
!tand hield; doch al wederom tot hun eigen nadeel, lIeer
CL A A S va"
valt Adrichem
Adricnem was, in 't Jaar 1476, de '23
23 Aht,
en hadt
badt een !>arde tegenpartij aan JAN,
JAN, natuurlijkel1
namurlijken Zoon
ZOOI1
V.ll
Do·
V.11 Hertog F I LIP S . van Bourgondien,
Bourgondien. Proost van St. Do'
tlaas
AD
H 11: M was hem te {he
naas te Brugge. Doch v A N ...
D RI C Hl!:
dig, en ontkwam ziine la
dig.
lalgen
1gen D A V I D van BourgolJdien
BIJurgondien hnd
h~d
die van U:recht in den ban gedaan; doch de Paus magtigde den
Abt, hem daar van te
re ontflaan.
oi1tGaan. Eelligen
Eenigen tijd daar naa, zig behebb~llde na:.r Zuland. om aldaar bij te woonen den
geeven
geevel1 hebb:;nde
È L EN, van ter
Bruiloft van Heere WOL FE R T V A N lOR S sS E
reer, dronk hij op denzelven , met de andere gasten, als om
firijd, wijn,
wijn) waarin men zoU[
zout gemengd had. Dit
Die perste hem
wel dra,
dra) om den aandrang der natume
namme te voldoen: en
cn dewijl hij
lang uitbleef, vonden eenigen, daar
d.ar over (lr.gerust.
(lJ.gerust, hem
dood !itten
zitten op het heimelijk gemak. Ditge!Jeurde
Dit .géenrde in het Jaai'
JaaI'
1481. De laatlle Abt vrm
van Egmond is geweest GO VER T V A N
MIE RL o. Deze zeer rijke AbtdIj
Abtdij , wurin de oude Graaven
Graavell
van HollatuJ
Holland begraaven lagen, werd, in den Jaare 1572. ge,
ge.
onhl$ten, ten eenemaal .verbrand, en'de
en 'de
duurende de Spaan[che onlusten.
zeer uitmuntende Bibliotheek, bellaande
beflaande in veele oude gedrukte
en ge[chr~evene
gefchr~evene Boeken,
Boeken) nel/ens
nevens kostbaare l{el.,en
l{eL,en en Kerkfie·
raadjen • met één woord alles, door de plonderzieke Krijgsknegten, onder bevel van S5 0 N 0 Y, vernield, geroofd of aan de
vlammen tot
tOt een prooi gegeeven.
Oude Krontjl~
Kronij/;: t'an
)'an Holland; J(ronijk van
vim
Egmond; Oudheden van Kennemerland;
Kennemer/tl1'ld;
VAN LEEUWEN, Bal. JIJ. Goun·
GOUD'
HOE VEN, Kronijk, enz.
'E G M 0 N D, een aloud en vermaard Geflacht
Gellacht in Holland,
Holland. in
aen
Jaare 1486,
tIen laare
(486, door Keizer M A X I MIL 1IAA A N, tOt den
Graaflijken 11and
fland velh<!even.
\'tlh<!evcn. Uit hetzelve zijn voongekoomeo"
voottgekooUlen~
drie Hertogen Y(Ja
)'a;) Gelder ; eellige
eenige Graaven Vaij
V(J;) Bfluren
Bf/uren en
eu
Leerd~m,
Lee,.d~m, aan de doorlugtige Huizen van Bourbon en Stlltlrt
Stuart •
.enz. door Huwelijken , vermaa!(fciJapt.
vermaa~fC;lapt. Naar alle wuarÎ..:bijnwuarfchijn.
liJl,heid zjjn
ar~om.CIig Vat~
val) Abten van
uiet, zo
1ijl,heid
zijn zij artomfIig
yaIJ Egmond I en !liet.
~o

"

a"
~

EGMOND. (Geflacht
(Geflàcht vtm)
van)
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als BOK KEN nE R G fielt, uit de oude Koningen van Friesland.
geièhreeven
Ons gevoelen rust op de Kronijlr.
Kronijk van
yan Egmond, gelèhreeven
J J\ N (;C; E RB
II BRA
RA N D ,'t1l1
~'on Leiden, waarin gezegd word.
word,
door JAN
dat de Heeren van Egmond ecm
eerst zijn geweest Voogden, Opzieners en Befl:ierders
.zieners
Eef1:ierders van de goederen van de Abtdije. Als VoogVaag.
den waren zij in den beginne. even geli:
Abtge!i:kk die van andere Abt·
dijen, enkel Rentmeesters;
vt.nnecrderen van
Rentmcesters; doch met het vt.rmecrderen
den rijkdom der Abtdiien
Abrdiien , groeide ook het
bet vermogen der RentRent·
meesters; inzonderheid, naadat, in plaats van verfcheiden Rent.
meesters, flegts
iJegts 6én
één Algemeene Ontvanger
Ontyanger werd aangefidd.
aangeildd.
0nder den veel beduidenden tij tel van Advocaten, P atroanen,
atroonen,
Befchermheeren
"Inz de Abtdij
Ahtdij,, vonden zij middel, om, in de
Befcherll1/teeren "(In
1uf1:en, en
gemelde hoedanigheid. zi~
zili al het gezag over de inko
inkomfl:en,
het tijdelijk gebied der Landen en ingezetenen, daaronder beo
aulltematigen. Op deeze wijze zijn, niet alleen de
hoorende , aantematigen.
Rentmeesters van de Abtdij van Egmond, maar ook van ver.
Rentmeest~rs
fcheidene Abtdijen in Duitschland,
Graavcn en Vorfl:en
Vorf1:en gewor.
Duitsch/and, Graaven
gewor_
den. De Heeren
Hceren van Egmond erkenden den Abt voor hunnen
Leenheer; doch het leedt niet
zij b~gonnen
begonnen hUil
hUIl
nict l:ing,
I:mg, of zjj
zulks te betwisten; dit Was de grond der oneenigheden,
oneen igheden, .waar
van, in het voorige Artikel, gifproken is. De,
De. He,eren
He.eren van
~'"m
Egmul1d vervoegden zi~, met een fmeekfchrift, aan Kei.
Egmond
zeI' M A X I l\ll
1\1 J L I A A N,
N J wien zij onder 'r
't oog bragten, dat het
zer
Graaffchap van
verzog_
Graaffcbap
yan Egmond te klein van begrip was, en verzag.
ten , dat de Kt:izer
Keizer daarmede
S,ede
daul1nede wilde vereenigen de St
ede en 't
ten,
Purmerend, en de Dorpen Purmerlal1d
/lpel1dam. V:m
Slot Pur711eren(/,
Pur711erland en llpendmn.
hunnen kant booden zij aan, de gt:melde
gtmelde Graaflijkheid, tot nu
toe gehouden en verheeven bij den Abt van
Yim Egmond, voortaan
ten eeuwigen dage, bij
bij hem en zijne Erven te verheffen, teu
hem en zijne nakomelingen, de Graaven en Gravinnen van
Hol/aml, eu
al zulk leenHolland,
en denzelven Abt te doen fcheiden van alzulk
recht ende ander, als hij aan de voorfz. Heerlijkheid "hebbell
mogt. De twist, tLJsfchen
ttlsfchen de Prelaten, aan de eene, en de
~'an Egmond, aan de andere zijde. over bet AàvokaatAàvokaat·
Heeren !'/112
fch~p van de Abtdije,
Abtdije) heeft voornaamlijk een begiu genomen,
onner
L u J5 B ER
E RT VAN R
RVS
Y S W Y Je,
K, kort na het Jaar
onoer den Abt LUB
1200.
J 200. Olllfiandiger
Olllfl:andiger hebben wij hier over gehandeld, in ons
eerile
Arr. A D0 vV 0 C A A T :&~.EERR KJ: R K E,
E , I D. bI.
bi.
eerfl:e Deel, onder het .arr.
3.J7.
3-17.
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EGMONJ).
BGMON)). (Gejlackt
(Gejltlckt valt)
vaf!)

347, enz. Men beweerde, dat niemand d:\n de Gmaf van

Holland, Advocaat of Oppervoogd dd
d.:r Abtdije
Ahtdije was. HEN·
l> RIK, de volgende Nn,
Heere van Egmund
IJ
Na, was den Hecre
Egmond gun!1ig.
gun!l:ig.
WILLE~1 WOUTERZEN • Heer van
Egmond, werd het
WILLEM
v:m 1.gll1ond,
Advocaatfchap en het Leen erflijk opgedragen; zo dat het;
het j
ook op zijne Dogters, Broed<:l's en la:ltGe
laatfle namaagen.
namaagen, ver.
grolldilag van
fierven zou.
zo·u. Dit was de eer!1e
eerlle en voornaamlIe
voornaamlle grolldOag
de groote tn:Igt
nhTgt der Heeren van Egmond. Hertog fI1\ i..
L Bi':
BERT
N nE
n E IJ ERE N was den Hecrcn
Heeren van Egmond meer genee.
V A 'N
gen dan den Monniken; hier door vc;rmeerderde
IHll1ue magt.
v~rmeerderde IHume
magt..
De Abt JAN v A N WEE N T vOlldt
vondt zig genoodzaakt, Ilietteniettegenllaande de tegenltreeving
tegenl1:reeving van den Paus.
Paus, het Hooge Regt5gellfiaanM
Regts'
gebied aftefiaan, aan den Graave van Holland,
Hol/and, die toen de
yolle Heerlijkheid opdroeg aan AR NOL D van
volle
yan Egmond. Graaf
WIL
'W 1 L L E M DE VI vernietigde, bij een openen brief, de gif
gifte
te
v:m zijnen Vader, en bevestigde de .'\btdij in alle haare oude
Voorregrell.
Voorregten. Doch vervolgens iu Oorlog zijnde, en
cn vreezen·
vrcezeu'
de, dat de Heer van Egmond eenige onlusten binnensland$
binnensland,
verooriYaaken, veranderde hij zijne laatlle fchikking , en
el1
mogt veroorlfaaken,
gaf, aan JAN. Zoon van
Van AR NOL Dj de Heerlijkheid van
erf!ijk Leen. Dit gefchiedde in het Jaar
Egmond, als een erflijk

1408•
Dewijl deeze nieuwe Erfheer
Brfheer den Monniken geene rust
liet, vond de Graaf, in he.
heL volgende Jaar, zig genoodzaakt.
dü·)r bemi<Jdeling, te doen eir.di.
eil1di.
als goede man, deezen twist, do·)r
gen, door het maaken
maak en van eelle Leen. verdeeling, of Leener.
k&1tenis. van het Slot en de Lcnderijen. Zijne uitfpraak beo
helsde , dat de Heer van Egmond.
Egmond, het Land, waarop zijn
helsde,
Slot, eeuwen
eeuWen lang,
had i en waarover de grootll:e
lang) geGaan
ge (laan had;
gtOotfte
tWiSt gereezen was, te leen zoude houden van de Abtdije-,
Abtdije.,
tWISt
voorwaarde. dat de l1btdij
ilbtdij het nimmer zig in et.
ei,
doch op voorwaarde,
gendom zou konnen aanmatigen; en dat hij alle zijne overige
Landen , als een leen van den Graaf,
Graaf. zou bezitten: mids
echter, dat de dienaars van de Abtdij niet zouden fiaan onder
de Heeren van Egmond, ten ware zij iets in het Dorp mi;mb.
BOIJrgonJien keerde bet
èreeven hadden. Onder F I LI P S van ll()IJrgom!ien
Leenhterfchap, nogmaals, van den Graaf van Holland,
Holltlvd, tot den
Abt van Egmond. In het Jaar 1436, nam F 1 1.1 P S de Abt·
dije,

EGl\lO~D. (GeJ!acht
(GeJlacht det'
EGl\lO:-JD.
der [{ctren
HumJ

VI111)
VOh)

.

In
,
1""

dije, onder zijne bijzondere befcherming; doende den Abt en
den I-leer van Egmond een verdrag tekenen, waarbij bepaald
werd,
werd. dat de Heer zijne goederen en Heerlijkheid Egmond,
van de Abtdije, zou te leen olltfangen, op die z(ilfde
zillfde wijze.
als hij ze te vooren van den Graaf te leen omvangen had; dat
de Heer van Egmond het i\dvocaat[chap
Advocaatfchap bezitten, dLch
hij de Abtdije, als Advocaat, helpen zou; mids daartoe verzogt zijnde, en anders niet. Op eene listige wijze werd onderonder·
tus[chen
tusfchen de Abt
Abt,I da:1rbij.
da:lrbij. vaD
vau eenige goederen ontzet; 't welk
hem groote [mart ·haarde.
·baarde. De verdere voorvallen zullen wij,
op hunne bijzondere Artikelen, melden, en hier laaten volgen, de Genealogie der lIeeren van r.gmond,
Egmo1ld, zonder met de
fabelagtige vertellingen van
R G ons op te houden.
Vlln BOK
nOK KEN BE
B ERG
Wij maaken eenen aanvang van BB JtJl: R
R Wou
wou T, die, door a
S 0 xKx JlR N B E ~ G, DE II van dien naam genoemd werd. In het Jaar
It
Ir '4, werd hij, door de rFes/friezen,
I/Fèslfi'iezen, bij Fóorne, verflaagen.
verfJaagen.
Van zijne opvolgers k.an met meer zekerheid ge[proken
gefproken wor
den, dan van zijne Voorzaaren.
Voorzaacen. Hij liet na, bij N. Dogeer
Dogter
fTlotmderen,
van den Graave van YI(ltlnderen,
AL B l!.
ER
R T, 10
111 de oude Kronijk DO
D 0 DO genaamd.
gena.amd. Hij w~s
de eerfle,
eerll:e, die met den Abt, over het Advocaacfchap,
Advocaatfchap, in twist
geraakte, om dat hij meende, dat' het hem toebehoorde. Hij
fneuvelde, hij
bij .Yc/l00rl,
.)'c,'zoorl, 111
In het Jaar 1168,
J 168, en had, bij N. Dog.
Do~.
ter van N. Graave van Henegouwen, eenen
een en Zoon,
WOUTER VAN EGMOND, Ridder, in het Jaar 120fl.
noR.
overleeden. Hij badt den bijnaam van kwade Ww/er, om
dat hij een flreng
Prieflers en Monniken
ll:reng vervolger der Priell:ers
was, enkel uit heerschzugt. Hij verwekte, bij CL IIE MEN'
l'd J! N'
T
I A, Dogter van N. Graave van Gelder
TJA,
Gelder,, ;l:es
~es Kinderen:

J.

WIL L E lof, die volgt,

Il.
RA R D, Riddèr
II. GEn
GERRARD,
Riddér,I in tJH7,
Illr7, in PaleflintJ gello;:.
ven. De Kinderen, door hem, bij SS.A.N
À.ND
11. UU
von
D.R
IN..\ "'JIJ

Nasfau,
Nl1sjÎZu, verwekt, wareD:
waren:

XIII.

DEl!!..
DEU.

M

t.
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EGMOND. (Geflt/eht
(GeJlacht der Huren "v4n)
..n)

--~---------------------------------------------~--------------------------------J. LUB
LUB B
BE
ER
R T,
!2.
!:.

in 1253,
1263, Abt van Egmond.

F LOR
L 0 ft 15, in 1263,
t 263, Kastelein van Medenblik.

3. Wou TER,
T J: R, bij genaamd Stoutekind.
lIl.

ARE N D,

IV.

HAD
E W YJ
HADEWY,

V.

SYlIII.ANT.
SYlli.ANT.

of AR NOL D, Schildknaap van
Abt van Egmond.
getrouwd Rlet
met

WIL
LEM
WILLEM

HEN D Rl K,

van Teilingen.

VI. Wou
WOUTER,
TER, Baljuw van Kennemerland,
Kennemerland , In 1'276,
1276,
door de Friezen verflagen.

WIL L
WIL
L E M V A NEG M 0 N !),
!>, Zoon van WOU
wou TEn.,
TER, kwam
in 't
'c volle bezit der goederen van de Abtdij van Egmond. Zijne Vrouw was BAD E LOG, Dogter van den Heere van ..
.A M·
M.
ST :t
Jt L; hij verwekte bij haar,
GERIt
! G lf
111 0 N 1),
.0,
GE
RIl AR D V A N
NEG
LU.
LIA N.

die ter Vrouwe had
had,,lU
M A.U:U:-

en bij haar

1.
I. WILLEM,
WIL L E M,

die volgt
volgt.•

.I.
s. DIR:a:.
DIR lr,

waar van, in een Handvest nu
YaU Graave "L
F L o.
O.
V, ten behoeve van DIR K van Wasfenaa1',
Was!enaap.
gewag gemaak tt word, en SOP
sOP H I A, die tot Man had,
JACOB VAN WOUDE vlln Warmpnl.
W"rm.onl.

RIS
nis DEN

WILLEH
WIL L E H VAN
V A N EGMOND,
E a M 0 N D , Zoon van GERllARO,
GEB. I A R D, was,
in' tt Jaar J 296, een vervolger van de Moordenaars van Graave
J'LOJl.IS
DEN
V. Hij belegerde Muiden en Krovnenburg,daar
J' L 0 J1. lSD
E NV.
Kro7Jnenburg ,daar
GE R 111
III '1'
T van Velzen
!fe/zen,
.• lIlet
met de zijnen, gevangen werd, en hielp
JA 11' onderfchragen.
LEM
M over·
dus de zaak van Graave JAK
onderÛ:hragen. WIL
WILLE
leed, in het Jaar 13°4, nalaatende ,J uit A D A, Dogter van lf.

VAN MILAAN:
I.

EGMOND. (GeJ!acht
(GeJlaç1tf Jet'
thr Heeren
Hunn 'J'an)
,.an)
J. G
GE
Int
RA
A R D,

die volgt.

die tot Man had
graaf van Leiden.

2. HAD E W Y.

3. hl
1\1: A R I A, ge:rouwd met
SELEN.
SE L E N.
GERARD
EGMOND,
GE R A R D VAN
V A NEG
M O].V 1),

LEM.
LEM,

HEN
D RIK,
H 1t N D
RIK.

Burg-

HEN D RIK
V A N B 0 II
R S.
R I!{ V"

merr,

fiierf, vóór
v66r zijn Vader WIL_
WIL.
in 't
'e Jaar 1300;
J300; bij E
ELIZAlIE'f,
LIZ A II ET, Dogter van N. VAN
VAN

ST
I> T R YI:
YX N,
N,

1.

179

had hij verwekt;
verwekt:

WIL L I! M DEN
DEN G 0 EDE N.
N,

getrouwd met MAR lA ,
Dogter van N. Graave van B/ankenheim.
overleeden
Blankenheim ,overleeden
liI:onder
13 IZ.
"onder Kinderen, in het Jaar 1312.

II. Wou

TER V A.
A NEG M 0 N D,

die volgt.

IJl. N
C () L A AS, DOlDproost
U/ree h,.
NII CoL
DOlllproost te Utrecht.

IV. JAN,.
JAN., Stichter van

't Slot lJfp,P'I'ejhin.
1I1tw'efll'in. Hij was d.
Stamvader van de Heeren van Egmond lI1eerejlein
Meerejfein,, die
hier na
ua volgen, en ovërleedt
ovèrleedt in bet
het Jaar IJ
I" 19.

V. ALIDA.
A LID A, getrouwd met JACOB
JAC 0 B A VAN
V A N LIGTEN'
LIG l' E N'
B 0 R G.
G, gefior-qen
gellorven zonder Kinderen.
Kinderen, in het J
Juar
uar 13lI.
t3II.
V{
Vlo0 u T Xlt R V A NEG M
M 0 1'N1 D,
D, Zoon van GE R 1t
lt A
A I{
K D, overover·
leeden
Ieeden in 't Jaar I3!l1.
r;pr. Bij zijne Vrouw, BE A R I X V
VA
A. N
1):e
overleeden in het Jaar
D ~ N DOOR T OOG T, bij Noaftwijk,
Naaitwijk ,overleeden
135 1I , hadt hij ééue
ééne Dogter eu éénen Zoon;
Zoon:
MA
I.I A,
MAl!.IA,

die men wil dat ten
Man had JU
N DB. t lt V
AN
tenMan
lIENDarll:
VAN
Heer vall ter Peer, en

B 0 RS
5 S E L EN,

J ..\ N vV A NEG M 0 N D. wiens Vrouw WilS
was G0 uU r"
r f) vY N. Zu~tt'r
Zu~t~r
en eenÎge
eenige Erfgenaame van ARE N
NOV
D V A N A 111
lIf S,. 1!:
E L Win
l'tZn 'l's'1"s·
{tlj/eln,
zo A
Kil1clt.'l'en
{elf/dil. welke Heerlijkheid, nl
nlzo
A R ~:N
Po.N IJD zonder KinJ('l'en
l\'I ~
fiierf,
filerf,

EGMOND. (Geflacht
Heeren Ytln)
Ynn)
(Gefitlcht der
dtr Huren
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fiierf, op G
Cl U I DY N, en dus aan den
dea Huize van ElS'mond
Eg-monti
kwam. Hij overleed.
overleed, in 1369. Zijne dertien Kinderen
waren:

1. AR 'N °
0 LD
II.

°

D.
V A NEG M 0 N D,

JAN, gehuwd met
Dogter van DIR K.

die volgt.

}OH.lNNA
JOHANNA VA.N RAAPIiORST,
RAAPUORST.

111. G
GE
JE R RA
ft AR
R D, Ridder. Baljuw van Kennemerland.
Kennemtrlm1d. en
Ka,
Ka~tele;n
telein van Stavtrtn,
Stav~r~n, getrouwd, eerst met
mèt WILW I LHE LM I NA. Vrouwe van Wnteringtn,
Wateringtn, bij welke hij
verwekte:

°

I. GE R RA It
JIl 0 N 1),
D,
R D V A NEG lil

in het Jaar

Heer van lratlr;ng,
IPatlr/ne,

1400.

2. JAN,
en
JAN. en

3.

WILJlRLMINA,
WILlIRLMINA,

die tOt
tot Man

had·wILL~M "v.sn
.. n

Nall/Jwijk.
NaiJl/wijk.

G
E R R AR
A R D trouwde, ten· tweedemaale , met HEN D 11.
R I.
GEil
Ill. 1)
ENJI U
R G "an
van WeJdam,
lt
D ENB
U:R
We/dam ~ die hem baarde:

KA. V A N

°

I. ALBERT.
ALIIERT.
~. GERRARD,
GJERRARD,

wiens eerUe
eerfie Vrouw was N. VAN ZE.
en de tweede CAT HAR
1I A RIN
I NA,
A,
Dogter van HENDRIK UITTERX.n.R,
UITTERLIER, bij welke
hij naliet:
TEN
YEN B ERG EN,

I. CATHARINA

met

s.

VAN

BEL II A

getrouwd
van Nievelt.

EGMOND,

HENDRIK VAN ZUILEN

V A NEG M 0 N D,
D 9

getrouwd met

ADRIAAN VAN :EVERSDYK.
.EVERSDYK.

IV.

EGMOND. (Ceflacht
(Geflacht tier
tie,. Htlnn
Hunn "lIn)
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IV. WI
LL xM, Ridder, Heer van Zoetermeer, Zeg'
Zeg·
WILLEM,
WtllZ,.t
W0I1,-1

en Zevcnhui:r.en,
Zevcnhui:.en, getrouwd met MA C fiT
HT EL
D
ELI>
bij welke hij verwekte:

VAN
V A N HEMERT,
HE 111 E R T,

JAN V A NEG M 0 N D.
D, Heer van Zoetermeer,
Zol!fel'meer, Sclwut
Sclwut·
van De!,,"t.
DeN, alwaar hij, in het Jaar 1)27,
1)27. door de op;
lJIltlfJs!tlnrl, werd dood geilagen;
roerige Boeren van .Maoslflnd,
geflagen j hij
liet na één Zoon,
ZOOII,

die ter Vrouwe had
van HeelJvliet.
Heenviiet, en bij haar een Zoor. ,

JAN V A NEG M 0 N D,

WIL
W r L L F.n: M

Y A NEG MaN
M 0 N D,

.A G
ei NES

Heer van Zoeter-

1ueer, die, bij JOH A N N A V A NEE M S KElt
11zeer,
K E 1t K,

uit Zuid!z~Jland,
Zuirl!z~Jltlnrl, onder andere Kinderen, had één
Zoon,
Wou TER V A NEG M 0 N D, die Heer was
r.
van Betlfhlliz~n
Bet1thuizen en Zoetermur, en bij JO s5 I.
:N
A, Dogter van Heere A L B
II E R T V A N S eH A'
NA,
GEN, werd Vader
Vilder van twee Kinderen, in hunne
RottuJeugd gefiorven. Hij zelve overleedt, te Rotterdam, in het
hct ]Jaar
aar 149J.
149 J.

V. 0

de vijfde Zoon van JAN
was Schildknaap,
en had ter Vrouwe 1\1
111 A
AB
nEL
ELII A, Dogter van
Van JAN
T T 0 VA
A NEG MaN D,
0,

V A NEG MaN
M 0 Noen
D en

van

Gu
u I DY
D Y N,

VAN ARKEL.
AR KEL.

VI. AL BE R T, Kanunnik te Utrecht.

VII. B EP. AT R I x, getrouwd met
HEN
D RIK
l7illnen
HENnRI
K 'JIlm
Vl1nVillnen

G Y SB
S B ER T, Zoon van
en van JOL
ENT,. van
KuiJOLENT".
vanl{ui-

IenlJurg.
IenLurg.

VIII.

BAR TA,
TA.,

gehuwd met Heer

10
Q E
J! llllI
II 11. I T ViJn
Mn

Kuil/lh_
Kui;';".

burg.
lVI 3

IX.

l:CMOND.
Heerm van)
tCMOND. (Ceffadlt
(Ge/acht der HeeNn

1813
1811

IX.

MAR
MAlt I A,

getrouwct
getrouwd met

F r LIP S.

Zoon van

v A N WAS SEN A A lt
'l' It
L II 0 E
l'l cn MA eH l'
Jt LP
E. M,

DIR !r
re

Vrou.

we van B4r~tldreçht.
BfJr!ndreoht.

x.
X. C
C.,\ 'ror H A
A

H A 1\
Il. I NA,

die tot Man had

11
Jl ART
A II T HOL O'
O·

MltUS
M~U.!i VAN ltAAPHORST.
RAAPH01\ST.

XI. A NT 0 N E TT A, Nonne in 't Klaris[en.
Klarisfen • !).looster, te
's Hutogenbosch.

XII. lVI A :all. I A, overJeeden
overleeden in 't Jaar 1345, hebbende tot
Man gehad, N. Heer van Rillingen.
Rilfingen.
XIII.

BAR 13
ll.E
ERA.
RA,
VEN,

vtm Egmond, Huisvrouw van
van

Zoon
ZOOI1 van

n
TI E A '1' R I X

VAN

WAL R A-

DIR K V A N B R E .0
R ~n
.D E R 0 D E

van

V ALK END U R G.

de ondne
oudfl:e Zoon van JAN v A N
van Tsfelflein,
Tifelflein,
vermaard in de Frieftlte
Friefthe Oorloogen. mj
Hij was Rictder,
Ridder, en,
en. naa
den dood van zijfJe Moeder, Heer van Tsfelflein.
"en
TsfeJflein. Door hem
werd de graft 01\1
0111 het Slot van Egmonrl verbreed; ook deed hil
hij
de Vaart graaven,
graaven. van Egmond naar Alk1Panr.
Aik1PIJnr. Het is bekend,
d,l[ hij in grooten twist cn
d.lt
t!n tweedracht leefde, met den Abt van
EgifJ~d
Egil'umd
In bet Jaar ] 394, fiichue
fiichtte hij, te TsfiJIflei",
rsf~flei1'l, een
Klooster voor Monniken van de Bernarif/zer
Bernanh'jer Orde. Hij overleed, in het Jaar 1409,
q.o9, in den ouderdom van tweeënzeventig
tweeënzevenrig
Jaaren. Zijne Vrouw, eene Dog'er van den Grauve
Granve V,ill
V.lU Lei1lil1gen,
1lÎl1gen, fiierf, in hoogen ouderdom, den z+ April in
iu het Jaar
14::;4,
Hng4:, begraaven. De Kindeten
Kinderen.• uit hUll
]4:14, en werd, in 's HlJg~,
Huwelijk voortgekoomen,
voortgekoomen. zijn:
A R NOL D V A N !:.f: G M 0 N D,
AR

!GMON!)
I! G M 0 N!'

J.
I.

Il.
lI.

en van

GUIDYN
G u I D Y N VAN
V A NAM
AMSTEL
S TEL

JAN V A N 1:
E. 0 MOl(
u,
M 0 I( U,

die volgt.

Heer van Tsfl'/flez'n,
TsfP!flein, cetrouwd met A
lt.
AM'·
Dogter van WOU
\V 0 UT.!:
T !: R , Heere van
BIJsfut
J LL E 111 fiierf, zonder wet·
B(Jsfut., in Henegouwen. W JLLEM
tige Kinderen, in het Jaar 145
J 451I ,, en zijne Weduwe in
het
WIL LL l!
E M,
M',

NA V
V#~ N HEN N IN,
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het Jaar 1460. WIL L EM liet na eene Bastaard
Bastaard.- Dog
te,r.
I.Vd met BAR T HOU TTRI
E T W YK,
Y K.
t~, B X L I A, getrou
getrouwd
RI ET
Schildknaap, en één natuurlijken Zoon, ARt
AR È N D
D Yfm
vtm
Tsfe/jleitl genaamd, die, bij BARDER.!
BARDER'" VAN
VAN BORS'
TsfelJlein
BOltS'
S Jt L.l
L 1: N,
N, verwekte dertien Kinderen.
J A IV V A NEG
N D, bijgenaamd JAN
JAN
NEG M 0 NO,
JAN met de Bellen,
om dat hij. ten Oorlog trekkende, zilveren BeJien
Bellen
droeg. Hij leefde in grooten twist en tweedragt • met Graaf
DEN VI, en met den Aln
WIL L IIE M DEN
Abt van Egmond, ten wiens
voordeele, gelijk wij boven gezien hebben, de Graaf
uitgefprooken. De twist, daaruit ontftaan,
onttlaan, liep
een Vonnis had uitge[prooken.
11 N van
yon Egmond, naadat hij, tot drie.
tot die hoogte, dat JJAN
maaIen
toe voor 's Graaven Vierfchaar gedaagd en niet verver·
maaien toe,
fcheenen was, gebannen, en zijne goederen 'trerden
\trerden aangeOagen. J
JAN
HEN D
van RieMijk ,
11 N van
yon Egmond en HEN
D R I ft "an
trokken hierop, met ~oo gewapende mannen, ntlaf
nur 'TsfeJfldn.
'TsfeJfldn •
«l belegerden het.
.u
JAN deed, door G Y SB
SB!
vtln Mijndm,
gevangen
Heer JAN
I'! lt T lIan
Mijnden, gevlIllgen
neemen WIL L EMS I M 0 N SZ.
S Z. van 1J1attheniS,
]llot: heniS, den 30Uen
30ften Abt
vatJ
yotJ Eglfiond,
Egtnond, overleeden
overleedf'n in het Jaar 1451, met zijnen Prior
HEN D RIK 'Jan
HEN
'Jon Mijnden, en ze voorts op het Huis !f.IJozen!f.IJozen·
daal, in Gelderland, in bewaaring !lellen.
fiellen. Heer JAN
JAN Yan
dool,
yon Egmond fiierf, op Zijll
Zij l1 Slot
SI Ol te Egmond, in 't Jaar 1451, na dat
hij de Heerlijkheid tweeënveertig Jaaren had hezeeten,
bezeeten, en werd
in de Kapelle aldaar begraaven. Hij hadt, te Egmond, ~efiicht
~eflicht
een Kapittel van ~ zes Kanunniken. Zijne Vrouw was, MAMAR JA,
I A, Dogter
DOl,(ter van
laalUen Heer van Arke!,
vim JAN, laalften
ArkeI, en van N. N.
AL
D, Hertog 'Yal1
Ge/Jet, die
die! zondor
eenige Zuster van RIl
Rl! I N A
LU,
')!(I11 Ge/iet,
Kinderen fiierf.
Zo':men:
llierf. Hij had bij haar twee Zo:men:
J

J. ARNOI.D
ARNOI.D VAN EGMOND,

die voJgt.

M0 LV
N D,
D~
~. WIL L E M V A N E (; M

Heer van 'nfeljlein,
T.l'fe/jlein, dit
die
insgelijks volgen zal. Behalven deezen liet hij Daa,
ééllen
E TER
Egmf!nd, Drosfaau
Dro5faau op
één en Bastaard. PI
P JET
E R vtm
yon Egmllnd,
Qe Veluwe, in het laar 1457.
(je

1\1:4

/ler..
/ler-
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Hertogen van Gelder , uit het GeJlacht van
von

en van MA'
MA"
oud zijnde,
Hertog
l'fm
HertOg "fm
Oom, Her.
Her_
gezegd hebben, zonder Kinderen gefiorvcn
geflorven W:1S.
\VlS. In naame
naallle van Hertog
AR NOL D, werd, kon
tmrehen hem en AD 0 L F ,
kort daarna, tmfehen
lIertog
vaiJ li/u)'e,
f{luv/!, en Graaf vtm der l'd.c:rk,
111.c:rk, eene HuweHertog Vail
lijksverbintenis en veibond
verbond van vricndfchap gemaakt en gefluogefloaCAT 1I A RIN A, Dogte~ van Hertog ADOLF,
AD 0 L F ,
ten, waar bij CATlIARINA,
NOL D verzekerd werd. Zijn Vader, H€cr
H~er
tot Bruid van AR NOL
JAN Y(.I11
Fglllon:!, werd, bij dh verdrag, met eenpaarige
van FgwonJ,
1.1cmnell,
j1em~e!1, uil~CnO\llell
uits~nol1Jeu die van het K
Kwartier
wanier van Roermoud,
Roermond,
welke meer geneegen waren voor AllO
A lJ 0 L F, Graave van den
Berge, als Voogd verklaard van zijnen minderjaarigcl1 Zoon,
Z0011 ,
over het gantrche
gantlche Hertogdom en Gr:taf[~h:'p,
Graaffch:'p, op zekere daar
bij bepaaide en vastgefielde
vastgel1elde voorwaarden,
voorwaart.kn. dour
door welke de Staa.
StaaHerrogdoiTIs niet weinig bevoorregt werden. Als een
ten d"s Hertogdolns
zeer
~eer ver!1andig
verl1andig bedriJf, moeten wij hier
hkr opmerken, dat de Staaten gebruik maakleli
llla~laeli vall
van zijne miuderJaarigheid,
miudel"jaarighcid, en hem zulke
voorwuardeu voor[c;hreeven
voorf<:hreevell en deeden bezweeren, waar door
dOOf
zijnen Voogd en hem de magt
m~gt benomen werd, naa dat hij tot
luänbaare Jaaren zou gek oom en ,zijn, hen willekeurig
wiliekeurig te kunnen
luanbaare
overheerfchen, en zij bevrijd werden voor de lloodzaaklij kheid,
om met hem te twisten over de paaIen van zijn gezag. Een
lI.undig en
cm oplettend Leezer zal ligt bevroeden>
~undig
bevroeden l wat ik hier mede bedoeIe.
Twee dagen na zijne huldiging, bevestigde de Jonge Hertog,
of liever zijn Yader
Vader en Voogd in zijnen IJaam,
naam, de Stedelijke
Nijmegen, In het volgende
Voorregten , en bijzonder die van Nijm~getl,
Jaar 1424, werd, op raad der Sra:lten,
A RStaaten , het Huwelijk van AR)l <)
q L D viln
van Eg'l1l1md
Egm~lId met CAT
CA. TH
A RIN
IJ. van
Vfm KleevfJ
Kleeve voltrokHAR
1N A
voltrok.
niet:egen1l:aande de 'Bruidegom
~ruidegom nog geelle
geene '5, en
eu de Bruid
ken, niettegen1l:aande
Jaaren oud was. Zel,erJijk
Zekerlijk hadt
hade dit ten oogmerke.
oogmerke,
naauwlijks 9 Jaarell
naauwliJks
vriclldlChap en onderlinge befchl!rminge,
bcfchl!rminge.
dat de band van vriendfèhap.
tUHèheo de Henogen
Geid;r cû Klee/,
tUbl1:heo
Hertogen van Gelder
Kleef, daar door te vaster
AR NOL D V A NEG M
M 0 N D,

Zoon van

E G M 0 N D.

JAN

vpm
Lirkel, werd, naauwlijks vrertÏcn
veenien Jaaren
vrm drke!,
in het J
J!1ar
J42.' ,op
~ar 142."
l1P den 6 ]ulij.
Julij. gehuldigd,
geb uldigd. als
Gelder en Gra.lf van
vmz Z'tt/JIz01,
Z!tt/),'tcn, uit hoofde dat zijn
Zijl1
Ge/der
tog
tag REI N AL D van Ge/der.
Gdder, gelij::
geJij:: wij
\Vij zo even
:R
Jt 1 A

zou
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GeJ1acht tier
der Heeren van)

JgS
r~5

zou worden toegehaald. In dat zelfde Jaar werd AR N
N ,),1 LD.
door Brieven van Keizer SI GIS .\1 l'l" N
N D. als Hertog valt
van
Ge/der,, en Graaf van ZlItp1et1,
Celder
ZlItplten, en zijn Vad"r
Vader als RlJward
Ruward erer'
kend. Doch, in het \'oJ"enlle
kendo
\'01",enlle 1aar
Jaar 1425,
14z5, verleende de Keizer
Vf&ll A
AD
DOL
0 L F, Henog van den
andere Brieven, ten voordede v:m
Berg. Men meende, dat de
dl! Keizer, dour
door geld, daartoe was
omgezet. Weinig noorden zig ook de Gelder/den,
Ge/derfden, aan de
Keizerlijke bril;;ven,
brieven, waar bii
DIJ
bij hij hun beval, gi:!UlelJen
g~UlelJen ii
aD
li L F
te erkennen. Dit zi"ll
Zi"ll bedrijf
beJrijf was echter oorzaak, dat vervol·
vervol.
gens daar uit een ourlog ont1toudt.
ontltolldt. 111 het Jaar 14.16, werd
J 1\11 N van Egmond, benevens eenige ande'
ande> eu, ter
rer beJooninJe
beJoonini5e
van betoonde huJp~, tegen vrouw JAC 0 U A van
~'aJ1 Bfije"en,
Beijc"en, en
l!aaren
baren Gemaal, den Hertog van Glocester, door
do!)r F I L rps "tm
l'tm
Bourg()ndien, Ridder geflagen.
Bourgondien,
geOagen. In dat zelfde Jjar
rlàr verleende
verlcenJ~
0 L D
D grooten bijfl:and
BisHertog AR i'I
NOL
bijf1:and aan den Utrcchtf<:hcn
Utrechtfi'hell Bis·
fchop, zw EDE
van Kuilenburg
,fic,~tenaars.
EDE n Fall
KlJiienburg tegen
regen de "ichtennar..
Heer JAN hielp hem Amersfoort overmeer.teren;
overmee,teren; welke Stad,
Stad.
echter, kort daarna, door ROE LOF
LOF DIE
D rEP
P HOL
HOL D, weder beGetderfchen vergoeding eischeis ehmagtigd werd, die daarop van de Celderfchen
te, maar niet bekwam, velmids
vell11ids AR NOU
NOU D,
D. door een verdrag
met den Bisfchop van [(eulen,
Keu/en, zig verllerkte
verf1:erkte tegen Hertog
AD 0 L
AD
L F, en, mer den aanvang van het Jaar 1427,
J4 2 7 , met F!F ILr
,'an Kllf/ellburg,
LIPp Ss van Bourgol1dien
Bourgondien en zw EDE
EDE R l'an
f{1Ii1elJóurg, op
op
L T, met
nieuw zig verbond,
verbond. om ROE.
R 0 F. LOF V A N DIE
DIE P 11 0 L
m(lgt, te keer te gaan, en hem uit het Utrechtfche
vereende m:\gt,
Bisdom, hoewel tegen den wil van den Paus, te weeren,
13isdom,
weeren. ARNOL D bedoelde daar bij, de verdrijving van AD
NOL
A DOL
0 L F uit het
Elders hebben wiî
Hertogdom van Cl/lik.
Gulik.
wij de gevolgen van
dezen Oorlog omfl:andiger
omf1:andiger befchreeven. Hier tekenen wij aan,
dat A R NOL D zo verre zig da .. r mede inliet, dat hij zijne
meer fchecl1
eigen zaa en verwaarloosde, en aan Gu/ik niet llJeer
fcheel1 te
U N l>
U gelegenheid nam, om
denken; waar uit Keizer SI GIS M U
"/l »
J) 0 L
L F V A N DEN BE R G met dat IHertogdom
Iertogdolll te beleenen.
d,l[ hij, met den buitenlandfchell
buitenlandfchelt
Hij bemerkte even wel niet, d.lt
berokkeJ1{je, of hij floot
Ooot den vrede
krijg, zijn eigen nadeel berokkende,
DI;E PH 0 I.
z IV
ED .. R V.A
V ANK
met R. v A N DIj;:
L T, en liet Z
WED.,
N KU
UI I.
L EN·
;SU R ç,
:SU
G, op het voorbeeld van Hertog F IJ LIP S, aan zig zei ven
(,)ver.
lan~ daarna werd, door bemiddeling van den
lilver. NÏt;:~
Ni~~ lang
lVI 5
Graa,
Graa.
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Graave van lJ!Ieurs,
beJIIleurs, en van den Bisfchop van Keulen, een he.
{land
iland gelllJakt,
gcm~akt, tmfchen
tUlfehen A R NOL 1)
D en AD 0 L F, voor den
dct!
tijd van vier Jaaren. Doch de rnstlooze AD 0 LL F verbrak het,
reeds Ïll
in het Jaar
Jaat 1430; tij
~ij eischte van AR
A R NOL
NO L D
het
Hertogdom Gelderland, of verklaarde hem, ingevalIe van
vall weihl), met ernst,
ernst t
geringe, den oorlog. A R NOL D, ziende dat h17,
zig daar tegen moest verzetten,
vcrzettcn, tJoeg
tloeg het bele~
beleg voor Buuren,
Bl/uren ,
bcmagtigde
bemagtigdc die Stad, als ook Leerdam, Schoonder')vocrt
Schoonderwoert en
Baeltrecht:
Haeltrecht: om reden dat Heer WIL L E M V A N B U U 11ti EN
zig als Veldheer van AD 0 L F had IUatell
Inaten aanneemen.
A ll.~
aanneclUen.
RNOL D [ehank
fchonk aan zijn'!l1
zijnl!l1 broeder WIr.
w I ~ L E M, fIeew
fIeC"re van
fcl/Jein,
feIl/tin, het bezit dier plaatzen. Sedert dien tijd is Buuren
de eigendom gebleeven van die van Egmontl, tot op het Huwelijk van A N N A van Egmond met den Prins van Oranje,
in het Jaar 155
1551.
I. Het geen AD
ADOLF,
0 L F, door kragt van wapewape'
nen, niet kon magtig worden, meende hij, door dreigemen.
dreigementen, te verwerven. In de maand Augustus des Jaars 1430,
fchreef hij zeer froute
nome brieven; ook zogt hij den Hertog van
Bourgondien, door allerJeije valCche
ilreeken, in zijne belan.
Boui-gondien,
valfche fireeken,
belangen over te haaIen. Doch hier tegen waakte AR
All NOL 0 S
5
Schoonvader, de Hertog van
Vln Kleeve. Aan het Hof van den
Keizer, wist ADOLF VAN DEN BERG, midlerwijl, te bebe.
werken, dat Hertog AR
A R NOL D aldaar gedagvaard werd, met
eigel1dQm van het Hertogdom
de bewijzen, die hem tot den eigendom
N,O
0 LD. met ,de
de bewijzen daartoe vervaardigd t
gr:regt;gden.
geregt;gden. AR N·
niet ce
te vrede, floeg
noeg het beleg voor eene vesting, Burgen
lJurgen ge.
naamd, waarin AD
A DOL
0 L F den meester fpeelde; welk beleg,
echter,
echter J uÏt
uit hoofde van het Jaarfaizoell,
Jaarfaizocn, geen voorfpoedigell
voorfpoedigerl
voortgang had. F 111..LIP
Bourgondil!n, Olnrrent
IP s
S van. BourgoJJdil!n,
omtrent dien tijd,
tljd ,
tot Erf heer
beer van Braband verklaard iijnde,
zijnde, werd de Hertog
Mn Gelder hier door gewikkeld in nieuwe moeilijkheden ,hem
~'an
berokkend, door JAN, Vrijheer van Ir'eefemaale,
b~rokkend,
Jl'eefe11laale, Erf-Mar.
fchalk
Braband. Daarenboven werd AR
fehalk van BI'aband.
All NOL D, in het
Jaar 1431.
1431, op aaQdrijven
aal!drijven van A
ADOLF,
00 L F, in den Rijksban ge·
gedaan. en met alle zijne Steden, (uitge:wnderd
daan,
(uitgeiOnderd Nymegen)
J\tymegen) Vrijheert:n,
ars vijand van het Rijk en vogel·
heertn, Leenmannen, enz., als
vrij verklaard,
verk laard, tot dat zij, met den Keizer, en met hunnen
wettigen Heer, zo als SlO
S I GIS
1 5 lVl
MU
u N D toen IJ.
A D 0 :c
J! 11Jr noemde,

rs-

ziji
ziS
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zig
tig zouden verdragen en hem aangenomen en gehuldigd neb_
heb~
ben. Doch de Gelderji:hen
Gelderfl:hen fllJorden zig daar aan z(!er
Z0er weinig,
!!laar
maar droegen zorge dat zij. ten aanzien der inkomlten
inko11llten van de
Tollen op dm
d,m lU,/n,
lUI/n. ni:;:t
nid benadeeld werden
\verden
Hertog A Rl"
l'; 0 L D g~bruikte , van zijnen kant,
kam, bekwaame Ma!lnen
Mannen,• die
zijn regt
reg, c?
C;J Ceder/and,
Gc/der/and, aan het Hof van den Keizer.
Keizer, en bij
~"t1ere
Om zig niet alleen
~'!tlere Vorfren, met de pen verdedigden.
Y3St te zetten in zijn eigen Hertogdom, maar
'"Ust
manr zig ook vaa dat
van Gulik te verzeketen, vernieuwde A
&
AR SOL
NOL D, in het Jaar
1433, het verbond van onderli!lge
onderlinge befcherminge •, met zijnen
iu het volgende Jaar.
Schoonvader, en met zijne andere vrienden in
tijd. tot in den Ja:lre
Van tijd tot tijd,
Jaare 1437,
J437, bevlijtigde
bevlijtiGde hij zig om
AD
DOL
0 L F, te verdeedigen en
zijne rechten, bij gefchrift, tegen A
f1:aaven. Naa lang tal mens , maakte Hertog A
AR
NOL
RNa
L D, in
te flaaven.
't Jaar 143S
143~ , eene erffcheidiug, van deezen inhoud:
Tsjèl!lein, ende alle hun
" De Heerlijkheden van Egmond en Tsfel/iein.
" ooms,
ooms J en vaderlijke goederen, van den OvergrootVader>
Overgrootvader>
" Oom en Moeder van de Arke/s,
Arlee/s, buiten
bu;ten den kring van GdGet" derland ,J Gulik
Gulilc en Ztltphm
Zutpflm geleegen , zou WIL
WJLL
L E lIf
M naar
., zig Ileemen;
neemen ; doch derzelver nalaatenfchap in
iIJ Gelderland,
Celderland, en
" bijzonder het Slot OyCII
Oyeu met zijn roebchooren
roebehooren zoude AR.
" NOL
NOL D toe koomen
kaam en;; als mede de aanfprnak
aunfprnak op Klee'JIe
Kleeve en
" Pierepont;
Piere.pont; maar het verfchil over Mec!zelelÇ,
Mec!te/eIJ, heIJ
hen beide ill
in
" het gemeen aangaan Het geld
geld,J hunnen vader
vader]JAN
A N VtllZ
van Eg_
" mond, wegen de verpanding van Hattem, te goed'
goed'koomen_
koomenWIL L
L E 1\1
M niet invorderen, dan die felve
feJve Stad na
I'" de, zoude WIL
" de dood van zijn Vader en op eene wijfe als nu fijn Vader,
bezinen, {er
eerfte fchat
ièhat_•
" mogen blijven bezitten,
ter tijd toe hem uit de eerfie
..
zijn -aangefteld
" ting over Gelderland uit te zetten, zouJe i!:ijn
" 5000 Rhijnfche
Rhi}nfche Goudgulden.
Goudgu.lden. De cijnfen.
cijnfen, tien1en.
tienien. binne
binneen
en
buitendijkfche allfJwasfèn.
" buitelldijkfche
aaHwasfen. ende de overige zo in de over als
" neder betuwe, eertijds Gelderfc/te
Ge/derft/u: goederen. zoude WI LAR l!l
"u LR 1\1
M met zijne Erven van AR
111 aLO
0 L D en zijnen Erven, zo
" vaak dat behoorde.
behoorde, op Zfltphenfc~e
Zutphenftlte recht!:n
rechrf:n te leen ontvan.
"J' gen; ook de bezwaarde
bezWQarde en losba:tre
losbaare cijnfen, met zif/le
zi/lle ErEr.
",. ven mogen vrijkoopen en onbefpeerd gebruiken; mids dat,
,. de in de Betouw op nieuw opkoomende en van WIL L EMS
" grond afGezonderde
(teil w:tre
"
afG'czonderde waarde (ten
ware die kenlle:i}k
kel111e:ijk andere
I>
toeu toe·
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N I) L D volgen zouden.
WIL
" toebehoorden) A R NOL
WIL L E M zou·
.,
" de met zijne Erven, de tollen van Ts[eloord inbeuren,
in beuren , Leer.
Lur.
" dam behouden, ende zo lang hun Vader leefde, de bouwval.
" 1i
lif:e
vermaakim, en daartoe het hout,
hout. als ook
6e huizen aldaar vermaak~n,
" tot zijn brand, mogen kappen: dan, dit mogt All.
A I NOL
NOL D, na
doode van Heer JAN, hun Vader, voor ;}OOO
" doade
3000 Rhijnfche
Rhijnîche
" Goudguldens weder naasten, en i.mekken, mids aan WIL·
WIL·
.,
h:llf Jaar ,e vooren daarvan de weet
" L
L E l\l
i\1 of djne
Lijne Erven een Î!:tlf
W)1 1.
I. E M
iVI mogt het gebied van de Voore,
Voon, aan den
" doende. W
l.I.
Meuys verpand, weder anosl~n,
a!losl~n, ende zo lang
" Graave van llJclIrs
rJO ()
wt AR NOL D, WIL
L E i\l
i\I zijn verfchot
ver[chot en 300Cl
" inhouden tot
WIL L
". Goudguldens, aa:t
aa:1 de Graave van lYfeurs
opleggen·
JJfcurs voorheen opleggen.
Lundkast van I/ooren
f/ooren weder 11a
lder zou·
" de, de Landkast
na zig naame. Ider
me t zijn goederen, 001,
" de, met
ook zijn leenmannen te fijnen dien.
voorbehouèens, dat Leerdam
Leerd{lfn alleenig zoude
" fim
fien hebben; voorbehou<!ens,
" leenroerig blijven
WILLEM,
blij ven van Gdderland.
Grlderland. Noch WIL
L J': M. noch
eenig regt aanmatigen, op de Land.
" zijne Erven. zouden zig eeni~
Gulik ,
" fchappen, of daarin gelegen gronden van Gelderland, Cu/ik,
..
ZutjJhm, K/eeve,
., Zutph~fJ,
Kleeve, Piereponlof Oijen,
Oijen , noch op de tollen
..
Hat.
" van 't Lohetlz
Lohetll of Salt Bommel, noch op het Geld van Hal" tem, welke haar in deze fcheiding nict
niet was toegeweezen.
WIL I,. J!
aff1:ierf. zoude
" Indien WIL"
E M, zonder echte geboorte,
gcboorte, afmerf,
" alle zijne Goederen A"
A" NOL D en zijne nazaaten erven".
Dit verdrag was getekend, door de beide Broeders,
Droeders, en door
L EM
M van 1i.feljlein;
Tlfeljlein;
hunnen Vader; hunnen Oom, WIL L
FR ANK VAN
V A N .&ORSSELE.N,
0 R SS EL EN, Gl'aafvan
Graaf van OostervandiJAcoB,
Oostervanrl; JAC 0 B,
FRANK
Heer van Gaasheek
Gaasbeek , Abcoude,
AL
LD
Ahcoude, Putten en Strijen; RE YY N A
vV ....
EnE lt
.lt 0 DE,
D R, Heer van GenIlip
AN 111\
B]{ EDE
Gem/ip,, Fitmen
Finnen,, .Ameyden;
Ameyden;
en de HeerenHENDRIK
Heeren HEN D RIK en JAN
WAS SEN A AR, mede
JAN VAN WASSENAAR,
met hunne eigen Zegels bekrachtigd.
In het Jaar 1440, Ot1t!lond
ont!l:ond weder een hevig gefchil rusfchen
tllsfchen
- gcregtigheid vall
van
de beide Broeders, over de Erven en Dijk -gCl'egtigheid
Driel. Die van Nymeegen
twistt
N'Jmeegen raadden Hertog AR NOL DD,, den twis
}aarlijkfchen Bank van Drie!, waarbeOisfen voor den Jaarlijkfchen
te doen beflisfen
waar·
E l\i zig !liet
toe WIL
WIL LL Eli!
niet ongel1eegen toonde. Een weinig laa·
deedt Hertog AJl R :Y
:;Ij' 0 L D, aan die van D
Drie!,
riet, verbieden.
verbieden,
ter. ueedt
ong!<lden, of iet anders, zonder zijn verlof, te betaa·
geene ongelden,
beraa·
Zen aan de Geestlijkh.eid
Geestlijkh~id vau
Utr,c!zt. Doch alzo
len
van St. Pau/$,
Ptluls, te UtrICht.
die

----

EGMOND. (Ct'Jlacht
(GfJlacht der Heuen
'fin)
Heeren 'nn)

------------

l~,

-----------

die van Drie!
Dritl niet alleen !londen
ftonden onder 't g(:bied van A ll. NOL D •
WIL
jen die van
Va!l Nymcge1J
maar ooit onder dat van
v.1l1 WI
L L E ~I.
~1. hur
h'Uf:1Cll
NymegerJ
beOiste de Hmog
H~rtog van Bourgondit!n
BO!lrgondi~n d~
d(! zaak
dit af. Inmiddels bdJiste
van Meche/en,
Mechelen, ten genoegen van AR NOL D en WIL L E M, en
Drie/fche twisten een
het liep aan tot het Jaar 1448 , eer de Drie!fche
Driel werd daarop, door
döor A It NOL D,
D I met nien·
nieu·
einde namen. Drie!
we voorregten begiFtigd.
l'viets, ondertusfchen, waren alle deze nloeilijkheden,
il'l ver·
~jets,
moeilijkheden, ia
gelijking van de r;l!npe!l,
r:l1npe:l, die AR
A R NOL D. naderh:md, door zij.
lIen Zoon AD 0 L F, bellookt
befiookt werden.
It NOL D had, bij zijne Gemalin CAT
c" T HAlt I N A Mn
van Kleef,
A B.
verwekt

AD 0 LP, die volgt, en daarenboven drie dogtecs:
dogtet's:

lVf
M AU

in het Jaar 1448
I44S , getrouwd met JAC on
0 n t1 s
I1, Koning van Schot/aHd,
Schotland, overleeden in het
Jaar 1460.
A,

DEN

M A ft GGitIl IE T, getrouwd met dm
den Paltzgraaf F n '&DD
R.IK,
M
D R.
IK,
Hertog van Silllmeren,
Si11lmeren, enz.
welke de Gelder{chen
Ce!derfchen gaarne getrouwd
zouden gezien hebben aan FR E D RIK,
R. IK, Hertog van Bru'ns.
Bru-nswyk; doch de dood verhinderde deze verbintenis.

HAlt
CAT 1I
A lt I NA,

Hertog

AR NOL

Doverleed, den 2.3
23 FebrIlarij
Februil'ij van het Jaar

I4i3, in den ouderdom van
vaD 6S
6s Jaaren.
14i3,

A
ADDOL'"
0 L'"

Hertog van Ce/der,
Ge/d~r, Zoon vall
VBJl
van wien wij reeds omftandiger
omllandiger gefproken hebben.
op 't .Artikel
G~lder, I Deel, bi.
Artikel ADOLPH
A DO L PH van Cetder,
bI. 312, enz.
en daarbij gemeld de fchandelijke handelwijze, welke hij met
bewer.
zijnen Vader hield. In het Jaar 1463, was hij, door bewerking van F I LIP s, Hertog van Bourgonditn
Bourgondim , getrouwd met
T H A Rl N A "fin
van l1ouróm,
Bourom, bij welke hij verwekte:
xJ{ A TH
V A NEG M 0 N D,

AR NOU D,

J. KA~

~/{m)
EGlVlOND. ( Gcjlacnt
GeJlaçht der Ht!erm.
Ht!eren WliJ)
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I. KAR EL,
2.
~.

die volgt, en

F 1I L r P PA, getrouwd met REI N lElt,
rElt, Hertog van
Lotharingen en Bar. Uit dit HuwelIjk zijn de vcrver·
maarde I-knagen
Guife afkomfiig.
Hertogen van
)'an Guile
afkomllig.

11. !i
K " 1l
SL
en

V A NEG :Vl
~i 0 ~ D,

Gelder , Zoon van
Hertog van Gdder,
[cr Vrouwe
Vromve 1.j, L 1I ZZAA nET H ,
had ter
dogter
vall IJ
EN D
[) i\ IK, Hertog van Bru:mvyJ:·
Bi'u;zs~vyJ: - Lunellburg,
Lune:Jburg,
dog
ter van
HEN
Jaaren Weduwe
Weduw"C was geweest, en, in 1538, zonder
welke 33 Jauren
ooit Kiuderen gehad te hebben, ftierf.
f1:ierf. K
KAR
E L hadt
.A REL
badt \"erfchei.
\"erfchei~
den onechte Kinderen, en onáer deze KAR EL
E L van Gelde,".
Ge/der, gem~tN
huwd met
N VAN
v A N BROEKHUIZEN.
BR OE KHV IZ E N. Met zijnen dood, die
1533, zijn de Hertogen van Gelder , uit
voorviel in het Jaar 1538,
den Huize van Eg1J1o'1d,
Egmo'1d, lIitgefrorven.
uitge!l:orven. Zie breder van hem op
t Artikel x
IC ARE L V A NEG M 0 N D.
A DOL l'
F

E GM0

KAf II 11
A RIN
R I ~ A,
KAr

NOV A N Y S&
5 • ELS
J!! L S TEl
T i: I N.

WIL
V A N "G
F G 1\'10
11'10 N ".
." Heer van '1sldflein
'lsfelflein,,Leerdam.
Leerdam.
WIl. L E l\l
M V
SdznOlidt'rwoert, !la(lstregt
J!o(/strcgt en BIJtIr
&hoOl1tJawoert,
BIJnr.• Ridder van 't GlIld~n
Guld~n
V!i(!S, tweede Zoon van JAN van Egmvnd en
cn MA
B I A va"
van
Vli~s.
MAa
Artikel
Arkel, wiens naam reeds dikmaals gefpeld is, op het Artilul
N C,
I'an Egmond. Hij fiierf.
merf. in
van zijnen Broeder "R N
(, L D van
lIet
Graaf. oud een en zeventig
zeven tig
net Jaar 143::11
143:11 op het Slut te Granf.
Jaaren, In het Jaar 14':-3,
14:-3, was hij, in n33me
REL,
Jaaren.
naame van K}.
KAR
EL)
Hertog van Bourgor:dt"en,
Gelde/'. Ziine
Bourgor:diert, Sladhüllder
S!adhouder van
Vlm Gelde,'.
Zijne Ge·
malin was WAL B U R G, dogter van FR E D RIK, Graave van
nlalin
1I1e1l;"s; zij fiierf in het Kraambedde, in het Jaar 1459, na dal:
Mett:-s;
zjj hem reeds drie Zoonen en vier Dogters gebaard had:
zij

I. JAN.
JAN, eerfien
eer11:en Graaf van Egmond, die volgt;,
vo~t.
!2.
!Z. FR E n RIK,
R I I{,

3.
g.

eerien Graaf van Buu,-m.
Buut"en.

HJrpe, die, in
iu 't Jaar !47a.
Heer van H1rpe.
'47&,
R E 'j'I A VII
R Y S W Y l { . Erfdog.
trouwde met MAR G RE
VAN
NRT
cr van dtn
d~ll HI:~re
H<:ue van BIJ:Jl:lIue,.,
BQ:>':1Iiter, afkOlufiig
afkomfii, van een
je,u.

WTLLEM,
WTLLEM.

EGMOND. (Ge/lacht
(Gepacht da'
dO' Heer~n
Heer'tn van)

1'1
IJ'

jonger Heer van Kuilenburg ; deze had, onder
ondet ande.
re Kinderen,
A N N A van Egmond
Egmond,J Vrouwe van Boxmeer, enz.
welde goederen zij ten huwelijk bragt
brngr aan haarell
ha:lren
eerfien
N , Graave
eerflen man. WIL L E M V ANP ()0 L Li ".~ N gEN,
van 's Hurenberg. Hij fiierf
ilierf in "'t Jaar 1513. Na~
Naderhand hertrouwde zij met N. Graave van {J7aarfYaar.
denburg.
of.
04- A
A N NA, die tot
toe man had DE
nE lt
11. NA
NAR
:R D, Graaf van Bew
Belt"
theim.

S.
5.

ELI Z A :s
ET H ,
BET

eerst getrouwd met G Y SB ER
E lt TIJ
T n 1l
.It 0 N K'
van Batenburg , die bij haar twee Dogters
verwekte. Ten tweede maale trouwde zij, heimelijk,
lllet
met Heer JAN vV A N DER A
A. A, Heer van B,.oelr.hoven
Broekhoyen ,
Drost van Gornicllem.
Gorn;c"em.
HOR 5S T

6.

WAL B U R G H,

Nonne te Redichem, op de Veluwe.
Veluwe,

bij Arnhem.

7.

MAR G 11.
R IET, eerst getrouwd met N. V A N M!
M I! I 0 DE.
DE,
Heer van Petersheim ; daarna met G E U 11. T TU:R
TU R K,
K , Kas.
telein van Buuren,
Eg_
Buuren J Stalmeester van WIL L E M var. Egmond.
FR
mond, haaren Vader, en Koloael onder i'
n E D RIf{,
RIK,
Hertog van Beijeren. Zij hadJell
hadJ en te zamen twee
Zoollen.
Zoonen.

WIL L E lil
M V A NEG M 0 N D had, vóM
vóór zijn bovengemelde
Huwelijk, in fiiIte,
fiilte, getrouwd, MAn
Mil n G RE TA, Dogter van
1t
Jt VER HAlt
HAR D, Heere van Hoogwoude en ..Ifartswoude,
Állrtswoude, na.
na·
tuurlijken Zoon
ZOOl1 van Hertog WIL L E M YCln
van Béijeren ,D geteeld
bij N. KT.,
KT F HOE K. Hij won bij haar twee Zoonen:

YfJntlerNyenJ;urg,wiens
van der NyenJurg, wiens
afframmelin/jen
amammelin~en hier naa volgen; en

I. Gl!:tR!.RD
G I!! IJl 1. R D VAN
V A)l EGMOND
EG M 0 N D

~.

NI-
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EGMOND. (Geflacht der Heeret1
Heeren van)
12.
2. NI COL 11
J\ AS,
A $,

ongehuwd geflorven.
genorven. 13ehalven
Behalven dezen,
W I LL E i\I nog twee onechte Zoonen, IV
WIL
had IV
I L L E 1\1
lil
en HEN D RIK, Graaven
Gr:laven van Eglltond.
Egiitond.

Graaf van EgmDnd,
Egmond, Zoon vall WIL L F.E 1\1
M en IV
W AL·
A~·
s, gebooren in het Jaar 143a.
143:1. In !465,
!46S.
werd hij, te JeruJi;lem,
temg
JeruJalem, Ridder geflagcn. Op zijne le(Ug
reize had hij het ongeluk, ziek ziju3c,
Zij1l3c, van ziine
zilne dienaars verlaaten
verlaatell
ELI sz,
sz. wdken
te worden. Zekere J.A N ~l eLI
\Vel ken hij
bij van de Galei.
jen v,rlost
v,rlo:;t had. droeg hem, etllige
et:nige mijlen, op de fehouders.
febouders.
naJerhand Baljuw van
Tot een blijk van erkemenisfe, werd hij naJerband
Egmond. Terwijl JJAN,
11 N, in het Jaar 14!!r, Kastelein van Gornichem
hii, door list. de Stad Dordrecht , en
niehem was, veroverde hij,
werd, in 't Jaar 1483, na den dood van JOOST VAN LA'
L
LAIl1,
AI I', Stadh6uder,van
Stadh6uder.,van Holland, In het Jaar 1484, ko~t hij
de Heerlijkheid van Purmerende ,• van BAL
nA L T H
HA
11 SAR WOL.
WOL'
l[
l{ 1:
EST
ST E IN.
I N. Vervolgens
Vervo.lgens trouwde hij, in 's Hflge
HlIge 1\1
MAG
A G D AL E N
NA,
11 , Dogter van Git
G lt 0 1\
R GE, Graave van Waardenburg.
I A A N verklaarde hem.
hem, in 't Jaar 1486.
Keizer M AX I MIL 11111
1486 •
bij opene Brieven
Brieven,~ tot Graaf van Egmond; en in het Jaar
1491, werd hij, nevens Illeer
meer anderen, tot Ridder van 't Gulde
Vlies gemaakt. Kort daarop kogt hij de Heerlijkheden
Heerlijl\heden van
Ho,gweude
Allrtswoude. welke.
welke, gelijk uit het voorige Art.
Ho.gweude en AIJrtswoude.
blijkt, eerst bezeten waren bij zijnen moederlijken Grootvader.
Grootv:der.
JAN. de eerfte
eerlle Graaf van Egmond, regeerde •, als Stadhouder
Holland, den tijd van twee en dertig Jaaren; hij ftierf,
llierf, op
van HolltJml,
zijn "Slot
-Slot te Egmond, in het Jaar 1512,
J5IZ, in den ouderdom van
zeventig Jaaren, en werd in de Kerk aldaar, onder eelle
eene verhevooreIl melding gemaak.t
gemaakt
ven koperen Tombe, (waarvan we te vooreu
hebben) begraaven. Zijne Weduw fiierf, in 't Jaar 15.,8, en
werd naast hem bijgezet. Hij had' bij haar verwekt vijftien
Kinderen, meest ongehuwd of jong geftorven,
gellorven, uitgenomen:
uit~enomen:
JAN,

]I

UR
ft G V A N M' U R

I.

JJAN,
11 N,

die volgt.

s. GE
GE 0 R GE
GEWin
"~tm Egmond, Heer van H()ogwoude,
HotJgwoude, Bis[chop van Ulre,ht, en Abt
A.bt fan
fall St, Amnnd. Zie
beneden.

3. Fr.

EGMOND~
Huren "tin)
YlZn)
f.GMOND~ (G~J!t1c!tt
(G~j!tlclzl der Reenn
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F:(I. LIP S 'Van
Egtllpnd, Heer van Baar, in Iealie,
Italie , iri
3. F
'Vnn Egtl/{md,
in
't
'e Jaar 1529, ongehuwd geflorven.
gel1orven.

4.

WAL n u R G 'Van Egmond 1j in 't Jaar 152'2,
1$2'2, in haar eel·
!Ie
gellorven. Zij was gehuwd mer WIL L E ~l,
fle jeugd, geflorven.
Graave van NtlSfau·
Nos/au - Dil/enburg,
Di/lenburg, bij wicn
wien zij naliet ééDogtli:r,
ne Dogter,

1\'1
EN
dIe ten man lludt
IU A G DAL E
N A "an
1'on NasflltJ,
Nos/au, die
badt t
HER MAN. Graaf van Nieuwenaflr
lI:lnlrJ;
Nieuwenaar en 1I1n/rI;
zij friert
frierl zonder Kinderen.

5.

CAT HAR I N
N A 'Van Egmond. Nog zeer jong zijnde,
werd zij befl:eed
bel1eed in het Klooster te Lo()sduijnen;
Loosduijnen; doch
tot Jaaren gekomen, verliet zij 't zelve, en trouwde,
met F LOl(
EN.
LOR I S V A N B 0 R S S
5 EL
ELI!
N, Heere van Corle.
Carte.
geene en PamUe.
geelIe
Pamêle.

6. A N N A 'l'an
".lan Egmond, AbtdisCe
Abtdis[e te Loosduinen , Nonne
plaaes van haare Zuster, volgens belofte
geworden, in plaats
van haaren Vader, gedaan aan Keizer M
W A X I MIL 1I "-A A 1'l'I1 ;
de Keizer vereerde, aan Graaf JAN,
JAN> zijn [choontle
fchoontl:e
paard, en deze aan hem zijne [choonile
fchoonlle Dogter , tot
tOt
dea Geestelijken nal1d~
den
ful1ld~

7. JOH A N N A van Egmond'.
Egmontl'. getrouwd met JO
S C HEN K

VAN

T A U TEN
T.E N B U R G,

RIS

Stadhouder van

Friesland, genorven
gellorven in het Jaar 1530.

8. Jo SIN AA "alJ
,'tm Egmond, trouwde, in het Ja:1!'
Ja:1l'

I5lT >
ISlT.

Burggraaf van Leiden, ell
overleedt, ia
overleedt)
iu 't Jaar 15:!3
15!'J3 , nataaeende
nalaatende twee Dogters.

JAN V A N
N WAS SEN A AR,

JAN, de tweede Graaf van Egmfmd,
Egmand, Heer van Ho~gw.?(de.
HoogiJ'ourfe •
.AMdswotide
Aardswoude en Baar, Ridder van 't Gulde Vlies, Kamerheer
van Keizer KAR E L DEN
DEN V. Hij trouwde, te Brt!
Brusfe/,
sfel, in 't
'e
JJar 1516, toen hij naauwlijks zeventien Jaaren oud was, met
fRANS INA VAN
FR"-NS
VAN' lJUXEMBURG,
IJUXEMBURG, Zuster en Erfgcnaame
Erfgcllaame
XlII. D E 11:E L
N
vall
l~
XIII.

19+
19.f.

EGMOND.

Geflacht
<Gepacht

det· {{eeren
tier
Heeren van)

0 1'1, Prinfe van Caveren, He<re
Heae van Fie1lneS
Fiennes en GI'ief.
van JAC 08,
Griet.
huizen.
ArJJJentieres cn
plnatrcn in FIt.anderen
k"izen. Arwe11tieres
en Auxy,
Auxy. 211e plnat[en
f/llTanderen ge.
ge11 EL
flaar Spanje, en verzeide
verzeIde
Grl!:tf JAN trok met KA
x AllE
LIlaar
legen. Graaf
Italië, Duitse/z/and.
DuitselzltJl1d,
dien Vorst, op zijne meeste togten naar lta/ie.
Engeland en de Nederlanden,
Neder/anden, tot in het Jaar 1528;
(528; in wellt
]lH/alln overleed, op
Jaar hij, te Fen-m'a,
Ferrara, ziek werd, en te Mi/aten
Jaaren na hem, in
den 19
J9 April. Zijne Weduwe fiierf,
fiierf. 29 .laaren
Jlloaf/deren, in 't Jaar 1557 ; nalaatende twee Zoonen en ééne
Yloollderen,
Dogter :

Heer van Purmerend.
Purmerend I
Hoogwouae, Boor,
Hoogwoude.
Baat", enz. Hij trok, in het Jaar 153e.
J538.
met;"ijnen brot'derLAMORAAL
broederLAMoRAAL VAN EGl\10ND,naar
EGMOND,na2r
metl!ijnen
mer
Spanje, werd aldaar Kamerheer van den Keizer, met
Nederlana, door Duitsch
wien hij, in Ot Jaar 1540, uit Nederland,
Duitsck
!talie, een togt naar Barbnrije
bij.
land en ltaHe,
Baróarije deed, ter bijwooning van 't IOJ,Jgt:lukkig
IOtlgtluk,kig beleg van Algiers. Op den·
den,
ragt met den Keizer.
Keizer 1 viel hiJ,
hij, te Carthagena,
C'Irtll(!gena, in
terug togt
cene zwaare ziekte,
eene
ziekte. aan welke hij, vier dagen daarna,
overleedt. Op den 7 December, werd bij,
hij,
ongehuwd overlecdt.
te MU1·c;n.
Murcja. begraaven.

J. KA
KAR
V A NEG
N :! G MOND.
M 0 N D,
I.
R EL VA

L ft MOlt
ft AL,
2. LAM
0 II A

die volgt.

J:tar 1549,
1549. gege·
3. MAltGltETA
MAltG:lETA VAN EGMOND,
EGMOND, in het Jaar
met NIK 0 L A A S VAN
V A N !.
OT HAR I N GEN, Graaf
huwd metNIKOLAAS
I.OTHARINGEN.Graaf
VtlNdemotJt, en StadhouJer
Stadhou,ler van Limburg. Zij
van VlJttdemOtlt,
"an
155°, LOUISE,
baarde hem,
't}aar 1550,
LOUJSE, die, in 1575,
IS75.
hem. in 'tJaar
RIK
lIl, Koning
de Gemalin werd van HEN
HEN n :Rl
K DEN
DEN 111,
van Frmlkryk.
Frankryk. Deze zeer fchoone Vorfiin
VodHn fiierf,
fiierf. te
Moulins,
ja:tre 1601.
Moulins. in den Jaare

LAAI\l
i\l 0
0 R A AL, Graaf van Egmonti,
van ] A
AN
N en van
L
Egmotui, Zoon "an
na den dood van zijnen
ouder·- broeder, verheven tot Prins van Goveren.
Caveren. Zijne Ge.
ouder
fchiedenis en treurig uiteinde, zullen wij, hier na.
na, in een bij.
zonder Artikel, verhandelen. Hij trouwde, den 8 Maij 1544.
15.44.
te' Spief'$, met SADXNIA
SA III NI A VAN
V A N BEIJEIU.lC,
E.E IJ E 1t EN I Dogter
van JAN,
te'Spiel"i,
DogtervallJA.N.

I'J.ANSINA
VAN
F:I..6. NSIN A V
AN LUXEMBURG,
L U X l!! MB U lt G,

P~lt1.·
Pall1.-

EGMOND. (GeJlacht
lleer~n von)
(Gejlacht der lleertn

1,5'
1'5

Paltzgraave van SpaJJneim, Zuster van F!tE D RIK. Keurvorst
van den Paltz. Hij verwekte bij haar twaalf Kinderen; van
welke elf in leven waren, toen hij, te Brusjè]
Brusfet,, op het
MoordCchavot,
Moordfchavot, zijn leven liet. Deze Kindert:n waren:
J. El.ÈO~O!lA VAN EGMoiofI),
EGMOifO,
I.

gehuwd met OÉOI\Graave van Houtkerken
Plaan...
Hou/kerken,, in Ylarm
deren)
deren, broeder van F I LIP
L I i' S V A N H OOR NE, Heer
nn
Vlm Hee.ze
Hee,ze,t die, in het Jaar
Jaar 1585, te Q.uesnoi,
Qllesnoi, OIlCOl1thai'sd word. Zij fiierf
merf in 's Hage, 1512.
G
Ii: V
II OOR N,
GE
v A N HOOR

SI.
A, na haars Vaders
2. MAR IIA,
Vader!! dood, Nonne !n
ia de Abt.
Abc.
<Iije
dije (er
ler Kamere
.Kantere te Brusfel. Zij was eene verll:andige
verllandige

Princes, en tchreef,
lchreef, voor haare Moeaer,
Moeder, brieven aan
Koningen en Vorll:en.
Vorfien.

3. F ll.\ liU IN ....
4.

V A NEG M
M 0 NT,.
NT,>

ongehuwd gel1oriren.

getrouwd met FLORIS
FLORts VAN STAGraave vall
van He.rlies. Heer van Glaijen elt
Haverskerlu, in Flaanderen.
Fiaanderen. Zonder Kinderen gofiolven.
HOI ven,
MAGDALE.NA,

VEL.E,
VELE,

5. M AR I A

met ~D
u AR])
ÈD u
Capris. In 't
Jaar 1573 bevond~ hij zig iu het Leger des Konings,
voor HaM/fm en AlkmtllJr, en was aldaar 's Konings
Financier. Zij trouwde>
trouwde, ten t.weedemaal, met WIL L E M
VAN LALAIN,
LALA IN, Zoon van ANTtIONY,
ANT!ioNY, Graaf van
HOrJgjtraaten; en voor de derdemaal met· J{KAR
ARE
L •
HOrJgjfraaten;
EL.
Graaf van Mansveit.
Mansvelt. Zij frierf
fiierf III 't Jaar 15'5, zonde~
Kinderen.
tt RIST
RIS T 1t N
NA,
letrél1wd
0 11
Á,
,etr&l1wd
VAN
VA N B
BO\)I!.NüNVILLB,
0 \J II NON V I L LH. Heer
Hear van

PS. Graaf van Egmond. enz. Riddet
Ridder van 't Gt/IM
Ct//
6. PIL 1 PS,
d~ rlies,
Plies, en Stadhouder van Arlois,
Artois, gebooren in 'e
'c
Jaar 1558, trok, op last des Konings van Spanje,
naar Frtln1rryk,
Franlrryk, om die van de Ligue tegen den KaKonîn,
nini t$ helpen. Hij fneuvelde in den Qai van lvry,
N .Q.SI
den
M

EGMOND. (Geflaót
(Gejladt der Heenn
Heertn Mr.)
Mn)
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den 14
I4 l'vIaart
Maart 159°. Zijne Vrouw was ~1 A R I A V _~_, 14'
N
II OOR N, Zuster van den Graave vàn Houte1erke,
HOZlteki!rke, di ~
met zijne Zuster EL EON 0 R A gehuwd was. Naderhand
hertrouwde zij met CAS PAR vV A N GEN E V E, Mal'"
Mal""
ÇJuis van La/abf,
La/allf, Vader van de Baron van l1astim.
Bas/ien.
guis
13ij de Pacificatie van Cend,
eend, werd hij, nevens zijnen
ll'roeder,
B'roeder, herfl:eld in 't bezit zijner goederen, die voorheen waren verbeUl d verklaard. Doch, vermids
verlll'ids hij daar
na aan de zijde des Konings bleef, werden dezelve,
dezelve.
niett~genftaande zij zWaar belast
belau waren, in Holland
niettt-genftaande
aangeflagen.

7' A
ANNA
N 1'1 A

VAN
EGMONil,
V A NEG
M 0 N ti,

Nonne in
Îlt een Klooster bij

Utrecht.
S.
3.

SABJNIA VAN EGMOND, Vrouwe van Bezjerland,
Beijerland,
gehuwd te Delft, in het Jaar 1595, met GE 0 R GE,
von Sa/Îns.
Safins. Deeze overleed, zonder KindeKinde·
Graave van
ren, in het Jaar 1600,
1600, en zij zelve in het Jaar 1614 y~
in den ouderdoBl
ouderdOlu van 52 }aaI'en,
}aaren, en werd te Dclft
Delft
'hegtaaven.
liegtaaven.

p. IIEEN
().
NN E

of JAN
NA,
JIJ. 1'1 1'1
IJ. , Nonne ter Kamere te Bruslel,
Brusfe!,
tJaa
naa den dood van haate
hure Zuster MAR I A; zij werd
~ LIS .A
A IJ
U I::
E TIJ, te lJrusfel.
JJrusfel.
Priorci[e van S~. 1l
Prioreli[e

10.

L.'I: MOR A A Li, Graaf van ElfI'Iond,
L}!:
Egmond 1 Heer van
vaR PU1'ilJc.
PU1'ilJe.
nnd, enz. fiudeerde
fludeercle een geruimen
"end,
geruimcn tijd te Keu/en
[{eulen •, Ont~
ont~
lJield
bield zig vervolgens, een tijd lang, bij den Jongen
Franl.,.ijk, bij
Hertog van Iaeeve;
liJeeve; reisde daarna naar Franl!l'ij/r:,
Koning HEN D RIK. die;
die:i gelijk wij boven hebben
tangemerkt, met zijn volle Nigte getrOlHvd was. Naa den
dood diens Monarchs, keerde hij weder in l/raband,
Brabant!.
en van daar
dnar in Holland, alwaar hij bleef, en een tijd lang,
op zijn Landgoed woonde. Doch, met lèhulden over.
overlaaden,
laadell, vertrok hij weder naar Fronkrljk,
Frankrijk, en trouwde
21daar eelle Nigt van den Hertog Win
vtm Ro!.'an,
Rohan, genaamd
:Jldaar
All
A P
E M TRIl:
TRI}; V RE,
RIL.
1\1 Jo.
11. 1 Jo.
P.E
Me, .iijne
ûjnc Echtgenoote
EchtgenoOte ,•
beo

EGMOND.
~t1;;)
~GMOr-;D. (GIf/acht tler
rler Ifc,!rtn
Ileum ra;;)
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begaf hij zig naar I-ül1l'gouWen, en is ten laatl1en, na
.begaf
veelomzwervens , te Brugge, zonder Kinderen over.
veelomzwervens,
over~eden.
groote fcbllldcn,
fchuldcn, met welke zijne goe.
~edell. OIU
Oln de groore
wuren, werden dezelve, nog bij zijn
deren bezwaard waren,
leven, verkocht. Iioogl~ollde
Iioogllloude en Aart!woude,
Aart; woude, kocht
CORNELIS VAN
V,,-N MIEROP, Ontvanger van Holland.
welden aan verrcheiden
per·
De goederen van Egmolld werden
ver[cheiden perceekll verkoch!
ceelell
verkoch.: Op deeze wijze kwam het Graaf·
Graaffchap Egmond, met de Stede, het Slot en de Heerlijkf.chap
oheid van Purmerend, in het Jaar 1607,
1607, aan de SeaaSma'
.heid
ten van lIo/wnd.
K "- REL
11. KAR
E L V A NEG M 0 N D,

Prins van Goveren
Gaveren , Ridder
van het Gulde Vlies, trouwde MAR I A V A N A U 11 I G..N
.N I , in Artois,
Ar/ois, ,Veduwe
'V~duwe vall
Van A NT H 0 N Y V A N
CR C) Y, Heer van Croij. Bij
Dij deezeà
deezel'l werd zij Moeder
vun:
van:

!.
1.

a.

L 0 D EWYK
die volgt.

V A NEG M 0 N D ~J

Graaf van Egmond,

MAGDALEN A VAN EGMOND,

getrouwd met
Chimaij.
van Chimalj.

in 't Jaar 1613,
1613,
PrinS'
PriU9

ALEXANDER VAN LIGNR,

AL B ER T A VAN
V A NEG
M 0 N D, in 't Jaar 160,
I6u 1 ge.
3. ALBERTA
EGMOND,
trouwd met REN A TU S V A N REN E S SE, Graave
van lji'tirfufé,
IYlirfufé) Burggraaf van JJlontinsÁ't; en
eu

4. S A nU 1I N I A

NEG
VAN
Ii G M 0 N D.

L 0 D E W V KK V A NEG M 0 N D, Graaf van Egmond.
Prins van Caveren,
Gaveren , Grande van Spanje)
Spanje, Ridder van
Vlies) trouwde MAR G R ETA, oudl1e Dog.
bet Gulde Vlies,
Bar/.1inlDnt, en
eu verwekte bij
ter van den Graave vu BarMimDnt,
~aar :

NS

FI.
Fr.
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EGMOND. (Gepacht
(GeJ!ac/tt dcr
d~r Heeren
Hw'en "aft)
van)
F I LIP S V A N l! G M 0 N D, Graaf van Egmond, Prins
van Gaveren , Grande van Spanje, Ridder van 't Gul.
Gli/.
nies. Hij was te BrusJèI
tie Vlies.
BrusJè! gebooren , en aldaar met
groote ftaatfie ten Doop gehouden, door de 11Jfante
Infante
LA
RA
U GEN 1I A)
A, iu
in naam des Konings
I S A nEL J.
A CL A R
A E ti
van Spanje.
Grl1aYCll YiJl]
B-uuren.
De Grnaven
van Buuren.

F
FR
RR
F. D RIK V A N R
F. G bi
M 0 N D,
n, de eerfie Graaf van Buuren)
Buuren,
de tweede Zoon van WIL L E lH vall
yan Egmond, en van Wa/burg,
Gra'lilllJe Vtlll
yan Meun
Meurs Hij was IIeer
Heer van rsJèljlein
Tsjè/fldn en "eerleerGra'liune
tlam,
lUaartens'
dam, en trouwde de Erfdogter
Errdogtcr van Buuren en St. lJlaartens'
"ijk,
Dogter vai.
vaG Heere Gil
Kut·
dijk, A LLID
I!) A genaame!,
genaamd, Dogtçr
G g R RIT van KuiJenb1srg.
MIJenburg. In het Jaar q8l werd hij, door Keizer MAli.
M A:t. I M
rL I A A N, verheeven tot Graat van Buuren en
eu Leertiam. Hij
fiierfin
lier, na:
me rf in het Jaar 1500, en liet,
J. F
FLORU
EG:\10ND,
I.
LOR I S VAlt
V A lf :E
0 M 0 N D,

die volgt.

s. WE
WE MM E R

V Á NEG MeN
Tsfdfltin, die
M t: N [),
n, Heer van Tsfdflein,
tlechts een
een natuurlijken Zoon naliet, WILLE;M gegenaamd.

L'O DE
WYK V AN
3. Eene bastaard Dogter , getrouwd met vo
D E wY
l' R A AT,
A T, v.m
Yt1ll111oerkerkel1,
Baljuw en Kastelein van Brugge.
ll1oerkerken,Baijuw

F L 001\ft I S

Zoon van FR E D ltRIK,
IK, en van
BtIIlren, naa den dood van zijnen Vader,
BuuretJ,
'e overlijden van
Buzu"m en Leerdam, en naa
n:la 't
Graaf van BUUt"efl
zijnen Rroeder
J\'I ER, Heer van Tsfe/flet'n,
Broeder WEM
WEM.LVI
rsfeljle:'n, St. Maarunsáijk,
K01·tegene, /{raanendOtik en Jaarsye/d,
unsdijk, K01"legene,
Jaarsveld , Ridder
van 't
vaD
'1 Gulde Vlies
nies,J Stadhouder van Holland. Hij fUerf
i1ierf in
'e Jaar 1519.
IS J9. Hij
den ouderdom van zeventig Jaaren, in 't
J. R G R
RE
'Yan Bergen, Zuster van
vall
h1d
h~\d ter Vrouwe M
MAR
R T A "tln
M 1\ X I MIL I A A N, en van C 0 R NEL IS, Heere van Ze'rIJnbei
A Rl 11.,
Á, Vrouwe van .Barbanfon.
JJarbanfon. In
'Yenbel eell, en vall lJ JI.
V A lil
EG M 0 N D,
NEG

.A LID A VI111
yan

d~

(C'refltJcht d(r
EGMOND. (Geflneht
tl~,. Hurm van)

de wandenng werd hij genaamd Fleurtje Dunbie,..
Dunóier.
liet na:
na :
1VI
M A X I MIL I A A N
twee Dogters.
I.

V A NEG M 0 N
NO.
D.
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Hij

volgt. en
die volgt,

A N N A VAN EG M 0 N D, eerst gehuwd met JO SE PH
P II
von
y/m MOlltmonllef;',
MOlltmort!1cij, Heer van Neve/e,
Neye/e, en dar.ma
dar.rnl
met JAN.
JAN I Gra:;ve
Gra::ve van Hoorn, en Heere van AIAltena, in Holland,
laatflen van zij,}
Gellacht , in
Hol/nnd, den la:ullen
zij.} Geilacht
'( J1ar 1540, zonder Kinderen overleeden. In haar eerfi~
't
eerll~
Huwelijk baarde zij vijf Kinderen, van welkt:,
welke, onder
andere, bekend is F 1I LIP S van
~'an Montmorencij,
Montmorenei} , Graaf
van Hoorne ,• na de n dood zijn.s
zijn$ Vaders el,
el. Neve, Admi.
ll
raai ter Zee,
J568, te Brusfel,
~ijnell
Zee. in 't
'e Jaar 1568,
BrJlsfe/, met zijne
Neef, den Graave van Egmond onthalsd.

!Z.
~. WAL B U R G V A NEG M 0 N D,

getrouwd met ROUROSGraave }'(m der Mark,
MarIe, Heer van Arenberg ,
en van Naaitwij
Naai/wij Ir, in Holland.
BE R T,

M 0 l'f
lof J),
D, Zoon van F LOR IS,
M A X 1 MIL 1I _~ A N V.A
V A NEG 1.1
en van MAR G RE T A '-tin
,'(In BerguI,
Bergen, Graaf van
yon Bllm"en
Bllw'en ell
eu
Leerdam, Heer van St. lJ'laartemdzjk,
'lSJeljlein, Ridder vall
J/llaartensdzjk, 'IS/elf/tin,
va11
't Gulde Flies , Stadhouder vall
va11 Friesilmd,
Friesltmd, groOt
groot gunllelillg
V , zeer ollverwagt
onverwagt te BrHs(e1
Brusfel over·
overvan Keizer KAR ELf>
E L n EN V
leeden , in 't Jaar
Jallr 1548.
154-8. Zijne gemalin was F.Il.
F II A N SIN A, Erf·
Erfdogter van LA NNO I, gehuwd ill
Ï1l 't Jaar 1562, nalaatende
ééne Erfdogter ,

A N N A V A NEG M 0 N 1),
Leer.
l), Gravin van Buurm
Buuren en Leer"am,
dam, Vrouw van TsfelJlein
TsfèlJlein,J St. Maartensdijk, jaarsjaars'
veld en Lannoi,
"eld
L.mnoi, gebooren in 't Jaar 1533, en in het Jaar
1551, getrouwd met WIL
W J L L E 1.1
M DEN I, Prins van
VlIll Onm.
Orallo
1551.
je, Graaf van Nasfau, beide oud 18 Ja:rren A)j'
j~,
A Jrl N .4A
overleed den 24 Maart in 't
'c Jaar 1548,
l548, oud 25 Jaaren, na.
laatende (wee
twee Kinder en :
N4-

i.

~oo
~oO

EGMOND. (GeJlacht tltr
d!r Huren
H.eeren VIW)
voo)

r.
1.

F rrL
lP S
LIP

WIL L E M

V A NEG M 0 N D,

Prin;
va~
Prina var!

Orallja.
Oranje.
!

M J\ R I A V A N NA $ S A t1,
MAR
U, getrouwd
gerrouwd met .,J! 1I Lr. J PS,
PS»
Graave van Hohenl6.
1\1
E 11 14
Jrf 0 N D, liet nog na
lVI A X 1I MIl.
M IJ. I A A N V A N
NE.,
een naruurlijken
natuurlijken Z\lon,
Zuon, ALE X Iiti. N DER genaamd J
~etn\u\Vcllllet
~etr(,ulVcllllet AGNES V.\N
VAN HAAFTEN, Vrouwè
Vrollwè
van Caveren.

Deeze
D~eze M A X 1 MIL 1I &4. A N, de laatfie
Iaatfie Graaf van BUtiren,
Buuren,
ftaat,
Hagt, in een glas, achter het
~aat, in
io de groote Kerk iu
in 's Bag!,
Koor, met zijl,e
zij"e Vrouw, gefchilderd. Zijne zinfpreuk was,
SA N S A UT R E.

Tbans
Thans zullen wij Iaaten volgen.
volgen,

~e

afllamme·

liIJgen van
JAN V A NEG M 0 N J),
D, als

t'!ftein.
rejiein. en van
JAN VAN
V A N EGMOND,
E GMO N D,

Win
':lIIn

!lichter
aichter van 't
Ot Slot 1I1ee.
111ee-

ELISABETH VAN STRYEN.
VOlt
vtm

1J1eercfleitJ,
1I1eercJlein, en

ELI
~ABJ;;T~
ELI:iABJi;TI.(

Sirijen,
SJrijen, lieten na,
GUl D 0 V
V A
A NEG 1.1
M 0 N D,

'\I'
\\1' 0 UT E lt
11.
lieden.
neden.

van 1tJeereJleilt,
Meerejldn, die volgt, en

V
V.l
J. NEG M
M 0 N D,

van lJfurt/lein;
lIleereflein; zie be'
be·

G u I D 0 VV A NEG M 0 N D, de oudfie Zoon, was gehuw4
gehuwtJ

met

N. VAN DOORTOGE,

en liet na,
eoliet

van Mureflûn,
Murtflein, Ridder,
getrouwd met N. van '11felflein,
2'Sfelflein, nalaatende ,

ALBERT VAN EGMOND,

C")

(4) OTTO
ÛTTO

VAN

EGMOND,

'JIIl/J
}'on

1J1eerellein.
lJfeerel!eln. die
die:

volgt.

BAll-

EGMOND. (GtJlaclz/
dtr Huren van)
(GtJlachl du

1l AR TU
Til A V A. N RGM
EGM 0 N D,
n
D.

WI11
W/I1

À

!Or
'<!Ir

Meerefltin, in
MureJldn,
Rit/wijk.
Riefwzjk.

't Jaar J438,
14·33, getrouwd met DO UWE v4n
Vtm

(a)

OTTO

VAN

EGMOND,

VAN
trouwd met N. VAN
IOn deren waren:
l\.inderen

(D)
(.b)

van MureJlein,
Murtflein, was ge
ge...
Gdderland. Zijne
in Gdritrlanri.

D.! R GOY):,
GO Y J:,
DJ:R

ALBERT VAN J:GMOND,
EGMOND,

J

.~ N V A NEG M 0 N D,
JAN

mer
lIJft

DJ':
N. DE

BLOOT,

die volgt, en

van
Munfltin, getrollwcJ
getrouwd
yan MurtJldn,
Dogter van
v~n ;PIULIP$
D~
J>H1LIPS D:i

JLOOT.

(b) A
ALn
E R T V A NEG M 0 N D, "lIn
"1111 Mureftein.
Murefteil1. verkocht
(1))
L BE
1I1ure/ldn, aan
~an de Reguliere Monniken van Sim,
Sipn, in de BelJlure(lein,
,'erwijk.
,'uwijk. In volgende tijden, is dit Land~oed door het ZeeZuster,
water vernield. Hij trouwde met zijn Broeders Vrouws Zllster,
behuwde met haar de Heerlijkheid
u AA Z EDE n L OOT, en behuwd~
iI
({unenburt.
I;{unenbuf"l' Hij liet na:
TTO
o TT
0

V A NEG M 0 1'( D, Heer van Ktmenóurg.
Ktenenhurg. In het
DtJrtlreclzr. door MAXIMI'
M A X I M I"
Jaar 1486, werd hij, te Df}rdrecht.
L t A A N. Ridder geflaagen. Ook was hij tegenwoordig bij
verrasûng van Dordrecht,
Dordruht, door JAN van Egmond, ia
in
de verrasfing
1481. Hij overleed in 't Jaar 1510, en was ge.
het Jaar 148r.
trouwd geweest met CATHARIN'A
CATHARllVA VAN RAAPHORST,
RAAP HORST,
nan dat van haaren
welke bij haar overlijden, drie Jaaren DIm
Man voorgevallen, naliet:

ae

Cc)

ADRIAAN VAN EGMOND,

TI ART
BAR
T HOL 0 M E U S

VA N

die volgt, en

1': G M ') N D,
D ,
Z

die ter

A N N A VAN
V A N ALMONDIl;
ALM 0 N DE; hij fiierf
Vrouwe had, ANNA
in 't Jaar 1559, en zijne Weduw in
I56r.
iu 't Jaar 1561•
HunDe Kinderen waren:
Hunne

EGMOND,
I. ADRIAAl'f
AD R T A A 1'1' VAN
V A NEG
M 0 N D, getrouwd met
AG N
NES
]i; S D.E B.E
BE ER, vau
van Amersfoort,
.dmersfoIJrt, over·
over-

N 5

lee.
lee-

~O'1
so~

EGMOND. (CefllJc.Tzt
(Cej!lJc.Tzt tier
oer Heeren van)
val1)
leeden in
ualaatende twee
Ïll 't Jaar 1604,
16o~, llalaatende
Zoonen:
V
V A NEG M 0 N D. die, in 't Jaar
1$87
1$8] en 1594.
1594, Drost van Salland, en ge.
trouwd was met ]OHANNA LONGè.S,
LONGi.S, zonder
}(inderen
~il1dercn overleed en.

lOT
l
OT T 0

2. AL
B E R T VAN
V A NEG
M 0 N D,
ALBERT
EGMOND,

had ALYD
liet:

die ter Vrouwe
en na-

VAN SCHEPJ>LAAR,

J. BAllTHOLOMEUS
BARTHOLOMEUS VAN EGMOND,

getrouwd met i\
AG
G NES V A N L A AR,
AR) te
Deventer, bij welke hij verwekte,
EOnEltT
EGBE1I.T VAlf EGMOND.
2. ALDE1T
E~MOND.
A1.DEJlT VAN EUMOND.

3.

CAT HAR 1I N A V A NEG M 0 N D ,

Non.

ne
ue te Leuven.
Leuven,
...
<J. THEODOllA
TH E 0 D 0 11. A VAN
V A 1'1 EG
EGMONll,
M 0 N 1»

tot Mail had,

P E D lt.
I 0

die

A N TON 1I 0

U i.
11. SIN I.

5. M
M ACH TEL D V A N E f)ti 1\1
11.1 0 lil
N .11,
JI, overover.
leed en te Brusjel)
BrusJeI, in 't Jaar 1596.
2. OTTO VAN EGMOND,

te Wijk dood ~e
~e.

fiooken, in het Jaar 1596.
3.
s.

Ridder van het
Duic[che Huis te Utrecht, en Commandeur
Duitfche
te Middelburg,
JJjiddelburç, ins,elijks in het'
het Jaar 1596
oviIDeeden.
oVocIeeden.

JAC 0 11 V
VA
A NEG M 0 1'1
N D,

4·

Huren "an)
Yan j
EGMOND. (GefJacht
(GejJacht der Heeren

4.

203

Rid.
desgelijks Ridder van het Ouitfche Huis, en Commandeur
te Maasland
Maas/and,1 in 't J
Jaar
overleeclen.
aac 1595 overleeèen.

KAS PAR V A N'
N" EO M 0 N D,

S.

VAN EGMOND, gehuwd
Treslrn,g,
Tres!Qlg, Broeder van L 0ozij lier
liet na 7 Zoonell
Zoolleu en 40ogters.
4 Oogters.

CATHARINA

lJlet
lIlet

HU G
0 1'al1
GO
"on

DE W Y K;

6. A N N A V A N
E (] 114
NON
NEG
0 N D, merf te Noord'Wijk,
wijk, in 't Jaar 160j, iu den Ouderdom
van 88 Jaaren.

7.

AltNOL D A VAN 11:
E '; M"
M -, N
N rI,
n, getrouwd
met PIET
P IET .E
Zij
E R P Y N S SEN,
5 EN, ce .)asjem.
~asfem.
lie: KmJeren na.
liet

8. AL
AL BE
D, Ridder van de
B E R T V A NEG M 0 N D,
Vuitfche Order, Commandeur te Mallslllnd,
Maasland,
J)uitfche
gefiurveu in 't Jaar 1I S60.
geilorveu

9.
I S V AN
.E G]I[
M 0 ND
D.tongehuwd
ongehuwd
g. F R ANC
ANc 0 IS
NEG
gefchoten.
dood iefchoten.
10.
Ia.

JAN VAN
V Á,N
gehuwd.

II. UltSU-LA
U.RSU-LA
11.

EG
M ON D,
EGMOND,

fiierf te Parijs , on.
fiierftePllrijs,

VAN EG
EGMOND,
MOND,

in het Jaar

1562. Abtdisfe te Loosdllinen.
156z.
Loostillinen.
Il. M
ACH
D,J
MA
C H TEL D V A NEG M 0 N D

Noooe
Nonne te

Delft.
(c)

ADnIAAN
VAN
EGMOND,
Kenenburg,
AD
n IA !.N V"
N E
OM 0 ND, Heer van Kenen/;urg,
woonde, in het Jaar !524,
'524, met zijnen Broeder, in 'sH~
JOH A N • Baanderheer van lI'osftri
ge, de begraafenis bij van JOH
TPásft.
1\ RIK A, DogtervaUJADogeer van J Anaar. Zijne Vrouw was HE
HE~RIKA,
co
l\f A N, van Oestlee~t,
Leiden,J die bij hem
CO B HER 1\1
Oe~flee~t, bij Leiden
Moeder wen!
wer~ van

(iI)
(ti) 0 rr-

~o+
l04-

EGMOND. (Gepacht der
d~r Huren
Heeren "all)

(d) 0

TT0 VAN Eç
ç; M 0 )\' .0,

die volgt,

CORNELIA
COIlNELJA VAN EGMOND,
EGMOl'i'D,

gehuwd met

JtU
J!Vi

v A N SC HHOOOT
EN. Zij 11ierf
0 TEN.
l1ierf te Haarlem, in 't
Jaar 1514,
en
liet
Kinderen
na.
J514,
(3')
0 TT 0 vVAN
A NEG
M 0 N n, Heer van
Ke11l?11Durg, in
(~) 01'1'0
EGMoNn,
van Kel1l!1/Durg,
in het
Jaar 1555,
J '::55, te lJrusret,
Brusrel, door
FIJ.I Ps. Ridder
dool' Koning FILIPS,
g.::Oagcl\
gcf1a~cll ; naderhand werd hij Registermeester van Hol.

land; in '[
't Jaar 1574, was hij Heemraad van
van Deljland.
De/fland.
Alle de gunstbewijzen, welke hij van F 1I LI PS ontvangen
hnd, wederhielden hem niet, om vrijmoedig voor 's Lal1d~
Land$
Vrij[:eid
kaamen. en daarin tOt
llan zijnen dood
Vriil:eid uit te koomen,
tOt aan
te vOlharden.Het vermaarde
verma~rc1e Verbond der Edelen hadt hij
bij mCQ
de onuertekend.
onaertekend. Hij was benoemd ter
tel' ver,velkoming
ver.velkoming Vatl
van
CHAjtLOTTA DE BOURDON, als Bruid van WILL
Io Hîj
L E.
EM
M DEN
D r; NI.
Hij tekende de Unie van U/ree/u, en naa
dat
was,
oat hij tot meer andere gewigtige zaaken gebruikt was.
Hierfhij
merf hij in 't Jaar 1585I Sg5, Zijne Vrou'N
Vrouw AGNES
A 0 NES ClI.o~·
C 11. O~'
$I
SI N K baarde hem
I. KORNELIS

VAN EGMOND, in't
in 't ]allf
]allr

1561,

te

Parijs.
Par;}s, ongehtl\'o'd
ongeh m','d overleeden.
(f)
2. JAcon
(")~'
JAcon
3.

V.\N
E.GMOND;
V,\N eGMOND;

die volgt.

ADltlflAN VAN IlG~~OND,

Ridder van
van de Duit.o

fehe
fche Order, fiierf
merr op het Eiland ill;;tt}ul.
il1;;!t}ul.

4. G
E R RIT
GERRIT

V
A N J:
G M 0 N D.
VAl';:
EGMOND,

JongmaIl
JongmalI gefiorven,
geflorven, io
in

'r
'[ Jaar 1572.
157 2 •

5.

JAN V
~ NEG M 0 ~
V.t>.
N D,

Baljuw van
van Voon:,
VOOri: , merf,
zonder Kinderen verwel(t
hebben, bij zijne Vrouw
vcrwe!lt te hebben)
A:-lNA
'v'YGll, in 'j;
.A~NA .".YGll,
'. Jaar 1612.

Ce) J"
J}.:::co0 B V A
~ 1::G 111 0 N D, Heer ván Kenenlmrt:,
A!'f
Kenell/lm·g, was GouDixllluiden, in Fiaandefell.
riaandel"ell. Ir;'t Jalr 1618,
J618,
verneur van Dixllluiden)
zonder

((Jejk·1zt tier
der llurefz
EGMOND. (Gejk·1zt
lIeerefz VlJn)
Mn)

~05

zonoer Kinderen, fiervende, maak.te hij, bij Testament,
zonrler
zijncn Neevc,
vlln
zijne Heerlijkheid Kencnburg
Kenenburg aan zijnen
Neevc. 0 TT
T T ü0 VIlIJ
Zevl!'nter, Baljuw van Voom.
Zevmter,
Foor",

(j)
(J)

WOUTER. VAN

EGMOND,

V'AN
VAN

MEERESTEIN,
MEERESTRIN ,

tweede Zoon van
van JAN V A NEG M 0 Noen Il LIS AB E T
V A N STRYE:N,
ST R Y I! N, had ter VrouweN.
Vrouwe ::q, vVAN
A N BUt;
REN, en
VAN
BUCREN,
verwekte bij haar
ALBERT

VAN EGMOND

getrouwd met

van Meenjlein,
'Van
Meereflein, Ridder;
el} !iet ua

N. VAN DER DOUK-HORST,

vtln il1eere/lein,
lWeere/lein, vermeld op het
bet
'Van
ELISABET}{ VAN DEl\
DRa
Jaar 1447. Zijpe Vrouw was ELISABETI-I
W 0 U DEN, eu
en hij bij halr Vader vm
Vltll
Wou

JAN V A N
NEG
.R G 1\1
M 0 1'4
ND

A L 2 E R T ,,!. NEG MaN
M 0 N D , V A N :M EER EST E IN, over.
15°9, Zijne Vrouw
leeden in hoogen ouderdom, in het Jaar 1509.
was HE
Hl:: N D Rl K.
K Ä V A N'
N SPA N GEN, bij welke hij verwekt
l1aot:
lJadt:
A L DER
BE R T V A N" 1\1 EER EST E IN, Kastelein 'Vtm lf7ó~r'
P(!1J, gehuwd met A
ANNA
FOREEST;
z1j
tien,
N N A VAN
V A NFO
REE ST; ûj
ovcrleed
overleed in 't Jaar 1540,
J540, nalaatende

(g)

I.

JJ.'\11. N

M 0 N D M.E
M]i; ERE
ER B S TEl
N,
V A NEG r.1
T .R IN,

2. ANTHONY

VAN

EGMONn

V.'\.N
VJ\.N

die vOI.;t.
vOIJt.
MEERE.
MEIlRE.

ftierf zonder Kinderen verwekt te h\:bhebfiierr
bt>n hij JI1
111 ARIA
AR J A V
V .'\
II U Fr
A U,
u, gebooren
1>,,"
A N IlU
NA
geboorell in Fdeslimi.
"md.
ST E Y N
N;j

3.

JACOll
VAN
EGMOND,
VAN
lUEliRESTEI='=,
JAC 0 11 V
A NEG
nr 0 N D, V
A N 1\D:]I
RE. TEl:'\' ,

Priester in de Bevercwij.t.
Beverrwij.f.

4.

MARL'\. V_o\.N
V_<\.N EGMOND, VAN M~l!RESTEl!'f.
MZERESTEI:f.
MARB

Haare eerste J\Tan was, JAN V J\ N HU G TENIhare
~ ROE h:, RiJder te
te Utr!d/t; de tweede, JA: C 0 ij11
VAN

EGMO~D. (G~Jlac!tt
(G~JltJc!tt

!!OO
sz06

der H~eren
Huren "11ft)
,'on)

V
TS. Zij fiierf
J555 , nAlaaten·
V ANC
ANC A
ATS.
l1:ierf in het Jaar 1555,
n"laaten·
ae Huwelijk, één
ét:1l Zoon, À L 1l
D f.E R T
de, uit haar eer ite
N HU G TEN
TEN n I>L\ R G.
V A 11

5. A
A D R IAN A
ST EI
N,
EI N,

vV A N

.e

~ G :M
M 0 N 1'l
1)

I

l'
• AN

:M EER E·
E-

Prioresfe van Rijnsburg.

6. ANNA
ANNA VAN EGMOND, vAlit
VAN ME.lRItSTEIN,
VE.RltSTEIN,
Nonne in 't Geijn, bij Tsfeljlein.
Î.
j. HENDIlIKA
HENDIUKA VAN
VAN

EGMOND, vAl;
VA5 MEEAtMEE'ltl·

STEIN,
154!2, met ]ÁCOB
ST E IN, trouwde, in het Jaar 1542;
J ACOD
N D ti
vA
AN
U I VEN voo R DE,
n E, Ridder, Heer van
IYarmont, Zoon van JAl( VAN nUlvEl'IVOORnUIvENvOORD
DE.
E. Zij !lierf
llierf in 't Jaar 160',
16o~, nalaalende verver·
fcheidene Kinderen.

Cg)
(g)

MEE R EsT
EST EI 111,
N, was
Kastelein te Harlingen,
Harlingen. en overleed in 't Jaar 154'6.
Hij was \ getrouwd met AMELIA
AMELIA VAN
VAN GROMBACH,
GROMBACH, uit
Friesland. en liet bij haar na,
na.

JA
111 v
NEG M; 0 N D, V A N
JAN
V A NEG:M

(lz)
(h)

FREDRIKVANEGMOND,
VAN MEERESTEIN,
MEERESTEIN,
FREDIUK~ANEG:MOND, VAN

die volgt.

AL BET
BET V
NEG M
N D,
nES
TEl
VA
A NEG
M0
0 N
D, v A
AN
N 1'MEE
11 EER
EST
E I N.
N.
Niettegenllaande
Niettegen!1:aande zijn Stamgenoot, de Graaf
Gr,laf van Egmond, de wraak van F I LIP S
S en A
A Lv A
A niet ontgaan
kon, fcrrikte hem dir, echter, niet af om voor de
kon;
Vrijheid pal te fiaan.
(laan. Hij was een der voomaamfte
voomaamfle
d~n Prinfe van Oran'
Bevelhebbers over de Vloot van d.;:n
Oran·
je, me.
met welken hij, door brieven. onderhandeling
onderbandeling hield.
l"fevens
hec
rfevens eenen Eelsma, moeten zij op éènen
éénen tijd, het
vermaarde verbond der Edelen getekend hebben. Door
DEN I, in het Jaar 1572, tot Krijgs"
Krijgs ..
Prins w tL L
LE
EM
M DEN
kommisfaris aallgefleld
aange!leld zijnde; gaf hij blijken van be.
beo
leid en dapperheid, bijzonder toen Noirkarmes voor
had, zi,.,
zi&:, door verraad J van Gouda
G()uda meester te Llnakcll.
L1:Iakcll.

Hii
Hli

EGMOND. (Gelacht tie,.
der 1!urm
lIurm ",In)
'!I/m)

.01
tOl

Hij had
SAR. A, natuurlijke Dogter van
hsd in Huwelijk SAR
en overleedt, ·zon·zon~
der Kinderen naa te laaten, in her
hel' Jaar 1596.

REI NOU T V A N II
B RED E
ER
R II
ODE,
DE,

eh)

FREDRIJt
EGMOND,
FREDRllt VAN lGMOND,

VAN MEEREiTEIN,
MEERES1'EIN,

ouder Broeder van A LB E R T, en een LU der zaamverbonden
Edelen ; door A L V
v A werd hij hierom gebannen, en zijne
h2d, dit waren de befchul·
goederen verbeurd verklaard. Hij h:!d,
befchulilleen h<:.t
h~t verbOl1d
verb~d onderonder~
digingen, tegen hem ingehragt,
ingebragt, niet .tlleen
teek
end , maar ook, hoewel door eenige afgez.onden611
teekend
afgez.ondenoo d:lllrtDe
toe verzogt, geweigerd, daarvan ·aftegaan,
-aftegaan , en betuigd, bij
die verbintenis te wilioo
wilïeo leeven en fierveR.
fierven. De oVQrige
ov(\rige befchuldigingen, hem aangetijgd, liepen hier op uit, dat hijhij on.
befchofcelijk geleefd had, in het R~ uHers-Klooster, bij Haar
Banr•
•em;
em ; dat hij zig aldaar drie maanden oHthondèll
ontbonden,, €l'l
€J.l3nOeJ'e
anOere v~r~
v~r_
bondene derwaards gezonden had, 0\11 het te vernielen
bij
vernielen;j cl" hij
"'{IS
W{IS een groot begunfiiger
begunlliger van de Ketters; dat hij aUl1lëldlng
aanleiding had
gegeeven
gcgeeven tot het prediken op het HUIS
Huls- te Kleef; dat hij de
Predikanten huisvesting verreenoe-;
verreentle-; dat hij tegenwoordig 'NU
wu
geweeH,
gewee~t, bij
bi} het mishnndelen
mish:mdelen vanvan· een zeker Geestelijk peorfóon,
perfóOn,
in 's Hage; en eindelijk
eindeHjk dar hij
bij Zlg liet
liet' gebruiken,
gebruiken ~ em
&m de
Friefche Edelen mede tot het verbond der Edelen te-brente·brengen. Hij overleed, in het J
J ~ar J6r5,
J6t5, in den <luder&:>Ql
<lUderdoln van
72 JnHen. Zijne Vrouw was HE C 1'0
'1'0 Rva:: lIoexvär_
72
lloilxvÜ'_ wier
Vader Preftdent
Prefidem te Utrecht wa!. Hunne KÏltderen
Kinderen waren:
war.en:

mt

V A N MEE R EST .E
E J..N.
L.N. In 't
Jaar 1599, bevondt hij zig op de Vloot van den AdmiDER. DOES, op welke hij ongeonge~
raal l'IETER VAN DER
trouwd
rrouwd overleed. Voor zo ve.el
veelous
OltS gebleekeu
gehleeken is, was
hij
laatIte manlijk ooit
ooir van dezen tak van het Gebij het laatO:e
flacl'lt van E G M
flacht
M0N D
D~.

I. JAN V A NEG M 0 N D,

A.

~. LUCIA VAN EGMOND, VAN MEEllESTEIN,

getrouwd met Mr. HU GOR
C IJ, Raad 'ill.
'iu. (jen
GOR. U I S eH,
den Hove
van Utrecht; Zij fiierf in 't Jaar 1596,
J596, en hij in 't
Jaar 1615,
fUDIUX llUISCH, die,
1615. nalaatende PIETER en fIU:DRIX

na
Uil

EGMOND. (GfjJac!:t
(Gef/ad! àel'
ECMOND.
;(1' Heenn
Heum "'111)
"'111 J

~8

-------------------------------------------~

11a den dood van hunnen
Oom JAN, Heeren vanMe~ ..
na
bunnen ODin
reflein werden.
rejlein

tOt de affiammelingen
af!lammelingen van GERRIT VAM
Thans
Tha.ns gaan wij over tot
VAl'!
verwekt, gelijk wij gezien hebben,
hebb~n, uit het heimelijk
WILLEM VAN
pIet MABGfiETA
MARGlIETA VAN
buwelyk van WIttEM
VAN EGMOND, Jllet
huwelyk
1l00GWOUDE
,genaamd EGMOND vlm
Nijenhurg.
HOOGWouDE,genaamd
van der Nijenóurg.

EGMOND,

n.

WILLEM
VAN EGMOND, van der Nijenóurg,
WrL1.EM 'VAN
Nijenhurg, Heer van n·
[elJlein,
Haf/Jlnclzl en !Jaar,
feljlein, Leerdmn,
Leerdam, SchQonrewoerd,
SchQOnreUloertl, Haaf/recht
]Jaar,
Ridder van bet Gulde Vlies. Gelijk wij boven gezegd hebben,
A VAN
hadt hij uit een heimelijk fJuwelijk.,
MARGRETA
IJuwelijk, met MARGRET
HOOGWOUDE, verwekt ééoen
éénen Zoon, GERRIT, (die, door GDulGouthoeven,
hYJe"en, te onrechte, NICOLAAS genaamd werd), zo als te zien
is, uit zekeren Perkamenten
Perkamemen Brief, gegeeven en gezegeld te
Dordrecht, in tegenwoordigheid van de Edelen en Ridderfchap
Dordrecht.
West - Friesland; dewelke gehoord en verflaan hebbende,
van Wést-Friesland;
het ver~oek en de verklaaring , door den voornoemden WILLEM
geboofte van den gemelden
VAN EGMOND gedaan, raakende de geboorte
GERRIT,, ten einde dezelve niet mogt worden gehouden als een
"ERRIT
bastaard, maar voor een fchildboonig Edelman. uit een heimegebooren i over zulks verzogt, aan de Ridder·
Ridderlijk Huwelijk gebooren;
gemelden zijnen Zoon
voor
fchap, den meer gemeldell
ZOOD G E R RIT, 1aar Voor
aanten,eemen, even als of het geheime Huwelijk wettelijk en
)I! ,
openbaar was bevestigd. Op verzoek van Heere WIL L E :M
bewilligde de Ridderfchap gereedelijk in deeze beede: gelijl
geliJI
blijkt uit den genoemden .Brief.
Brief.
b1ijkt

"an of tot tier
der NijenburZt
Nijenburl'
hal!t voor zijn aandeel, uit zijns Vaders erffenisfe, het
ha!!t
Nijenburg. in Nool'(I.HoJltmJ,
Noor' -HolltmJ, het
Slot en de Landen van Nijenburg,
Jaar 1517, door de Ge/der/eken
Ge/der/elzen en Frie·
welke, in het Ja;r
:en, werd verbrand. Hij was getrouwd met N. v A 1:f
N
"en,
Z A A N EN, en liet twee Zoonen na; de jongfte was
wàs Priester te Hillegom.
HilIegolil , en de oudllè
oud!1è
GE
R R fT V
Ji l'f E
G M 0 N D.
GERRtT
vJil"
EGMOND,

van der Nijenbu;og,
Nijenuurg. Kastelein
en
"an
KnsteleÏll ell
.all 11et
het Slot van dien naam, van 't Jaar 1480 tot
Baljuw vall

NEG
M 0 ti
N D,
JAN V A rt
EG 14

uB4.
uS,,·

EGMOND. (GejlaclJt
Huren .'an)
:EGMOND.
(Gejllidl tier Heeren
~/II")

jt09
~09

1484. Schout van Allcmallr. in de Jaaren 1436.
1436 J J 438.
1490,
1490 J 1491 en 1492.
1491. en daar naa Burgemeester.
Burgei1leester. Zijne
Vrouw was J IIti DIT H HE ER MAN van
vlln Oes/geest.
Oe5/geest. Hij
fiierf den 25 Maart 152J.
152), en zij den 55 April van dit
dat
:ielfde
~elfde Jaar, laatende te zaamen na, zeventien KindeKinde.
fen:
fin:
I.
VA~
J. JUDITH
JUD IT H V
Atq EGMOND
EG M 0 N D

vIJn der Nijenl'urg
Nijenburg,~ ge"lin
booren den 2~ December 1485.
1485 J getrouwd met AU·
CU ST Y N "an
van Tellingen, die te zaamen twintig
Kinderen verwekten.

van tier Nijenburg.
Nijenhurg, ge.
booren den IS Maij 1'185.
1485. Hij was Monnik, en
Jlierf in 't Jaar 1541.
.fiierf

!.
2. JAC 0 B v
VA
A. NEG M 0 N D

3. G E R RA lt D V A N E 61\1
6 M 0 N D van tier Niienburg;
Niienburg j
gebooren den 17 Maij 1487. insgelijks Monnik,
Monllik,
geftorven
geflorven in 't Jaar 1560
1560.•

.J.
4.

CA-THARINA VAN
v ..n rler Nijen.
VA.N ]tOMOND
EGMOND "4n
Niien.
hurg, gebooren den 6 December in 't Jaar 1488.
1488,
was Klooster-Juffer in de Abi'dij
Abtdij te Rijmhurg.
Rijnsburg.

s.

(a)s.JAN
JAN VAN
V A NEG
EGMOND
M 0 N D van
(a)

tier Nijenhurg.
Nijenburg. die

volgt.

6. M
M.AR
EOMO
~D
Jo. R I Á V A N
NEG
MOM
D van tier Nijenburg,
Nijenhurg. ge.
ge~
booren den 9 April in 't Jaar 1491.
1491• Zij was Kloos.
ter-Juffer te Rijnsburg.
(A) 7. COJllU1.ls
Co lUU 1. IS V-AN
V-A NEG
EGMOJl'D
M 0 JI' D van
vlln tllr Nijenhurg;
Nijenburg;
zie beneden. Daa
naa de afftammelingen
afflammelingen van zjjn
zijn Broeder
JAN.

S.
a. WILLnM
WILLI!M

VAN EGMOND
de,. Nijen!Jurg,
NijmIJt/rg,
EOMOND van tie,.
gebooren den 17 Augustus in 't Jaar
Jaar 1493. Hij Wal
Wil
Schout van -dl/cmllilr.
A.llrmaar. en fiierf dca
dCIl JI
Jil Au,nstlls
AU,U5t11S in
XlII.
~L~~
Dul.o
0
'I
~

SlO
Slo

EGMOND. (GePllcht
(Geflacnt tier
der Heeren van)
't Jaar 1547. Driemaal was hij getrouwd geweest,
en heeft na gelaten één Zoon,

AD RIA
RIA A
A N, die geene nazaaten gehad heeft.
9. FnANcoIs VAN
VAN EGMOND
EGMOND van der Nijenhurg,
Nijenh14rg,
gebooren den 25
2S September in 't Jaar 1494.
1494,
VA
A NEG M
M0 N
tier Nijenburg, die ·ins·
(B) 10. JAN V
N D van 6er
-insgelijks volgt op de Affiammelingen van CORNELIS.

van der Nijenhurg,
Nijlmhurg,
gebooren den 30 ]anuarij
Januarij \497.
\497, was getrouwd met
GIt
GIl. LIS
LIS van Widtleftijn,
Widdeflijn) Ridder,
RIdder, Kastelein van

Il. GEE
GE ER
RTR
T R try
UY V
VA
A NEG
NE OMON
M0 N D

1I1edenblik.

u.. JJEE RON
RON l MUS

V
V A
A NEG
NEG 11'M1 0 N
N D van
von tier
der Nij
Nijenburg,
en burg,
gebooren den 16 ]anua,rij
januarij 14!?8.
14~8. Hij was Priester,
IS 4-9.
fiieef in 't Jaar 1549.
en fiierf

gebooren den 7 Septem'
September 'in 't
'e Jaar 1499, trouwde met AD R I A A
A N VA
AN
flierf in het Jaar
DER HO 0 0 E, uit Zeeland. Zij fiierf
1545·
IS4S·

J3.CLAltA VAN
J3.CLAltA
VAN EOMOND,
ECMOND,

14. ANNA VAN
VAN EGMOND van der Nijenhurg,
Nijenburg, geiD het Jaar 14°1,
J401, fiierf
merf onon.
booren den 12 Februarij iu
getrouwd, in 't Jaar 1520.
1520.

IS. CAT HAR I

N A V A NEG
D van der Nijen.
NEG 11'10
M 0N
ND
Nijell'
iurg,
;urg, gebooren ;den
iden 24 Oétober in het Jaar 15°2.
15°2,
jong gefiorven.

EVA
16. E
v A VAN
V A NEG
EGMOND
11'1 0 N D van ier
tier Nijenhurg,
Nijenburg, geboogeboo.
ren den 11
u Januarij in 't Jaar 15°5,
15°5. getrouwd met
COltNELIS
CORNELIS SANDELYN, en gefiorven den 17
December
Decelllber in 't Jaar 1533.

17.

F.G'WOND.
F.G'.vTOND. (Gtfltlcht
(GfJlacht der Heeren van)

1211

van der Nijen/Jurg,
NijenQurg,
V4n

Ij. NI
ç 0 L A A S VAN
V A N EGMOND
F. G M 0 N D
NrcoLAAS

gebooren den 9 Februarij 15°7,
ISO?, jong geflorven.
geftorven.

(a) JAN VAN
V A N E GMaND
GM 0 ND vlln
van der Nijenóurg,
Nijen!mrg, het vijfde
gebaa·
Kind uit pet
)let bovengemelde vrugtbaar Huwelijk, was g.::boo·
Januarij van het Jaar 1490.
ren den 8 ]anuarij
l490. Hij was Baljuw van
Nijenburg.
Nijenburg, Dijkgraaf van Geestmeer- Ambacht, en BurBur·
gemeester te Alkmaar, in de Jaaren 1520, 1524, 1526,
l526, 1528,
1529, 1532 en 1536. Hij was getrouwd met SOP H I A van
vtln
.Amerongen, en overleed den IIII November in het Jaar 1555,
nalaatende
I.
~u
U G U S T Y N V ANP;
A N ]I; 0G M 0 N D
J. l\

van tier
Nijenbllrg,
der Nijenburg,

jong geflorven.
geftorven.

G F. R R A R D

2.
!l.

VAN
.E G M 0 N
NEG

15 V4n
van der Nijenóurg,
Nijenburg,

insgelijks
insgelij ks jong geflorven.
geftorven.

(b) 3.

GM OND
JOHAN VAN E
EGMOND

van
vtln der Nijenóurg,
Nijenburg, dIe
die

volgt.

4.

JUDITH VAN EGMOND.van
EGMOND.Vtln

derNijenóurg,
derNijenburg, ge-

booren den 5 Oétober
ORober in het Jaar 1516.

5.

GE 1t
lt R AR
A RD

V A NEG M 0 N D

van der Nijmóurg,
vlm
Nij~nburg,

gebooren in 1520, en ongetrouwd geftorven.
geflorven.

6.

SNEL VlI
]I; G M 0 N D
V J\ N
NEG

van der Nijenburg,
Nijenbllrg, gè'

booren den 26 April in het Jaar II5Z1.
Su.

7.

ADRIAAN VAN EGMnND
EGMOND

van
vtln der Nijenburg,

gebooren den 25 Julij in het Jaar 1522, liet een
Dogrer na, MAR I A, ,etrouwd met JAC 0 B van

Foreest,
Foreeot.
8.
ELISABETH
8.ELISABETH

VAN EGMOND

van tlerNijenburg,
derNijenburg.

gebooren den 30 April in het Jaar 1525.
I525. getrouwd
met COJlNJLU
COJUULU VAN EGMOND van tJlr Nijen.
o~
Dure.
!Jure,

srt
sr,

E6MOND.
..,,)
E~MOND. (Ctlllch,
(Gt)IIcls, de,.
tlt,. Hunn
Hetnn vVItIJ)
!Jurg, haaren Neef.

In de Huwelijksvoorwa1rde,
Huwelijksvoorwa1rde.
gemaakt den 24
~4 }anuarij
Januarij in het Jaar 1547, wordt zij
genoemd L Y
\' SB.&
S B.& T H J J. N S.

10. VINCENT VAN
EGMOND
ti,,. Nijenóurc,
VA N K
GMOND van ",.
Nijenburg.
,ebooren den 10 September in het Jaar 15~8.
11.
IJ.

G BInt
E E 1t T RUT

V A NEG M 0 N D

"an tie,.
tltr NijmNijl,,-

burg. jong geftorven.
gefiorven.

(j)

van tlu
der Nijenhurg, geboorell
trouwde met MAGDALENA B,tSB,1$oo
van der
tier EDO/i,
Hoollt, die hem baarde:

JAN V A N ! G MO N D

in het Jaar
JEN S
S

J515;•
15I5

Jer
tier Nijenburg.
Nijenburg, gebooren den 17 December in ket Jaar J 537'
537· Hij was
Prefident in den Hoogen Raad .van Holland, en
werd, in
In het Jaar 1586 , door de Staaten , gezonden
aan den Keurvorst van SII,xln.
SlIxin. Zijne Vrouw was
DEL 1I A
A N A 'Van Blokhuizen.
Blokhuhen, bij welke hij geene
Kinderen verwekte. Hij werd in 's Hage begraaven.

I. DIR K V A NEG M 0 N D "tm
'P'In

s.

BAlt T
HOL
N ]I! G M 0 N D vlln
BAl
TH
0 L :0
D V A NEG
vlm der NijmNijenburg, gebooren den !l3
23 Maij in het
bet Jaar J$39,
J539, was
Burgemeester te Alkmaar.
Alkmaar J en fiierf zonder KinKin.
eleren.
deren.

3'
3-

N:O
de,. Nije"óuI"g,
JAN V A N ! G M 0 N
0 van tier
Nijenburg, geboo.
geboa.
ren den 12
ft A A
u Maij, 1I 540, trouwde H
ASSJ1 E
!!. caOOK,
C 1l OOK,
Dogter van HE
lil Dil
C Jt OOK, Burgemeester van
HEN
Dit IJ 1{ C.
.4mfleriam;
Aflljler""fII; hij
bij verwekte bij baar
SOP u [A
SoP

V A NEG M 0 N
N D
D

getrouwd met
met
{ederg.
iederg.

van tier Nt'jenbflf'K.
van Wil'.
"Qn
WQS.

JAN DE KB4AM.a
K1\ AA M. B.

4~ ELI S ..
! TH
T H V A NEG M
0 N D """
"",.
AB
BE
MOND

tkr Nijenl"rg.
tJerNijenjflrg,
Cebooren
cebooren den J 3 September ig 'e J3ar J 543.

s·

EGMOND. (Geflacnt
(Gef/acht der Heer,n
Heer(n 94n)
ftan)

S.

~J3
!lJ3

NICO~AAS
der Nijenbure.
Nijenhurg,
NrCOf.AAS VAN EGMO.ND van
vanrier
g~I.lOoren den 18 December in 't
'c Jaar 1i'44,
I H4, getrouwd
gçpooren
HA
N A van Montfoort, bij welke hij nana.
met J10
(} H
A N 11
liet;
liet:

MA.RIA VAN EGMOND van rierNijen"urg,
derNijen!Jarg.
MA.RlA
getrouwd met 11
N IJ COL A A
Abbenbroelt.
ASS van
vfln Abbenbroek.

6. COJtNELIS
der Nijenburg,
COJlNELIS VAN EGMOND van rierNijenbflrg,
jong geftorven.
ge!l:orven.

7·

COIlNEL'U
COJlNEL'rA VAN EGMOND

vfln der
rier Nijenburg,
Nijenhllrg,
van

mede jong ge!l:orven.
geftorven.
(c)
8. Co
CORNELIS
(ç) 8,
R NEL I S
die volgr.
volgt.

re)

VAN
EGM
V
A NEG
M 0OND
N0

van der
Nijedurg.,J
"an
rier Nijeniurg

CO R" ELI S VAN
V A lol KGKON
EGM 0 N D va"
van tier
ge·
CORIULIS
rier Nijenhurg, ge'
booren den 19 Oél:ober
Oétober in tt
't Jaar 1553,
1553. Hij
Bij was Burgemeester van Alkmaar, in de Jaaren 1600, 1601,
J601, 1604
en 1605, en trouwde met ELI SA
S A BET H van
vfln Kroonenhurg. Hij overleed den 26
~6 Januarij in het Jaar 1606, nalaatende

L GEEr"TRUT
GEE<ltTRVY VAN EOMOND
EGMOND vant1erNijenburg.
I.
vantJerNijenIJure,
het Jaar 1589. Zij trouwde met den
,ebooren in bet

Heer "fln
YlJn Olld,pet"n
Oudlftein,J Raadsheer
Boogen Raad
Raadsbeer in den Hoogen
Fries/anti.
over H,/lfInd,
H,/land, Zee/flnd
ZeellJnd en Frieslantl'.

s.
I.

MAGDALENA VAK ItGMO.D
KOKOBD

van
vfln tier Nije,,'
Nlje,,·

burg, jong gefi(lrveu.
geft()rveu.
Dure,

3'

M AS V A 1'NEG
0 lfD
TH 0 M
1 :& 0 1\1
M OBO

"an
tier Nijen"urt,
Nijenbur"
v"n lier

jong gefiorven.
geftorven.

4.

JAK
KD
JA lf VA 1'N1 E GM 0 lf:D

,eflorven.
rellorven.

03

i,,.

Yfln ',r NijenIJurg.
Ylln
Nijenhurg, JOD,
jon,

..

(4

(Geflac1zt der Heeren van)
EGMON9. (GeJlacht

!H4

(d) 5.

TH 0 M
NEG
M 0 ND
M AS VA
AN
EGMOND

vnn der Nijenburg, die

volgt.

6.

JAN V
M 0 N D van der
lier Nijenburg,
Nijenhurg, geboo.
V A
A NEG M
BurgemeeUer van Alkren in het Jaar "1602, was Burgemeell:er
maar, in de Jaaren
1646, 16+7,1655,1656,
16+7,1655, 1656, en
Jaarell1646,
Hoog-Heemraadfchap van de uitDijkgraaf van het Hoog.HeemraadCchap
uit.
Kenneme1'land en West·
Westwaterende Sluizen in KeIJ1/emerland
Hij trouwde met M
.... RIA
erom-•
Friesland. HIj
MAR
1 A van erom
,,/iet, en verwekte bij haar,
haar)
.,liet,
NAT HAL I A VAN
V A NEG
M 0 N D van der Nijen
NATHALIA
EGMOND
uurg,
burg, getrouwd met cC 11ti RIS T I1 A A N MOL.
Refidel1t van wegens den Keurvorst van Bran·
BronRefidem
tien burg • bij den Staat.
denburg

(ti)

Nijenburg, geboo·
van der Nijenhurg,
ren den 7 Maart in het Jaar 1592. Hij was Burgemeester van Alkmaor
AlkmtllJr in 't Jaar 1634-,
J634, en vervolgends
meermaaIen tot in het Jaar 1672, en verfcheiden maaien
maaIen
rneermaalen
Gecommitteerde in de Vergadering der Staaten Generaal,
Noord-ilol.
Staate,, en in den Raae! van Nool'd·iJo/~
in den Raad van Staare
Innrl.
InIJd. Zijne Vrouw was WEN DEL I N A V A N R A A pil
B. ST, die bij hem Moeder werd van
B 0 l\

THOMAS VAN EGMOND

vnn
Ni/lmvan der Nijènhurg. gebooren in het Jaar 162.7, en getrouwd
burg.
met G EER T R U Y V Y G H. Zij hadden te zamen
deze volgende Kinderen:
COl!.NELIS
EGMOND
COlt
NEL I S VAN
V A NEG
M0 N D

der Nijenóurg,
Nijenburg,
gebooren den S. Maij in het Jaar r 654. Hij was
Raad der Stad Alkmaar, en Dijkgraaf van de
Schermer.

J.
EGMOND
I. WILLEM
WILLE M V!.N E
GMO N D Vlin
VRn

~. H
HELÈN'A
VAN
EGMOND
:U. È N A V
A NEG
M 0 N D Vtln
vtln

der Nijenhurg,
Nijmburg,
geboOl'en den 3 ()élober in hei:
gebooren
het Jaar 1656, jong
geUorven.
ge1l:orven.

3.

.er Beeren
Huren ""n)
"an)
EGMOND. (Gepacht
(Gejl"çnt tier

CA)

uS
us

3.

TH 0 M A S VAN
V A NEG
M 0 N D van der Nijcn/Jurg,
Nijcnourg,
THOMAS
EGMOND
r663, jong
gebooren den 23 Februarij ,) in het Juar
Jaar 1663,
geftorven.

4.

CORNELIA
EGMONn
yan der N;}enhurg.
NiJenburg.
CO
RNELIA VAN EG
M ON!} van
jaar 1664,
1664) jong
gebooren den 1 September, in bet laar
~efl:orven.
ie!l:orven,

CO~NELIS VAN EGMOND "tin
Nijenburg,
COltNELIS
v/ln der Nijenhurg.
VlO
EGMOND
vfln der
derNijen.
tweede Zoon V
m JAN VIIN
V h N EO
M 0 :N D vsn
NIjenJUDI1/{ HERMAN,van Oestgeest,
Oestgeest. geburg en van JUDI1/1
Jnar 149"
1491. ,I.1 rij
Tij was
booren den 3 Decemper, in bet Jaar
Raadsheer in den Hove van Holland,
Holland. trouwde met
MAR'r A "fm
Zwanenburg , overleedt den 20 Januarij,
MAR
van Zwonenburg,
in het Jaar 156.2.
15602. en liet na

J.
I.

g~
Jo SIN A V A NEG M 0 N D 'l/tm
'!Ian der Nijeoburg.
NijetJburg, gebooren den in het Jaar 1522,
ISln, gehuwd met AD R 1I"
6. A N W ~R
E~ SJ>
S.s li:
:ti; N , .Raad in den Hove van lJt;lIand.
lJplland.
A

:1. GEEJr,'.IlRUY
GEE~'llRUY VAN !EG"Witr"
!EG"lIJi~" VII"
"4.n
,.

derNijenburg,
derNijenhurg,
gebQoren in het Jaat
Jalla' 15lZ+.
lS12h Jong
g.eftorven.
tong g.efiorven.

(a) 3.

JAN V A NEG M 0 N D

"an
Nijenburg, die
v.rzn der Nijenhurg,

volgt.

4.

NICOLAAS VAN EOMOND
EGMOND

ytm der Nijenhllrg,
Nijenburg,
van

geworèn in Pel.
.het Jaar ISlZ7t1llent
I S2;'t IJ je11'ft! gellorNen.
ge!tor,ven.
gel>9orèn.

5.
S.

7.

iI,,.

Q;L A
A5 l'
A NN Il·G
n·G Jo!
~·N
v4n. tierNlj61lburg.
NI C 0;.1.
A'"
Vii.
JrI ...
Jj D vil".
Nlj611bllrg.
jaar 1527,
1527. jong geftorven.
gefiorven.
gebooren in het Jaar

VlWideilNijenburg,
van;tlenNijenburg,
geftorven.
gebooren in het Jaar 1531, jong gell:orven.

ApOLONIA VAN JiGMOND

ADELBERT
7. A
D EL BE R T

*"

VAN
VA N EOMQ:.l'tJ>
JE G MQl'I',t) ~derNijenburc,
d,r Nijenburg J

gebooren in het Jaar 1534,
1534. Domheer
Domh.eer en Schoi'aster
Schoi1lster
geboGren
Munfifr-. tCl'
t~' {I/IWhl.
{llmht. &I
kl het bekleeden
b<:kleeden
van Oud· Mun1W1"'.

0...
0..

na
'\'111

u6
116

.'1'

(GtJ!acht tie,. Hee"n V411)
EGMOND. (Gelacht
val1)

van deezen post. verving hij de plaats van

WIL-

L IJ! M van Asftndelft•

•• Lu eerA.
A NEG M
Vtm tier
der Nijen/J"rc,
J A. v
V.A
M 0 N D "an
Nijen/Jurg, ge·
geboore~ in het JIIU
J$U 1535. i.
i$ jong geilorven.
g. ANNA
EGMOND
der Nijenburg,
A N NA""AN
A NEG
M 0 N D van tier
M'jen/Jurg, die
tot Man had R!
lI. E I N
NIER
IER J( A NT. B
Burgemeefier
urgemeeQer v~n
Amfldtla711.
Ám/ldda11l.

v.ur
V A NEG!4
EG !of ONn
ONl) Vlm
Vtm tier NijenNijtnhurg.
jurg. gebooren in het Jaar 1539,
1539. jong geaorge{l:or-

JO. MA GDAl-E
GDAf,.E N A

ven.
VI!I1.
ll.
ll. MAlI.IA
MARIA VAN EGMOND

van tlerNijenhurg,
derNijenburg, ge.
ge-

trouwd met FRANCOlS VALKENSTEIN.
VALKENSTEIN, Ont-

vapger
vallger van /hl/anti,

""n

U.
Jg. MAODALBNA
MAODALINA VAN EGMOND van ier
.er Nijenhurg, gebooren in het Jaar 1542,
154:1. getrouwd met
"D
AD II I A .A
A lf V.A:!t
V A:!t DER M Y L, Heer van BleskemB/eskens,rave,.
,rave, Dllbbe/dam,
Dllbbeldam, Prefidenntan
P~fidenntal1 flet
bet Hof van Hollafld.
la"tI.
VAN EGMOND 11-/111
1#an tier Nije".
Nije"..
hurg.
IS46, jon~
joni: gefiorven.
/Jure, gebooren in het Jaar 1546,

J3. GEE!tTRUY
13.
GEEltTRUY

(.) JA If V A N !ft;
JllJta(
.D
14 .
\1W8'

"ah der NJjeh!Jllrg,
NJjenllllrg, was geboo-

1526 , en getrouwd met E LL IS A
Jl
ren in het Jaar 1526.
A BET Il
S 't
'1" EEN S$ E" L. Hunna
Hunne Kinderen waren;
waren:

E-....

V) I. COl.
CO J. NEL
NE L II
I8

V "N
A NEG
M ON
0 N D "v"n
Nijen611f'$,
EG)f
.." tI,f'
.el' Njjen~ul'l,

die volgt.
!l.
!1. AD

E L B JU
E RT V
A N lOM
V.l
I cn4 0 N D

v",ul,r
S'1I1"Jer Nijlnburc,
Nijln/Jurg,

jong, l}éftorwu.
~éftorwu.

.,_
3_ A J) itI.l
lt.:I.l Uil
A-N v
V A re
NlG
I G l4
),{ 0 N J)
D

V""
""" ier
Hf' Nijenllllf':.
Nijenllur:,
ie-

tCMOND,

(Gefl/Jc,~1 drr Huren V"II)

!lIl

59, gehuwd met I.A N N A
gebooren in het Jaar J 5 S9,
ME.E ~ van Beerenrirecltt.
Beerendrec1tt. Hij het na
V A N DER MEE

van tie,.
tier Njjen~
Nijenhf/rg. gebooren den I2
12 Januarij,
]anuarij, in het Jaar
lJurg,
1662,
J662) was Kapitein in dienst van den
valt Spanje, en liet na 8 Kinderen.
Koning van

I. OTTO VAN EGMOND

VAN EGMOND

I. ANNA

van tier
der

Nijenburg,

s.
J.

ELS! I
I !
~ V A NEG M 0 N D

van riel'
rle,.

Nijenburg.
N'jenóurg.
3. W
W TL L E M V A N
NE
E OM
GM 0 ND
N D "an
van tie,.
de"
Nijtnóflrg.
Nijenbtlrg.

d,,.

van tie,.

4. EL
ELSEBE
SE BE VAN.IGMOND
V J. N. J G M 0 N D

Nijenl1urg.
Nijtnllurg.

"er

s.5. MAJ.rol
M"1r.4. VAN ltGMOlfD
BGKO.D

van lid
"an

Nijenburg.

6.

JAN

v A lIJ
E GM 0
NEG

ND

van tie,
tier

Nijtnhu,.g.
Nije.burg.
,.
'1. ELSEIE VAN EGMOND

van, tier

Nijenllurg.
Nijedtlrg.

8.

der
van tier
Nijlnburg,
zon.
Nij,nburg, meest alle jong en zonder Kinderen
Kinder~n gefl:orven.
gefiorven.

}ACOD '\YAN
\1'AN BGMOND
RGMOND
JACOB

EGMOND
der Nijenhurg.
(b) COltNELIS
C 0 R. NE Lr S VAN
V A NEG
M 0 N D van
von tier
Nz'jenlJurg.
wiens Vrouw was MAG DAL"
N A van ,Alluma'e;
Állumatl,; hij
DAL EN
liet na

"'In

0$

lAlt
J-'-1f

,t8
!u8

(Gtflacnt der Heeren
Huren "'4n)
-Y4n)
EGMOND. (GtJlIICltt
JAN v A N n G M 0 N D van der Nijenburg,
die trouwde met JO SIN AA G R A UWE RF, welke hem baarde:

(c)
(,,)

I.

Jus TU
T US

VAN E

a ),f
Jol 0

ND

van lier
der Nijen
vlin

burg, die volgt.

van der
Nijenburg, zijn'1e
zijw1e met haaren Broeder eeu
tweeling; haar Man was. Cia:
C Wo RIS T I AA N
van .Alkemade.

2. MAG DAL E N A V A NEG M 0 N D

CORNELIA
EGMOND
der
3. Co
R NEL 1 A VAN
V A NEG
M 0 N D van lier
N~ienburg, getrouwd met F 1I LIP, BaNiienburg,
vatJ Beek.
ron van LeefdIlIJl
LeefdlllJi,, Vrijheer Va1J

4. GyS
G Y S BERT
BE R T
N~Jenburg.
N~Jènburg,

s.S.

VA N
VAN

:&: G M 0 N D
EGMOND

van tier

verdronken.

MARIA VAN EGMOND

van derNijen·
derNijen~

hurg, 1li-erf oud 10 Jaaren.

Ce) Jus
JUSTUS
VAN
EGMOND
vlln der Nijenburg,
Cc)
T US V
A NEG
MO ND van
WaMdeftein, gebooren in het Jaar 1613,
Heer van WaMdeflein,
J4: Augustus in het Jaar 1649, met
trouwde den 14
EU STA T 1 A vlln
van Q,uarebbe, en liet na
val1 der Nijenbarg,
vlln
overleeden in het Jaar 1683, gerrouwd met N.

WILLEM
WIL
L E M VAtf:'XG!.{OND
V A ff;'l! G.J,{ 0 N D

ST EM·B~ EJI..
E:a.
STEM·BO

CB) JAN V JlA N E GJ.ro Wu van der Nijenburg. derde Zoon
van JAN en van JU DIT
D IT H HER
HE RM
AN van Oestgeest, was
MAN
gebooren den 23 Juoij,
J49' ; trouwde eer-st met
JUDij, i\Jc
io- het Jaar 149'
10 H AN N
NA
A V(1n
van NoonJ
Noonl We.ila'l1d'J
Wei/an d ~ naderhanà met MAR I A
10
behal ven ééuen
HnarE VER S D Y K. en liet na. beha!
ééllen Zoon, die te Haarlem WOOD
woonde,
de , en geene Erfgenaamen naliet.
I.

EGMOND.
EGMONl>. (GeJlacht
(GeJ!acht tier Heeren van)

lU,
21'

van der Nljenburg,
gebooren in het Jaar 1530. Hij wai
wa~ Dijkgraaf van
Ceesfmf;r - Ambacht, Schage eu Nijdorper Cogge,
Geestmrtr.
midsgaders van de Hondsbosfche; Burgemeester te
Alkmaar, van 'tJaar 1574 tot in het Jaar 1590. Op
last van Prins WIL
WIL L E M:
M DEN
DEN I, deed hij, in het
Jaar 1573, met gevaar zijns levens, tot
tOt ontzet van
Alkmaar, Dijken en Dammen door!l:eeken.
deo1'!leeken. Naderhand
buitenslandS- zijnde, werd hij,
m et Prins WIL L !lR 111
M buitènslands.
door A L V A, gebannen, en zijne goederen verbeurd
verklaard en verkocht.
Zijne Vrouw was, zijns
B E '1' VA NEG M ON D
D 'Van
Ooms Dogter , E L 1I SA BET
vnn
der Nijenburg, bij welke hij verwekte:

I. CORNELJS
CORNELJS VAN EGMOND

(n)
(17)

I. JAN VAN EGMOND

'Van
van der Nijenburg, die

volgt.
2. Co
CORMELrs
R NEL r S VAN
vA N

.EG
l:
G MOND
M0 ND

'Van
van der Nijen-

burg, fiierf ongetrouwd.
lJUrg,
(a) JAN
JAN vV JI.A NEG M
M0 N
1'1 D Van
'Van der Nijenburg, gebooren in
Geesfmer-Ambacht,
het Jaar I SSI, was Dijkgraaf van Geestmer-Ambachl,
Egmonrl,
Schagen, Nijdorper - Koggee, Houtvester van Egmond,
en verfcheiJen maaien Burgemeester van Antwerpen.
Hij trouwde MARGRE'l'HA
M.A.R"GRETHA irAN
I"AN DER
DER DUYN,
PUYN, GERGEIL.
lllTS
JUTS Dogter,
Dogter. en ftierf
fl:ierf den 14 Junij, 1621,
16!;!1, nalaatende:
(b) I. GERllARD
GERllARD v
V JlN
AN EGMOND 'Van
van der
rler NijenhuYf;,
hurlJ, die velgt
VAN EGMOND
E (; M: 0 N D van der Nijenhurg, die tot Man had,
bad, F LLOR
0 II r s VAN
VAN TEITE II.
L II N
N GEN,
G g N, Burgemeester van Alkmaar. Zij
overleedt den 5 Januarij, in het Jaar 1613.

2. AD
ADR
RIA
IANA
NA

3. JAN
A NEG
M0 N
D van
vtm tier
JAN V A
NeG M
ND
rler Nijenburg,
gebooren in het Jaar 1579, tl'ouwde
trouwde met RJ,:NSRENS~
BURG

'!1Q

IGMOND. (Gej/4th, (/,,. Nt',.". "",.)
JlURG
ZlURG

,6~t
,6~I.t

GARD IN ~ eQ Qvedeeqt in het
hel Jaar
nu GARDIN,
nalaaeende
nalaatende

J. MAR
MAl\GRETA
EG)40ND
I.
Il R ETA VAN
V A NEG
lC 0 N D ,,,,,

d,r
tI,r

Nijenberg,
Nijenberg tongehuwd
ongehuwd ,efiorven.
,efiorvcn.
J: G M 0 N D
",~ J.A N V A N .I

'Van tier
der Nijlnhurg,
Nijenhurg,
"an
Bewindhebber van de O. I.
J. C. in het
Noorderkwartier, gebooren den 4
4- September, in .het Jaar 1616. Hij trouwde MAR
Ga
G a J:
I: T
T.A
A van
vtln Berkhout
B,rkhotlt,I en had bij haar:

.e,.

VAK
EGMOND
V
A N :ar.
G M 0 N J) van .er
Nijenburg. gebooren den Jo September in 't Jaar 1646.
~646. Hij wu
wal
Burgemeester en Ra~d der Stad A/Ic11IlIar,
til/lar, Baljuw der drie Egmanden
EgmonrJen J
cetrouwd met 11
II:E
S T ](
EST
Jl R van Teilinge",
linge".

J. JAN
I.

2.

M
1\1: AB.
A" G"
Ct.TA
ETA v
V Al!:ar.
A I' EG"
GMO
0 N
ND
D "an
'Vlln
der
d'r Nijenburt.

3.

ADUAAN VAN EGMOND

4.

COklfELlS VAN EGMOND "."

vats
",r
j,r NijenlJuri
Nijenburç J .Baljuw
Baljuw van Nijenfurg.
~urli.

".n

der Nijenburg.
de,.

S.

DIDERIK
DID:!RIK

V·AN EGMOlfD
BGMOKD vlln
V'In

lIe,.
Nijel1burg.
jer Nijeuburg.
6.

JJOH
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Tot dus loopt verre het Geflacht der Heeren en Graaven van Egzo verre wij het hebben konnen nagaan: en bekend is.
Wij merken nog aan dat van den laatstgemelden Heer GE RA
R ARD
M0 Nn
D van
viln tier
der Nijenbu1"E,
Nijcnburg, of uit zijne Broeders JAN
NEG:Al
J Alf
V .A
A NEG
voongekoomen J die Heer GE R·
R•
en DIR K, zullenmoeten zijn voortgekoomen,
RA).D
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Vrouwe MAR IA Weduwe van Heer DI
DIRK
R K VAN EGMOND
Vtln
vtm {ier
r!er Nijenburg, van welke wij hier vooren , op het Artikel
Baljuw[chap van Egmond; gewag gemaakt hebben.
van 't Baljuwfchap
Yerbontl der
tier
De Hoogleeraar J. w. TEW AT ER, in zijn Verbond
Heerell van Egmond gewag"maakende,
gewag-maakende, zegt, in
Edelen, van de Heeren
II 11:uk
fiuk pag. 368 en 369. " Het is overbe.
aanteekeningen 11
de aanceekeningen
" kend, dat de Heeren,
Heeren van Egmond van der Nijenburg, uit
M
Getlacht van Egmond, hunnen oorfprong hebben,
~ bet aloude Geflacht
"door GE
RIT , Zoon 'van
van WIL 1.r. E M VAN
EGMOND.
G E R RIT,
V A NEG
M0 ND ,
, Stadhouder van Gelderland." Dit hebben wij, hier boven
~en duidelijkl1erl
duidelijkllen aangeweezen. Zijn Hooggel. voegt 'cr
'CF nenevens: "Men zegt dat
uat in de Beverwijk
Bever'Wijk een BierHeeker
Bierltceker woond,
Egmond, met goede
".. die zijne afkomst uit de Graaven van Egmond,
" bewijzen zoude konne aancoonen;
aantoonen; gelijk de Heer Paludanus
(Burgemeester te A!kmaar
Alkmaar enz.) zegt zijn
zlÎn Ed. hem in het Jaar
J 772.• bericht heefe.
heeft. Ik kan hier bij voegen, dat ik:,
ik, voor
1772
Burgervrouw, wier
ruim twee Jaaren, gefprooken heb, een Burgervrouw.
1\1an,
./lmfteldam, toen op de Admiraliteijts
AdmiraIiteijts Werf
Man, alhier te Amfleldam,
werkte, en· die mij mede te kennen gllf,
g!lf, van Vaders zijde
afkomaig te zijn.
uit. dit Doorluchtig Geflacht.
Getlacht. Zij berichzijn .uk
afkomUig
verfcheider.maalen bij zijne Hoogheid,
te mij;
mij.; dat zij, reeds verfcheider.manlen
den Heere Ermadhouder
deI1zelv~n
Erflladhouder zig vervoegd, en
eD aan hoogst denzelven
nnfpooring en opheldering haa.
verzogt had, om zijne hulpe ter nafpooring
rer zaake: waarmede zij, echter, niets gevorderd was. Zij
badt, inde
iodedaad,
fcheenen
daad • eenige papieren en bewijzen, die het [cheenen
hadt,
aameduiden i maar het gebrek van eenige Doop
Doop.- en Trouw·
TrouwfieIde mij buiten fiaat, baar van eenigen dienst te kbnCedels, fielde
i,k mij niet bedriege,
in· het
nen zijn. Indien ik
bedriege. is deze Vrouw, in'
./lmflellaatst afgeloopene Jaar 1784. zonder Kinderen, hier te AmflelIillm overleed en • met die verzeekering voor zich zelvè,
Jillm
zelve, dat zij
een afkomeling der Heeren van Egmond was. De Heer TE
WA'f E R zegt verder, dat hii,
WAT
hij, eenigen tijd geleeden , ont.
dekt heeft, dat nog te Bourdeaux twee Broeders woonden
van Egmond, Kooplieden aldaar, die het volle wapen van die
dit
Geflacbt
Getlacht voeren. Dit was ook het geval der Vrouwe, van
welke ik zo even fprak. "Mijne nieuwsgierigheid (zegt zijn
" Ed. wijders) dreef mij hier op eenig onderzoek te doen. Zij
SI
ti deeden mij, op de vraag, of zij Uit
uÎt het bekende Nederland.
"j, fC!le
fC:le

U4
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feba Gellacht
Geflacht der
" fche

EG M
'Valgeu4
lof 0 N DEN
D B N voortkwamen, het velgeu4
" de b~ieht."
b~richt."
.,
" " Wij weten niet I of wij uit het Geflacbt
Gellacht der Heeren van
" " Egmond zijn jf die in uwe Provintie wonen. AI
wat wij u
Al Wit
Ylaanderen
" " konnen zeggen, is, dat onze Voorouders uit nfJfJnderen
",. " gekomen zijn, van waar zij naar G,tten6urg
GQften6urg iu Zweeden ,•
Her.wg van Albll
A/ba
" " vlugtten, wegens de vervolgini
vervolgin~ van den Hertog
hooren zeggen,
zeggen •
" " tegen de Hervormden. Wij' hebben altijd hooten
.J'
" dat zij de voomaamfien,
voomaamfien. cn
en als de Stichters van de Stad
~, "
.,
Gottenbul'g waren.
" " Gottmburg
ver" " Doch onze bewijzen zijn, door een brand.
brand, aldaar ver.
VIlt
V.A NEG" " looren geraakt. Onze Grootvader; 0 L I1 V
I II V.1
N E ç"
M 0 N D, was dil
de eerfte,
eer!1:e, die zjg
zig in Frankrijk met der
"Jt " :M
Deer geilagen
gefiagen beeft.
heeft. Hij liet bij zijn dood, vijf on" u" woon neer
oud!1:e, en he.
" " mondige Kinderen na. Onze Vader was de oudfte,
beo
" " reikte toen zeventien Jaaren. De zorg Toor zijn Huisge.
" " zin en ~oophandel ontnam bem
hem de gelegenheid, om on.
" ,.'0 derzoek op zijne 'Voorouders te doen. Hij had een Neef
en
., ".. van denzelfden naam.
nalm. mede in deeze Stad woonende , eD
" " Conful van zijne Zweedfche MajefteÎt.
MajefieÎt. WliDneer
Wlil1Deer dele
deZe Daar
..
naar
" .u. Zweden reisde, verzogt hem onze 'VadernaaroDzeVoorvaVader naar onze VoorvaIJ
getrouwd.
",. " ders te willen onderzoeken. Die Conful was hier getrouwd,
Dogter"
" " met een Roomschgezinde Vrouw, bij welke hij twee Dogters
u .. gewonnen heeft. Hier is niemand van de Egmontlen meer
iJ
" overig 1f din
dan wij"
wij ,. ". ..
"Ter
" .,
Ter voldoeninge van hun ver" zoek, gaf ik aau die Heeren eenig
oenig verflag , van de gedrukte
Egmonden; en verzogt te mogen weten,
weten. hoc
hoe
" Genealogien der Egmontlen;
Ylaflnd~ren naar
""de
.de naam van hem geweest zij, die eerst uit nfJlJnd~ren
" Ootttnhurg
Oottenhurg vertrok. Dan zij fehreeven
f~hreeven den 20ften
!lollen vin Win,.
kunnen antwoorden; doch zij
" termaand 1777. hier op niet te kUDnen
om zulks te ontdekken". Toen zijn
" zouden moeite doen,
doen. 0111
vall het Y,r"on~
Y6,.bon~ tier
der
Ed., in het Jaar 1777, zijn tweede Stuk Val)
ter bovenaangewezen plaatze, wordt ver.
Ede/en.
Ede/en, waarin dit, tef
ver,
haald, uitgaf,
uitgaf. leefde zijn Ed. nog in hoope.
boop~.
Ruhbelde Keepers, ha
Het wapen van Egmond. zijn zes til/boe/tie
S,hilJ
')lul/ende, ur$t
eer5t van GQud,
S,hi/il geheel "ul/ende.
Grit/ti. daarnaa van
vall Rood.
Ridderlijlte deuc.
deu,Doorwelke Keepers beduid worden, de zes Ridderlijke
den t waarmede een braaf Edelman behoort voorzien to
te zijn.
den,

EG.
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van)
(Geflacht dei'
der Heértn
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en ook bij anderen gefield

Eg-

fflontj (G REG 0 R I U S van) van welken wij boven beloofden,
beloofden.

en, was, gelijk.
gelijk wij
in
In een afzonderlijk Artikel te zullen handel
handelen,
daar gezien hebben;
hebben, de derde Zoon van Graaf
Gra~f JAN van Eg.
mond,
117nnrdwburg. Op voor·
1nond. én
en van MAG DAt EN A van 1J7llardenburg.
fiel van KAR I!. L DEN V, werd hij tot Bisfchop van Utrecht be~
noemd, in het Jaar 153+, en twee Janren
Jaaren daarnaa, in die waar~
digheid, bevestigd,
bevestÎgd, door Paus P A VlJ LUS D!!
Dl! N IV. Geduurende
zIjn
Volzijn Leeven, hadt hij het Bisdom in vrede geregeerd. Vol.
gens eenpaarig getuigenis, was hij geleerd en godvruchtig.
Als hij,
hij. in 't
'e Jaar 1545,
J 545, in gezelfchap van 'sKeizersZusrer,
's Keizers Zuster,
de Landvoogdesfe MAR JA, Friesland
Frieslrmd bezigtigde, werd hij,
henevens haar, door JAN van Has/dt,
Has/èlt, Abt van il'Iarienhof.
lJ!/arienhof.
op een prachtigen en vorllelijken
vorUelijken maaltijd onthaald. Daarna
zondt hij WI
LHELMlJS LINDANUS
WILHELMUS
LLNDANUS en FRANCISCU'
S 0 NNI l' s, beide naderhand onder het getal der nieuwaange.
llelde isfchoppen en Kettermeesters bekend, als zijne Vikaris.
fielde
fen, naar Friesland, om den Protestanten tegenlland
tegenUand te bieden.
Geestelijkheid, als de WaereldJijke Îtechter
Doch zo wel de GeestelijkheId,
Rechter tf
verzette zig dJar tege';, en verwierp de mugt,
magr, waarmede S 0 NN I U s door Egmond.,
Egmond, voorzien was,
was; als f1rijdellde
firijdende met de Vrij ..
heden en Voorregten der Friezen,
Friezen. Van hem zijn nog verfcheÎ.
dell
den KerklIjke
KerklJjke OrdonnalJtien
Ordonnantien voorhanden. De geleerde Minderderbroeder
C IT U S N
IC 0 L A U S ZEG
E RUS, roemt niet
derbroeder,, TA
TACITVS
NICOLAVS
ZEGERUS,
nlleen
alleen zijne liefde voor de geleerden en armen; maar zegt ook,
dat hij uitmuntte, boven veele andere Bisfchoppen
Bisfchoppen;j dat men tj
met hem aatI tafel zittende, helil nooit hoorde fpreeken over
het aanfokken van paarden of hond..:n,
hondc11, of van het vermeerde.
ten zijner fcharren;
fchdtten; maar dat zijne gewoonte was, altooS, in
zijne dischredenen, iets voorm:brelgen,
voomebref:gen, uit de verhevene we·
tenfchappen,
tenfchappen; en bijzonder uit de Godgeleerdheid. In l1et Jaál'
Jaát
1555, heeft hij, aan de Kerk van Gouda.
Gouda, het eertle
eer!l:e Glas verheden, achter het Koor; het verbeeldt den
eerd llaande, nog heden.
noop ván CeH
H RIS T US, door JOH A N NES den Dooper; op
Doop
den voorgrond ziet !Dell
men G REG 0 R I U
V S van Egmond.
Egmond, ill
in zijn
13isfchoppelijk gewaad, knielende: alles uitvoerig geÎchilderd,
geîchilderà,
door den vermaarden DIRK
P 1& TE.B.
A DATT ll.
DU K PlET
E I!. sz
SZ CR AD.
H.

XIII.
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EGMOND. (Lamoraal,
(Ltl11Ioraal, Granf
Graal ".,,)
".rn)

~ EGO R I U S
5 "Im
Win Egmond overleedt den 26
26 November
G II
1559, en werdt begraaven
begruaven in de Abtdij van St.
van 't Jaar 1559.
Amand. Zijn
Zij n Zillfpreuk
Ziufpreuk was: Oeffent
Oefent Godyruchligheid.
GodyruchJigheid.
AmG1ld.

Zie verder Batav;a
Batavia Sacra. Il. Deel.

(Lamoraal., Graaf van) was, gelijk wi
boven
wl i bovell
E G M 0 N D, (Lamoraal
gezIen hebben, de tweede Zoon van Graave JA N "fJn
van Eg_
Eg.
mond, en van FR ANC 0 1[SS JtE van Luxemhurg.
Luxt:mburg. Naa den dood
montl,
van zijnen broeder, werd hij Prins van Ga'Yeren,
Caveren, Steenhuizen,
Stunhuizen,
PUt'merend, Hoogwoude, Aartswoude en BeijerJand,
Heer van PUt"merend,
Beijerland,
Z{jtegem, Dondes , Ar mentieres en
in Holland; van Tlenncs,
Tiennes , Z~tegem,
Auxy, in Y/{/(mderen,
F/otJnderen; Ridder van her
het Gu/d,
CU/di Vlies,
StadhouAux'J,
Plies, Stadhou'
Ouderdom van twintwin"
der van F/atlilderen
FIOOl/deren en ./IrIois.
Arlois. Op den Onderdom
verzclde hij, in den Jaare 1541, Keizer KAB EL
tig Jaaren, verzeIde
nD .E NV, op den ongelukkigen togt naar Afried,
Africa , en kwam, in
1544,I was, op
·het volgende Jaar, in Italie
/tolie terug. In het Jaar 15#
zijn Bruijloftsfeest·,
ti! ::'piers,
~ruijloftsf(:est·, te
Spiers , onder anderen tegenwoordig
De
gemelde Keizer, en deszelfs Broeder FEn
FEIt DIN A N D.
meeste Vor1ten van het 1J!litfche
Dttitfcht R;jlr
RiJk vereerden hem en zijne
Bruid, SA
5An
BelJ'eren, bij die gelegenheid, met hun·
Bruid.
BII N A van Beije1"en,
hunne tegenwoordigheid. Na dat hij,
hij. te Utrecht, in het Jaar
15l6,
geflagen was, verzeldehij
15lo, totRiddervan 't Cu/tie Vlies
Plies gellagen
F I LIP S DEN II,
11, op zijne Reize, door meest alle de NeNe·
derlandfche Steden; en na dus de aanneeming van di~n
l)rins,
llebben
Prins, tot
tor tockoomenden Heer, in den Jaare 1552, te hebben
bijgewoond, llak
nak hij. met gemelden Vorst, over naar Engeter gelegenheid der voltrekkinge van deszelfs
Huwelijk.
lIltid.
J"'id, Ier
des zelfs Huwelijk,
met Koningin MAR IA.
I A. Van zijne dapperheid gaf hij
bij blijken,
Q.uÎtlfyn, en in het vol,ellde
yol,ende Jaar bij Crein den nag van Sf.
St. Qulntyrt,
C,.e~elingtn.
bekw:iamheid werd het inzaninzan.
~elingen. Aan zijnen mOèd
mOid en bekwdamheid
toegefchreeven, clat
tlat K All
A It :t
EL,
derheid toegefchreeven.
L, in die beide veldflagen
veldllagen,,
overwinning op de Frllnfcben
Franfchtn behaalde. Van hier,
hier J dat hij,
hij J
de overwinnictr
bij grooten en kleinen, de Verlosfer van Ylilantieren
Plilantieren genaamd
werd. lder,
lder. die het karakter van FYIr LIP
L I' D Z
~ NIlkent,
NIlkent. zal
za)
verwm'lderen. als wij
zig niet verwGnderen.
\Vij zeggen dat deze zo wel verdien~
eerl1:e bron van afgunst, in het bedorveD hart
bart vaI1
de lof, de eerne
valt
te,en bern.
hem, gtWeeït
geweelit ii. Althans
Althll.DS io
i. het zel.er,
zeiler, dat .1
A. LL.
n LIl'
L lI'S5 te&eu
v.1,
VA~
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die waande, ju de Krijgskunde,
Krijgskunde. niemand, die hem gelijk
was, te hebben,
bebben, den fpijt
fpij! over dien Krijgsroem in zijnen boezem opkropte. Naa het fluiten vlln
vlIn den Vrede.
Vrede, vertrok .IJ! G1'JU
01 0 N D, in het Jaar 1559.
1559, naar
nw PaT'Js.
Parys, om in den naam val'l
van.
".,. I LIP S
S,J de Pril)fe~ van Frankryk
Franfrrylt in ondertrouw te neemen. F I LIP B> in dat zelfde Jaar, uit de Neder/tint/en,
Neder/fint/en, naaf
naar
Sptlnje
zijgde, liet hem als SUldhouder
Spanje gekeerd zijude,
Stadhouder van FlfI.I1ndmm,
P'ltI.tJnd,rerr.
en Ar/rlis,
RIltUI fiRn
./truis, en Lid
Li,i van den Rllu
VfJn Stagt. Het leedt,
leedt • ondertusfchen, niet lang, of
of!& G lIi
l\( 0 NO geraakte, nevens de meeste
NtderJllndfeke
Neder/t;mdfeke Grooten,
Grooten. in onmin met
mer den befaamden
befaamd en Kardi.
Ilaal G R A NV E L L E,
Ge~
E. wiens !rotscheid,
trotscheid • voor Edelen en Gemeente , ondraaglijk was. Nog lueer
Ineer werd hij hi.:rom bij heil
meente,
allen gehaat, als .ij
Itij van F I1 LIP
Lr p Ss bemind was, en van
vall de Her~
HerlOginne
PlflrtJUI moest ontlliell
d~n ooat,
mginne van Pillrmfl
ontllieu worden. Tot den
baat, tus.tus"
fchen
0 N D en (}
Jl A N VEL L E. gaf de eerfie
aanleidini
fehen EEGG lil
MaN
6.1l
eerfte aal1leidini
het volgende voorvai. Vóór zijn vertrl.!k
vertrek uit de N~tlerIQ1ltien.
Nederlrmtien.
hadt F I LIP s, onder
ouder andere, den Landvoogden vergnnd,
vergund, ter
vervullinge van de openvallende Ampten, te benoemen een drietal van perfoonen,
perfoonen. wa~ruit
waaruit de Koning eene verkiezing deedt.
deede.
De Stadsvoogdij van Hesdin , opengevallen zijnde.
zijnde t l10ud
!lond
aan den Graave van }:EG
G MaN
}1 0 N D, bet
het maaken vall
vaa eene nomina.
nominatie van drie perfoonen. G RA NV E L L & verzogt hem,
bem, als eeu
vierden perfoon daarop te zetten, den Heer van HEL L;tL );vV 0 !l~ T, niet om hem te doen verkiezen, maar om hem daar
door bij den Koning te doen bekend worden. EG MO 11
ND
voldeedt aan die
toedit verzl)ek;
verzoek; doch bevoudt
bevondt welhaast, dat zijne
zi jue toe·
RA
Hee
geevenheid,
geeven
heid. omtrent eiG It
A NV.
N V .i L
L LL E,
.E. hem milleid
misleid hadt. Het
was. dat G R A NV E L L E, door den Paus begif.
tweede geval was,
tigd werd met eene Abtdij , na welke
E G 1\1
NO,
well<e EG
M0 N
D, voor eenen
eeneu
zijner vrienden, geaaan had. Het gevolg van bet een en ander
was, dat EG M 0 N D de zijde koos VaO
Van den Prins van Oranje,
fchoon
f.::hool1 hij te vooren met hem in gev ,eJens
lelens niet" overeenfl:clllde.
overeenll~rnde.
ln het Jaar rr563, lIegaf hij zig in rn:t verbond
dOOf de Ridverbond.J door
deri
Y~n het GulJtn Ylits
nies beraamd
beraamd,J ter verdeediginge van 'sLandi
ders V3n
yrijheid,
yrijheid. en dus tegen G RA 1f
Jf v
V Ui
E.li L E, die een onderdrukker
der vrijheid was. Naderhand
dQ.or den
Naderhand,J do.or
dca Raa.:!
Raad van Staate, Haar
Haaf
Sp/mje
Spllnje afgevaardigd,
afgevaardigd) om den Koning den flegten
Oegten en gevaarlij.
l1aat van N,tle,.~ntl voortel1ellen.
l,en !laat
vootte!lellen. werd hij, bij zijne aanP 2
komiit
V A,
A.

rn:t
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komst aldaar, op eene listige wijze.
wijze, met alle tekenen van eere
ontvangen. F I LIP Ii fprak menigmaaien met hem, en tragtte
hem in zijne oogmerken in te wikkelen, en van / de zijde van
OratJje aftetrekken. Bij zijn vettrek.
Oranje
vel'trek· werd hij rijklijk begiftigd.
Bij zijne wederkomst te BI usrel,
us[el, meende men duidelijke blijken
te befpeurer.,
vttlfche vermoningen
vertooningen van eere en
befpeureJj, dat men, door vlflfche
achting, hem aan het wankelen gebrngt
gebragt had. In den Raad verfcbeenen zijnde, deed hij het KoningIijk bevelfchrift voorleefcbeenell
voorIeezen ; de voornaamfie
" Dat de Koning,
voornaall1fte Inhoud was deeze: "Dat
"J' van wegen den. oorlog van Malta, niet vóór het aanfiaande
" Jaar kon overkoomen; dat hij eene goede fomme Gelds zou
" overmaak
en , tot aflosfing van 's Lands fchulden;
overll1aaken,
fchuldcn; dat de Her" togin
heraamen
togili van Parma, met den Raad, middelen zou hernamen
herrttllinge der vervallene rechtszaaken, en dezelve voor·
voor" tot herflellinge
,. !laan,
ftaan, op dat de Koning het
ben uiten en gebieden
bet oorbaarst befluiten
",. kon; dat in het !luk
ftuk van het geloove en het uirroeijen
uitroei jen der
minne verandeverandc" Ketteren, zijn geweeten hem niet toeliet,
roeliet , de minfte
" ring te maaken, maar dat men, in de vergadering, zou moe" ten overleg~en, of 'er geene nieuwe
ftraffen uitgedacht konnienwe !lralfen
" den worden, om onkruid en worrel
wortel te gelijk uitteroeijen".
Intus[chen
onderfchepte
Intusfchen vemamen de verbnndene
verb:mdene Edelen, uit onder[chepte
llrieven,
nrieven, door den Koning aan de Landsvoogdesfe gezonden,
dat de voornaamfien
voornaamfren hunner reeds ter dood veroordeeld, en
de oude voorregten waren verbeurd verklaard. Te Dender·
Dendermonde, werd hier op eene Vergadering beleid, 01:
0l:11 te beraadzaaken,
en , best
llagen, wat in deze gevaarlijke omllandigheid van zaak
diende verrigt te worden. leder
Ieder Lid der zamenkomfie
zamcnkomfie had
het oog op den Graaf van E G M 0 N D, als zeer ervaal'en
ervaaren in
zaakell
Z:lakell van Staat en Oorlog Doch hij verklaarde, den KoKo'
ning getrou
w te wiJlen
blij ven, en te gehoorzaamen in alles, wat
getrouw
willen blijven,
dezelve mogt onderneemen. Voorts was hij van oordeel, dat
men zijne Majefieit,
Majefteit, door zagte middelen, tOt
tot andere gedachten moest zoeken te brengen. Vrugteloos waren dus alle de
middelen, welke de Edelen aanwendden, om hem in hunne
belangen over te haaIen.
haaien. Vergeefsch W:lS
was ook de raad van
Oranje, met opzigt tot de aannaande
aanfiaande ongevallen, zeggende,
dat hij de brug zoude zIjn, over welken de Spa1Jjaarden
Spanjaarden in het
kmd :'OI!1len
;oz!lkn koomm,
/Jr;hter zie
zig weder afbreeke,..
land
koolnm, en dien ,,,hter
nfbreekm•
Men
.Men
j
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Men verhaalt, dat i G M 0 N D, bij deze gelegenheid, :l:m Ortmje zoude gezegd hebben: Goeden
Goedm nacht, Prins zonder
zQnller goedegoede.
ren; en dat deze daarop ten antwoord gaf: Goeden nacht,
Graaf
Gragf z011der
zonder hoofd; welke beide gezegden,
liezegden, door de uitkomst.
uitkomst,
bevestigd zijn. Als eene eerfl:e aanleiding, ter vervullinge van
deze beide voorfpellingen. kwam de Hertog van A L V .A, in
't Jaar 1567.
1567, Illet
met een groote Krijgsrnagt
Kl'ijgsmagt,, in de Nederlanden.
Prins WIL L E M Ytm
W YK
vtm Oranje, Graaf L 0 D 1i: IV
Y K Yan
van NosNas.
Jàu,
fàu, de Graaven v A N BE
B 1: R GEN, HOOG
H OOG S TRA
T R .A AT 1t
K N, B R EDER 0 DE.
DE, en andere Grooten, waren, bij tijds.
tijds, Buiten
buiten
's Lands gewee ken. Doch de ongelukkige Graaven van EG'
.E GM 0 D en HOOR
HO 0 R NE, met nog eenige anderen, waren 'er gebleeven , en hadden hunnen Beul met fiaatfie
fl:aatfie ontvangen. Met
een
eeu geveinsd en bloedgierig hart, 'werd hun, uitwendig, veele
(jer beweezeu.
eerfte verrigtÏlIg
befiOlld inÏllbeweezen. De eerfl:e
verrigting van den Tiran belloud
de afvordering der Sleutels van Gendt> van welke Stad de
Graaf van E G M 0 N 0 Gouverneur was, en waarin Spaanfche
Spaan[che
bezetting lag. Niet lang daarna, dee.i
deeà A L V.A
V A de Graaven van
EG
M 0 N D en HOOR
HO 0 R NE, door zijnen Zoon FE
R D IN AB D,
EGMOND
FERDI'NAND,
op het Kasteel van de Graaven
B U R G,
G. termaalGraa ven van K u I L EN
E NB
ter maal·
tijd nodigen; doch,
doch. naa den maaltijd.
maalt ijd, met hunne meest~ bedienden, gevangen neemen , en, onder het geleide vaPi 3000 SolSol.
daaten , naar het Kasteel van Gendt voeren, alwaar zij, zongelijk ook
der eenigen toegang, bewaard werden. Zij verzogten •,gelijk
ooit
uitgewee!ten Heeren, uit kragt Jer
Ridde uitgeweeTten
der voorregten van de Rid·
nies, voor een algemeen Kltpittel
ders van het Gulden Vlies,
Klipittel van hunne Orde, te regt gefield
gelleld te mggen worden; doch dit werd bUIl
bUil
geweigerd. Alle de diellfl:en,
dienfien, welke zij aan F I LIl' S, en zijzij.
nen Vader Keizer KAR
EL, beweezen hadden, kwamen..nuRiet
KAREL,
kwametl.nulHet
meer in aanmerking; zo min als
al& hunne ijver voor den RoomRoom·
fchen Godsdienst. Spoedig werd hun Proces opgemaakt. De
befchuldigingen tegen LAM 0 R A AL, Graaf van EgmOfJd,
Egmond,
beftonocll1
befl:ondclIl in 88, en tegen F I LIP s, Graaf van Hoorne in
63 Artikelen. BIoote
Bloote achterdocht en louter vermoeden werd
thans voor waarheid te boek geflaagen. Op den rq van de
maand Januarij,
januarij. des Jaars I586,
1586, had de Procureur van den
Graave van l!.
11; 0 N D , aan den Hertog van IJ.
A L V A aangebooden
1t G
G:U;
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"HIfi )

een
eelt fmeekfchrift,
fineekfchrift, waar van het
net Extraél:.
Extraét. met de Apostille van
dezen Inhoud was:
f01Jde willen, achterhaald zijn
" Ende dat hij gheenfins en fO\lde
" van aan uwer ExcelI. de voorfz.
voor[z. Requesten geaddresfeert
" gaande àan zijn M. geprefenteert
geprefemeert te hebben, dan als aan
..
" een Ridder van dezelve ordre bij
hij zijn M. ghecommÏtteert,
ghecommitteert.
niemam anders) de voorfz.
voor[z. Graave
" voor
yoor den welken (ende niemant
" moet gefield worden te rechten en geadmiteeft lOt
tot zijn on'
onfelue Heer Graaue is notoirlijk een
"n fchuld. mids dien de felne
" llidder van de feluer
felner ordre. fonder
f<lI1cler dat hem het fdue can
#,
ver11:eeken worden bij eenighe al'"
ap.
" benomen oft hij daer af verileeken
" pointemente:=,
pointement€:=, geleijc men heeft gezogt te doene bij date van
de[er maant''.
"t, den XX defer
maant" •
..
Aél:en feden toegecomen des bebe"
Jo GeleiJc de Exempelen en
eu Aéten
" weijfinge en vercleerillgen
vercleeringen geeuell
geeuen als van den Heeren van
" Nieu Casteel , ~ontaga, Descampes , de la
Ia Roche, Nolin
" van den
~racie van Romen, van Gruijthuizen van RaUCll"
Rauendea Grade
fiein, Desqullrdes,
Desquerdes, de Rijsborch de Holtbordijll
Holtoordijn en meer an" fieill,
" d~ren,
~ren, dewelke :Illegader
allegader wefende
werende Heeren van de Ordre, en
,t
befchuldi,gd gedraagen te hebben.
hebben, de waapenen tegen heure
.. befchul~d
n
Overften •, eBde
,., Overfren
eNde legen het Land,
Land. en andere desgelijke faa"
faa,tn ken, en hebben nochthans niet aangetast noch gehandeld gege"
clan voor die Collegie van der felner
feluer Ordre; foo dat
" weest, dan
'0
" men gooit
\looit heeft gepfOcedeert,
geprocedeert , of doen procedeeren tegen
.,
eenig Ridder, van de Orxlre anderfins. Ten ware immer dat
d:lt
" etnig
yonnisfe nu
",., hij eerst bit
bil vonnisfe
vau den Hoofden en Ridders van
Van per
" Orore.
Oràre. ware afgefteld
afgeftel.d van fijne Eere en geweerd uit de.
" Ordre",
Ordre".
" Ende al Wier
waer 't (!tt
dtt alle het geene deg
des vDorfchrevea
voorfchreveR nu
" ceifeercie,
CClifeerde, -eR
'CD dat de voorfz. Heer Graue, uiet
niet en ware een
,. Ridder van de Ordre, nochthans en foude hij , volgens de
" Privi egien van Brabant. ende de Comra8:eu
Cvntr:ldeu bij fijner Maje.
" fteit
!leit be[wooren.
befwooren, voor
yoor geen alldere
aDd~re Jufiiea konnen getrokkea
Recluers van
V:lll Brabant, al·
:11·
" worden, dan voor de Ordinaris Rechters
.,
Graaue is woow:nde
woonende en B:l4lnderheer,
IJ daar de voot[z.
voorfz. Heere Grallue
B~nderheer,
., al
waar ook zijn
.'
alwaar
djn perfoon aangetast
aIInget:lst ende geh<luden
gehouden i~
is geweest,
geweest.
Extradeo v:m
van den fellUn
fel gen Tra8:aaten,
Tradaaten , hier
"H als blijkt bij de Extraéten
.,
Privile~ien
Contraél:en oock
" aen gehegt, volgende welke
welk~ Pri
vileji;ien en Contraden
ooek
"') geen
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" geen perfoon aldaar ghehouden oft ge~ng.en en magb.
magh ver",
#' voert word.m
word~n noch uit den felllen
feluen lauden g,etrokken.
getrokken. Midi
" den weleken foo verfeukt de voorfz. Remonarant
RemPtJarallt in Jllc;ler
.alder
I
ootmoer
dat
alle
misverfiandt
te
verbeuden
•
uwe
Excel.'
ootmoet
om
misveraandt
verbenden
'
Jemie llUer
huer wil vercleeren ende doen
do,en bIijcken
blijchn oft zij is voor"~, Jentie
" fien
ficn van ghenoegfamer commisl1en
commisllen van zijner Majefteit
Mujefteit ,I roe"n rende de [aecken
tie voorfz. Ordre. In welke gevalIe
faeckell van de
gevalle bij
" verfellck
verfeu ck dat uwe Excellentj~
Excellel1ti~ hem
bem wil handelen nae de StamStatu.. ten ende Orrlonnancien
Ordonnancien van de Ordre
Ordre,I volgens de verbinteverbillte"Y' nisfe ell rede
rerle die fij aen derzeluer Ordre fchuldig
[chuldig is, ende in
iu
," defe procedeeren bij aduijfe,
."
aduijre. van de Ridderen van dezelue
,,,
," fonder ander toetelaaten. Ende in fa
fo verre uwe Excellencie
fij heur wil verdraghen van hem
,. niet gecommitteert en is, dat !ij
" te onderwinden aft
oft kenllisfe
kennisfe te ileelneli
neelnea vlln
VAn den feijten aft
" faeken des voorfz. Graauen [Otter
totter tijd toe, daerin anders fal
" wefen voorfien, volgenden den feluen Statuten, eft
Gft bij ge" breecken van dien fouden den Suppliant benoooidn weren
., te protestesteeren van nulliteijt. BWdeDde
Birldeade uwe ExceJl.
ExcelI. niet
" 2nders
anders dan uit goede te wiJlen neemen
neem en , defe verthooningh,
venhooningh,
"SJ verfeuk, protestatie gemerkt hij anderfints ,• Diet'
niet· en foude
[oude
" kunnen bewaaren de rechten
rech ten ende voordeeleij
voordeelell den voorfz.
" Heere Graaue zijnen meest~r competeerende , noch zijne las" te voldoen".
De Apostille
di-t zo billijk en
Apostille,I op dit
~n rechtmatig Request, luidde aldus:
" Zijn Exc. feit en verkleert; dat. {ij van dteren
dtefen faeke ken" nisfe heeft ghenomen ende Iieemc
Iieemt Mj
bij commisfie van zijnde,
" Majefieit,
Majeaeit, als Ouerheer van defe
dere Landen van herwaards ouer,
ouer •
" ende niet als hooft
booft van der Ordre van den Gulden Vliet, fee
re. En daerom daerin fal voortvaren gelijk vercleel't
vercleel'l is hij
"" ie
tie ade
aéle ende vonnis!etz
yonnis[m die
di~ fijn Ex
Exc.
•• daer iN
in !tuft
lteeft gegeeu~1J
gegeeue1J ,~
" ende fal den vertbool1der
verthoouder heD
hem verwijden van op dit punct
" meer Requesten overgeuen. ~aen) te Brus(~1 den 27 Jan.
" IS!8,
I5118, oodt:rtekend Mesdllch".
Mesdllû/'.
Zonder ons
te houde,Q
on5 op re
houde,u mer
met alle de !lukken
llukken vUl
van dit wljdwtjdloopig Proces
Proces,I zullen wij alleenlijk hier La:n"n
Laln.. n voLglUl
vo~en:: J.
1. Het
"onnis van
valt E<;1IZ01id.
yan den GrN4ye
Grlltlye YOIt
EIj1lZ01UJ. !J.
2. Ectfig~
Ee"ige flttkun
ftttkun flit
uit
.esl.e!ft v~"(JfJtJII()(Jrtiif1g.
ye,.autw()(mling. 3. Zijnm Britf a6n Jen Koning.
nll
Pf
tul
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h(;11! zijne Sentmtle
Senuntie was ,'o(!r/ieleeZ?lI.
l'UOr{;elee1;<?'lI.
Dewijl deze
na dat hem
fiukken niet algemeen bekend zijn, zullen wij dezelve letterlijk
ilukken
overneemClT. Het
Hel Pormis
I70rmis was van cl~zen
dezen Inhoud;
overneemen.
bij de Exc. des Hertogen van Alua, Marcgraaue
" Gefien hij
Coria. Stadhouder Gouverneur en Capiteirl
Capireirl Generael
Generaal
, , van Coda.
allfen Heer ouer zijne Nederlanden. Het
.., voor den Coninck oofen
" roces crimineel des Procureurs Gencrnels
.
Genernels van zijnder Maje.
Male.
P
J'
,. fieit aanleggers. tegen de Gra\1e
Gratle van Egmond, Princè van
"J' Gauere,
Gallere, gevangene en verweerdere. GefJen
Gefien insgelijcx de in~
formaticn ghedaen bij den vonrfz.
voorfz. Procureur Generael mewm
",. formatiell
mettau
Inftrllll1enten bij hem overgegeuen.
overgegeuen,
Schriftuure ende Infinlmenten
" fiukken
Ilukken schrif(lJure
~,

bekent(?nisfcfl des voorfz. geuangenen
gennngenen met zijn
" mldsgaders
midsgaders de hekentenisfcil
Illilrumenten en Schrif·
verannvoordinghe eenfamentJijck
eenfamentlijck de Inflmmemen
" verantwoordinghe
., muren lOt
.'
tot zijnder ontlastinge van zijnen wegen overgegeuen.
Gt>fien oock fijn famen
fa men uitten feluen
felllcn Procesfen
Proces fen fpl'uijtende,
fpruijtende,
J," Gefiell
($
" van gecommitteert te hebben Crimen llIefàe
Joc/ae MajeJlatis &
nbdlioflis, favorisceerende ende wefende van den verbonden
"JJ f'ebtlliof1is,
conjur~lie des Prince
'0" en de onbehoorlicken conjuratie
Prinee van Orangen en
zijll
" de andere Heeren der Nederlanden, hebbende ooc', in zijl4
befchm ende favegarde
f.wegarde genomen de verplichte Edelen van den
"JO befchut
fijne quade dienfien
In fijn
Gou",, verbonden, ende
endQ Î1jne
dienllen ghedaen in
Î1/n Cou.
l'
vernel11em van Vlaenderen , aellgaende onfen heiligen Kernen
j' vernement
Kerften
beid uldigillge vall dien teghen de Sectaris.
Settaris.
" geloue, ende de be!i:huldigillge
f~ll, oproerigh ende wederrpannigh
wederfpannigh der heilige Catholijcke
" fén,
J. Roomfche Kerken ende .zijner
M~jd!eit,
.'
zijner lV1~jefteit.
Gemerct daerenSoo heeft fijn Exc. op
" bouen:lalle de gelegenheid der faeke. Soa
u alles rijpdijc ghelet, hebbend.r
hebbende' met die van den Raade ne.
ne •
h
..
vercleert , dat de voorfz. Procureur GeGi!u vens hem wefende vercleert,
cont/uilen,• vercleeren.
~, nerlal
ner:lal behoort te optineeren in fijne contiuilen
daerom, dat de voorfz.
voorfl'l. Graue
Grane heeft gecommitteert
gecommltteert het
" de, dael'om,
.. crijm van ghequesrer
overfnlx
ghequester Majefleit ende over
-fulx fal worden
gheexcuteert metten fweerde.n,
fwet!rde-n, en fijn hooN:!
hootä ghefield
.. gheexcuceen
ghefteld in 't
opel1oaer om hooge om VIIn elcelc ghefJen
ghefien te
te worden, alwael'
" openoaer
alwaer
fiil blijven tot bij zijn Exc. andtrs
and:rs 1àl worden gheordi.
" het fi11
tot exemplaire [haffen
firalfen van den misdaden des
" neen, en dat tot
Granen, heueiende
beuelende dat niemantzo
niemsmz0 co
ene zij.
zij J van
I ' voorfz. Grauen,
coene
"\' t relue
felue aftel1eemcn
afteneemcn op ten hali, ende alle
all~ ende
cnde elcker
clcker l:!jner
<:!j ner
., goederen reurcDde
rechten, actien,
grono.
reurcllde ende 'Ollreurcnoe
onreurende 1f Techten
atÇlen. grolIlo
j
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" àen,
den, ":10
Y:ln wat !:amure
!:at'.lure en qU:lliteit, die ooek zIjn,
zijn, ooek
benonden moghen worden, tor
tor behoef I'an
van
" wa er die zijn, of beuonden
den Fiscus en COlJninclijcke
Kn~m!r verbeurt. Wele VOllnis.
COll11inclijcke Kn:1JCr
Vonnis.
f;; is ghegc11cn
ghegc~Ien bij zijn Exc. den 4 Judj
]unij 1568,
r56g. ende bij den
:: [~
" Hertvghc
Henvghc gercekcnu
get<:ekcnu ende toegezegeld
roegezegeld , ende dat open ghc.
ghcS~c·
prefeIlde in den Raed bij den SlèC'
" daen hebbende in zijnder prefentie
" retaris
retari~ Practo geleeren"
geleefen" •
HN
b;;helzende eenige uittrekzeIs
Vc:rantHet tweede, behelzende
uittrekzeJs uit de Ve:r:lnt.
woording van den Graave van EG M 0 N D,
D) liep over de volgenvolgen.
Raad "an
van Financie
Fit/ancie,, en ge'zdmen
ge'zt!imen
de onderwerpen, I. om den Raar!
Raad te voegen
~Ioegen in den Raad Van
van Staalen.
ztlamenStaaten. 2. De zaamenkomst der Edelen
Edelm u
te Hoogflraatel1.
HoofJftraalm. 3. De J7ergadering
J7ergarlering Ie
te
Dl/ffel.
Duffe/·
In het eerlte
eerfie werd gezegd: "Seit de voorfcf(!uen
voorfcreuen Graue,
d:!t men tot graoten
grooten ongelijeke
ongeIijcke hun [ollkt
fo~kt te fll[peé1ecren
fufpeél:ecren van
" dat
.,
Maje!1eit, dewelck hij nooijt ghe" Confperatie tegen
regen zijne Majefieic,
" feijt heeft, foo
fao ooek de Procurcur
Procureur Generaal niet
nice en alleftijt van conÎpiratic
confpiratÏ(! cl1de
voorfz. Graue
" geert eenich fèijt
clJde eall
ean de voorÎz.
..
boe oft waerom
wa erom de VOOrrl..
voorfr.. Procureur, hem
" niet begrijpen hoe
" vei
vel voorden, zul!;e
zulke woorden [('ger.
t<'ber; hem te ghebruijckell".
ghebruijckeu".
" Want hij en heeft in den medr
medt vall
van Seaten
Staten nkt gepropo" neen,
neerr, dat de lileken
tÏleken van de Financien •, aJdaer
aldaer behoorden beo
" kent te wefen, dan tot goeder meijningen
mciiningen en tot meerder
" dienst van zijnder Majefieit.
Majefieit, want fonder den Staet v~,n
v:·n de
cost men niet
",) Finanden te weeten , en cast
ui et vastelijek
vastelijck fluiten in
" den Raedt van Staeten , ja als men de fueken
inucll
fàeken wilde inliell
dienf1:en van zijnre M. foo en foudc
foude men nicr
niet
" ten meesten dienften
J,
I, van el:n
een kunnen ghefcheijden, de affaire
affilire van den Raeden yall
van
"l' Staeten
Smeten en van de Financien.
reer ~lJ[llrd,
~bfllrd, dat de voorrz.
voorfz. Graue door [ulcen
fulccn
" Wefende te feer
.,
gefoeht zijn hallt
haut te leggen op'
op 'tt gele,
geit,
" middel fouden hebben gefocht
t'zi:nen appetijt
appedJt te dienen, nadien fulke hande" om daermede t'zi:ncn
.. HIJgen,
Hngen, als zijnder qualiteijc
qualiteijt nict
nier genoeg gelijckende, van'
J' hem
noijt
noije is gefocht,
gefoche, noch in eenighe zijner aaien oijt
ouden geweese".
geweest".
benouden
" ben
beuonden word
wordcg,
faI oock
Doek niet bellonden
el: , dat de voorfdueuen
voorfcRreuen
" En fal
hebbell wiJlen
allaaten den Secreten Raadt, maar ter
wiJltn aflaaten
"ft Graue' hebben
i'
i ' Contrarien
Comrariell heeft
heef! wel geproponeen
geproponcerc ende gheruden
ghmden zijnder MaMa·
P 5
" jeje.

tS4
~s+

EGMOND. C
Ltlm()raal GrlZ4f
G"(J~f 'Van)
van)
( LtltIIDrlzlZ1

jelleir in Spanjeo,
jelleit
Span jen , dat, die van den Secreten Rade ende Financien behoorden gheveugd te worden als asfesfèurs
asfesièurs totten
Rade van Staaten •I na dat de gelegeIlheid
gelegeftheid der faeken dat foufOllden verheijsfen."
,.
fao in 't kwaade bedieden alle
Ulen foo
" Ende voorwaer fond
foud men
Conûderatien ende voor1h~en,
voornl~en, die men doet ia een
eenen
en
" hoede Confideratieu
dnncken ende aduijs om den
" Raeèt bij manieren van goed duneken
" dienst van de Prince ende wtluaert
..
weillaert van dea
deu Landen. wie fal
w@fcn te vinden, die voocdaene
vOQrdaene in den Raedt fal derren
" der Wl!!fcn
~, opene zijn vrijcncleu
vrijcl1eleu end<!
ende dat ten
len -dienst
Maje~
dienst van zijnder Maje.,
" fleit vercleeren."
vereleeren."
" Aengaellde
Gr:lUe van
Aengaende Hoogfiraeten •, wel is waer, dat de Graue
" Swartzenborch
Swarrzenboreh welènde
weCende in de Nederlanden, heeft meer dan
Gral1e,
" eens bij zijne brieuen verzocht, aen den voorfchr. GraLle,
eomlill hJefoek.en,
~efoek,en, eer hij weder naer
" dat hij hem foude wille comen
., Duitschland
Duitsehlsud keerden, mids
mias welcke defelue Graue hem heeft
.'
.,
'Wil Wiet. "Im
van Me"youwe
Mevrouwe de
ot geuonden te Hoogl1:raaten,
Hoognraaten, bij
hij 'WIl
"J' llertoginne
Hertoginne "tin
)!fm Parllut
voorfehr. Graue eerst
Parflu~ dewelcke de voorfchr.
" waedcoude,
waerfcoude. dwelc ghebeurden thien of tweelf dagen eer
" de Reqlleste
Requeste der Edelen wen ouergegenen:'
ouergegeuen."
ghe·
gehandeld, dan goede dere
" Maer daer en werd niet gehandeld.
ciere gheHeefe van Brederode en was doen al daer
" mackt, ende den Heere
voorfeItreuen Grauen oock
ooek noijt
.' niet,
niet. van den welcke de voorfchreuen
" gehoord heeft, van dat hie met eenige andere verwanten wil.
prefenteeren eene Reqncste, boe wel fij
lij in die
J'" de comen prefenteerell
" tijden ende te voren dicwijls bij malcandertn hadden
hadJen geweest,
geweest.
" vgn
dijckagien. die fij
v~n faeken van dijekagien,
ûj te famen hadden.:'
" Wel is waer dat des anderen daei,1"S
dae~"S fmorgeus
fmorgel1s voor zijn verPrinee van Orangien, de
" tree, hen bij elkander vindende de Prince
Grllaue van Hoorne , de Murcgraue
Muregraue van
" GrGaue
vun den Bergen de Graue
HogO:raaten de Graue van Egmont.
Egmont,
van Megen, de Graue van Hogfiraaten
" v:tn
diuifeeren
dar de
"ten
Jt
"t'en van de defdue Heeren in 't
dilliteeren feijden dut
EdeUie.
"ti Heere van Brederode en eenige andere Heeren ende Edellie.
" den hadden Requeste aan haere hoochheijt ouertegeeuen,
Inql1ifitie ende Ptacaaten,
Plaeaaten, dat fij
ûj hen ten diell
" aengaende de Il1quifitie
eiinde binnen X dagen foude vinden te Urusfel."
Brusfd."
" eijnde
" Waer op de voorfchreuen Gnlle
g:lulijck beGrQue feijde dat dit glulijck
beo
" diet [oud\;!
wordell bij zijne M., en dat hij nieDlant
niemant van fijn
lijn
J,
foude;: worden
,
" vriende
vriend"
.,
"
JI
"
,.
"

WMOND. (U1mor4I1t GrIm: 'Vtm)
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,. vriende naden
raaden van dat gezelfchap te
welèn, ofdaer
toe kent
kem
re welàt.
daet coe

" te voegen, en dat hij keure HQrJCkhtijl
HQ"kh,ijt ties
jes {lJfItie
,,,Iverte'.
foutJe arJvértu"
"
"
"
",.

,.en, fQ
fo haest bij
hij te Brusfel foude komen (dewele ooek
fdjr'n,
ooek: (djMé'gen) dewelck oock
ooek de Graue gecomen
gecomel1
de de Graue
Grnue van Mf:'gen)
wefende te Brusfel des aenderen daegs heeft gedaen,
~edaen, geliic
die van den Raet van Staere
Staete wel weten, zo hij OOC!t
Doe!, meent
dat de Gnue
Graue van
vall Megeu ghedaen beeft."
dal bij
hij te Duffel. heeft ghewees~
ghewees!
"Seit verder den Graue, da[
Hercogillne van Parmt
" bij last ende beuel van Mevrouwe de Hertoginne
Parm.
Hoocheit, die eerSJ
,./' Regente,
Regeme, met een Inftruélie
Inil:ruêtie van baer
haer lIaacheit.
eersJ
" was voor de Vergaderingh, die men ghehouden
gbehouden foude hebben
heeft nae' geuolgt,
fander die
" te St. Truijen ,• dewelc hij beeft
geuoll;tt, [onder
IJ
gaen. gelijc blijkt bij der PropoÎltiell
Prapofitien
" eenigzints te buiten te gaen,
Inllruc·
" ~efehreuen
~efchreuen bij zijn eigen hant,
hant. conform de voorfcr. Infiruc'
vau de gheconfedereerde geoock bij der antwoorde van
" tie en ooek
Regente, Qock
oock fa
" gellen de Regeme,
fo vandt hem aldaer de Prinee
Prince van
.,
benel van haere Hoocheijt.
Hoacheijt. maer de Sraue
Graue van
•• Orangien bij beuel
duer niet, 111
fa in 't voorfehreuen
",. Hoorne was daer
al fiaet
flaet het fo
voorfchreuen Ar" ticule."
Graave v A!Ir
A N :E G M 0 N ti.
P, aan den Koning
De Brief vnn den Graav~
g.efchreeve:I. na dat 'hem
gefchreeve:J.
bern zijn VOllllis
Vonnis was voorgeleezen,
voorgeleezen. was
begreepen in deeze bewoor.diugen.
bewoordiggen.
l>egreepen

" H EER E.
Ick heb defen
dereo morgenfiont verfiaen
verllaen het Vonnisfe
Vonnis[e deweleke
dewelcke
" lek
Majelleit belieft heefe
heef. teghen mij te
re doen geuen, ende
,. uwer Majefieit
Jo hoe wel mijne meijninghe noijt en is geweesl
geweest van eijt te trac..
teeren , oft
ofe te doen tegen
Majelleic,
,. ceeren.
ttgen den dienst van dijnre Majefteit,
,.
onft] w41erachtige
CatbaliCche Religie.
Religie, nochn thegeu
thegen onfd
waerachtige oude en Catbolifche
neeme iele
ick in pacientie 't gene mijne gllenadigen
ghenadigen Gode
" thans neerne
GcJdc
ot belieft mij toe te fenden. Ende fao verre kk
.'
iek denrende
deurende deedee·
" fe troubelen
trouhelen djt gheraeden oft
of[ toegelaten hebbe, dat anders
fchijlle, 't
'e [elne
ghebeurt met een oprechte en goede
",t fchijne,
felue is altijt ghebeurc
"intentie
dien!1:en Gods ende van uwer Majelleit, ende
" inteutie ten dienfien
noodz:.1akiijeheid des tijds, mids welcen
weleen ick
iek ·uwer
'uwer Ma.
Ma..
" om de noodzaakiijclleid
" jelleijt
jefieijt bidden mi; 't
'[ felue
felne te vergeuen, ende met mijner ar,. mer Huis\"rouwe,
Huls\'rouwe, Killderen
en Dienaaren medelijden te hebKinderen cn
" ben
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., ben en indachtig houdende mijne voorledenen dienl1:en, op
"" wdck
weick hoope iele
iek mij gae bellelen
beuelen in dèr
clèr barmhertichheijt
V]unij
bereet om te fierven
l1:erven defen V
}unij 1568."
" Gods. Te Brusfel hereet
Onderllond )
( Onderfiond
Egmondt",
" Lamoraal Graue van Egmondt".

Deez!;!
Deez~ en meer andere fiukken, vind men, in een Boek in
8°. gedrukt in de maand September van het Jnar I5~g, tot
On/chutt van mijn
tijtel
tijtcl voerende: de Bcwijjinge
BewijJinge van de Onfchu/t
Philips, Bc;enreheere
Br;enreheere van MrJntmorencij,
Montmorencij, Craue
Ileere PhiliPs,
lIeere
Graue van
HOOJ'ne
Hoorne enz.
Tt'gens de bedrJeg!ijcke
onbehoorlijcke oenTegens
hedrjeglijcke gevangeneeminge
gevfJngeneeminge ,.onhehoorlijcke
aenol1recht1'tlerdige rechtuorderinghe, "afiche
vaf/che hetichtinbetichtinhoudittghe, ol1recht1'(Jerdige
ongoddelijcke vonnisfen
vonnisftn ende tijrannifche
ten
ge, Ol1goddelijcke
tljrannifche executie tfln
groGteil
grootell ongefijcke
ongelijcke daedlijckm
daedlijclun om
ae1l fijn per/oon
perfoon ghedaen ; groot,
bij!aagen,, of Authentike
met de bijlaagen
Amhentike Stukken, 675 pag. Het Exemplaar, welk i~ thans voor mij heb, heeft wel eer behoord
r.~ll den vcrmaatden
G ERA
R DUS n R A N D T,
vermaatden Historiefchrijver GE
R AR
nlm uitwijzen van deszelfs handtekening en daar in gedaane
(orr~étie.
CO!T?étie.

1\1en zal zig niet verwonderen, dat het hoven gemelde Van.
Von1\len
ondernis, tegen den GrIlaf,
Graaf, met de eigen hand des Konings onder.
diell
oudl1e Zoon van dien
tetkend was, als men nagaat. dat de oudile
Graaf, na dat zijn Vader op 't Moordfchavot gefnellveld
gefneuveld was,
verklaard
Spoanfche Koning aan den Hertog van
verkldard heeft, dat de Spaanfche
A L V A Koff\:ts
Koff<.:rs vol blank papier, ondertekènd met zijne hand, haclt
harlt
lllcdegcgeven. en
cn dat hij, op een dezer biaden,
bladcn, het Vonnis
llJcdegcgeven,
had do<.:n
hlld
do<:n fchrijven.
Men verhaalt, dat, wanneer de Gemalin van den Graave den
Hertog kwam verzoeken~
verzoeken, om het ontilag van haaren Gemaal,
en hem te voet viel. die wreedaart , zonder eenige ontzetting,
omzetting,
een aanzienlijke Vromv
VWa\v zig voor
kon zien, niet alleen
aBeen dat zo ecn
hem vernederdc.
met haar dreef,
vernederde, maar daarenboven den fpot llIet
mlfllr te vrede tioude hOitdell
hOildeu;; haal'
zegger.de:
" d,]! zij zig m411r
zcgger,de: "d,]t
"

fl1{m

XIll.D~
Xlll.D~

-pl..In.
-pI.lll.

SABINIA VAN DF..yEREN.VER7~EKT
DP;UEREN,VER7,oEKT nu DEN HERTOG VAN
VAN ALBA
PARDON VOOR HAAl/.'
GEMAAL, DE GRAAYE vANEGM.OND.
vANEGMOND.
HAAR' GEMAAL.

EGMOND. (Lamoraal Gr.'1l7f
Graaf "'tm)
'vtm)
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" man Jlond
flond morgen uittegaan".
aIlerl\laar dit uitgaan was aller·
uittegofJn". l\!aar
rampzaligst.
Men zegt
d:H EG
M 0 N D, toen hij reeds op het Schavot
Z()gt dat
Jó: G MaN
was. zig nog vleide met de hoop op genade. Toen, egter,
R
0 ~i ERa,
ER 0, het hoofd in de {chouders
fchouders haaien
de , hem re
ROM
haalcnde,
te kennen
gaf. dat 'er geene genade overfchoot, knielde hij manmoedig
neder,
rp,nn,
Jlis[chop van 'l'p,nn,
neder. en [prak,
fprak, onderficund
onderlleund door den Jli,fchop
zijn Gebed, kuste
dOJr dcn
den
kusre een zilveren Kruisbeeld, hem do"r
Eisfchop toegereilu,
roegereilu , en omving
ontving den jongll:en
jongften flag,
nag, na 't uitroepen van, HE ER, in uwe handen beveele ik mijmn
mijnm geest!
E G MaN
M 0 N D eerst, en daarna de Graaf v A N H
OOR
OlltHO
0 R N E onthalsd zijnde, werden de hoofden, twee uuren lang, op
up fiaaken §efleld.
fjefield. Doch deze vertooning
verwoning hadr
hadt zulk eene uitwerking
uirwerldog
op de gemoederen, dat zelfs de Spûanfch~
Sptl{Jnfch~ Soldaaten hunne
traan
en niet
traanen
nier wederhouden konden. De bloedhond, in plaats
van zig daar door gevreesd te maaken. haalde zig den haat van
grooten en kleinen op den halze.
Het gantfche
ganrfche Proces van den Graave van EG M 0 Nlf D •
vindt men achter ilet eerfl:e deel van LEe L E R c,
Gefchiedenisfe der Nederlanden. Zie oock BBO0 &Po
en HOOFT.

E G M 0 N D.
D, (J u S T U S V A N) een geestig Schilder, gebODren te Leiden, in het Jaar J602. Het grootfie
grootlle gedeelte van
zijn Leven heeft hij in Frankrijk doorgebraclH.
doorgebracht.
K.E N, I Deel.
Zie HOU BRA A KEN,

EGMOND, (THEODORUS
(TfIEODORUS VAN) was de Opfieller van
eene
AmJlei·
cene Latijnfche Spraakkonst, of Grammatica rI die te AmJlel·
iam)
in
het
Jaar
1580,
gedrukt
is.
dam,

Zie V
v A L. A N D.

EG
M 0 N D, (N
IC 0 L A A S V
A N) geboortig van Egmond:
EGMOND,
(NICOLAAS
VAN)
Egmond:,,
was een
etn /(armeliler
f(armeliler Monnik, en Leeraar in de Godgeleerdheid
te LOlYcll.
Lnwen. :Met
Met Äx RA. ~L
~l [)
\]$
s heeft hij verfcheidene
verfcheidcue man!
maaIen
en
~~

..
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EIERLAND, EIKENSTEIN,
EIKENSTEIN , enz.

ltcredentwist,
~eredentwist, over zaaken van Religie.
Jaar 15'11.
15'2.I.

Hij le~fde nog in h\!t
het

E IB J!!.
E R. Ij
GEN,
EN, in Gelde,rlanJ,
Celd~daml, onder de Heerlijkheid BorkeIfJ.
d!lar, aan de grenzen van MunjlerMunflerItl. twee uuren gaans van daar,
land. De Gereformeerde Kerk in dit Steedje word door één
Predikant bediend. De Huizen van Eibergen, en andere Dorplaat zen •, in dezen oord,
oord. hebben,
hebben. ter
tcr \"edcrzijwederzijpen en open plaatzen
tie, ecn
een goot of grep, in welke men gewoon is, Koemist en
cie,
andere vuiligheid te werpen, waar van men, in het voorjaar,
zlg btdit!llt.
bE;dk:nt. om de Landen, te mesten. Eibergen word befiierd door vier llurgemeesters.
llurgemeesrers. Ten westen van daar ligt de
13uurfchap,
Buurfehap, Oud-Eibergen.
Oud· Eibergen.
E IE
A N D, een Eiland, leggende Noord
IJ.: R L
LA
Noord·- Oostwaarts van
Texel. Waarfehijnlijk
Waarfchijnlijk heeft het dien naam ontvangen, van de
Eieren, welke de Zeemeeuwen, die zig danr
daar in menigte Olltonthouden, op f1:rand
lJOudcn,
[hand leggen.
le~gen. Voorheen was dit een klein EilandJe op zig zelve, doch is, in de Jaaren
Jaarcn 1629 en 1630, doorhet
leggen van een dijk.
dijk, over de tusCchen
tusC.:hen beiden gelegene Schorrcn, met Texel vereenigd geworden. Door dezen dijk zijn de
ren,
!:lage
laage gronden, die wel eer met de Zee gemeen waren, allengs
opgehoogd. en tot drooge Landen geworden, op welke veele
1770, trachtte men
mcn deeSchaapen geweid worden. In het Jaar 1770.
:ze 11ieuw
Ilieuw aangewoanen
aangewoilnell Landen te bedijken; doch, door een in.
.ze
inbraak van den bijna voltooijden dijk, is dit.
groote fchacie
fehade
dit, tOt
tot groore
van de aanleggers, mislukt.
EI
EIK,
K, (GERRIT
(G E R R r TJA
JANSZ.
N sz. VAN
V A N DElt)
BE 1\) was.
was, in het Jnur
Jaar
1616,
J616, Burgemeester
nur~emeester der Stadt Delft, en,
cn, in die waardigheid,
in dat zelfde Jaar, een der Leden van de zeer aanzienlijke bebeo
zending,
door èe Staaten van /loiltmd,
zending. welke; dool'
Hoilond, naar Amfletdtl11Z werd afgevaardigd, lOt
en verdellldverdefllddam
tot weering vanfcheuringe
v3nfcheurÏnge ell
heid
beid in de Kerkliike
KerkHike za!lken,
za:tken, die een merkeliji<en
merkelijk en invloed op
ÏlCi:
te. Staatsweezen hadd.::n. Op het Ltrtikel
LtrtiÀ:el van H. D E G R OOT,
zulien wij melding moeten maakell
maaken ,van
van de Redevoering, door
bem,
Vr~e dfcl!ap dier Slad
hem, bij die gelegenheid, in de Vroedfcl:ap
Stad gedaan.
~l·

EIKENSTEIN, EIKENDUlN1N.
EIKENDUlNLN.
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EIKENDVINEN,
EIK END U I N EN, een Buurt
BUUTt of Gehugt, in Holland, on.1;i2b.1C,'Jt.
D(!
De! woonillgen.
wooningen,
der 's Gravenhage, of in Haag - .1;12b.1C,'lf.
of Boerehuizen, !laan
fiaan aldaar niet bij elkander, maar hier en
daar verfpreid, omtrent een klein half uur ten
[en westen van den
del1
Haag, en een groot half uur ten oosten van LQosduinen
L(josduinen , aal)
a:111
een zeer vermaaklijl;en
vermaaklijl;ell befiraaten
befiraatell en mee
met eene dubbel
dubbelee rij ijpen
:Boomcn
bepl:lmcn rijweg.
rijweg, Uit eenige OJufiandigheden,
ollJfhmdigheden, verBoomen beplanten
meld in een oud geding,
geding. gehouden voor den Hove
Have van HIJ/HIJ/.
land, in den Jaare 1483, zoude men moeten betluiten, dat 'er
eertijds meer Huizen hebben geitaan.
gefl:aan. Ten lllinfl:en
eer,ijds
miniten is het ze·
ker, dat die van Scheveningen
Scheveningm en Eikendltinen, in alle lasten»
impofiden en ollltlagen,
omflugen, welke over den Haag, en Haag·
Haag. Am.
impofitien
bacllt
omgetlagcn l een derde, en die van den
dcn Haa~
hacltt werden omgetlagcn,
twee derden moesten draa~en;
dr:la~en; als mede dat de Dorpen van den
lIaflg, SChe1!eninger.
en Eikenduinen , jlondcn
geme,':J wa.
lIatlg,
Sclte~'eninge'l! eu
flonden en gemet':J
t'm onder een Bailjuw[chap
"V:;arl1ir dan
d:ltl ver1'm
Bni/jllw[chap en Schependom, "Vaal'uit
Ei!.:enduinen, ten dien djde,
tijde, een Dorp ge.
der zeker is, dat Eikendllinen,
weest is: en zo werd het ook genaamd, in het Jaar 1571.
Volgens een Schepen-kennis, van den 9 Maij 1'(;4,
1~·';4: had het
toen zijn eigen Koom· M~len. Volgens Ql10hier van 1632,
J 632 ,
was het getal der Huizen aldaar 37, en de
dc Bouw- en IVeiWeibehalven de Tienden, In
landen !543 Morgen
Morgeu 563 Roeden, beha/ven
het Jaar 1660, telde mt:n
m~ te Eikenduinen en half LoosduineJI.
Loosduilleli,
I92 bewoonde Huizen.
192
Dit Dorp was reeds bekend, in het Jaar 1::66.
I!J66. In eellel!
e~neIi
LatijIllèhen brief van dat Jaar, gegeeven door Vrouw J\1.\
Latijlllèhen
M.~ G 'r
TEL
E L D, als fond:mice
fondatrice van
v:m de Abdij aldaar, wordt het
h~t ge·
ge.
naamd Ecenduil1en;
EcenduÎl1en; welke naam afkoml1ig
afkom!l:ig fchijnt te zijn vau
de Eken of Eiken Boomen.
Boomen, die aldaar in de Duimn
Duinen groeiden. Want het is bekend, dat in overoude tijden,
tijden. deeze
d~eze geheele
bel10lldt uit Wildernisfen
WiIdernisfen en Eosl:':haadjen,
}l~ele oord beilondt
Bosl~haadjen, welke
zeden uitgeroeid en de Duinen getlegt zijn. In eene Sententie
van den Have
Hove van Hol/ani,
Ho/land, gedagtekend den 5 J ulij, in het
Eikenduinen vrijheid gegeeven,
gegeeven J
Jaar 1443, werd aan die van Eikend1l.inen
m~er
om hunne Landen te mogen verdelven , zo als zij voor meer
dan honderd Jaarcn gedaan
g~aall hadden. Ook blijkt her,
het, uit opgc·
opge~
melden :Brief
Briefvan
van Vrouwe MAG TEL D. d.lt aldaar (oen
wen reeds ee,}
ce.}
Kil-

J24°

END
E N.
r.EIK
I KEN
D U I N r.

------------------.

Kapel genaan heeft, Dit geert eenigen grond om vast te adlen, dal
dat Eikenduinen
Eikendttinen ouder is dan 'sGraver.hage.
'sGraver.hoge.
De Kapel was gc,':ijd
gewijd :lau
aan de Maagd 1\1
~J A RI
R I 1\,
A, als Patrones'
3 ~6, tot een Parocilie Kerk
fe, en werd, reeds in het Jaar J13~6,
verheevUl;
verheevcn; doch, zo als nog heden, uit de ovcrgelJleeven
overgebleeven
fondamenten, is afterJcemen,
aftc'lccmen, was zij van geen gruote oudheid.
De kundige Sch;'ijver
Ncderkmd(de Kerktijke
Kerkltjke Oud/ieden
Schdjver der Ncderlûlld(c.ie
Oud!iedm
zegt, op het Artikel van Delfland
Deifland,, ",
". dat
tbt decze
de~ze Kerk eertijds
" Hond onder de Parocilie Kerk van St. JtJcob,
JCJCob, in 's Graven" !lrlf,e,
(jaar de Panoor
!Irlge, .daar
Palloor der gemelde Parochie-Kerk zijne
Zijllè Ka
Ka·•.
na toe 'Zond, en dat dezelve- Panoor alleen gereg" peliaancn nu
" ti
tigd
gd was, 0111
om de' Paaseh-Commun
Paasch-Commun ie, het Sacrament des Hu",. welilks
weliJks en het Jaatfl:e
laatl1e Olijzel aan die van Eckeniuinen te be.,
di~nen." Doch de bewi;zen voor dat gezegde ontbreeken 'er.
" dit:nen."
Zeker
Zev.er is het, dal de f{,;pellmJ/Z
f{(/pellmm van Eikend?finen,
Ei!.:end0w!f/, in vroe·
vroegere tijden, een der vier
vIer Priesteren was, die de Kapel" ten
Hove
Have bedienden, en op zijne b"urt.
b"urt, als de Graaf of Graavin ten !love
Have was, het middagmaal aldaar genoot. Graaf
WIL L E '11
~ IH echter toonde,
wonde, dat zulks hem ten höogflen
~J 0 R
höogl1en
l'iICoLAI\S,
mishaagde. Want als hij, in
jn het Jaar 1326, aan 1'/1
coLA. AS,
Abt v~n 1Yliddelbu;'g,
1I1iddelvu:'g. vergunde om de Kapel te Ei:~f;lduiIlOI,
Eii!C;1duinen,
bij toel1emming van dell Bîsfchop vnn
vun Utrecht, tor een P~ro
chic-Kerk
en , en dezelve, door een zijner Kanunniken
chie-Kerk te maak
maaken,
laatCn bedienen, bepulllde
bepu!lJde hij daar nevens, dat de Kanunnik,
te laaten
~llLÎaar P,1rochiaan
die in 't vervolg aldaar
P,lrochiaan zoude wezen, zou moeten
voorr('gt , om ten Hove te eetcn;
nmaan
amaan van het voorrfgt
eeten; waarin de
Abt ook bewilligde. Naad:lt dan deezt: Kapel tot eene Parochie~ell
verheewn wr.ö, werd zij vervolgens bediend, door eell
Kerk verhCe\Tn
n:\ur
Kanunnik uit de Abtdij vun
van Mie/de/bu,"g,
Midde!/m:'g, wiens gebied.
gebied, naar
inhoud v!!n
Vtm de 1l1oerJloet
v~n gemch;c
gemd,:c giitbnef,
gii(oncf, zig uitf1:rekre,
uitfirekte, Valt
lJ.1oe1j!oet
en de Stccldam, v;cstwoards
Lane, en Voort
u'rstwoarrls tot LoesdulIc
LocsdulIe Lanc,
voort
IIho
IIlzlI "flTe
,'('ne nfze
c!ze II'::lf[,-.dmbocht
Ika{-/fmbocllt gaat. Of nu de ecrrte
eerfte I(ape1
I{apel
afgebroken en
cn În
ÎII d2rzelver p:Jats een Kerk gefticht zij, is onzeeker; m:lur
Iaatüc van een hogen Tooren voorzien is
maar dnt de laatüc
geweest, zou Fg~
llg, v~l!.
v:tl!. n te bc,,"vLzen.
bcwi:zcn. De Kerk met het
her Kerk~
Kerkhof befioegen,
befloegen, in den Ollllrl:;;,
Ol1Hr";,, de
dc groote van ros roeden,
,'olgens
\'olgens het Kaartje VUil
v~n het Jaar 1556.
In de bijgeloovige tijdm was deeze
ueeze Kerk zeer vennallrd.
t:Je
Lït

EIKENDUINEN »• EIKENSTEIN.
ErKENDUINEN
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Uit alle Oorden vloeiden de menfchen, in groote menigte,
Ei,;'enduinen te zamen, om 'cr hunnen eerbieti
eerbieL aan 't zoge~
zogete Ea'enduinen
naamde Kruis van den Zaligmaker te bewijzen.
tcr bedevaart
Volgens gebruik, moesten de zulken , die ter
Olferpenningen werd
kwamen, eenig geld offeren. Uit deeze Offerpenningen
weleer de Kapel, aan de H. Maagd gewijd, gebouwd.
Volgens Rt.!follllie
RcfDllllie van
Vlln de Staaten
Stanten van Holtatd,
Ho/Jar"' , van den 2
September 1580, werd deeze Kerk, als (!aande
(taande te nabij de Hoofdkerk v:m den Haag, afgekeurd, en bevolen, dezelve af te breebree.
ken, zonder dat de verzoeken of beloften van de Kerkmeesters
V!1l1
werdeg. De afbraak
V!1l1 Eikenduinen in aanmerking genomen werdeQ.
echter gefchiedde eerst in het volgende Jaar. De Kerkelijke
goederen, die vrij. aanzienlijk waren, werden, ten behoeve
b~hoeve
Vlln het gemeene LanJ, aangeflagen , en gefield in hande!1
hande:1 vall
van
vau
Ontvanger Generaal
G~neraal van de Ge.estelijke
den Omvanger
Ge<!stelijke goederen in H(J/Holland.
uit groote
groott moeite, om re/tind. OnderttJsfchen
Ondertllsfchen omfiondt hier uh
rcden dat die van bet Kruisgilde , en de H. Geesrmeesters
Geestmeesters dezelve
niet dan door dwang
dwallg wilden afltaan.
afllaan.
lliet
Nadat de Kerk van Eikenduinen was afgebroken, werden de
Lcdemaaten vereenigd met die van Loost/uinen,
Loosduinen , en hun het vrij
gebruik dier 'Kerk
Kerk toegefiaan.
toegefl:aan.
Schoon 'er van de Kerk en Tooren van Eileenduinen niets
anders is overgebleeven, dan eenige brokken van de fondamenfondamen~
ten, ziet men echter nog dik manIs menfchen van de nabuu'
nabllu'
rige Dorpen aldaar, als in Bedevaart, hunnen Godsdienst verrichten, kruipende op handen en voeten, rondom de puinhopen. Ook verkiezen vee
Ie ijverige Roomschgezinden,
Roomschgezinden , zo uit
veele
den Haag als daaromllreeks,
daaromfl:reeks, liever daar, dan elders begraaven
te worden.

DE
DE

II [E MER.
Befchrijvitlg van 'sGravenRIEM
ER, Be[chrijvi'Jg
hage, I Stuk. fol. I7 enz. Oudheden Vtm
VfJn
Deljiand. Staat der Nederlanden,
neljiand.
Ntder/rJnaen, XVI.
Deel.

I Ir E N S '1'
l' III
E IN,
vall
N, een oud adelijk Slot, in het Land van
E llt
/leusden, nabij het Dorp Wijk.
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EIKELENBERG. (SIMON

VAN)
VAM)

werd gebooren te AlkJó l\lilnrr
den J{i
W"nrt van het Jaar 1663; volgens het bijfchrift
onder zijn afbecldzcl,
Houbrak!?H in het Koper gebragt ,
afbeeldzei , door Houbrak~lI
4- November,
November. in het Jaar 1738. Indien
overleed hij aldaar, den 4
dit,
dit. bijfchrift waarheid fpreeke, moet hij een bekwaam Schilder
en Dichter geweest zijn. Doch hier zullen wij hem doen kenken.
Hiaorie en Oudh::idkundig
Oudh~idkundjg Schrijver, die door zij'
ken als een Hillorie
zij·
ne kunde en liefäe
liefde voor de waarheid zijnen Landgenooten grooten dienst beweezen heeft.
eerae werk, welk hij
bij in het lic!lt
lic!It gaf, in den tijd toen
Het eerlle
Schilclerkonst beoefft:nde,
beoeff~nde, en over het Alkmaarder
hij nog de Schilderkonst
Alkmaa1"der
HOltt en de Stadsw::teren het opzigt had, voerde ten Tijtel GeHOllt
van West-Friesland voor den Jai11'e
tlaante
daante en Gefteldheid Yan
jaare
tel'ens den ondergang van
het Dorp Vroone aanlVICCC, en tel/em
yon hel
flontoonellde,, dat de gemeene vertelling
1I0n eene belegering en
toonende
yertelling 'Van
yerwoest;ng VIIn
magtige Stadt, die
dle Vroone zou geheeverwoesting
Ylm eme
eene mflgtige
ten hebben,
lliet anders is dan een verdichtzei,
yerdichtze!, gedrukt te
hehhen, niet
Alkmaar in 't Jaar 1714.
l1ekend
dat de dWlalingen
dwaalingen dikmaals voor echte waarheBekend is het, dae
den worden aangenoomen,
aan genoom en, en als zodanig overgaan tot het
nagel1agt; te meer, wanneer mannen van naam de'eze dwaalin·
nageOagt;
gen voorfpreeken, en met eenigen fchijn van waarheid bekleeden. Dit vind niet alleen plaats in zaaken, den Godsdienst
betreffende, maar ook in de zulke, die alleen dienen ter nafpoobetrelfende.
ringe van de oudheid en opkomst van Landen en Steden, welverdichtzeieli
ke veeltijds duiller zijn, en dus ligt voet aan de verdichtzelelI
verfchaffen; vooral wanneer men bouwt op verouderde gevoe.
gevoez0:1dcr agt te geeven op de gronden en of dezelve vollens,
lens. zonder
doende zijn. Dus is het de pligt van beminnaars van oudheden,
niet de gevoelens van anderen, maar ook hunne eigen gronden
zeekeI' te zijn, omtrent het geen zij aanneenatefpooren, om zeeker
men of verwerpen.
De Heer EJKELl!NBERG
EIK ELI! N B ERG gaf duidelijke blijken van zijne
overtuiginge omtrent
omrrent deezen pligt, die in eenen Schrijver bonooclzaaklijk wordt vereischt. Want voorneemens zijnde,
venal noodzaaklijk
zijnde.
./lU1IIao1'
beAU11laal' en zijne Gefchiedenisfe te befchrijven, (waarvan heneden zal gefprooken worden) en daarin niets willende toeroelleden
Hemmen, dan het geene hij voor waarheid kon tef
ter nederfiellen,
ncdcrfJ:elkn,
zal
ElI{
TI TlERG,
51 M 0 N V
V A
A N)
E I r{ F. L E N R
R G, ( SIM

maar,
11/aar,
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tal
1II1 În de
elc dui!1erheid
dnit1erheid!j die hem omringde, gecne
geene kleine moeite
gehad hebben
hebben!I om het licht der waarheid te vinden. Gemakit
Gemald. e
lijk zal men zig hiervJn een denkbeeld majjken,
ma~ken j als men naga. at
h oe de beminnaars van beuzelarij eene zo groote Stad, als
rroone,
Fi'oone, gebouwd, belegerd en verwoest hebben; terwijl ondertllsfchen deeze Stad nergens dan in hunne fchrifren
fchriften is te vinden.
Zij fchijnen,
fchijncn, echter, niet te droom en , maar vertellen de een
eenn!
na
den ander, dat aan den mond van de Zaan zou geleegen hebheb.
J7roolle of Verona,
VeronCi, de Moederftad
Moederfhld van klein
ben, eene Stad Proo1!e
Frie;!t:tnd, de Stoel de3 Oorlags der Romeinen
Friedtl11d,
Romeinen;j Normamlc11
Normfl7l11en
en Friezen, voorzien me~ een llinnuntende
uitmuntende Zeehaven.
Minder moeilijk is het,
het; voor een ondoorzigtig Leezer dit
nanreneemen, dan voor een naauwkeurig
a311tCnCemen,
naauwkenrig onderzoeker, het te
ontkennen. Want om dit op grond van waarheid te Kunnen
kunnen
wordc!n, de flaat en gefte/dheid
gejfeldheid
doen, moest eerst onderzocht wordc!ll,
valZ
von lFést-Friesland
IPést-Friesland,j voor het J:\:lr
J:"\ur 13°0.
1300. En dit is in het ba·
bo·
vengenoemde werk, naar vercisch van zaaken
wng-Clloemde
zaaken, met groote kunkun·
digheid gefchied.
Nog zijn wij, aan den ijver van S.
s. VAN
v A NEl
EIKELENBI!1tG,
K E LE NB I! 11. G,
verfchuldigd de Nederdllitfche
verfcllUldigd
Nederduitfche Uitgaave van de Chrrmijk
Chnmijk V'1n
van
Egmond, door Broer JAN
J h N van Leiden.
Alsmede Alkmaar en zUn~
z(jn( Gefchiedenisfen
GeJchiedenisfen enz. zijnde eene
nannwkeurige Refchrijving der gelegenheid, onlusten en wis·
felvalligheden dier Stad,
Srad, als ook eene befchrijving van de Oor.
felvaJligheden
Oorlogen onder de Grllaven, In en omtrent
omtrentWesl-friesland,
West-friesland, tot den
Jaare 1300 voorgevallen; gedrukt te LfMmaar
Allr.maar in het Jaar
jaar
1739,
lï39, even als de twee voorigen
voorlgen in 4to.
j

El t.A
t A N DEN. Deeze
Deeie zijn zeer
teer menigvuldig, in Holland
Hol/mul en
Zeeland. Doch vermids wij, op de bijzondere Artikelffl
Artikelm,f
van dezelve moeten gewag maaken,
maaken. zullen wij hier geen bijzonderheden aantekenen.
L À R D;
E I Lt A 11.II DUS of IZ Y LAR
D i was
waS de veertiende Abt van
Aduwert, eene beroemde Abrdij,
Abtdij , in 't Westerkwartier
Westerkwanier van

Groningen, in het Jaar 1305. Hij had den lof van milddadigIldd
lwid en mcnschlievenbeid. Bijzonder verwierf hij dien naam,
naám f

Q~
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in een grootCll hongersnood, in het Jaar 1315; de nood was
zo groot, dat doode krengen en onkruid voor goede en aallgenaame fpijze gcgeeren werden. De Abt deed een grooten
grootcn
en , en daarin daaglijks, voor de armen kooken., om
ketel maak
manken,
hem in het leeven te houden. De ketel heeft men lang daar·
daarna in het Gasthuis te Groningen_ bewaard. Hij overleed den
21 April, in het Jaar 1329.

U.

E M M I US. S eH 0 T A N U~.

Oudhedm
Oudheden

van GroniniJen.

EILSHEMIUS, (PETRUS DANlELSZ) geboorcn
gebooren te Emb·
Embtien,
den, in het Jaar 1595. Na dat hij zijne letteroeffeningen
letteroeJreningen volein-

digd hadt. werd hij Predikant in Friesland, eerst op een Dorp,
en daarna te Leeuwanrden, van het Jaar 1623 Wt
tot in het Jaar
1632. Zijn Ampt met lof bekleed hebbende. werd hij b-eroeb'eroepen in zijne Geboorte!l:ad, alwaar hij overleedt, den 14 October van het Jaar 1649. Men vindt zijn GrafTchrift aldaar
in de groote Kerk.
EI LOF, Cl A N) een vermaard Hopman. in dienst van den
Staat, in het Jaar 1572.
1572, Prins WIL L E M DEI bediende zig
van hem, Gp raad
raud van Mr. P A U LUS B U IS, om Leiden aan
der Staaten zijde te doen overgaan. B uu I S ontvillg hem lUet
zijnel'l knegten binnen de Stad,
Stad.

E.

VAN METEREN,

IV.Boek,

fol. 66. enz.

E

I N DE;

(J 11 C 0 B

V A N DEN)

zie E Y N D E. (J A C 0 B
D

VAN DEK)

EI N D HOU T ~; (A D R I A A N V A N) de reden van zijne
Onthoofdillg, in het Jaar 1621, is reeds gemeld, op het Artikel
van BOETBERGEN. (ELDEBT VAN)
EINDHO'VEN;

zie EYNDHOVEN.
EIS-

--.....-_.--------_.-

EIS DEN.
EISDEN.
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Ers DEN, een Dorp en vrije Heerlijkheid in het Land van
OVl!rmaas, twee kleine uuren gaans ten Zuiden van ManMaaOvermaas,
ftricht, aan de Rivier de Maas. Schoon dit Dorp door het
Gronsfeld, van het
bet Land
lusfchenbeiden
tusfchenbeiden liggend Graaffchap Gromfeld,
"on
J7alkenbul'g, is afgefcheiden, behoort echter d~ Heerlijk~"n Valkenburg,
heid, ten aanzien van de Burgerlijke Regeering, onder hetzelve'
Gellachc
Deeze vrije Heerlijkbeid
Heerlijkheid behoorde wel eer aan het
h~t GeOacht
Amflenrade; zijnde AJ!.NOLD
A ft NOL D VAN
v}, NAM
ST E N 1\ AD E ,
van /lmflenrade;
AMSTEN~ADE,
Heer van Geleen,
Ge/een, in het Jaar 1560, ook geweest Heer van
Eisden Hij had bij zijne Gemalillne, A N NA Baronesfe vaa
JOH},A N WIL L E M, en één€!
Groesbeek. verwekt één Zoon, JOH
Dogter , MA:ri 1I A genaamd. JOH A N WIr:. L E M werd Domheer
van de Cathedraale Kerk te Luik, en deed van de vrije Heer.
tot Man had
lijkheid vrijwilligen afiland aan zijne Zuster, die wt
JOH A N WIL L E M
M de la MargeIle
Mal-gelle.• een Edelman uit Bour"
BOllrgondien, die den 8
SAugustus,
1626. na den dood
Augustus, van het Jaar 1626,
van zijne Huisvrouwe , op nieuw daarmede beleend werd,
mids betaalellde
betaalende 8100 guldens.
dezelve
Hij liet deze!
ve naa, met eene verhooging van 11 Soa
soo gulgul.
dens, aan zijnen Zoon AR NOL D de la
/a MargeIle
Marge/Ie,, Kapitein
Spim;/!. ViL
Uh het Huwelij~
HuweIij~
der Lijfwagt van den Koning van Spanje.
van deezen Heer, met de llarollnesfe
Baronnesfe DEO U R Y, is voortgekomen, AR NOL {) TH E OD OOR de.fa
de.Ja MArge/Ie,
MArgdle, die Drosfaart
heen tot in het
werd van he. Hertogdom Limburg, en geleefd heeft
Jaar 1688. Hij was getrouwd geweest met een Barcnnesfe uit
het Huis van Honsbroek IQt
tot Geul en Oost, bij welke hij verlt
wekte één Zoon, door hem genaamd AR NOL D TH EO D 00
OOR
A
MOR.
Deeze, die re gelijk Heer van Eifchen en Eupm
AM
0 R.
laat!1e van het
l/Iargel/e. die
was, was de laatfie
hee Manlijk Oir van iYJnrgelle.
Dogeer
deeze vrije Heerlijkheid bezeeten heeft. Zijne eenige Dogter
Jaaf 1708.
T 708, met haar Moeders Broeders Zoon,
trouwde in het Jaar
A NT H 0 0 NUL R IIC
H, Graave van Hombroek tot Geul. Heer
A
eH,
van Oe
st , die overleed in het Jaar 17 2 7, llalaatenJe
nalaarende twee
[wee
Des!,
L.A, zig in
Dogters, waar van de oudfte, genaamd 1I S A ij E L L.A.
d~ Gehet Jaar 1724 in Huwelijk begaf, met Graaf Maurits de
101lS,
Condros , wiens oudfie
oudll:e Zoon.
lo!!s, Heer van Fontmols
Fon/mols in C(Jndros,
Bur~emeester van Luilt,
Luik, nog Heer van deeze vrije Heerlijkheid lSo
Burgemeester
IS.
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EJCART,

6
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ERART, EImSTEIN,
EI{ESTEIN, EK!, ELLINGA, enz.
EKART,

E IC ART, een Buurt van 19 Huizen, in Staats.Brahand.
EK
Staots.Brahand,
bewooners
genee·
en wel in den omtrek van Eijndhoven. De be
woon ers genee.
reu 'er zig met den Landbouw. Met Stnjp
ren
Strljp maalite
maakte dit voor.
heen ééne Heerlijkheid.
E IN,
E l{ EST EI
N • of EIK EST E rJ N, een Adelijk Huis, nabij
Tjamswct!r,
Tjat11S1Ve~r, in Groninger/and.
C"oningerland, behoorende
behooreode aan het Geilacht
Gefiacht
van ./llberda.
Alberda.

EK
r, voor deezen eene plaats,
plaats. op den Oever van den
E Kr,
Rhijnfiroom,
Rhi
jnfiroom, behoorende onder de goederen van HA T T o.
welke, in het Jaar 9)3,
9".3, verbeurd verklaard werden, ten voor.
Utl'eehtjêhe Kerke. Op de grondvesten dier
deele van de Utreeh/leke
plaatze, vind men thans het
ge~
plaatze.
bet Dorp Eek,
Eek. waarvan boven gefprooken is.

A LT ING. Notit.
ALT

Gcrm.
Germ. Inf. p.

111.
Jo

Huis in Friesland, gelegen onder
EL L JUi
U GA, een Adelijk Buis
het Dorp Winfuin
Winfimt , in de Grietenij van Baarderadeel
Baarderadee/,, in
het Kwartier van/PeotergOf).
van lPe3tergo().
bet
WINSEMIUS,
WIN
SE M I us,

ag/er zijn Chronijk.
lig/er

EL
A 11 U I ZEN, een der Friefche
ELAIIUIZXN,
Frieftlze Dorpen in de Grietenije
l!imeluwer. Oldevaart
Noordwoldt!, in het Kwartier van
H,meluwer,
O/devoot·t en Noordwold~,
f{7çstergoo. Dit Dorp heeft
aemmen.
~stergo().
beeft 75 fiemmen.
EL
de
E L B U R G, de vijfde en laatlle
laat/1:e Stad, in het Kwartier van do
Pçluwe,
Peluwe , liggende aan de Zuiderzee, tusfchen Harderwijk
Hardet"Wijle en
Kampen,
Kampen) bijna vier uuren van de eerfie, en drie uuren van de
laatst~enoemde Stad. De Oudheid deezer plaatze
plaa!ze is met geene
laatst,enoemde
en ; doch als men haare
zekerheid
~ekerbeid te bepaal
bepaalen;
baare Gebouwen en Wallen
WalIen
gadel1aat, fchijm het, dat zij onder de Gelderfche
Ge/derfeht! Steden
Sr.eden de
gadeflaat,
jong!1:e
jongl1:e is. Volgens PON TA
T A N IJ S werd zij onder de Regeering
van Hertog WI L L E 1\1
l\1 DEN IV, in het Jaar 1595, met muuren
el'l vesten voorzien, door den Richter ARE N D VV t\A N BBOf'
0 Iel\
KOP.
E M groote gencge
\1heid voor E/lmrg
lI: 0 P. Hertog WIL L F.
genege nheid
Ellmrg heb·
hebbende

E L B U R G.
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bende, had hem gelast, de Stad met Straaten, Bruggen, Mark.
ten, Poorten en Muuren te verGeren. Om den Vorst en zijne
eigen zinnelijkheid te voldoen, omvinghij het Steedje in het vi"i=viçïkant, op zodanige wijze, dat de Beek 'er
kallt,
'cr midden doorliep,
drie v.m
V,lU de Poorten zig naar de buitel1weide
buiten weide uitftrekteIl
uitlh'ekten,, en
el1
de vierde naar de Zuiderzee.
In de Kerkftraat
Kerkfiraat deed hij een verhEeven
verh€even gebouw oprechten,
opgaan"
zijnde thans het Ra~dhuis met overwelfde Kelders, en opgaande trappen; van achtenm
Boomgaart, en ter
achtert:n voorzien van een
eeil lloomgaart,
zijde van een vertrek als een Keukenkamer , en daar tegen over
drie gebouwen tot Paardefilll!en;
Paardeftallen ; om reden, dat de Burgers wei.
weinig in getal zijnde,
zijnde) buiten fraat waren, den Vorst, die 'er me.
nigmaal kwam om zig te vermaaken, wel te onthaal
onthaalen.
en. Hertog
WIL L E 1\1,
1.1) daar komende, vraagde aan den Rechter, die teffens zijn Rentmeester was, op wiens kosten hij dit gebouw on"ernomen
~ernomen had
had?~ Boekop a:ltwoordde: Op de beurs en Wt
tot gemak
van mijn genadigen Htere.
Heere. Dit antwoord behaagde den Hertog
zodanig, dat hij de drie Huizen, die tot
wt !lallingen
fiallingen zouden die.
dienen, en ook den zilveren beeker daar hij uit dronk, hem [eu
ten
ge[chenke
gefchenke gaf. Boekop daarentegen,
daarelltegen, bood den Hertog een 1'1.Voluwsch Paard aan, 't weIl{
weIIe een Hert door de Brakken opge[poord, door zijn [nellen
fnellen loop achterhaaien
achterhaaleu kon.
Wat aangaat den naamsoorfprong
naamsoor[prong dezer Stad, daar over is
groot verfchil
ver[chil onder de Geleerden. Alles wat daaromtrent gege.
zegd word, is zo onze ek er • dat het niet der moeite waardig
is, zig daar mede te vermgeij en. ElbUl"g
Elburg even als Horderwij
Horde1''Wij Ir,
k,
Ge/der·
ligt aan de Zuiderzee, cn
en is dus de tlVeede Zeellad
Zee!lad van Geldertand;
LeeftOgt, en inzonderheid van Visch,
land; van genoegzaamen Leeftogt,
wilde ElJdvogeh
Eudvogels enz. rijklijk voorzien. Daarenboven wordt zij
aan de Landzijde omvangen, van zeer goede flouwnouw· en WeiWei.
landen.
Ten tijde dat Elbu1"g,
Elburg, in het
bet Jaar 1480,
1430, onder de magt van
:td
MA
A X,I
X,l MIL I A A N "Im
vlm Ooflen1"ijk
Oojlen1'Ïjk !lond.
fiond. hebben die van
Zutphen,
Zutphen. aangevoerd door Linte/oo,
Linteloo, de Stad bij nacht overrompeld, de inwoonders gevangen
raatzoell
gevangeu genoomen en op groot raiitzoell
gefield. In het Jaar 1521, werd bij Elburg een bloedige firyd
EL
aangevangen, ms[chen
tlls[chen de Ovedfsfelfchen
Ovedfsfel,!èhen en Herto:;
Herto4 J(KAR
ARE
L
Vrm
~'[m Gelder , in het Dorp Aper/()c.
AperlIJe. Die van Elburg waren
Q4
groo·
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grootendeels oorzaak.
van Ge/der M
d~
oorzaak t dat Hertog KAR
IC AR E
Il L "on
overwinning behaalde.
Zeven Jaaren daar na heeft deeze Stad
de!}
Stad}1 geduurende.
geduurende de!!
Oorlog msfchen
tusfchen Keizer KAR E L DEN V en gemelden Hertog.
Hertog~
zig aan dcn
dea Keizer oVNgegeeven,
ovefgegeeven > die 'er een BI.okhuis
Blokhuis d@ed
bouwen. Geduurende den
deu Spoflfzjchen
Sporl11;chen Oorlog
Oorlog,7 is Elburg verver·
fcheidl!umáakn
yan Heer verwi,feld,
verwi,[eld, doch eindelijk onder het
fcheidenmaakn van
gebièd der Stuaten
gebied
Staaten gebleeven. In het Jaar 167"- was in Elburg
110ch
noch Soldaat, noch Krijgsbehot:fte,
Krijgsbehot:fre, noch iets, 't welk tot
verdediging kon dienen. De geheeIe
geheele fierkte der Stad beUond
beilond
in vier onbruikbaare
onbrnikbaare Bolwerken,
Bolwerken> en
eu eene ondiepe gra;:ht.
gra~ht. Een
Ecn
niet min Ollt:l:lrt
olltaart Vaàerlander. als ontrouw Burger,
Bnrger 1 hadt van dit
lilles
:.Iles k~nnis gegeeven
gegceven aan eenen Hautain.
Hautain, een Darbierszooa
Barbierszooll
v::n Tf7ijk, die in dienst van den Bis-fc.hop
v:m
Bh!chop vtm MIIJ1flflr
Mzmfl&r zijnde ~
door hem tot Over!1:e
Ovedle bevorderd was.
Rui~ers en Dragonders.
bragonders.
Dezen kwam den 19 Junij met 600 Ruhers
voor de Poort van Elburg. De Burgers, onbekwaam om eentgen tegellO:and
tegenO:and te bieden.
bieden, traden met hem in onderhandel ing.
illg. eu
en
gaven de Stad aan hem over, onder beding van vrije Godsd:ensroeifeninge,
voorbehou'
d:enstoeffeninge, en behuud van lijf en goed; met voorbebou·
ding voor een
eell ieder van hun,
hun. buiten de Stad binnen den tijd van
een half
halfJaar
Jaar te mogen trek!;en,
trekken, daar bet hun gûed
g0ed dagt. De Ma.
gWraaten
gHlr:l3ten zouden bliiven in hunne Ampten. Doch Hautaill\
Hautain's kneg'
kneg[eu
ten hielden hun woord niet langer. dan lot
tot dat z~
zy 'er binnen
waren: wantbehalven
,raren:
want behal ven kost en drank voor de bezetting, per!1en
perGen zij
de Burgers
men gelds af. Bij deu Uittogt
Burgèrs groote
grome fom
fommen
Uiuogt dier
boe zeer ze:
plonderaieke benden, moefien de Ingezeetenen.
Ingezeetene!1, llOe
p10nderzieke
ook waren uitgeput, nog I :!ooQ guldens brandCchaning
betaa:brandCchatting betaa~
l(!n
len aan de Franfchen,
FrQn[chen, die in plaats van de
Je Munflerfchen
Munfler[chen binnen de Stad waren gekoomen;
llel)
gekQomen; beloopende de [ûrome,
fomme, welke
zij, toen
wen de Franfchen
Fronfchen de Nederlnndèn
Nederlanden verlieten, met de las'
las·
~en
~Cll der Dorpen moefien opbrengen, nog boven de 3°00.
3000guldens.
Met dit alles is Elburg, door den vlijt der· Inwooncers,
Inwoonders, alle
dceze
gekoomen. Van tijd tot tijd hebbt!n
hebben
deeze rampen te boven gekooroen.
zij hunne Stad velbeterd.
ziÎ
velbeterd, zo dat
dot ze wel bebouwd en regel.
regell11~tig
lTIl1tig verdeeld is. Men telt 'er bijna
blîna 300 Huizen. Het Stadhuis,
/mis, [ehoon
fchoon oud, maakt nog een goede vertooning; zo ouk
ook
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de Stadswaag.
Stadswt/ag. De groote Gereformeerde Kerk is al vóór de
bemuuring der Stad geUicht,
gefiicht. en word door twee Predikanten
der , dient thans tot een
bediend. Een andere Kerk, doch klein
kleinder
eeIl
School; ook is 'er een latijnsch School, welke door een
Rector
een
Reél:or bediend word. Nevens een Weeshnis,
Weeshuis, is er ook eeIl
J740 geWeduwen-Hof. Het Feiten-Hof is eerst in het Jaar 1740
bouwd, en door de Stichteresfe, Vrouwe MI.
M 1, R I A FEl TH,
TH.
met .rijke
rijke inkomfien begiftigd.
De Regeering van Elburg befiaat gewoonlijk uit twee Bur.
gemeesters , zes Schepenen en Raden. een Schout, en een
Kollegie van twaalf Gemeensluiden. Men houd aldaar twee
Jüal'markten,
ual'markten, ééne van magere en ééne van vette beesten. De
Kermis valt daar gemeenlijk in October;
Oél:ober; op Dingsdag word 'er
de Weeklijkfche Marktdag gehouden.

EL C K F. R ZEE. een klein Dorp en Heerlijkheid in Zeeland,
op het Eiland Schouwen, redelijk groot, liggende Zuidwaarts
aan Ellemeet,
El1emeet, hebbende Kerk en Predikant. De Kerk heeft
benevens. die van l{erkwerve, dit bijzonder, dat zij uit het
Komptoir der Geestelijke goederen
go:.deren onderhoudcn
onderhouden word. l\l\e
lllIe
de overige Dorp-Kerken van dit Eiland mogten uit haare Parochien of Heerlijkheden of uit haar eigene goederen haar onJ742, is deeze
derhoud zoeken. In het Jaar 1742,
decze Kerk, op order
Provincie,
van Gecommitteerde Raadea,
Raaden, ten kosten van de Provimie,
bijna geheel vernieuwd, en fierlijker
fierJi]ker gemaakt, dan ze voorPredit\ant, twee
heen was. De Kerkenraad befiaa tt uit den PrediKant,
Diaconen. De Predikam
Predikant wordt door een
Ouderlingen en twee Diaeonen.
Col!egiutIJ QJu:llificatum
Col!!!gium
QjJafificatum beroepen.
Deeze Heerlijkheid beOaar
beDaat,, zo fieenfchietens
fieen[chietens als in de breed.
te, 1°9°
J090 gemeten 4I
4 I roeden. Voor het grootlte
grootlle gedeelte beo
behoort zij aan den
delJ Heere Dr. JAC 0onIl DE
D E WIT TE. Burgemees·
ter en Raad der Stad
St~d Zierickzee,
Zie1"ickzee, wiens Voorvaders al voor
lang Heeren van Elckerzee gevveesr
gevveest zijn.
ELEMAN,
OOAN)
EL E MAN, 00
A N) was in het Jaar 1668, een der Leden
van de Leidfclte
Leid[clte Regeering, en werd, beneve'1S den Heer
OE
GE ft AR D HA S S
S EL A AB,
A a, toen Oud-Burgemecller
Ond-Burgemeetler der Stad
Amfleldll/N, door de Staaten van Holland gemagti~d, om Bur"
Bul"
Q5
Q
ge·
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gemeesteren en Raaden der Stad Naarden de noodzaaklijkheid
van het verflerken dier Stad onder 't oog te brengen. Reeds
W2S in de
Je maand Febnlarij,
hooggemel"
in
Jaar J666 , WilS
jn het JaarFebruarij , bij hooggemelde Staaten betloten,
befloten, hun gewest aan de Landzijde, door het
vestingwerken van Naarden, IFóerden,
rf/oer den , Oudeverbeteren der vestingwcrken
water
watet· en Schoonhoven, fterker
Cterker te maaken, dan het tot op dien
volmagt) voerde
tijd geweest was. Uit hoofde van gez~gde volmagt}
E L Jo:E MAN te Naal·den
Naarden het woord, en wees aan,
" dat Am1:
aan. "dat
" /leidam
peJdam flegts twee groote uuren van Naarden en Gooiland
Gooi/and paalde,
" geleegen, ligteiijk:
ligteiijk over de re/uwe, die aan Gooiland
" te naderen was, zoo de vijand zig alleenlijk van den Tsfel,
die niet zeer gedekt was, wist meeller
mee!l:er te maaken. Dat de
" dic
" 'nfel
'l,[el veel ondieper, en de re/uwe
Feluwe meer bebouwd was dan te
" vooren : waarom de vijand ligter over den ftroom
flroom geraaken
geraak en en
"onderhoud op de Pé/uwe
Pé/mpe vinden zou. Dat Holland nu
" naauwlijks anders, dan door de andere gewesten gedekt, zou
" openleggen, als de andere gewesten
gewestell het verfierken
ver!l:erken van de
" grenzen verwaarloosden. Dat men zelfs in 't Jaar 1618 gewar's
" zien h,-d,
hlld, wat
's Lands Kapitein Generaal, met weinig volk
Hollandfehe Steden had durven Ol:"
genel'kt, in de zwakke Hollandfche
" gefterkt,
or."derneemen.
,.
derneemen. Dat in het Jaar 1650 's Lands Krijgsmagt langs
Amfte/dam gevoerd wall.
tot voor Amfteldam
wai_
" den weg van Naarden toc
" Dat Holland voor dergelijke aanvallen van binnen en voor
,.
zijn, als men eenige Ste" alle anderen van buiten r;edekt zou zijn.
..
" den aan de Landzijde verllerkte.
vcrnerkte. Dat de verllerking
vcrnerking van
Naart/en,• AmfteldalIl
Amfte/da1ll in bet
het bijzonder beveiligen zou,
" NaartIen
",. waarom men vertrouwde, dat de Stad geene zwarigheid
werden, van
" zou maken, om 'er in ce
te bewilligen." Hier tegen werden.
vao
ver[cheidene kanten, zo veele zwaarigheden
zwaarighedell ter baan gebragt,
1,'crfcheidene
verfle,king van Naardrm
Naordm voor dien tijd agterwege
dat de verflerking
bleef.
A, V Deel. bI. 496. W A GEN A AR,
Zie A I T ZZElf
E MA,
Bi/l. Deel XlII.
XIlI. bI.
rad. Hip.
bi. 360. enz.

Rhijndiik
EL DEN, een Dorp in de Over-Betuwe,
Over-BetuU'~, aan den Rhijndijk
en de Vaart lUs[chcn
tm[chen NijmegetJ
EI·
Nijmegen en Arnhem. De Kerk van El.
den wordt met die van Drie'
Drie1 door éèn Predikant bediend.
dm
EL.

ELE;\1PT ELENU3
ELDRIK, ELEi\1PT
ELE~u') ,• enz.
----~
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EL D lt IK, een
ecn Boerfchap in het Regterampt vlln
van Doesburg.
E L E MP T of EL M T, weleer eene Heerlijkheid in Gelder'
Gelderland,
kmd, onder het Kwartier van Roermond.
Roermontl.
ELZNUS)
Rechtggeleerde, geboor.
ELZNUS, (HIERONYMUS) een Rechtsgeleerde,
gebooril:lIdeerde te Leuven,
tig in Brf/band,
Brrlhemd, in de XVl Eeuw. Hij filldeerde
Leuvetl,
en maakte groote vorderingen in de Taalkunde, enz. Zijlle
Smdien
Studien voleindigd hebbende, werd hij Hoogleeraar •, eerst te
al vroeg,
Leuven, en daarna Advocaat te Antwerpen. Hij fiiert"
ilierr si
in het Jaar 1576. Zijne Schriften vind men gemeld bij v A L.
A N D R .E
J! A S en andercn.
anderen.
EL
ELEONOR.A,
EON 0 R.A, Znster
Zuster van E D U A
AR
-R D DEN
D EN lIl, Koning van
v~n
Engeland, tweede Gemalin van REI
R.E I N A L D V.A N NA SS A U,
u,
Jaatfien
GÛderllll1d. Zij' trouwde
Jaatnen Graaf en eerften Hertog van Gdderland.
gezwollell
met hem in het Jaar 1332. Dewijl zij opdrachtig en gezwollen
van aangezigt
Ilangezigt was, namen eenige Hovelingen
Hovelingcn daar uit gelegenhaaren Gemaal dIets te maaiwIl
manken,, dat
dut zij Melaatsch wa~.
heid , hllarell
Hij, daaraan geloof f1asnde,
llaande, deedt
dcedt haar galltsch
galHsch afgezonderd
ze.
woonen;
woollen; 't weil;:
welk haar geen kleinen fpijt veroorzaakte. Op zekeren dag, nam zij beide haare jonge Zoonen, E D U 11.ARR D en
lt EI NOU D, bij de hand, t.rok
trok over haar bloore
bloote lighaam aan,
een hembd van de
ele allerfijn!1:e
allerfijnl1:e zijde, en daarover een Tabberd.
l'{ymegefJ, daal'
Dus toegefield
toegel1:eld,, verfcheen zij op het Hof te l'{ymegen,
danr
de Staaten des Lands, met haaren Gemaal, vergaderd
vergr.derd waren.
Zij liet het hembd en de Tabbert tot aan de fchaamdeelen nana·
dervallen , en fprak, met traanen
trannen in de oogrn,
oogen, in de volle ver.
gaderinge, haaren Man aldus aan: ., Mijn Heer, ik ben hkr
gaàeringe,
hi.;l'
" gekomen,
gekomen. om
0111 ootmoedelijk te begeeren,
bcgeeren, dat 'er kennis
gcl1.:1dheid mijns lighaams ,
"J' moge genoomell worden van de gefh:ldheid
,bn of ik zo gaaf en fris
befinettinge aan is,
is. ,hn
" of 'er eenige belinettinge
" ben, als eenig VroLJwsper[oon
Vrollwsperfoon zijn kan. Hier flaan
ilaan onze
vrugten hadden wij in meerder tal
".. Kinderen; zulke vrllgten
ral kunnen
" hebben, indien booze tongen hun
hUIl vergif Iliet
piet hadden uitge.
uitgeNIisfchien zal 'er een tijd zijn (wanneer het VorVOl'.
,.,t fpoogen. lVIisfchien
" fielijk zaad met dceze
dccze twee fpruiten
fpruitel1 ult~eÎtorven
ult~eÎtorveIl zal zijn,)
"
I,
I, dat men onze fcheidilJgzalbddagen".
fèheidiug zal beklagen". De Hertog zag 11l1lJletbellU tJletberouw
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BOUR.BON, ELETHA, enz.
BOURBON,

rouw het bedrog van anderen en zi jne I igtgelovigheid.Alle de Raads.
Raare voorfpelling bleef niet onveronver.
heeren fronden
fwnden verbaasd. Haare
Zoon, F. D U A R D, de laatfte
laatfre was,
vuld: vermids haar tweede Zo<;n,
Gelderland. EL EON
EON 0 R A
uit den mannelijken Stam van GeUer/and.
A leef·
[derf in het
de nog elf Jaaren, als Weduwe, naa haaren man, fderf
Jaar J355, en werd te Del'enter begraaven. Men fchrijft haar
de Stichting van veele voornaame gebouwen toe.
G. HAFF,
HAFF, Bijl.
Hijl. Gelri,e.
Gefrice.
fol. 129, 14:).
J 4:>.

PONTANUS,
PONTANUS,

EON 0 R A V
VA
Nno
u RRBBON,
Oranje,
E L EON
AN
B0 U
0 N, Prir.fes
Prinfes van Oranje.
lt rI IC
K v
VA
N B 0 U RB
R BON,
Dogter van HEN
HEN D 1\
A N
0 N, Prins van Condé,
3:> April 1587, Zij trouwde, in het Jaar
werd gebooren den 30
16°5, met den oTId[ren
olJàften Zoon van Prins WIL L E M DEN 1,
van Oranje.
Oranje, F 1 LIP
Lr p WIL L E M genaamd, en ftierf zonder
Kinderen, den 20 Januarij 1619; zijnde haar Gemaaloverlee.
den, den 20 Februarij 1618.
HA, is een Dorp in 't Landfchap Drenthe; het heeft
heefe
E LET HA,
Geilacht , 'r
't geen
een !1erk
flerk Slot, behoorende aan een aanzienlijk GeDacht,
weleer eer den naam van Luefoge voerde. Dewijl de leden
r.1milie de partij der Gelikol1s
dezer familie
Gelikons waren toegedaan, (volgens
het verhaal
\'crhaal van MIN J{ 0 werd hem eerst
Jaar 125
eersr in het
her Jaan
25 1I ,door
de Groenbergers •, veel leed aangedaan, en in 12)6,
12S6, moesten
moesren
Slor doorfiaan. Thans voert het
zij de verwoesting van hun Slot
den naam van EE
E E L D E.
ELI
(St.) ook wel St. EL 0 Y genaamd.
E J. I G I US, (Sr.)
gcna:l\lld. was geboor
tig Hit
uit i.imofin.
Limojin. Van handwerk \\las
was hij een Goudfinid, en
lig
l;ij Koning
KOGing D Amaakte, door zijn konst, zig zeer aangenaam bij
GO B ER T, die hem tot zijnen Schatmeester :lanftelde.
aanftelde. EL 0 Y
behartigde in dien tijd
rijd met
mer or.gemeenen
or.gemeencn ijver de voortplanting
'Van
Godsdil:mt, en bouwde verfcheiJe
van l~en Chri~telijken Godsdit:mt,
verfcheidc Ker·
KerQ.
ken in Limojin
Limofin en te Parys. In het Jaar 635 , zonó DAG o:B
E n. T hem n~ar 'Bretagne,
lIJntagIle , om mer
met den Hertog eLI P PPII A C U S
BEP.
ren ftilfhllld
wapenen te treff~n. Dit verrigt
hebbende,
fliWand van wapellen
verrigr hebbende.
werd hij. in het Jaar 6+0, Eislèhop van Noyon. ln
In die waar.
dig.
dig-

ELIGIUS, (GERARD US) ELINGA, ELINUM.
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digheid was het, dat hij ongemeen en ijverbetoonde. om de ZW4~
Zwa~
ben,
hen, V/amingers en Friezen, het Christendom te doen omhel.
zen. Hij ftierf in het Jaar 659. Zijne Schriften vind men ge.
meld. bij D u PIN,
PIN, BibliQth.
Bib/ioth. Eeet.
Ecd. Zijn Leeven is zeer om.
meld,
s, Ilisfchop
Bisfchop van ROtlCJan
fiandig befcllreeven door s. A u DOE
DOE NU
N US,
ROUClan ;
een uittrekzei daarvan vindt men in 't
' t Ba/avia
Bat avia Saera,
Soera, I Deel.
ELIGIUS,
ELIGIUS, (GERARD us) een Kar:huizer
Karthuizer Monnik, te
Brus[el.
Brusfel. Hij leefde nog in het Jaar 1620. V A L. A N
N D REA
R I! A S,
noemt hem een erllaartn
ervaaren mail
mali in veele Weetenfchtlppen, en
ook in de Digtkonst.

E Ll
LI N GA,
G .... , een State of Adelijk Huis, in Friesland, in het
Dorp &xbierum,
Sexbierunz, onder de Grietenij van Baarderadeei,
Baarderadeel , in
Kwartier van Westergoo.
het Kwanier

ELI NUM.
ELI
NUM. Dezen naam leest men op verfcheiden Penningskes, gevonden bij het Dorp YOlJrburg.
J709rbul'g. HEDA
HE D A en JUNIUS
JUN I US
getuigen, in dat
dut Dorp gezien te hebben, de overblijfzelen ,,ruïruï.
nen en OIlder:lardfche
onderaardfche Muragien van een zeer grooten omtrek,
welke, door Heuzelfchrijvers, gehouden worden, voor over·
blijfzeis van een Kasteel, genaamd EL
E Lr[ NU M, waarvan, volvol·
gens HE
fI E D ....
A,, Keizer A
A URE
u Rl. L I A
AN
NU
U s de Stichter zou geweest
zijn. Doch hier voor heeft hij geen nader bewijs, dan dat
ter zeifde plaatze, penningen gevonden zijn, waarop men leest
A u R EL I A
AA
A N. In tegendeel blijkt het klaar uit
den naam van A
A URE L
L IA
AN
vva0 PIS
PIS C us, dat A
N US,
us, naa dat hij Overil:e
Overile geworden was, van de zesde Ga/lijche
Galli/che Keurbende, niet wederom
hier te Lande geweest is. Ook zou men konnen bewijzen,
geil:aan heeft A
A NI,
A u ft ELI
ELI A
NI, maar
dat op deze penningen, niet geilaan
AURELI ANT. daris,
dat is, AURELIUS
AURELIUS A.NTONIUS.
A.NTONIUS. van
V:lI1 wel.
wel·
ken ook uitdrukkelijk gewag gemaakt word, op den Mijlpaal,
UUrf::11 gaans van Vaot'burg,
PiJ01"burg, bij het Dorp lJIlonJler,
JIIlonjler, ge.
die vier UlUli:n
Wam, hoe ligt heeft het 1\tOllnen
OllnCll gebeuren, dat eevonden is. Want,
lJige
namelijlt de lange I. en de
Ilige letters
letters,J op die penningen, namelijk
T, een weinig uitgefleeten , en de overige geheel verdw;:!cnen
verd\V~enen
zijn? Bekend is het uit de Rómeinflhe Gefchiedenisfell,
zijn'?
GefchiedenisCen. dat
na dat MAR
CU S A URE
U S I! I US,
us,
MAR cu
URE L I US,
U $ , door A N TON I U
voor
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voor Zoon was aangenomen, hij den naam van A N T
or 0 :ti
N I ti
Us
S
:\annam,
aannam, en 'er den toenaam van ELI
ELIANUS
A N U s bij
bijvoegde;
voegde; even
gelijk A N TON I U s den naam van zijnen Vader iE
lE 1.
L I U S H AII
D RIA
R IA N Ui
us had aangenoomen.
Veel waarfchijnlijker is het
dan, dat Keizer MAR C U s het Marktvlek van HAD R I A N us,
tcr
ter eere zijns Vadt;rs
Vadt:rs en Grootvaders, vergroot heeft, en daar
alm
n:l1l den Gcflachtnaam
Genachtnaam van iEL.
lEL. 1I
II A D R I A N U S en ook van
.IE
iE L I U M gegeeven heeft, dan dat zulks geda:tn
geda:m is, door Keizer A U
u A ELI A N US, aan wien HAD R ItAA N U s noch A NT o·
1"11
NI U
USs goed noch kwaad gedaan hadden. Niemand, dieeenige
die eenige
kundigheid in de Geièhiedenisfen
Gefèhiedenisfen van Rom~
Rome heeft , zal zig
over de zamenvoeging van naam en toenaam verwonderen: zij
weeten , dat gelijk
Weeten
gelij k TRA
T A A JAN U s de Legerplaats, de Keurben_
Keurhen.
de in de Volkplanting COLONIA, lang.tevooren,
lang. te vooren, ULPIA
laaten noemen, desgelijks Keizer MAR CU S
TRA JAN A heeft lallten
11et
E L [ A N 1:
l.: M
M AD R rI Al1et Marktvlek Voorburg. F 0 RRUM
ti M A ELI
NU
M genaamd heeft, waar van de StempeI!hijder
NU:M
Stempelfhi jder ELI N U M
heeft gemaakt. Zie hier van nader het Art. F 0 RUM A D RIA.
hcr;fc
R I Au
N I. Die intllsfchen
illtl1sfchen begeerig is, al het zotte, dat hier omtrent
ooit gefchreeven is, te leezen ,• neeme tcr
ter hand P L l! :M PER,
Rcfchrijvjng van .Alphen.
Befchrijving
Alphen.
EL rt STA; (E
CE L S T) een'e Hofitede
Hof11:ede van den eer!1:en
eerf1:en rang, in
de Betuwe, welke Keizer HEN D
tot
D Il 1I!{
l{ DE
DE II, weleer,
een verhlijfplaars
verblijfplaats voor zijnen HoflJoet
HofRoet hield; gelijk bli;kt uit
ziin
zijn Handvest van 't Jaar 1003. De Grootvader van KAR E 1.
t.
l)
II I!
ENG
N G R OOT E N [chonk
fchonk dezelve aan de Utrechtfcile
Utrechtfc,'te Kerk.
Hofftede den naam van :M
A RIT
H A I:M
E,
HE DD A geeft deze Homede
HE
MAR
I T 11
I ME;
}laar
J,aar een zeker Slot, niet verre van daar geleegelJ.
geleegen. In het
Utréc,'ztfclun 1':lisJaar 1225, werd dezelve, bij ruiling, door den Utruiltlelien
~is
fchOp,
fchop. afget1aan aan de Geldclfehen.
Ge/deJfehen. H~den ten dage draagt
ze den naam van ELS T, liggende tusfchen
ms[chen Arn7um
Arnhem en Ny.
meegen.
meeeen. Zie ELS T.
ALT IN
t N G, Not. Germ.
Ger1l1. lnf.
Inf.

ELI Z
AB:P:
TH, 'Dogrer
RI K
E N VIn
ZAB
ETH,
Dogter van Koning HEN D
DRI
K 1>
DEN
van En;eland,
_~ N N A
Il 0 LT
En:etanrJ, en van A
A V A N BOL E I N of 11
u LAr N •
werd
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ELIZAIlETH.
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werd gebooren. den 2 September, van het Jaar 1533. Haar
leeven
Jeeven •, door den bekwaamen G. LET r bcfchreeven, is genoegzaam in ieders handen. Hierom zullen wJj
wjj ons vergenoeKarakterièhets, en dan verflag
gen, eerst met ha:lre nlgemeene Karakterfèhets,
verllag
doen van haare handelingen, welke opzigt hebben op de NeNtderlanden.
welgeln:lakte Vrouw; rijzig van geZij was een fchoone en welgemaakte
fialtc; fij n van leest; rond en hoog van voorhooofd; blond
fiaItc;
van hair; hadt bru ine glinf1:erellde
glinfterende oogen, en fneeuw witte
tanden; een heldere en zeer aangcnaame
i1em en uitîpraak
uitfpraak ; haar
aangenaame !lcm
vriendlijk , en haart:
haan:
voorkomen was deftig, doch te geliJk vriendIiJk
Majcl1ueusch. Zij fprak zeer goed Latijn.
gang en houding Majc!1ueusch.
Frt/11Sch
Italiaanseh; ver!1ond
verl10nd ook het Grieksch eu
Fronselt en ltaliaansch;
Spaa1JScn. Zij antwoordde de Gezanten der Mogendheden in
Spoamcn.
hunne eigen taal, uitgezonderd die der Nederlanden; met deze [prak zij altoos in 't Latijn of Franseh.
Fransch. Zij waseene groote
Grleerdheid. Kun!1en
Kunl1en en "Veteni'chappen.
"Vetenfchappen.
w béminnares van Gpleerdheid,
Doorgaans betoonde zij een vijandin te zijn van wreedheden.
wreedheden,
en
€n !1rafte
l1rafte de misdaden, als de regt en zulks gedoogden, zonder
doodl1raf. War haar h.uislijk befiier
de dood!1raf.
beflier aanging, daarin was zij
nier, haare Staat Jonkhaastig en opvliegendé, ontziende zig niet,
vrouwen, nu en dan. te flaan
Ilaan en te fiooteM;
fiooteN; doch overlaadde
mct groote weldaaden.
dezelve daarna met
ELI Z A BET H, feheen
fchecn gebooren om een Kroon te
t€ draagen,
als zijnde rijk in de uitvinding van hulpmiddelen tegen alle
ove:leglaam in alle zaak en , haar en
rampen en zwarigheden; ove:legzaal1'l
haare onderdaanen becreffende.
betreffende. Na het doorftaan van de grootfee wederwaardigheden, ten troon gefteegen
geftee~en zijnde, vonJ zij
het Rijk overlaaden
overiaaden met fchulden, weinig geld in 's Lands
Schatkist, weinig Militie, en genoegzaam geene verweerbaare
plaatzen. Dewijl Engeland met Franl.:rifk
Fra/1!.:njk toen in Oorlog, en
Ca/ais
Grootcn des Rijks zeer geCalais verlooren was, waren de Grooten
neegen , haar met F I LIP
Ileegen,
Lr psS van Spanje in 't huwelijk te doen
fèhrandere Geest wist het !aatfte
treeden. Haare {èhrandere
laatfte te keeren, het eerfte
lw omen en genoegzaam in Vrede te regeeren.
regeercn.
He te boven te lwomen
raakte, werd bij haar niets ontzien
omzien;; zij W:lS
Als het eer of veiligheid raalne,
was
pragtig iu kleederen , }uweelen
enalldere KleinoJien
Kleillodien , alto:Js
pragrjg
JlIweelen en3ndere
alto:.>s rijkelijk
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ve orzien van Kanon, en andere Oorlogs hehoeften.
lijk 17e
behoeften. Voor
't
ver(landig fpaarzaam,
fpaarzaam. mijdende overtollige zaal{en;
zaa!{en;
'e overige verfiandig
bouwende liever goede frerke
d~n prachtige
fierke Oorlogfchepen.
Oorlogfchepen, d'ln
Paleizen. Van haare Onderdaanen genooe
genoot ze zeer groote onderbefieedde zij alleen tot nut Vilfl
van hee
het algemeen.
fl:anden; doch die befreedde
!landen;
Geene Mogenheid was 'er, die haare Vriendfchap niet begeerechtcr, zeIbel.waame Staatsdienaars, die, echter,
de. Zij zelve had hel.waame
befchik~en, dan met haar overleg,
oV'erleg, en nooit, zegt
den iets befchikten,
1l1cn,
men, {Jaagden
Daagden de zaaken voorfpoediger, dan wanneer zij haare
eigene gedachten volgde. Niemand haarer Amptenaaren moge
mogt
oejfenen, dan met zijne Illftruétien
Inftruéèien overeen"
ooit meer gezag oeffenen,
kwam; waarop zij zelve naauwkeurig
na:mwkeurig acht gaf. Zij was gemet de Injlruftien
Injlruêtien ging, als met
woon te zeggen, dat het 1Het
een nieuw kleed, dtJt
û()k was
d{~t hoe langer hoe wijder w()rdt.
wordI. Gök
zij gewoon, zig van ervaarene en geleerde mannen te bedienen,
als Achterraaden , die
dia haar in alle gevallen en vraag
vraagen
en met
il:onden.
hunne advijzel1
advijzen mondelijk en fchriftelijk ten dienst fl:onden.
l' u S DE V, met wien zij drukke geheime hriefwisPaus 5S I X lUS
briefwis·
frerk aanhitfie,
aanhitfre, een Paus,
fèling hield, en die haar tegen Spanje {lerk
:tèling
uiter!l:e bekwaam om iemands waarde te fchatten,
fchauen, was
ten ui:erfie
met haar verfiand
ver!l:and en bekwaamheid ten hoogfien
hoogilen ingenoomen.
Niets [peet
fpeet hem meer öan
naar
dan dat zij eelle \'rouw was, en dus lJaar
zijn oordeel niet frandvastig
fiandvastig genoeg. Nogthans verbeeldde hij
zig, dat indien zij zamen
za men gehuwd waren, in !laat
Haat te zullen
zullell
zijn, de waereld te regeeren, ten miu!len
millften eenen ALE
AL li: X A lS]XD:E
D 1': R te voor[chijn
voorfchijn te brengen.
In ~t algemeen word tot lof háarer Regeeringe gezegd
gezegd.J dat
zij nooit ten onrechte haare
haure Staaten trachtte te vermeerderen;
befiier en gedrag invloed had op alie
alle Staaten van
vall
en dat haar bellier
onderfteunde het Huis van Valois.
Yalois. Zij hielp de
Europa. Zij onderfieunde
Neder/andeJJ, en gaf het eer!le
NederlandeJl,
eerfte weezen aan de Republiek. De
U/rec1zt. word tm
oprichting van de Unie van U/recta,
ttil aanzien van
derzelver eerf1:e
eerCce grondlegginge, aan ha:ar
haar doorzigt tOegekend.
toegekend. Zij
Was
het, die de wec!erfpannige
wederfpannige ferm
Ierel~ tot
tOt gehoorzaamheid bragt.
was het.
Zij handhanfde
Zee. met grooter roem,
handhaafde de Heet
Heel [çhappij
fchappij der Zee,
ge!i:hied was. Zij voerde eenen openbaaopenhaadan ooit te vooren ge[chied
Spanje. veele Jaaren agter een, en liet no~
no~"
ren Oorlog tegen SpanJe,
fehat na; bewijs genoeg.
genoeg, dat zij haare za."
za,thans een grooten fchat
ken
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ken wel wist te beiHeren.
bemeren. Portugilt
PortlIga! en Poolen ondervonden
dikmaals de blijken haarer goed
goedlleid.
beid. Deeneml1ï'ken
DeenemadulI en Zwel7"
Zwel}.
den verklaarden den Oorlog, en maakten vrede, volgens de
fchikkingen
fehikkingen V1n ELI
ELIZABETH.
Z A BET H.
l'Jimmer
Nimmer was een Konin""
Koningb
meer bemind van zijl1e
zijne Onderdaanen; nooit was de droefheid,
over den dood van een Vorst, grooter, ongeveinsder en algemeener. dan over den haaren
meener,
haar en
En, echter, bad
had lh)OÎt
Huoit Koning zig ll:rikter
Ilrikter doen
duen gehoorzaamen.
ELI
ELI Z A 11J:l ET
ET H dulde, geduurende haare
haan~ RegeeHng.
Regeefing, n:et.
dat haar KoniiJglijk
Koniilglijk gezag
gezAg een hairbreed benadeeld werd, noch
dat het Parlement zig bemoeide met zaaken, die haar als Ko·
Ka·
ningin 3angingen.
nungingen. Een enkel voorbeeld zij daarvan genoeg.
Het
Her Parlement
Parlemenr wilde haar de wijze van haure
haare Hofhouding
zij geroepcn
geroeptn waren,
wOl"en,
voorfchrijven; maar zij antwoordde: Dat ziJ
de zonken
d!s Lands te oJlerleggen,
ml10r met
om dl!
zaaken da
o"erleggell, maar
mer om haar
Huisgezin te be/lieren;
f'Jef bekwtlfJ1Jt
be(lierell; dat zo zij
ZIJ zig zelve
ze/"e daartoe r.Je!
bekwaam
/rende, het Parlement of onderen,
kende,
anderen, die zif
zij het
I:et dor:
dar. best "er.
trouwde, 0111 I"oad
JlI"oagen. lVfet
,dit alles ontbrcekt
I'aad zou "raagen.
Met ,dir
ontbreekt hee
het
niet aan Schrijvers, die haar Karakter op verre na zo fraai
niet [childeren.
fchildercll. Zij befchuldigen
befchuldigcn haar,
haar. eer/lelijk,
eerfl:elijk. van ondailkbaarheid tegen haarell
haaren behuwd·
behuwd - broeder FIt.
F I LIP
I PS,
s, Koning van
Sponje, die haar van het Sch:;vot
Schavot en den dood bevrijd hade,
Spanje,
hadt. en
alle de Juweelen van Koningin MAR I A
A liet behouden: waartegen zij eerst den vrede brak; zijn geld, in de enge Zee.
Zee, 111
JI1
beflag hield; DRA A
A KEnaar de lridien
flJdien zondt,
zondr, om daar te roderen , en de Nederlanders
Nederlonders tegen hem onderven en te pion
plondercn,
freunde. Ten tweede leggen zij haar wreedheid te laste, tcgea
fieunde.
regell
perfoonen, die over haar Huwelijk met deu
den Hertog van A:'-<A:-JJOu gefchreeven
~erehreeven hadden. Anóeren
h~ar, dat zij
Anderen berispen
herispen in hft3f.
te veel op had met haare fchoonheid, en te veel geld verkwis.
te aan de Muziek en het Dnrzen.
Dar:zen. waarop zij verzot was.
Ik zwijge
zwi jge van anderen,
anderen , die haure
haare Kuischheid zeer vefl~r.:;t
verèr.[jt
hounen. Deze verhaaIen dat wanneer
wanncer de Fran{clte
Franfclte Gezan:,
Gezan~,
SA Nel, halr onderhield over een Huwelijk met Konln;;.
Konin;;
HEN DDRIK DEN IV, zij geantwoord zoude hebben: Ik 'Zou
ZNI
uwen Koning niet oanflaon:
aanflaan : niet om dat
dot em
eel1 man
mali gt"1I
gt~n ,'el",'ermaak bij mij
;nif zw
ZOti hebbef.
hebber.,, maar om multl
muit/I!e l"edmen.
I'edenen. (:n
ln ,'~r
zij, met een h:::ue
r~:JCh::ue rokken opligtende
opligtenoe,, den Gezant haar r;Jc-
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te been toonde. De Schrijver voegt 'er bii, dat de Ambasfa.
deur, op zijne knie vallende, haar been zou gekUSt
geKUSt hebben;
waarover zij zig gefl:oord toonde; doch dat SA Nel daar op
lIntwoorde,
wijl hij
!zij de12
den Koning 1'er!JI'cJJJe,
,'er!;fe!d:!e, gemand had
antwoorde, dat wijt
ware hij tegenwoordig
te moeten
moeteil doen, het geen zijn meester, li't1re
geweest, :;;ou geda(m
gedo(m hebben: waarmede zij voldaan was. De
meesten Hemmen daarin overeen, dat zij gantsch niet k iesch
was, omtrent het geen mell den naam van Galanterie geeft, en
Mm~sperzoonen zag, die omtrent hanrCll
hanrcn PerfooI!
Per[ooll en fchoon[ChOOllgaarne Mm;sperzoonen
heid
beid gevoelig waren.
Wat haure Godsdienfl:igheid
Godsdienfligheid betreft; de meeste Schrijvers, zo
Roomji:!un als OnroomJèhm,
RoomJi:/ten
Onroomjèhm, befchuldigen
be[chuldigen haar van gemaaktheid,
naar tijdsomftanclighcid
beid, waar van zij zig !laar
tijdsomil:anclight!id wel wist te bedienen. REI D, in zijne NederltJr.dfche
Nederkmdfclze Oorl()gen,
Oorlogen. verhaalt,
dat zij de Nederlal1dfche
Nuleïlal1dfche Gezanten vermaande, den Roomfchen
Room/ehen
Godsdi~nst
Godsdifnst niet te veranderen,
veranderen. En op eene andere plaats verzekert deze geloofwaardigeSchri]ver, dat zij, in bijzijn van AL D
D liGO !'l DEen
GO'"
D E cn B u I S J zig Ik tontvallen, dat
da! 'U)
:;;ij teil
te/) onrecht, om
der Mis!e
Misje 'Wille,
wille, zo vee/jammer veroorzaakten; dat zo de Koning
her.
he"" niet dwmg
dWIng de Mis tf!
I~ geloo'll/n,
gelQovm, zij dle
dt'e konden aanzien als
em
cm Spel. Genomen, zeide zij: ik begon een klugl
klugt te IPeeien
fpeelen ,
(zij was, op dat pas, in 't wit gekleed) (',oud
(',01lrl gij ConscÎl!ntie
maaken
1nij te zien? Die haar naauwkeurigst hebben nagegaan,
nagegaan ,
tnaaken mij
betuigen, dat zij een afkeer had van alle Predikatien , bijzon_
der als men daartoe gebruikte jonge en onervaarene Perfoonen.
Buiten de Vasten, kwam zij zelden om een Preek te hooren,
hooren
en liet niet op de Zondagen, maar alleen op Hoogtijden
Hoogtiiden pre.
pre:
Gejchiedenis/è
A ART, in zijne Kerkl. Gejehiedenis/è
diken. U II TEN B 0 G A
verhaalt, dat haare gewoolJte
gewoonte was, als de Predikanten te verre
Text. De
van het fpoor dwaalden, hun toe te roepen:
ro-:pen: Blijfbij U!J1'
ulJI'Text-.
Bigfchopsgezindt:n.
Bi$fchopsgezindcn. echter,
ech ter, maaIen haar af, als zeer Godsdiell_
Godsr:lien_
fiig. BA CON getuigt,
getuigt. dat zij vlijtig las, in den Rijbel
Bijbel en de
Kerldijke Oudvaders,
Oudvaders. en voornaamlijk in A u G U S TIN US; dat
Ker!dijke
zij zelfs verfcheiden
ver[cheiden Gebeden, op onderf.:heidene
onderfcheidene gelegenheuen, had opgefreld;
den,
opge!1:eld; dat zij den naam van den Groaten God
nooit dan met eerbied noemde,
noemrle, 'en 'er altoos bijvoegde: mii;
Schepper. Als de na~ste oorzaak van haaren
haarcn dood, die
di.c vo;r.
vo~r.
viel den 114- l\'Iaart
lVIaart van het Jaar 1603, vinden wij het vol:;C'llde
V01:;C'llrlC
verj
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[I'A
u BE
verhaal, bij Cl'
AU
B E R Y: te weten>
weten, dat zij in de hoogfl:e drift
van haare
hanre Liefde voor den Graaf v A N :!
.I! SS!!
S SJ!! X. op zekeren
gunfleling had,
had. gegeeven
g(!geeven een Ring, met verzetijd, aan dien gunO:eling
mbdrijven,, op verrooring van dit
kering, wat hij ook mogt mbdrijven
SE.X, in zijn
zjjn
pand, het hem zou vergeeven worden; dat EESS SEX,
uicerfle, dien ring vertrouwde aan de Echt enoote van den
uicerlle,
geflagen vijand
vipnd van den Graafzijnde
G:rJaf zijnde,,
Opper -Admiraal, die een gef1agen
ring- cc
te \'enoonen.
\·enoonen; dat de Kozijne Vrouw verhinderde, dien ring
ningin, te vergeefsch
vergecfscll wJgtende
wagtende naar dat teken, het niet venoo.
vertoo.
ncn vail hetzelve, tocfchreef
wc[chreef aan trotschheid,
rrocschheid, en in zijnen dood
nen
ftemoe; dat de Vronw
Vrouw van den Opper.Admiraal,
Opper. Admir~al, op haar
fielUoe;
Z AllE
doodbed , dit aan de Koningin bekende; dat ELI ZA
11 E l'
'1" H ,,na
na
rusten:, gaande gekleed te bedde
dien tijd, kon drinken, noch rusten;,
maaien in eenen nacht op!laande;
opllaande; dat het
leggen, en honderd maaIen
gevolg van dit alles, was, de Teering , en eindelijk de Dood.

Gedrag van ELI Z A
AllE
TH
nET
H met de Nederlanden.
Zeer onderfcheiden, naar gelange der omfl:andigheden,
omll:andigheden, was
wu
Vor!Hllne, tcm
ten opzigte van de Nederlonden.
Nederlanden.
het gedrag dezer Vorfiillne,
Eene in't
oflgloopende jaloersheid,
jaloersheid. echter, kenmerkte benel
hct!:clve
in 't ongloopende
ve
haaf werd aar.geboden,
aar:geboden, durfde zij niet
ten allen ti de: 't geen haar
d.;t de Staaten
kon evenwel niet du:den,
du:dell. d~t
aanvaarden; doch kali
hulp en heul bij anderen zogten. Haare drijfveeten werden
JalouziÎ tegen Franklegen Spanje, en Jalouzij
bewoogen door haat tegen
djk.
Staa(kunde leerde haar 1I dac
dar zo eeu
eell van beiden volllrekt
rijk. De Staackunde
volfirekt
Nedeflandm was, hij voor haar een gevaarlijk
meester van de Nederl/Jndm
vree ze • echter, voor het
nabuur zijn zou. De vreeze,
bet belang van haabdette haar ,er openlijk
re heerfchappijen en Onderdaancn
Onderdaanen b:-lette
waarfchiinliJk, zou dezelve bij haar
voor uit te koomen; en, waarfchijnlilk,
US Di:
D 11:
de overhand gehouden hebben,
bebben, indien niet Paus SI XT U5
V, op alle lUooglijke
mooglijke wijzen, wt
toC de onderfieulling
onderl1eulling der Nederw
Nederlal1de71 , haar h~d ;]ang-eft,oord,
tijdt1ip,
Zandel1,
oangell,oord, en zulks wel in een tijdfiip.
E 1 H, over en wll'dcr,
wc0cr, elkander in
dat S I X TTVU S en 1: L rI ~Z A BTl E'j
deedcn, en dus de grootae
grootfte vijandfchap
viiandfchap fcheenen te
den Han deedcll,
oeifenen. Den Lezer, die b
bcgeerig
oeffenen.
... geerig is, de diepe Staatkunde
[~kel'lJcn
raa:.en
dezer beide doorluchtige perr.'lJaadje~!
perf<lllandjc!) nader tt!
kel'nen rau.!en
wi
leezcn van het Leeven sr
SI x
X TU
T US
ji IJ
DL:tI'
be[chn:e.
wiji het leezen
J:. lil V ,• befchr<:e.
RzZ
R.
veil
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ven door G. LET I.
r, ten hoogi1:en
hoogiten aan, en , ten
ren opzigte van de
Nederlanden,
Neder/andet;, bijzonder het 1I Deel,
Deel. als wordende in dez"lve
dezelve
ontwikkeld, welke men bij niemand
zaaken en gc.beurtenisCen ontwikkeld.
Hillorierchrijvers vind aangetekend.
der Nederlandfche Hifloriefchrijvers
De Staaten
Sraaten,• zig bevindende in de noodzaaklijkheid
noodzaak!ijkheid van on·
onderfland
En.
dert1and van blliteniandCche
bniteniandCche Mogendheden, het zij dan van Engeland, of v::n
v~n Frankrijk, zonden,
zonden. in hel Jaar 1575, de HeeHee·
ren VA'!
VA"; ALDEGONIlE,
ALDEGONDE, J. VAN
VAN DER DOES,
DOES, W.
w. NIVEL,
NIVllL.
P A U 1.
U S B U I S en FR ANC 0 IS
om ELI
E I. I ë7; A·
LUS
IS M
~I A ALS 0 N,
A'
BET H,
als geCprooten
F I LIP PA,
Gem:tlillllt!
llETH.
gefprooten uit FILIPPÀ,
Gem:t1iIlIl(, van
EDUARD
DE.N
UI, Dogter van Hertog WIL
EM
E D U AR D D
E.N IlI,
WIL E
M VAN
VAN
IA
BE
E IJ E R N,
N, Graavc van Holland, de Provintien van Hol/mld
ell
aantcbieélen. Boven hebben wij fet:ds
en Zeeland aantebieaen.
ret:ds gezegd, \\ at
nameliik de
haar Wi
w, ethield,
erhield, deze aanbieding aanteneemen , llameliik
Yreeu. In het volgende Jaar deed en 'de
ode Staaten haar verzoe
ken om een fOlume
COlume Gelds. Zij weigerde dezelve, om fere·
den, dat dit verzoek eerst aan Frankrijk gedaan was.
was, Zii
Zij beloofde, echter, haan::
0111 bij
haare poogingen te zullen aanwenden.
nall\\'cndcn, om
'F IJ L Ir I'f S
bewerken;; en zond met 'er h ast fen
tcn
s den vrede te bewerkelI
ni~ts verrigtte. Op de beGezant naar Spanj~; die echter ni<!ts
geboLld zij zelfs»
zelfs. de Afgt:zanten
var. Prins
geerte des Konings, geboud
Argezanten van
WIL
w rL L E
E M DEN
DEN I. haar Rijk ce
te vel'Îtlatèn.
verÎaaten. Nogthans onttrok
zij zig niet geheel en al; zij gaf, nu en dan)
dan, aanzienlijke
veeltiJds) omijdig
ontijdig te rug,
rug. waardoor
fommen ,) maar eischte ze ,• veeltiJds,
bragt. De lOe.
toe.
zij de Staaten dikmaals in groote verlegenheid brugt.
leg
l{) om
0111 zig, met de Kolei!, van Don JAN V A N
N 00 S TEN
TEN R Y l{,
ningin van Schotland, door een Huwelijk, te verbinden,
gedachten.
bragt haar tot andere gedacIJten.
t 578, twee anDe Stauten
Staaten daarvan niet onkundig, zonden, in 1578,
dere Gezanten. De Konbgin,
Koni:Jgin, om eene naauwer vricndrchap
vricndCchap
met de Sta1ten
Sra~ten te kunnen onderhol1den,
onderhouden, boodt lOen
toen aan, eea
een
Ordillaris
Onlinaris Gez,lIlt
Gez,lJl[ herwaards te willen zenden, mids vun
wn hier
El1gtland vertrok; op voorwaardc
voorwaarde evenook een Gezant naar Engeland
wel, dat zulks zo ;'·eel
,'eel mooglijk was, in het geheim zou gefchieden. Beflendi~
Bet1endi~ vermaande zij echer
echel' t'Jt
t,)[ Vrede, en ,,;eeg;eelJC
bijg,,:vllegde
l1C verandering in den Godsdienst te m~aken; met bijg<.!voegde
beloften van
gUIJCllS U,1ll
,Wl geld, 5000 Voetkneg'
Vim een MiHioen gUlJCllS
tCu
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ten en 1000 Ruiters. Het verbindfchrift,
verbindfchrifc, waarop het geld gf'.
gf'_
geichieJde voor den dienst ces
fchooten werd, hield in dat hel
het gefèhieJde
des
KOllings, 0111 de Provintien onder zijne gehoorzaamheid te
re
houden. Het geld kwam, maar het Kri gsvolk bleef achter.
achter,
honden.
te evenwel dat de Hertog JAN CAS I M rI l!.R in dienst
Zij bewerk
bewerkte
V.1n
V,lIl den Staat w~flt
W~flt a~ngel1ooll1en,
a~ngeI100Illen, en met meerder voll,
vol/,: herwaartls
venvagt hadt:
hJdt: om reden dJt
djt zij door
waard, kwam, dm men veflvagt
J\ T T H JAS
I A S eu
hem, den Aartshertog 1\1
MAl
en den Hertog v A N
laatrten zij zeer verl100rd
veriloOI'cl was, paal
ALE N ç 0 N, op well,en laatllen
en perk
peri, zogt te nellen.
l1ellen. Van MAT T IJH I A S had 1J0ch
noch ]i;EL
L 1Z AAO
BET H,
noch de Staat it;ts
kts te vreezen
vree zen ; en dewijl
ALENÇON
niets d,n
d.n hun
AI.ENÇON en CASIMIR
CASIlVI1R Diets
bun eigen voordeel
beoogden,
dtn weg, en ruimbeoogden. waren zij elkander te veel in den
den dus beiden het land; de eell vertrok Ilaar
naar Frankrijk, de
andere naar
naaf Düitscl:!antl,
Düitscl:!al1J, laatende
laarende niets in 't land dal;
dal> flroopenl1roopenontOu! en te zijn.
de benden, waarva,l
waarV3,1 men blijde was, onrOa!en
beloofdt: ELI SA BET Ii,
H, bij een nieuw verbond,
Eindelijk beloofde
gcOooten in het Jaar 1585, andermaal 500;)
50():) SolLlaaten
Soldaaten en 1000
Ruiters; onder voorwaarde, d.lt
d,Ir bet
ber Hoofd h .ars Legers, en
F-ngelfl: ien,
Jen, zitting en item
nog twee F./ige!Ji:
Item zouden hebben in den
Raad van Scaaten;
Staaten ; dat met het einde van den Oorlog, haar de
0,]
0!1 ko' teil
ten zouden worden goedgedaan; dat tot
ror dien tijd toe,
roe, den
Brie!, Plisfi1lgm
Pïisji1Jgm en RmmJ:eÎl:es,
Rmmr.eÏf:es, onder bewaaring van Eflgelji;lle
Enge/fc,ie
bezetting, haar
ha:H in pandf'.:hap
pandfchap zouden g~geeven worden. Op het
/lrl.
Leiaster, hebben wij
gezien,
Art. DUDLEY,
D u DL E V, Graave van Leh'ester,
IVij gezien.
hoe hij
bij bij zijne komile
landvoogd werd aan"
komIte wrilond
terl10nd als Opper
Opperlandvoogd
aanf.'eneld;
j.:el1eld; hoe lchandelilk
ichandelitk hij zig daarin gedraagen
gectra~gen heeft; en
cn ook,
(lP wat wijze men middel vond, zig van hem te ontdoen; en
hoe men
m(;'n toen de toevlugt nam tot eigen verdeediging,
verdcediging, onder
de aanvoering van Prins MAURITS
~IAURITS Koningin ELIZ AIlETIl,
A.llETIJ,
ci~
éie zig misnoegd kon veinzen, als het haar g 'ed
led dagt, en over
.!d ~ geringne
gcringile zaak, in we ];c
ke zij niet gel,enc!
gekend \\'a"
lI'a$, ver wel t, Ï!l
in rret
et
Jaar
ten de gefchenJ,lar 1594, op een fchampere'1
ièhampere'1 toon, den S[2a
St:ilaren
t !rJi1d, Wal1l1eer
ken, gegeeven
gcgceven aan J.\
J.~ C
us., Koning van Sc 10
wanneer
c 0 GBUS.,
1otland,
zij, als P"ters,
lOll ten Doop !1ollden.
HOllden. Zij
Peters, over deszelfs Z lon
Swatcil voorgaven, om geld zo zeer
noemde dit, dewijl de Stnaten
verleegen te zijn, ceue
eeue ontijdige grootshdd,
groorshdd J eisçllte
eiscllte haare verR 3
fcho()~
fcboo·
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fchootene penningen terug. er, drt:igdc , in geval vnn
vun weigeringe ,•
maaken. Om hanr
Vrede met Spanje
SPanje te zullen lnaaken.
haur ecnigzins te
Scb~pen en vOlk
vrede te fidlen,
lldien, zond lllen
men haar cenige
eenige LchC'pen
valk reg'cm
tegen
Spanje. Doch als
,nd dit zelfde aan Frankah de Staaten naderh :nd
rijk derden,
deeden, nam zij het
net zo euvel op, d~t
cl.,t zij deze1ven
dezelven te gege'
moet voerde, dat indien zij reeds dc
de l1J-igt
l1J.!gt hnddcn, om groote
baare lwlpe
hllipe wel
Koningen biji1:.,nd
bijll.nd te kunBen
kUl1lH.!n vellecllèn,
veJiet:l1èB, zij Iware
kunden
konden onrbeeren;
ombeeren; in toorn en zeer fcha!!lpere bewoordingen,
ti< chte zij lllet een haar geld te rug. Maar de gromc
A R NEgroote IJnAR
N EVLD wist dC/I,Jfgauns
v~rnand cn i1:aarklllldüvrgaans middel, door
(;001' zijn Hrlland
llaatkunele, haare (lrirten
(lrifi:en tot bedJaJ'en te brcngen.
brengen. IIaare goede troUW,
het zij het aan haar zelve, of
<lan haare Minif1:crs
or.lan
Minif1:ers hap,;:rdc,
hapt:rdc, was
niet zetr
Zetf gro:J::
gro::t:: want met welllige
wemige moeite zou men kunnen
kUBnen be·
bewijzen, dal
dat zij he[olding
lJefolding vorderde vcor
v(,or 7000 man, daar 'cr
lüet
niet meer dan 800 gekoomen waren, en die men zelfs moest
onderhouden Hoe meer de voorfpoed der Nederlanden toenam,
toenam.
hoe jaloer[cher
jaloerfcher zig de Koningin aanllelde. De Staaten , om zo
;.;()cden luim te houden,
veel doenlijk was.
was, haar in een ;,oeden
detden
detàen haar eenigen onder!l:and,
onderlland • tot den togt naar Cat/ix;
Cadix; doch
zingcn, en vardir voorbij zijnde, begon zij den ouden deun te zingen,
vorHollander:;
dert\e geld. Aan de Gezanten verweet zij, dat de HollanJers
al het
he~ vonrdeel van den Oorlog voor zig zeI
zei ven hieldeIJ, en dat
de onkosten liepen voor haare rekening. Bezwaarlijk,
Bezwaarlijk. zou het
in dien tijd geweest zijn, haar te bevredigen, zo niet
IJj~t het
bet geVlm eene nieuwe toerustiug
rugt V:1n
toerustillg in Sp.'mje
Spanje h21lr
hl!~r tot andere ge.
geda.';ten
da,';ten gebragt h1!dde.
hlldde. De vreeze da:irvoor
d:urvoor g'lf
g;\f aanleidllJg
aanleidlll,; tot
eell
een verbond, tus[chen
tusfchen TiE',gda/id,
',gdalid, Frankrijl,
Franlri;J, en /Jen
/len Staat, 't
welk, in het Jaar 1596, gefluoten , en twee
twce }aaren daarna,
niel zonJer
zon.ier groote moeite, vernieuwd werd. Schoon men erkenerken.
nen moet, dat Kot1ingin
Koningin l!.ELI
LISSA
A BET
1:1 ET II
Il den Staaten merkiijke
dien1len
heeft, beCwnden
bef1:onden dezelve, echter, me,,'r
me~r in
dienllen beweezen heeft.
raad, dan wel in daad; en [choon
fchoon zij zig dIe
die beiden rijkli'k
rijklik deed
buaalen, moest men l1ogthuns,
l1ogthans, op bovl ngen~e!de wijze. met
haaren grilligen a3rc worstelen, tot aan h2aren
h2arcn dood.
ELI ZA BET
nET H. Dogter van JAC 08
0 l! DEN I, Koning van
v:m
Engeland,
et; Ierland, gehuwd lllet
Engeland. Schotl,md
Schotlal1d cu
met FR E nD R J K,
Paltsgra(lve /l.elJfvo/'St
a(ltJ dell Rhsjll, b~ide
Paltsgraave
/lelJfvo/'St flatJ
b~id(! naderhand ge!UOUllU
luounu
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kroOlld als Koning en Koningin vnn Boheemen, doch ook bei.
beiden, naa den ongelukk igen V cldfJag
cldiJag bij Praag,
Proag, genooclzaakt
genoodzaakt het
Rijk te
tc ruimen. Zij naillen
namen toen hUI1l;e
hUlu;e toevlugt tot äe
de Neder.
Nederklm/en,
lamjen , alwaar zij ook Staatelijk ontvangen en onderhouden
Peeze EL
A!\
werden. Peezc
ELIT SSA
11 ET H bezat een veel mannelijker h.re,
h~rt,
dan haar Vader en Gemaal; v/elke
vielke de Kroon uiet zou hebben
daar toe niet gedrongen
gemrongcn had. ZIj
aangenomen, indien zij hem (laar
hem in vcrltgenheid
verltgenlJcid ziende,
zi eIlde, fprak
iprak hem dus aan:
<lan: Hoe! hebt gij
gIJ
een Jlonillgs
A"onillgs Dogter ten Huwelijk
Huwcltj k durven vrllagen,
vrllt/gen, en dUr1'm
dun'er,
hejlaapell,
heflaopell, CII
ell durft
dmf! gij een f(of~ings
ROI!ings KrolJH,
Kro~n, tlU
tJU die u wordt
thuis gcz,ragt,
gcàragt, niet t/am't/ardc:1
aam'aardc:~?~ Zij beiden uit den FoM;
POll3
IFa/dleslet bevinbevin.
naar BoheellJen vertrokken zijnde. en zig te IFa/dleslel
dende,
den de , I:I; wamen de Gezanten der Bohee111lche,
Boheemlche, Silejilche
Siiejilche en 1110.
1110ral'ilche
raviJde fienden
f1cnden he:l
he:] aldaar brgroeten.
bf'groeten. In
In. een gehoor.
gt'llOor, we!k
zij bij de Koningin hadden.
hadden, bedankten zij haure
haare Majeileit,
Majef1eit, dat
zij haaren Gemaal bew oogen had, de Kroon te aanvaarden.
aanvaardl'll. Zij
Frlmfclle Taal: ,,'t Geen ik ge·
geantwoordde daarop, in de Fral1fclle
" daan 11ebhe,
bebbe, is gedaan rer.
ter. Eere Gods, en tot welfiand
welf1and van
" den Proteftall([chen
ProtefLamfchen Godsdienst. l\lIes
Alles is door mij gefchied
,. met goede oogmerl,(ll;
oogmerkEn; en in 't vervolg zal het aan
lIan mijnen
" wil noch glllegenbeid
gwegenheid ontbreel;en. Daarop mogen zig de
Stcnden verlaaten." Naa hunne kOlUst te
re Praag, werden zij
" Srenden
beiden, den 28 Oétober in het Jaar 1619, gekroond, Cl! zij,
zij. als
Koningin, met aanzienlijke gefchenken begiftigd.
Maar
hun Rij k was van konen dUUf:
duur: wall(,
wam, gelijk wij zeiden)
ongelukkigen
naa den ongelukk
igen Veldflag
VeldDag , namen
namell zij de vlugt herwaards.
Op den zeIfllen
zelfden lijd
tijd dat de ongclt:kki~\e
ongelt;kki~~e Paltzgraaf-hnar
Palrzgraanlnar (ell
tCIl
\'an SpiJnje
Huwelijk verzogt. liet de Koning van
Spánje het zl'lfde doen.
Ecnige EngelJi:he
aan·
EClIige
Engelfi'he Grooten waren van oordeel.
oordeel, dat zij de aanbieding des Konings moest OIuhelzen: om reden.
reden, dat zij daar
door Koningin kon worden. Maar
lViaar zij gaf ren
ten antwoord, dar
dat
zij liever eene Vrije VorlHn
VoriHn in Dtlits~'hlatJd,
DuitsG'hlrmd, dan eene Slavin ill
in
Spllnje
ecne zinfpreuk
zinfprcuk gekoozcn,
SplUije wilàe zijn. Zij had
bad eene
gekoozcll, die
re fiade
Mijn ilc1l10ed
nade kwam:
kwmn: JJ1tj"n
gemoed bliJji
blhft onbeweeglijk.
oJibcJI"eeglijk.
haar wel te
Toeu zij haare goederen
goedt!rell en fiaaten
Toen
f1aaten hadt
hadr verJoorelJ,
verloor.Cil, gaf zIj
zij
proeven van haare Uoekmoedigheid.
Hu.
l;loekmoedigheid. Uir
Uit dit r;;mplp:Jedig
r~,lIlpfp;)edig fIu_
agr
welijk zijn vQorrgekoomen,
vQorrgekoomen. agt Zoonen en vijf Dogrers; agt
van deeze Kinderen zijn in de Neder/anden
gebourcn, nietteniette.
Nederlanden gebouren,
R ~

tien·
~en·

1&<1+
a <14 ELISABE'fH,
ELISABE1'H, ELLEKOM, ELLEMGET,
ELLEMr::ET, enz.
cuz.
gcnfra:mde h~ar Gemaal nog maar 36 .Taaren
Jaaren oud WlIS, toen hij
ftierf~
Rhijn. enz.
Zie verder,
verder., RED RI K.
K, Paltsgraaf 9p
op den Rhijn,
ftierC Z'je
E'LISABETS-VLOEJ).
E'LISABETS-VLOED.

Zie

WATE1'VLOli:DEN.
WATERVLOEDEN.

was weleer een Kloorter
Kloofter in
[wud
[Wild tcr
ter pl:latze,
pl:!atzc, daar thaus
IhallS de nieuwe

ELI S A BET Ii - C ,1 N VEN T,

s GI
Cl avel1/ztl~e.
(lllen,~tl~e, en

CroellUlark
CroeliUlarktt is.
EL
LEK 0 M of .!
L LEK U :M, een Adelijk
ELLEKOM
!:LLEKV:M,
Ad.:lîjk "luis
Huis in
i·n CelderGe/derI"lirl)
I"lid) in het Richterampt van de f'é1u;JI~-Z()OIll.
YeIU;JI~-Z()'OIll, nabij het
Durp f/e/p.
Felp.

E I. 1.I. I:J: 111
EET,
Etfterzee en
EI.
MEn
T, een
een Dorp in
ln Zeeland,
Zeelanel, tlJsfchell
tusrchen Etlterzee
Sel'ooskerkm
ved aanzienlijKer
Serooskerkm geleegen. Vcorheen was het veel
asnZÎcniiji\er
dan ki;enwoordig. De Kerk is. geduurend€
geduurend~ den Spaan/dIm
Sp(Jcmfc!zm
Ooriog. om verre gehaQld, en nooit weder opgEbouwd. 'Er
is niets van overgebleeven, dan het Kerkhof, waar bij men nog
fommige
[ommige der Oude nitdbergtn
f//iedhergm vindt. De HllIzen
HUIzen Haan zeer onge·
regéld , r.ier
tegdd
tier en daar verfirooid.
verHrooid. Een geruimen
gtruimen tijd heeft deeze
Cetlacht van DE JON GE, te
lIeerliikheid
Heerlijkheid behoord aan het Getlacht
Ziniçkzu,
e J ON GE 1'tW
Ziniçkue, en wel aan den Heer co llNE LI S J)
De
Elk/l1eet,
ven Ontf:mger Genemal
EI/cmect, iu lee
leeveu
Cenemal del'
der Vereeuigde
Vereellfgde NederNetlerMr.den
Im~dcn;; door wiens Dogter , MAR I A DE JON GE van
Vfm EI/eEllemeet,
l'{m Hufe!.
weet, gçtrolJwd
getro1lwd met AD 0 L F JUL 1I US, Baron 1'(m
Hufd.
t~CiVeezen Landdrost van Zdltmd.
t;cweezen
ZeI/anti. EIit:I1U!e&
Elkliutt iu het Gellacht
Gelhcla
"an
•.. an ruea
dien .Heer is overgegaan,
overgegaan.
LLLEWOUDSDYl{,
Elfsdijk genaamd, een Dorp
E L LEW 0 U D S D \' R J ook wel Elfsdijir
in Zeeland, en wel op het EHund
Eiland Zuid --lltveland,
/1eveland, voorheen
ved grooter en aanzienlijker
ZdV0
veel
aanzknlijker dan tegenwoordig Bij het zelve
Hond \vel eer een pragtig Slot, behllorende
a:l11 den Heere va!J
beh(JÜrende aan
VIIU
E/lewoudsdiik. Thans is van he:. zelve bijkans niets meeroverig.
Tegenwoor,lig
Te~enwoor.lÎg behoort de Heeriij! heid aan her Aduiijk
Aduiijl> Cel1acht
Gel1acht
..VUil
au i'ERl'ONCHEP,
(,l';R!,ONCH.&rt SEDL1NITZKY.
SEDLINITZKY.

E.LLlcHTi:de
tLLICHTi ûe VLEtTINGEN,
VLEtTIN GEN~ in

Slaats.Bio!;aml.
Slaats.Bto!;aml.

Ex.-

ELLI:WEl'J,
EL\IP, ELSEN.
ELSEN, ELSHOUT
ELLI:Wr:N, EUUP.
ELS[-IOU'f,,enz
enz 2~6S
6S
- - - - _.._---------- ----------_._--EL L J N G II N,
ELLJNGIlN,

WE
W
E

GelJer/alld; VAN
vA N
een Dorp in CelJcrkmd;

DER HOU.
HOU-

ond~r .rit
..IIlJ,iem.
fielt het onder
lI:jl:ln.

Zie
Zi~ 2ijn
Zijll Hand. Chr01Jijk,
ChrolJijk, I Deel. fol. S.t.

P, een Dorp en Heerlijkheid in Opper-Gelderland, onMP,
E L 1\1
èen uur gaans ten Oostcn
der her
het Ampt· van fJ;Io71/foor/,
f.l!loutfoort. !:en
Oosten van

Zwo/lIJ.
Zwa/m.

Lanclfchap Twent/Ic,
Twen/fte, behooren;
ELS EN, eene Buurt in het Landfchap
ond~r Rijs/en,
Rijsfen , een der negen Gericht!:n
Gcrichtt:n van TIJ/ent/Je.
Twent,1e.
de onder
ELS 11 0 UT, een P,
uurfchap, behoorende
bthoorende onder Lekker/an:!,
Le1áer/ml:!,
nuurfchap,
iu de
dc .dlblasferw(Jurd.
fjlblasferwt1tJJd.
ELS HOU T, een Dorp en Heerlijkheid in 't Land van l1ells'
fIeusde;).
BaaJ't!l)/ijk; het wordt
wl1fdt door dca
deil
de;j. tCU
teil Zuid-Oosten van Boal'dJJlJjk;
B,wrddjk bedicllJ.
bedieuJ.
Predikant van B.1fJrd.djk
ELS Irus,
P 11 JI LIP)
L Ir) gd:lOOrt:l~
g~boorr;g van Rrusfd,
nl'lIsftl, was een
us, CPIl
Eremijt van
vun de "ll1g!ls!ijl:er
.il!:;!iS/i/l:er On!e,
Ord<:, g:.:llurvclI
Î:1 het Jaar j 654.
gr.:!lorvcll i!l
Hij heeft tcn
ten d:enfle,
dienl1e, van
v;m zijne Orde
Onk gdèhn:evell,
gdl:hreev~l!, 1l1~ar,
m::ar, bij gebrc:.: a:m
a~n een goed
gued oordeel,
ourdeel, 'er wdni
wdni;s di:'::]3:
m:.:.!\! gedaall.
g;:daull.
brek
di:.::l.i: lll.:IlC

J.j AlL
A I L LET,
SCtH'tli!S lul'
fitl' les Crit. 11:;1.
I1;)'!.
II
LET. Jug.
JII:;. des Scm'n11S

SLO, een der dertien Dorpen van de Gri';;tenij
Grisr::nij StellingE 1_J. sLO,
gedllurende
nis Vatl
vat}
gedtlllrend~ de H.eg.;erilJ!l'
r~eg~erilJg van h(èt
h(!t 1!
Huis
Bourgondien. gevoegd
ollcl\!r het Kwankr
;'CiJ;}'o!Jm;
Bou/'go;;dien.
gcvoezd ondc'r
w~nic:r van d~
de Ze
ZC;'CiJ;"JIJm;
ju f~-iesl"nd.
f>ies/(/1ul.
iu

l/:e: lOos/einde,
U/el
fOosteinde,

h h.:t
h~t L::nJJrost-Ampt
LlllJJrosr-Ampt \':1:1
\'~:l de !/",:!tr
ELS PEE T, een Dorp b
/7,:11r
l,e,
Scholltampt van lJ'Jf'lJ_l'c!d,
Jf,JJïl.' ,'dd , eeu
ll~lrr ga3.11S
~allls teu
),'e, on.ler
u .. der het Schourampr
e~ll lIcl
reu
ZuiJ.Oosten
NUII!PL'ct geleegen.
geJeeg~lJ. De IIl:r=z(!~tenl.:!l.
IIl6::z':~tel1L:n. die
Zuid-Oosten va:1
Va!l NI/1I/pee:!
di~
lamelijk wel g\!go~.l
gc'goe.l zij:],
zit; mer
met 1.:e:1
'.:e:1 Landbouw,
zijn, g2:;c~r~;1
g~:;c';l'~:1 li~'
Landbomv, ell
plagwn
voor een fpl'eel;woonJ
fpr~el;\\'()ürd te hdlut:n:
\;.:b[;~n: IPil
!Fh beUJen
btbbcn Ede/mali
Ede/mt1ll
plagten voar
n~dl Bedelman. De'
Kerk van E//)l'et,
El!?('C!, die door éJn Prcdik1llt
Prcdilnllt
1l~",1
De 'Kerk

R 5

beo
be-
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ELSPEET, ELST, ELT[N,
ELTJ.l:N, enz.
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oucl, en de Toren meest van Duifbediend word, is tamelijk OUtI,
Heen gemaakt. TU5fch\!n
Tllsfch~n Ei/peet
El/peet en Garde
Garderen
ren vind men het
fiaaije ElfPeeter Bosch.
ELS T, een tamelijk
grdot Dorp, in de Oyer-Betuwe,
tamel ijk grllot
Over-Betuwe, be.
boorende , met Elt en,
hoorende
ef/, onder één Pandcrampt.
panderampt. EI.-t
El,-t ligt aan de
V"art van Ntjmcegen
Vaan
Nt/mregen naar Arnhem,
ArnlJe1l1, van beide ·Steden
'Steden genoeggenoeg·
Schcp~n moeten hier vcrtollen;
verrollen; zie Qoven
lJovell
zaam even verre. L·c
L·e Schepen
op '[ /irt.
Art. ELI STA. Eist behoort thans aan den Hoog EdeJen J}leere
nehalven de
len
kere CAS PAR 13II A
ARRON
0 N V A N L Y N DEN. TIehalven
GL'rc:formcerde
Stantie van Roolllschgezin'
Gereformeerde Kerk, is aldaar eene Staatie
Roomschgezin'
den,
d~n, die door een waereldlijl\
waereldlijk PrieHer
Prieiler bediend worden.

E L TEN, een Drostampt , 't welk
welk. voortijds onder het
Graafli.:hap
I't E'L
Bour·
Graaffi:hap Zutphen he::fi
heé'fi behoord. Hertog KA
KAr..
EoL van
vtm Bourgll11dien fchonk het aan den Vorst van [(leef, in vefi;elding
gllndicn
ver~elding van
Hen. 1\1
veele gi'daalle
I NI IJ L 1I A A N van
vtm Oostenrijk heeft
gcdaane dien
dienHelJ.
M A X 11.1
naderhJnd deeze gift bevestigd.
naderh,md
E L TE Jt 1:
}: N - K I.l. 00
0 0 S TER, weleer een Graaflijk Convent,
op del. 1-Fft/ell
{Fittcn of Eltcrenberg,
Eltcrcl1berg, in oude brieven bekend bij den
na 111
m van EL TON. Het was \Veler
fia
\Vele:r het oLldlte
olhilte en rijktle KlooslcT
t,'r in Gelderlalld,
Gelderland, duor milde gilten
giften voorzien van eene groote '
llJcnigte
lllcnigte Heerlijke glwderen,
gOfderen, aan
2an hel zelve
ztlve leenrocdg.
leenroelig. De
Stichter daarvan, was IV I C IJ 111
MAN,
A N, Graaf van Zl!tplzen,
Zl!tp/zen, die
het aan ST. v r T u S wijdde. Ou1;
Oul; onttrok
Ollttrok hij het aan de wae\Vaereldlij,e
relcllij~e magt, en fl:dde
Heide het, in h~t
b~t Jaar 97°,
91°, ouder
onder bewind
bt:wind van
het Bisdom van Uh
U/I fe,!!
ec.lt ; al:e de giften,
giftt::ll, door hem daar aan
g"d,,~l1,
J~ar 9:-3,
t:"'J! .1<:11
d<.:n l-'iJi;tn
l~)ngt:n Keizer OT
0 T T')
g<.:da~ll, werden, ill
iIJ btt Jnar
9:-3 , 1:(>01
Lekra2lÏ?d,
Lckra~ ti:~d , en
el1 door hem
hcm nog \ ,:rn!cc:":L'rd
,:ullcl!c·,:erd !l1t:t
m~t de gift
~ift van den
Tol del
LI,'flIoi.•
.• SOEil1:;tct!l
SOEm:;~ til H~r!1a,HllJi;;!r
d'~J Visfcherij. op het Dorp Sr.'IOl
\"~r!1aIUllJi;:!r door,
door.
Sallik
St/Ilil.: aan den 2~Jd;
'l~Jd; Ulll'eren
alll~cn:n Set/Cia
Setf,'ia bij lJciitecom
DCiitecom • . Keizer
LOT Il A R I U
usS nE IV voeGde,
vocl;de, in hl't
hct Jaar
Juar I I:H,
I:-l4-, nog daar bij
Jaariijks twee TalclH':ll,
ü::lr,tting van
V,1I1 Doesburg. A
AllE
IJ E LTalenteIl , uit de iè:ntling
Il E
~I A N, had tot f,lun
E.IJ D, Dogter van WIG ill
r."Iun IInAA L DER I ie,
IC,
den dC'nicnden
dc·rticnden Graaf van
vnn KINf.
KICff. ])eezc
Deeze "tri,laarlie,
v<2-:"laarlie, na den dood
MA
van IV I G M
A 1'<,
!.V, voigt'lls
voigt'lJS de SaxiJèhc Regten
RegtelJ,, alle die over111utige
gift(;l1 voor ollwenig,
olJwettig) om dat de Vader dezelve gefchonmatige gifLclI
gef~honk'iu
hu

ELTi~R"S~,~-Kr.OGSTCR,
ELTi·:R~:·~.Kr.OGSTCR,

ELEN:URG.
ELZ2N:URG.
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ken had, buiten toefbn!Jling
todL:llI:ning van ZijlJe,
zi j:Je.,Do(';ter.
Do(~ter, Keizer 0" T 0
III dagvaard
dagvaard,h~
re Ni, 'liegen. HAL
D ',.
ftlIL
Je Pani.;t:n
Partij.:n voor Li,;
Lii; te
BAL IJ
RIK en zijiJe
remden aLb::r,
aLla:l!', niet .dleen
zij:Je Gem~;h
Ge11l~;i:l t'emden
"Heen in d"
de g-c,bane
g-e,luanc
giften;
bd~l1uLj;..';J l:::c
/:;:, Couveu,
Cllnvei.t, nog daarenbovt:n,
lllc:t
giftl!l1 ; maar
muar bdcn'.Ji,],:·éil
daarenboven, llh:t
de halve iukomUen
inkomnen ii,n
va:] L;;;;;;en}:,
EiJi{iieFz'f., ArJJ!tillll,
Arnhem, Put/ai,
PUt/eti, ",:pel,
",j)el,
flfrllelt,
flfrye!t, Re..!ic
Rc.!ic ;e.:1,
ie,:I, Li.mrl,'I},
Limd. 'i1, EnW!il!en,
EnWJi!len, en ter 11:/!d:··i!~jj.
II,'!!"',"i)':;).
<).)k
~).)k YL'rl
\'Cri reeg E/!.!JJ
ElfelI alle d~ Vrijheden, \':cli,e
\':e!;,e de drie I~10o;:crs
I~lll(J;lc!'s
V~lIl Es{eneden, GlIiden,
[}JtiJICIIUI1/'g genooren; nèe,
me, :1<:,
:](~.
van
GuidciJ, en QjtiJ/elluurg
f/:gt
r<:gt van
vun alle Herten en IIinden
Hinden te mogen jaagen, in de vi~r
.I:osrchen
Steenrewold, Ovcnricr;ij,
Ovcl'wicr;ij, NIII/o
Jllu/o en SU/Nrt,
.I;osfchcn van
v:m Steenre'Wold,
Slibort , .ia
Ja
zdf,
zelf, van het vliegende wild. Her E/:erc!I.XlolJjler,
E/:eren-/aoujler, hoewel
hoe,rel "dl
<:.:11
},drèrs.Conv·~nt,
haj insgelij!(s
hct reL~t
d" .1:·gt.
l'gt. D,:
2.<lIs
]utr~rs-Conv';nr, haJ
iusgelij!(s het
reé~t Vllll
v:m dc
De ?,illS
Vl';jh~id, eene Abtl;Îs
mid:ell VUil
vaJ} h:1~r te 1110·
1';::~f
:;)1' hanr
haar vr;jhdJ,
Abt(iis uit her
het midien
llW·
;';;11
g;1\ hi~zell, mids
wids zij bij el:;e f,anftdii!'g
f.anfldii!'g een ponel
pond zo!
zol vcr in de
j~
S~h:ltkist bragten
\'/c,fcn zij gemagtigd OUl
S-:hatkist
Ook \'i.:rcn
0111 teilen
t:~ilen Adv\)'
Adv,)"
eau! aalHei!cIl'=Il.
aal1tdl:cll'~Il.
ANTUONIUS
MATTHEUS
dt'Z2 pbats,
'(m~er
A NT IJ 0 N I U ~ MAT
TH r. u s noemt da::!
pl33ts, in 't
mècrvoudlgc,
t\'..-ec zijn. die deezell
ila:il:1
voudrgc, A!tÎl1tlC;
A/tintJe; om red~n
red~1l dat
d:u 'er (I'iCC
dL!eZell il:l:il:1
voeren:
}\T(jcr- of !.(/{Ig_
v()~ren: 1[00:;
1100:; FitL'1I
Filc1I op dt:n
d<:11 RI/cn'.derg,
R!IC!'(·,,;lierg, en
cn lVi·jcrLr/tig_
Elten. aan dl'n
Riten.
dl'l1 voet
VOeL van
vun lL.:!\
d~!l lk;,g
Ji':'g {)·k
() ,Ic blijkt h::r,
h::[, liit Je
Brieven van
vun I<dzer
I<':izer OTTO DEN nr,
lIl, cbt
d,1t diS't
digt daarbij een
lJocch t;ew<:est
beweest is, 't wdk
welk den ll.\alll
n,lalll vaa Elh'iirZ
El!cii(1 vocrd.:.
vocrch:.
DJ!.

EL
(~, is eene IIccrcn
EL ZE NN n Uu fl G,
IIccrcll IIuizil<g,
Huiz;,,;,;, in Staa!.i-!J:',-r
Staa!.i-1J!,(lbo,),:, in her
Bei/i.
bo,,':,
het Kwartier van Jlflla,lalltl,
J.1faa,/.:md, onder het Dorp BcrU.
Jcnli bchoore!lGe.
kl/iU
bcl1oorellGe.

E LT. ZEN OOR T, ge!eegen
geleegen in onze Lieve Vromve
Vrollwe Po!\l~r,
Po!,l~r,
oader
oiJder het Rechtsgebied van reen:,
f/eer~, op hct
het Eill1t:li
EilllCd draf./F(Jk :cnm.
:Cl'i:iJ.

1':
IJo!!· 'JIJ
'lid
ELL ZE V IER. Vier beroemde Iln.;kdru];];ers
DI).;kdllll;1;er3 heeft
heeFr lJol!,
voortgebragt , die daelJ
dezen ll:lam
mam g:;, iJl'rd
b<:[,b.'Il, BON A
v E Nvoortgebragr,
IJèrd bd,b.'IL
A VEN·
Tl! RA, AB R A
A Ir
!.1, [, hA N rE!.
el! LL 0 DE
î , :rl:en
al;en likt
nièt
TU
II .~ 1.r,
rEL eu
D E -.v
W Y !{,
minde;
(;eb~l'll1]1:jd en K::n,c)
minder beroem.!
berncm,l om
Oll1 hunne Cel'.:erdl]l:id
K:>IBC, dan de
ST EP H"
H A N I en I'P L A NT Y N S·
S,
00;< beh'j~Ve;l
00;(
be 1.1'}.:V";; zij, voor deze mannen, lli.:t
nier te
rc wijken, in de
dl;! keuze:
keu?;;: vun
van go:J,~ boeken)
boeken,
welke zij gedrukt hèbbcn,
hèbcn, w
Z() min als in
iu bekwaamhdd,
bekwaamheid, tCll
rcn
JUi'vi
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opzigtc
'r wdk d<:l1
d<:11 Boekhandel betreft. Met
opzigrc van al dat geen, 't
berre: king
kiilg w{
fi'llij, heid en netheid
hetre:
rot de G,'llij,
nerhtid vun
van Leueren,
Lcueren, hebben
zij 11.
Ih IJ wrre
verre ovenroffen.
ovemofr~n. De een gf1e,
gn~, die hen daarin is nagevO\ll,
S C H E D té re f!/I(IrlCIII,
v 0::'; ,I , is de fleer
!Jeer té N sc
flar/rlem, wiens LcttergieteLettergieterij cn : J'll
fU hri.:
kt.ri; tl:UlIS
tJ:alJs doür
door gantsch 1:.:lIlopr<
LUIOPft \'ermauld
\'ennaald is, en,
rîj
zdC du')!'
kl! VOrnei],
cn toejuiching,
du')" aalllÎeldi
aanlieldijJ ke
Vor(l':il, lIlet
met goedkeuring en
bezi.;iÎZ
oogmcrk om
bai,;[iz i word.
worl1• Dit
Dir 1l1crkt:1l
lIl~rl;<.:1l IVij
wij aan, nllecll
alleen met oogmerk
te duen
dut:n zien, dat de konst
kOllSt CII
UI l,idche
j.idChe finual;
finaal; van
vun BoekdrukEotkdrukcr de EI. ZE
s, hoe groot hUlJne
kc'
ke',, lil
met
Z E V 1IER
ERS,
hUllne roem ook wa.
re, Eiet
niet is uitselturve,l.
lIitsc!lorve,l.
'Vat den alb~id van
vun deze mUllllen
mallllcn aangnt; om 'er eene
fl;1amve
fchets van te ge~ven, noellJen
noemen wij alleen, hunnen
flaall\Ve fehets
ril
ri/",iiius
bilÎlls en Terel11ilij,
Terel1lillS, hun Nieu:JJ
Nieu:!l Testallient in
iu 't Griekseh,
GI'ieksch,
be;ulven
eeLige anderen, met roode
be;lil Vèll eei.Ïge
reode voorletters
voodetters gedrukt, die
l\ll~t:s[erl1u:(ken
M,~l;'s[erf1u:d,en van dl!
de kUilst
kUllst zijn, en hUil
hun dell
den naam verworWil
d~ bes e Boe:;drukt"rs
ven hebben, van de
Boei; dru!;k-;rs van Europa
Euro}t1 geweest
te zijtl.
zijn. Meer dan eCllS
cellS hebben zij eene naamlij~t uitgegeeven
van d>:
de BO<éken,
Bodu;l1, bij heli
hCIl gedru:
geLift!: [.t. De laaLite
I:iallte UÎlgaave
uirgaave van de·
dezt:lve,
zelve, door DAN I RL
R L l:.
L L Z [;Il V IER, is veel uitvoeriger dan
de voorgaand!!, die te voorlchijn
voorlèhijn kwam, in 1'2,
12, in7
in? deelen, in
hel
h~[ .l:lH
.1:\"r 1674'
:67+. De Ir.atlle
Ir,al!1c van dit Cdlacht
G~flacht \\3S
\\as tie
tje Heer D
D AA:r. IEL EL Z tV1 ER, oVLrlctden
ovu'!ctden te Alli/fe/dam, in de maand
C:ét,)oer
jaar 1680.
C:étullèf van het Jaar
EMANUEL,
EM~NUEL,

(Don) Zoon van DIJIJ
Don ANTONIO, gekroond,
Cf'oLllig
r;:(Jl]Ï:Jg van Portugr;!,
l'f'uedig l~aa;JJ:l
Ó):1; IJ:! v c]c\rcevcn
Cl ljfceven Koning
Por/tlgt;!, door
l' 1 J. lP s DEN lI,
MAN
U I L bad den
ti, Koning van .spar.Je.
!Jpar.fe. 1't... M.1
NUL
lllet zijnen Vader, in DaiJingfèhap
Dailingfèhap
meesten tijd .zijns Lecvcn, lller
door:'.lbrngt,
dOor".l br<1gt, elJ
e IJ was voom!wlllliji,
vooma~1l11ijk opgevo.:d
üpgevo~d in Pr:mk:
Fr:nk: ijk en
Ei!(:.cf::i
Ei/gei. :) d. Eilldeli
Eindelijl,
t wam hiJ, liiU
n;(:[ zljr:en
zljr.cn Brocdtr,
Broed~r. Don
j :( kwam
eH
TOP
(' H 1:
I~ IS
I ST
0 P 11 0 R (', in fJ,lla,id,
fJ,llo,id, .::!I\uar
,,! \\ aar ci~
ei" Sr~alt::n
St~at(:n Generaal
hun beVl)flkri11~
e11 bdchel111Îl!g
hUil
b(;vord~rin'i en
bdchell11ilJg lJel()üli.kn.
LJeiouli.kn. G~l:Llurulde
G~l;uurêllde den
H,et hu Lq;u
-:Jtr.at, te vel.i,d, dat Prins ~I A U i, I T ~, Il,et
Lq;tl' van den .:Jrr.at,
de
d~ \\ ;,s,
~,s, \I'
\1' st DOIl
D01l E
E MA 1\l\ U EE LL zig zodanig
zOl:anig b~n:ind
b":ILind te lr:aaken,
l.-:aaken,
bij E\lELI~,
E~I EL [~, Z\lstër
Z\lstcr van Pril!1\;
Pril!!\: nlAUR1TS,
AIA URITS, dat zij ziguit
zig uit
tiell
11(/('~ b~gDf,
t;en l1(/{'g
b~'öaf, naar
naaf 'l
't Legl:r
Leg!:!, vuur
vOOr Bïed(J,
Bïedrt, OUl
OUI haars
baars Lroetroe1US 10
t(lers
to "U1J!1.irg
LOt h(;[
met Don
"UldLil'g te verzoeken, tot
h<:t lIulVl:liji,
llulVl:liji, lllt:t
:E lil.; N
.N , .E L. ~l A " l\ 1 T 3 floeg dit af, tot .zo
zo lang dat haar
baar
m::äf
m;:;H

be-

E lVI
A N U E L.
MAN

(}Jon)
(lJon)
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beminde zon
Zal! beweezen hebben, wie zijne Moeder wns,
\Vas, of
geweest was; want men hield hem voor een Das'aard.
lias!aard. Ook
bezat hij nkts
bez~t
niçts om van te leeven , dan h~t !!cen
geen hèllJ
hèlll vun
VUil anderen gefchonken werd
werd;i waarbij nog kwam, het ondcr:cheïd
ondcrfcheid
Zij eene volkomcne
van Godsdit'nst.
Godsdknsr.
volkomene weigering, tcn
ren l1Jil1!l~n
l1Jin!t:n
een lang lIitrtcl,
uitttel , niet kunnen
kunnendé
do: dulden, trouwde hem heillJc:!îj';:,
heilll~!ij'"
ten overll:aan
overfl:aan van eenige getuigen. Toen nu de Sraat~îl
Sraare]l en :",i.1S
Pïi.1S
M.A
M A U RIT S de onderlinge zamel1wooning
zamenlVoonin; zogte,1
zogte.1 re
te V-:l:lIllde_
V"I :11I1d:;>_
ren, werd zij van een doodelijke
doodeiijke krankte
krnnkre overvallen.
M A U ~ lTS, in 's Hag~
Hage gekomen zijnde, was derm~ate
dermnate op
verll:oord, dat zij beiden, zonder dn
dat hij een vun
van hun
haar verfl:oord,
fprceken, de provilHien
provintien moesten ruimen. lij
J.:ij
wilde zien of fpreeken,
zetten dan zig te Wezel neder, in het Jaar 1608.
1603. Na d'" zij
verfchtiden Kinderen verwekt hadden, werd, door tusfc:leükomst van Gezanten enz. eindelijk eene verzoening tusfchen
MAURITS en EMELIA bewerkt.
Aan
hall Don EMASVEL,
EMASUEL,
wcr-i,
werd, van den Staat, een pennoen,
penfioen, van vijfhonderd Guldens
'r welk in de' maand FdlflIarij
Februarij van het
ter maand, toegeleid ; 't
Jaar 1624, nag voor een Jaar verlengd werd, ondèr
ond~r voorwaar_
de, dat hij niemand, dan ziJne
ZOl! toelaaten
zijne DO;!lit1:i~en,
DO;!1ifli~en, zou
toehaten , in
zijn verblijf ter Misfe te koome.u.
bij meer en meer
koome]]. Vcrmids
Vermids hij
unaangenaame Gast in Nederland
begon te merken dat hij een onaangenaal11e
was,
E L L ,\ CL 11.
A R A
was , trad hij in onderhandeiing met I S .~ 3 EL
EU GEN I A, om binnen Bru!fel
Bru5fel het einde van zijn Leeven :lf
af
te wagten: ten dien einde deed hij amand
nfl1und van zijne aanfpraak
op Portugal, en verkreeg,
verkreeg. daarvoor, van Koning F I LIP S,
S,
laa7lij',s onderhoud. Zijn eeile
een Jaa~lij'~s
eene ZO'.m,
Zo:m, Don G u I [,L IE
I E LM 0 ~ 0 RIS, werd Ridder van 111/111(/;
MOL
lIft/lttl; doch, na d.l' hij dc'dl.'ze waardigheid.
waardigheid, eenige Jaaren,
.laaren , hadt
hade bekleed, verliet IJh ij de
Orde, en tradt in het
her H\1lVelij~.
HUlvelij~. De andere begaf zig in een
Klooster; doch naderhand, onder een gezogt VOOI geevcn,
geeve!l, ill
iJl
Holland gdwmen
g,~komel1 zijnde. deed hij, te Delft,
beljdenis van
Delfi, beljdeni~
GodsdienSt. Eenigen tijd daarna, als Kapiden Hervormden Godsdienst.
tein, eene Compagnie Rui tcrs
tI;! Ge/ters aanvoerende, werd hij, te
der, gevangen, en wederom in een Klooster gefl:ook~n.
Ju
gefl:ook~l1. In
het Jaar 1643,
J 6+3, her
Kloosrer ontvluge
ontvlugt en wed<!f
wed~r te De/ft
gek:;het Klooster
Delft gd,amen zijnde, veridaarde hij, als Protestant te
re willen leeven
leevcJl cn
en
fierven. Alle de Dogters
\':111 DQn
bIeeven bij
fterven.
Dogrers vun
D~fl E
E MAN U E
E L bIceven
haa-

'liO

E l\I A N llij E L. (Dou)
(!Jou)
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ll~~rè
d.èn Hervormden C0dsdi,:)IlSt
G0L1sd;'::llSt opge.
opgehr.~r~ Moeder.
Moeder, cn zijn in d.::n
voed, Prins 1II
162$, ovcrlce.l.::n
ovcrlee,kn zijnIII A U RIT s.
5, in het .laar
Jaar 162$.
voed.
dc,
E'i\l E
E 1.
g,ltltsch niet voldaan over het 1\:nl
lient ,
de. was E-i\!
J. I A galltsch
1'enlnenc
,10(\r
j}.oc,kr g(;:l1l:\aIU,
Uit hoof'igheid
zi}
door haaren jl.oe.ier
gt:111:lUiu.
hoot'-'igheid b~i1ool
bcilool zij
her Land te v.::rlaaten.
ltenre vun
wrlaaten. Zij had cene Rente
van 1000 H,ijhd:lal~
llijk~ct:lal:
d::TS faarliJi.
TaarliJi, s,
5, op de Generaliteit; deeze maakte zij _te
d::rs
_tc Gdáe,
Gelde,
en kocht daarvoor een Kasteel en Heerlijkheid, niet verre v"n
cn
Gf1;n'e.
Don E MAN U EE~,.
CÇlif'l"C.
~, een :\lSpOOrt voor zig zdven en
ziiuc
l~.::zom~:1 heD@ende,
heD~ellde, vertrok, na :t:["chcid
:l;rchcid van
ZiillC Di',!li'.iaren
DieJ1'Jaren l:.::::::om.::1
cic Staten
geno,:J~n t.::
t~ hebben,
Z.j. i\pri! 1626, mar
rie
St -aten geno:'Jen
ht:bbt:n, op den 2,,"
n~:lr
Bn:su:l, en Prinfes
Prin[es EME.,
E lil E, IA,
I A, methaar~DogtclS,
met haar.: DogtCIS. naarGel.c~·é'.
naarGe;;el'e,
Bn:sleI,
1';a
:;aar~n dood trou\Vd~
trouwd..! Urm
Na ::aart:n
lJfm E MAN U EL met Donfia
DOntia LL 0 U 1SA I.l'OSORlO,
r/üSORIO, Kamer,lIfT.r
Infante ISABELLA. Hij
KaUler_uJ:~r van de Infant\:
overleed te E.
B. usje!,
'2l: Junij 163P',
De PrilJles
Prillfes E M
ELI
ovt!rleed
usjel, dt'n
den '2Z
163P'. Oe
M l\
L I A
A
k,d
Zo teder bemind.
dat Zi,:
nanr Breda tre, K<:I1h:1d hem voorheen zo
bt!mind. dal
Z;.lIl3UJ'
ken.
d~, om hU3r,;
h:l~r:~ llroe
Uroe ,ers toèlremming
U EL
E L
de,
toe!it!mming te vragen, aan
uan I!Jl MAN
M J\ NU
\U'
l';:"f,enje met
l'~r 11r.lld
hUlld fielde, een
eell 1~\Jfîerrje
mer Jt;weelen,
Juweelen, met
nter bijvoeging:
Uroe.:ler mij ergensergens iu
in bewaaring mogt fit!llen,
Uellen,
" lndkn mijn lIroe.-lcl'
" kunt
j,unt gij
l1ij dir
dit voor u
II behouden,
uehouden, om 'er van te leeven ; en zo
.'
Uil( gij
mij weder ter hand fie:llen'-.
ilc:llen", Aan PJi'lfe
"" 11l:ii t, I·j, Uilt
gIj het miJ
PIiJlfe
1\i t,
,; Uh
u " T'1
T 1,;ti verklaarde
gen oost
oo"t re
te zijn, als
l'ü
verIdaardt! zij ronduit, wel get!
zij I1Jc't
I1ld ;lem
;lCI11 maar gdruu
g.:truu wel
wd lvas.
was, om
armoede te lijden: "Mij.
"NIij_
0111 annoede
" l1e
ne ]jongd
on;,; <:I' Zusters.
Zusters, zeide zij, zijn alle getrouwd; en voor
dUo. zoude ik wel
" HlIj
ullj woni
worrl niet gezorgd om een !JuwelIjk;
\Juweiljk; du.s
KUUllell blij~el1;
blijven; en dat is mi;ne
" altoos ongetrouwd Kunnen
miJne mClning
mellling

~liC't".
" niet".
Ot
"t

G~en
Geen

M A U RIT S

bet meest op haar deed vergramd

:;'ii,), ',';as,
v;as, d:lt
d:;t zij haar huwelijk door een Room[ch'
'<-ll-j,
Roomfch' Pries!er
Priester
);:1,;
illz~ (lJen;
(!Jen; ea,
daarcnbov(·n, de flouihei:!
had, van
bd duen inz~
e;1. daarcnbovt'n,
Hou,heid had.
a:1l1
Stamel! te 1rhd
fchïi v~n,
v..:n, dar
dat zij dit gedaan had, om
a~1t1 de Staarel!
OID dat
Roomjde11 h2are
h"áre l~illècren
l~ill(~cren anders voor 0' wettig zeuden
de Roomjden
zouden
llOlIden, er.
ep. van het
echr op de Kroon van Po1'tugal
llOudell,
her h echt
Portugal verfl.eeken. Doch eeze
liefde moer
moet llaàerhnnct
naderhand n:erkefieekell.
l1cze Vllt;i"i,..;e
vUl;i"Ï;;e lit:f,le
lijk verkoeld zijude, wijl zij zoo gereed van hem [cheidde.
fcheidde.

Zie

L.
L

v .AA N MET
EnE
N.
~l E TE1:
EN,

G lt
0 T I l:
t; s
ROT
S

en

1:.
I ~ ZJ:: à;.4..
J.I~.lJ::i,;.A..
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EMANUEL. PIULIBER
T
PIIILIBERT

Z7 1

B!! R T, Hertog van SlIvoije, bijge"
E ~I A NU ELP II I L 1 BIl
bijge'
naamd Y ZE R HOOF T. Zijn Vader was u,:ïtog
H~itog IC
K A ~ EL DE
lIl,
lIl. ,en zijne Moeder IlTl f.F. AT R I X vtm
va11 Portugal. Hij kwam
t~r waereld den 8 JlIlij
Julij van het Jaar 15'2'L
J5'2~. Ecm
EcïSt was
\vas llij
l1ij beficmd tot den Kerkelijken !laat;
1l:aat; doch, met den dood van zijne
twee Broeders, werd hij gefchikt
ge[chikt OIO
OlU zijpeli
zijpeil Vader op te volgen. Den ouderdom van twintig
rwintig Jaaren b<.:îeikt
b<.:l'eikt hebben-de, deed
hii ecne
eene reize naar Dliitsc;i/rmd.
Dllit;c/J/rmd. Keizer KAR E L IJnEE V (l)eg
tlleg
hem,
bern, in 't Jaar 1543,
154tl, binnen Utrecht, tot Ridder van
vun 't Gulden Vlies. In vcrlèheiden
verfèbeiden gelegenheden gedroeg hij zig ah
al' een
dapper Krijgsman. In het beleg van Jl1etz, werd hij Gentraai
Gen~raal van 't
Keizerlijk Leger, en voerde, in die waardigheid, !1et
het bevel, in
den Veldllag bij St Q]tifitijn.
Q]tÎfitijn. ln
In hetlaar
hetjaar '551
i551 was hij zijnen
Vader als Hertog van Savotje
Savoije opgevolgd, en verzeide ,in
, in het
volgende Jaar, Kon
ing F 1 LIP S DEN 1I, naar Engeland, alKoning
waar hem de Ridderorde van den Kousfeband vereerd werd.
Naa dat Keizer KA
K A II
ft E L DE V af!l:and
af1l:and van de Nederlanden
hadt
I556 , werd hij tot GOltVernfUr
badt gedaan, in het Jaar 1556
Goltverntur der Nederlande11
aange1l:eld. In dat zelfde Jaar, lUl
n:1 dat de Vrede met
derlandm aange!leld.
Frankrijk was gdlooten)
g\!llooten, in zijn Hertogdom herfteld
herfkld zijnde,
zijnde)
trouwde hij met MAR G R ETA, Dogter van FR ANc 0 lSD EN
I, Koni'1g
Koni'lg van F:'ankrijk, en Zuster van HEN D R IK
fK DEN Il.
Zijne dapperheid en voorzigtigheid gaf hem gelegenheid 01)1
Ol~
zjjne goederen te vermeerderen, gelijk zijne deugden hem
be,ll tcvens beroe:nd
beroe;nd maakten. Door zijne GodsdienlligheLi
GodsdienftigheLi en zonderlinge liefde tot de wetep[chappen,
wetenfchappen, won hij de liefde zij.
ner Onderdaanen.
Oilderdaanen. Het voornaamfte
dienfte
voornaamfle,, 't geen
geel! hij, ten dicnfle
der Nederlanden, verrigtte.
verrigtte, was dat hF
hi; F I LIP S overreedde.
om van zijnen eisch van den honderften
honderilell en den vijftigften
vijfdgll:en
penning afte!laan.
afte1l:aan. Met het vert~ek van den Koning naar
Spanje, ontQoeg
Landvoogdije.
ontOoeg hij zig van de Landvoogtlije.
va'l het
hct Jaar 1580, nalaatenHij overleed den 30 Augustus va'1
A NU
EL, die hem in 't Hertogde éénen Zoon, KAR EL E IH
MAN
U EL)
dom opvolgde. Zijn Leeven is in het
hct Fransc,!;
Frans::.lz be[c!ueeven
befchreevcIl 1I
en
i!n gedrukt in Bvo, te Am/ieldam)
Lim/leidalJl, in het Jaar 1168~.
ó8~.
EMANUEL
E
MAN U E L

VAN
YAN

METEREN;
MET ERE N;

zie

METEREN.
MET ERE N. (EMA'
(E i\r..I.'

NUEL VAN)
EMj\O

~71 El\IATlL,
E1\lATIL, EMBDEN, (J. G. v.) EMBRICA,
El\1BRICA,
~7Z

enz.

-----------E

MAT 1I L;

zie

0 P SLA G.

EMBDRN
waarfchijn!ijkgebooEMBDEN. (JAN GERRITS VAN) waarCchijnlijk.gehoo.
de Stad, na~r
n:nr welke
weike hij den toenaam voerde, op den
ren in dl!
rcn
1651. Als Leeraar
Lecr~ar onder de
de Doops'
330 April, van het Jaar 1651.
Groningerland •
gezinden werd hij beroepen te Appingadam, in Groningel"lolld
I59Î' en, in 't Jaan606,
Jaar 1606, te llaar/em.
tWÎstell,
in het Jaar 15:)7.
fJaar/em. D~ twisten,
pll1Qts hadden, hem
die onder de Doopsgezinden in dien tijd plallts
tegen den zin zijnde,
zijnde. verliet hij Haarlem, en begaf
legen
begllf zig naar
Dantzig, alwaar hij overleed, in het Juur
Jaar 1617.
r61" SCHYN,
SCHYN, in
DaJJtZig,
Hiftorie de,.
der Mennonieten, maakt van zijne Schriften
Schriflea
zijne Hiftor;e
gewag.
Zie het Derde Dee),
Deel, bI.
bi. 42.

EM

"; :E
E MME
M M 1': RIK. Het is klaar.
klaar, zegt
V I L L 11.;
volgens ALT 1I N G, dat deeze plaats haaren naam
cenen l!1! Mil
lVI n RI
Rl C
eH
heeft ontleend, van eenen
H of E MME R I C H, een
:Man
Graaf, Schout, op zijn minst genoomen
:Th'
l:all van :-.anzien,
aanzien, die Graaf.
HoevC1lfiar,
da2r v,m
Vim was. Ik zou, zegt ALT JI N G, Part. 2.
Hocve1Ilitlj', daar
pabo 47. niet durVEn
durven verzekeren, dat het eene vall
van de KO!linkli;KO!linldijpaG.
Hotl1edcn geweest is; boe
J.:oe wel men vind aanget~kelld.
aanget<;,kend, dat
ke HoHleden
f!28, daarom.
daurom.
Keizer L 0 D E W Y K de Godvrugtige, in het Jaar f28,
gehouden heeft. E MME RRIJ(
I!( is
fireeks, eenigen tijd zijn Hof gl!houden
e~n aanzienlijke Smd.
Stad, aan den Regter Oever van oen
thans een
R,';ijll.
beboorde zij aan de Geldclft;.!Jen.
Geldelfc!zen, die haar van de
R.';ijll. Eers. bebaarde
v~n Uti'cdt
Ut;-ec/zt te
t~ leen hielden , doch haar aan die van A"laf
A?cr[
Kerk v:m
verpandl:en, en nackrhand
n:lckr 1wld in eig-endom
eig:elldom affionden.
amollden. In de Han,lHund'
v:ln het Jaar 970,
vesten van 0 T TOD F.f. N G R OOT EN, vall
97°, cn in
die \"\111
0 IJ EN
''lEl O'f T
TOD
E '" lIJ,
I II, van 996, en van LOT
Î. 0 T 11IJ A R I U S
Il, \19.11
V'l!1 he.
he~ J~ar
Jnar 1134; als mede
l::ede in de lijst van de
DEN II.
Leenmannen \':1:1
\'an Utrec!zt,
EmbriCtI or
Leenmunnen
Utrecht, werd deeze
dceze plaats Emerica
Embl'tlca gt!na:lllld.
g~l1a:lllld. Een breeder
brecder verf1ag
verflag hiervan.
hiervan, kan de Lee·
LeeEmbraca
Artilrel E 1\1
nl MER 1
I K.
zer vinden, beneden op het Artikel

B R 1I C A

HAL MA,

E:ll
deezel1 naam
r.ar,!l1 geeven
ge even de Hong:iuitfc!:ers
Hong.1lJitfc!:ers aan de
.1e RiR;E :\1 B S; deezen
Eems.
vier de EmJS.

liJ ltE nl.lt-

EMELlE-POLDER, EMELISSE, enz.
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EM
ELI
E -- POL DER.
ME
L IE
DER t eene der Hooge Heerlijkheden, behoorende aan den Heere Prinfe van Oranje en
m Nas[au,
NasJau, op
Holla11tlfehen Bodem gelegen, ten Zuiden van den Biesboseh.
HoI/am/felien
E ME LIS
LIS SE,
5 E, voortijds een aanzienlijk Dorp, in Zeeland,
met den vloed van 1530, onop het Eiland Noord-Beveland.
Noord-Bevelandtmet
on·
der net water bedolven.
M. v. D. HOU V E, Hand. Chronijk.

E MER EN, een Adelijk
AdcliJk Huis, in Ge!der/tmd,
Gelderland, behoorende on.
Fe/uwe.
der het Dorp Barneveld, in het Landdrost.Ampt van de Ye!wwe.
E MES E;
E; dus noemen eenige Schrijvers de Rivier, welke de
Romeinen Amajia, en anderen Emefa noemden. HE D A noemt
AIIICJ(if, en UBBO
unno EMMIUS,
EII1MIUS, Allinfus.
Amafus. Zie EMETHA.
ze AIfICI(i§,
E MET
MET I L
L L
L E,
E, of Meti!
Metil "een Schans.
Schans, gelegen
gelegcn tusfchen
tllsfchen
lJfirlwolde, bijna een mijl van Gron;'ngen.
Zuidhorn en 1J1idwolde,
Groningen. Gtaaf
WIL L
L E MLO
MLO D E W Y K 1'fJlI
1'(J1l Nas[au
Nas{au ontweldigde dezelve, in
het Jaar 1589,
(589, den
verfierken ;
deu Spanjaarden en deed ze ongemeen verfl:erken;
doch dit nierregenfiaande,
J7erdugo dezelve, in het
niettegenfiaande, heroverde Verdugo
evengemelde Jaar. Prins M
M A U RIT
RIT s, in het Jaar 1591, meesmees.
Deventer geworden zijnde,
Frieslam/,
ter van Dcve1lter
zijnde. begaf zig naar Friesland.
met oogmerk om Groningen te bemagtigen ; doch hier te veel
tegenfiand ontmoetende,
tegenfland
o1ltllloetende, vergenoegde
vergel10egde hij zig
zjg met de overmeesovermees.
tel'lllg van Delfzijl, het Fort of de Schans van den OpjlaIJ,
terlllg
OpJlaIJ, en
de llerkte
llerlue Emet iIIe.
iI!(.
E MET
1\1 E T H 1\.
A. Van deeze plaats manken de Abten van Wierum
menigmaal gewag, in hunne Schriften, als van eene Homad,
nI/a,
Pil/a, in Fivelt'lJgo.
FivelilJgo. Zij is aldus genaamd
g~n:lamd naar de Rivier Eme_
{a, (zie hier boven) als liggende aan een inham van de Rivier de
Eems. Op deeze plaats plagten de Romeinen.
Romeitlen • met hunne Vloo·
Vloo"
ten het Anker te laaten vailen. P TOr. .EE M E U stelde, reeds
ten zijnen tijde, deeze plaats onder de beruchtfie Oorden van
het Over-Rhijtlfclte
Over-Rhijtlfche Germa1Jim.
Germanien. Bekend is het, dat he, een
aanzienlijk marktvlek was, zo lang de Haven of Ree bevaaxm.
XIII. DDEEL.
lL E L.
S
ren

'i4

E MET H A.

ren werd. De Abt Ewo zegt duideliJk, dat de welvaarendfte
pluatzen,
plllatzen, in zijnen tijd, in Fivelingo geweest zijn: Lopclkem, Emetha en Fenneshem
Ook verhaalt
hem,
~erhaalt de Onbekende
Monnik, die de Chrollijk
Chronijk van MEN CCO0 tot op het Jaar J296
J 296
vervolgd heefe,
heef" dat :; Is F 0 L CA R n.
/l. de Opvolger van 0 UT.
GE R, de vijfde Abt van Werum was, die van Fjyelingo
Fivelingo de
daar
gewoonte hadden, te vergaderen in het ,Warktvlek
:vlarktvlek,, verO:aande
ver!l:aandedaar
doo:
Bmgemeetleren den Eed aftenee.
door Emetha,om hunnen nieuwe Burgemeefteren
afteneefélfc'1ijningsd/lg of K(Jmen,
men , op een vastgertelden
vastgeflelden dag, de Felfc!zijningsdl7g
Koningmamu!ag
genailmd, zijnde de tweede Maandag na Kersflingmamulag genaámd,
mis,
mis. thans genaamd de lVI,landa~
NJ.tandav; na drie Koningen;
Konitlgen; die nog
heden
beden ten dage te Groningen de eerfle
eerlle Regtdag in bet nieut~gell het goedvinden van
we Jaar is. Op hun eigen gezag, t,gen
de Algemeene Friefc1te
Friefde Vergaderinge, beOooten
be(]ooten die van Fivetingo, behalve),!
behalvell veele andere dingen, (lit
(j it l'riarklvld:
Marklvlek tot
tOt eene
Je hüügfl:e
Stad te verheffen, en vergunden aan dezelve
dezelvI! .1t!
hoogfie Regten, die door niemand dan den Souvnain
Souverain of Opperheer
OpperhE'er plagtoegcfiaan te kunnen worden, als daar zijn.
zjjn. I.
J. Het Staten loegcfiann
ped-('gt,
pe/f-egt, en ten dien eind~, in het Jaar 1219, tot
tOt eeu
een Stapelg~bouw opgerigt. 2.
flfunte;
plaats, een groot gebouw
z. Het flaan
jlaan der Jl.funtc;
welke Embder
EmMer Munt (Emethenjium),
(Emethenjium) , langen tijd, gargbaar
ga r gbaar
geweest is, zijnde de Embder Guldens ook bekend
bel<end bij den
naam van Fivelinger
Fivclinger Mark. 3. Eene
Ecne Door/ugtige
Doorlugtige Schook,
Sc1zoole,
over welke E M 0 allereerst het beGier
Gemeenfchappc7t
beUier had. 4.
4- Gemeenfchnppctt
of Gi/dun.
Gilden, waar van de Giltifllkamp
GilJnzleamp nog overig is. Dit alles.
alles,
lIu' jingo, volechter, werd door de Groningers en die van 1I1P
befluit van eene algemeene Vergadering te Groningen, in
gens befll1it
het Jaar 1,232 gehouden.
gehouden, om verre
verrE' gefiooten.
geflootcn. 't Geen 'cr nog
van over bleef, raakte van zelfs te nier,
niet, door dien de flroom
firoom
zo veel flik in de Haven opwierp,
verflopt
o.?wierp, dat dezelve
dez~lve geheel verllopt
C 0 zegt, droog gewOrd\;ll
wel'd)
werd, en geliji;.
geliji{ MEN
M~: NCO
ge\\'ord~n zijnde, met
Olntrent dbn
dkn zeifden tijd. werd ook de
ftroo en mest gevuld is. 01ntrent
St. Andries Kerk,
d~ as(h
[(erk, door een ongelukkigen brand,
brand. in dl!
a5ch gelegd.
Aldus kreeg de plaats, van nieuws, de gedaante van een gering
gerin!:
Dorp. Bij wijze van onderfcheidinge, heeft men h':
h '; t l'aderhand
IJ/cUer Embden gegeeven, en wel inzonderheid.
inZonderheid.
den naam van tFester
1:;00, het
bet Kasteel en DOl
DOl p E:h
E!I,bien
bden meer betoen.
toen, in h~t Jaar 1;;00,
gon bekend te worden. Dit Ja~
la~ aan den Oustkant
Oostkant van de Rivie,
vier

en

EMETHA, EMILlA.
EMILtA, EMINGA, EMISGOE.
EMETHA.
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vier de Eem.
Eem, ziinde
zijnde een Erfgoed van het Ge!1acht
GeDacht van vV A N
tot eelle
eene vermaarde Koup'
naderhand aangegroeid tot
Oost-Fries/,md, en alomme bekend.
fiad, behoorende onder Oost-Friesland.
fiad.
om de fchuiIplaats,
Protefianten aldaar
fchuilplaats. welke de vervolgde Protellanten
vonden.

E MBD EN,
EN.

E MIL I A of
I en van

Dogter van Prins WIL L E M DEN
Boven
Hoven op het Artikel van
haaren Gemaal, hebben wij van haal'
haar reeds
rel!ds

E M ELI A,

AN N A

nON E MAN U EL,

van Saxen.

verflag
verilag gedaan.
EMINGA
Adelijk Huis, in
E
MIN G A of AEMINGA,
A E MIN GA, een Slot, of Adeliik
iu
Westergoo,, in het Dorp
de Frtefche Grietenij IFonfèradeel,
IPolJjèradeel, onder Westergoo
Pflrrega, aan de Vaart,
Vaart. tusfchen
tus[chen de Steden Bolswert en
Pfirrega,

lP'orkum.
IPórkulN.
MIS
EM
r S G 0 t,

E JS0
G A. Volgens den Geleerden
E MIS G 0 N I A, EIS
betekent
bete keIlt dit woord,
woord. Landen gelegen aan de Rivie'r
de Eems;
Ecms; welke Landen, volgens 's mans verklaaring', op ver·
fchddene wijzen verdeeld worden; v'Ûorecrst
voQorecrst in OoJ/er
OOJter en lFesrFes·
ter Emisgoe; het Ooster wederom iu het Opper- en NederNederl{wartier eindeJ:jk
eindel;jk in Emisgoe,
genomell
kwartier, en het Nederltwartier
Emisgoe. genomen
lil
uaauwe betekenis. Het Neder,
Neder. of Laagt:
Laage
in eene ruime of lIaauwe
Emisgoe, word,
word. in eenc!
een~ ruime betekenis, door KAR E L
DEN
0 0 TEN
be[chreeven. a.Is
il:rekkende aan de Noord.
DI! N G R OOT
EN befchreeven.
a.ls i1:rekkende
Z ce, tusfchca
tLls[chcI~ den Eems en de 'Jada,
J!doos moeraf
Zee,
Jada, die hij .edoos
moeraS
noemt, itÎ den brief van den
dell IIJI Julij,
julij, van het
bet Jaar ,38,
7B8, en
eu
w~ar l>ij
vun het Stift Bremun
w:mr
L.ij de Grenzen van
Bremzen bepaald werden.
A DAM vV A N nTI REE 111 EN noemt dit zelfde Kwartier, het
F; ies/alJd.
iesiûnd. Door gifte van KeiK\trartier, het Graaffchap van n
K\t>anier,
zer H
HEN
DR
RIK
lo:N f)
t K DEN IV, hecfé
heeft' de AardsJislchop
Aards!Jislèhop van Bre.
de .)ax
l:;ebannen was, dit Graafmen, naa dat EG IJij ER T d~
.jax l;ebannen
Graaf.
bezeetell. Neder
Nedet'
fchap, hoewel flegts voor een korten tijd, bezeeten.
(Emisgolzia), word, in eene naauwcr
naaU\vcr betekenis,
be,ekeni~, nog
Emisgoe (Entisgonia),
hedendaags genaamd Eemland. Het Opper-Oofter
Opper-Oajler F"1Iisgo?,
F<nisgo', is,
volgens E
E Ma,
M 0, een klein gedeelte van Munfter/and.
Munjlerlond. waarill
waarin
ligt het Dorp AsfchentJorp.
Asfchentiorp. Eindelijk Wester-Emisgoe, "t
't
L I! 1\
en door hem gelleld
welk bij A LP'
11.11 DUS genaamd
wore!
S !l2
worel
ALT 1r N G,

1176
!176

lISGA, EMMAUS, EMMELOORD.
EISGA,

word aan den flinker Oever van de Eem., tllsfchen Fiveli7lgo
Fivelingo
en Reijder!rl11c1,
Reljder!mu!, ter plaatze daar nu het Oldampt is, en alwaar
de Op- en Ingezetenen langs de Rivier woonden, zo lang zij
Dollert onbefchadigd bleeven.
van den Dollere
ALT I N G, Gcrm.
Germ. lllf.
Inf. p. ll.
2. fol. 5°E M M A us, weleer een Klooster in Gelderland, onder het
Scholltampt
andere Kloosters
Schomampt van Enne! of ErmeIe. Meer 3ndere
von it men voortijds in de Nederlanden; doch,
van dien naam vonit
gelijk meest alle de overige gewijde gelligten, zijn ze, zedert
de vastflelling der Kerkhervorminge, vernietigd. of tot andere
gebruiken gefchikt.
E MME L OOR D, een Eilandje, of eigenlijk een gedeelte
van het Eiland Schok/and, zijnde van het ander
allder gedeelte, Ens
genaamd, afgefcheiden door een Dijkje, de Landfcheiding ge·
gewel k dwars door Schok/and
SchQkla71d van het Oosten naar
naamd, '~ welk
het Westen loopt, en niet door een Sloot.
Sloot, zo als zommigen
Emme/waard,
willen. Voorheen voerde het den naam van Emme/w/ltTrd,
of Emmelwerd; ook wil men dat het thans bewoonde gedeelte den naam van Maanhuizen
Maonhuizen zon gedragen hebben. ZommiZommi.
gen leiden den naam van Emmeloord af van Hamel/and
Hamelland of
Eemland, waarvan Scho/eland,
Schokland , ten Zuiden door de Zuider-Zee
Eem!and,
Schokland , rondom
is afgefcheiden. Dit Eiland is even als Scho/eland,
bedij~t,
rloch lliet
dilnvils gevaar van'
van- OverUverbedijkt, doch
niet zwaar, zo dat het dikwiIs
llroomingel1 loopt. Wanneer de Inwooners dit ongeval te gellroomingen
moet zien, l1:eeken zij gemeenlijk den Dijk door, om
0111 hunne
overfirooming te beeelle fchielijke over!lrooming
Lagderijen voor fchade van eene
veiligell.
veiligen. Dit is nodiger, dewijl de grond hier zeer moerasfig
is,
l1ag van het water ligteliJk
ligtelilk wegfpoelt.
is. en door den zwaaren nag
naderhand, door
Het water met minder drift ingelaaten, wordt naderhand.
middel van Duikers, gelaast.
geloost.
E MME L IJ(J 0 R D werd, volgens de Quohieren van het Jaar
1632,
163!~, begroot op 100 Morgen Lands; en te gelijk 47 Huizen
op de Lijst der Verpondinge gebragt. De Huizen, wier aantal
venninderd dan vermeerderd is, !laan
Il:aan op werven, op
opge.
eer verminderd
gelloo~d
koemest. Door middel van paaIen en planken, moehoo~d van Iwemest.
teu
ten
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ten
een zij, in geval van hoog water, tegen infiorten voorzien
midden
worden. Veele wonulgcn
wonIngen der Opgezeerenen
Opgezeetenen zijn in het middell
afgefchooten.
bewooud.
afgefchooten, en worden door twe Huisgezinnen bewoond.
De Kerk. die op dergel jken grondflag
grondOag g,'bouwd,
g"bouwd, en voor de
overfl:rooming insgelijks niet beveiligd
bevejligd was, brandde, in hetjaar
overftrooming
herjaar
1749.
I 749 , met 34 Huizen, tot den grond ro(.'
toe af. De Predikdienst
dtn Predikant van Em.
moet 'er verrigt worden door den
Ens. Doch
er geelIe Gereformeerden, dan de Koster en
vermids
zijne Vrouw wOOllen,
woonen, gaan deeze te Kns ter Kerke. Dit is de
reden, wdarom
w~arom de Kerk
niet weder opgebouwd werd.
Alle de bewooners
bewoollers zijn den Roomfchen
Roomfchell Godsdienst toe.
gedaan.
ill Graanen.
Graanen I op
Zommige van deeze Eilanders drijven handel in
Hamburg, 01'elijsfel
OyelijsfeJ en Amjleldam;
Amjle/da1lf; doch de meesten genee.
zig met den Vischvaligst,
Vischvangst, in de Noord- en Zuider-Zee. In
ren zjg
v~n ElIlmeJoord,
Emmeloord, fl:ond
ftond weleer, buitenbuiten.
het Noordlijk gedeelte v:m
dijks, een Kaap of Dagbaak , ter phlatze,
plaatze, alwaar in vroegere
Emlnelool'd maakt.
maakt, met het Ei·
Eitijden eelle
eene Kerk geHaan
gellaan heeft. Emmeloord
land Urk, ééne Ambagtsheerlijkheid, behoorende aan de Stad
Am/leldam; zie u R K.
Uit hoofde der groote gemeenfchap van Emmeloord metEns,
met Ens,
zijn de Provintien Holland, Frieslm:'d
Frieslaf:d en Overiisfel,
Oyeriisfel, fefe·
d~f[
d!!rt het Jaar Ii
lilO,
10, overeengekoomen, om gelijkJijk
gelijklijk te dragen iJl
in.
de kosten.
kosten, dIe ter bewaaringe va',
var. Em nodig
llfJuig zijn: om reden,
dat aan het behoud van dar Eiland veel geleegen ligt, [ef
ter beveiliginge van de Vaart op de Zuider-Zee. In het Jaar 171 II ,
werden Burgtmeefl:eren
Rurgtmeefterell van Amjleldam.
Refolutie van den
Amjleldam, bij Refolurie
13 Julij,
julij. door de Staaten van Holland
HoJ/and ge:l1agtigd, om een gege~
Emmeloord te vorderen, als
Pro vinlijk Ankergeld wegens Emme/oord
alS de Provintien Fl"iesland
Fl"Ïes/and en Overijs!et
OyeriJsfei hefren wegens Ens; namelijK
namelijk
30 ft. van ieder Schip, 't welk aldaar h{;[
h{:r Anker werpt, en nièc
nite
Provilllien behoort.
aan eene der drie Provimifll
E
EMMEN
MME N OfEMME,
of E MME, van ouds I!I!!MNE,
M NE, een vrij
vrijaanzienliik
aanzienlijk
Dorp, in het Land[èhap
Land!èhap Drenth,
Drellth, in het Dingfpil Zuidevelt,
Zuideve!t,
bijna 6000 fchreeden van Koeverden gelegen. In het Jaar 1228.
werd het,
het. door de Twentenaars. geheel uitgeplunderd. Emmen, Odoren
Od()ren en Romswinkel.
ROlfJswinkel, maak€ll
maak~n te zamen
zamcn ëéll Schouts'
SchoutsS3
ampt.

218
'18

EMME:N, EM1NGA. (BOTTO) enz.
EMMF!N,

ampt.
Ilmpt. Dit Dorp was voorbeen de gewoone vergaderplaats
Klasfi~ van Emmen is naderhand
naderh~nd vervan de l\lasus;
I,lasfis; doch de Klasfis
ontmoN men een
plaatst naar Slein. Niet verre van dit Dorp ommON
kldn Meirtje, het EII11l1(!1'
Emmer -l/IIeir
- IVIcil" genaau'd.
genaau:d. Ook ziet men al·
daar het Emmerbosciî;
Emmerbosch ; als mede den Emmerdijk. Meir, Bosch
en Dijk,
Dijk. hebben hunnen naam van dit Dorp ontleend.
PI
C ART,
P rCA
R T,

Oudh. van Drenthe.

BA
C H 1IENlt
E N l!.
BA C

Geogr.

E
EMINGA,
MIN GA, (IJ
(!lOTTO),
0 TT 0), ooripronkIljk
ooripronklijk uit
ui t een oud Adelijk
Call1minga het Wapen heb.
Friesch Geflacht,
GeDacht, waarvan die van Camminga
M J!: NNO,
NNO, en
ben aangenomen. BOT T 0 was de Zoon van MI!:
vun
van :E.E EL
ELK1\ JA
JA E RL A.
A. Hij aond
f1:ond bekend, als .een lid der
door' A L V A,
verbondene Edelen, en werd) om die reden, door·
gedagva.ard te Antlretpm.
gedagvnrd
Antwapm. Waarfchijnlijk is hij, al vóór het
overieeJen , dewijl zijne Zoon en Dögter
Dagter toen reeds
Jaar J572, overleeuen,
onder Voogden fiondcn.

E "I
"'I J N GA, (JI E SS EL) Zoon
Z0011 van I D S E MIN
MIN G A en vall
van
C lt
K HER MAN
had ter Vrouwe w I C
MAN A'
bij wel1;e
waarfchijnlijk, in den
well;e hij Kinderen verwekte, die, waarfchijntijk,
Roomfchen
agter klein Dogter
Dogeer
R.oomfchen Godsdienst gebleven zijn. Zijne ageer
R U U R D BURMANIA,
B URM A N I A, die een Jefuit
is gehuwd geweest, RUURD
was. Volgens het getuigenis van GEJ.LIUS
GEI.LIUS SNECANUS'
SNECANUS'
mag men echter geloovcn, dat HES S EL
Proteftantfcheu
R L den Protellantfchell
Godsdienst
Godsdien~t omhelsd had. Doch het zij hij Roomsch of Gereformeerd was, zeker is het.
het, dat hij een lid was van de
,formeerd
Edelen, die het rerbond
Pérbond en Smeekfcltrift
Smeekfchrift ondertekend hadden,
hadden.
en daarom mede door A L V A te Antwerpen gedagvaard was.
Zee],erliik
Zeekerliik is hij aldaar niet verfcheenen: want hij overleed
eerst den 8 Julij
Jlllij in he. Jaar 1605,
1605 t naa zijne Vrouw,
Vrollw, die reeds
den
Oél:ober in het Jaar J592 gefiorven was. Hij werd.
werd J
deu J9 Ocrober
naast haar, te Goutum begraa
ven.
begraavell.
WIe K H E EMS
EMS TRA,
TRA,

MIN
GA, (s I X l'
E 111
I N GA.
T U
U s of s Y D S) volgens zommigen eell
broeder van 11 0 T T 0,
ü, doch volgens anderen van HES
HES S E L.
Hij behoorde mede onder de BOlldgenooten
Bondgenooten ,J eu was even als

de

EMJN(';A, (S]UK)
(S]tTK) EMMEKLAAR, EMMERIK,
EMJNr,A,
boveng~melJc
boveng~meldc ingedaagd.

melingen na
metingen
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Van hem zijn Kindèren
Kind.:ren en na:.o-

g~bkeveu.
g~bh!evcll.

En
E M rT 1'< GA, (SJ U ft)
R) Broeder van fl
nES
E S S E L.
Ten tijde der
beroerten, voJgJe hij de zijJe
zijJc v:tn
van den Prins van O,"(mje,
O,"cmje, zogt
veilight'ic! buitel!
z:jne veiligllt'id
buiten de Pro\'Ïlltie
Provincie Fdesland,
Friesland, en werd, in
-(iS, Joor
Juor dcn
den S:,aaIlSCh,ielilld~1J
S~aallsch:ielilld~1I Raad,
openlijk
openlijk:
het j'lar II "tl8,
gebannen.
~ebannen. !lij
lIij keert!
keenl:. echt~r
ech[~r nad"rhand
nad"rband te r.lg,
rdg, en
t;!Jl werd, in het
Jaar 1580,
ann~dl: :I.t, Wt
t{Jt Grietman van DatumaDatumt1'*
15So, bij voorraa.!
voorra:LI anll'-idl:l.t,
"eel.
deel. Van z;jne dt:rtien
dertien KI1JJel
KI1IJel en, gewolJnen
gewollIH!n bij F 0u UWE
v WEL
L
l t:11 vóór hem.
HOL 01
DIN
mcd~cl1
hem, zo']
N GA, zilll
zi1l1 de mcet
zu1 'rr
'~r Kbdi!r<:l1
Kind\!rl:lI ge·
ge!lorven
llorven,. De oudk
oudl~ Zoon,
ZUOIl, I "
I' ,
~ E MIN G ti, was Kolonel,
KOlonel, en
ik [wttde,
tWt:~de, T]AAlID,
MOKKEMA. !Je
trouwde met WOMK MOI{KEMA.
werd, in het laai
r-hpillan,
lil !luIYèlijk,
EL 1Jaal 1602, H
JplJlJn, ef]
<;!T) had In
! lu\velijk, ELI'
ZAnETH
ZABETH COENDERS.
COENOERS. uit hd
h~t bel,end
bel\elld Geflacht van COl:.N.
COl:.N'
DCRS VAN HE.LPEN, in (;ronin/!,erland.
(;rIJninf,erland. SJUKEMING.A
SJV.KEMINGA
was overleden in het Jaar 1586.
1,586.

TEW'" TER, Yerbondfchrift
Ferbondfchrift der Edelen.
E MME K L A AR, eelle
eene vrije HeerJij:;heid
Heerlij!;heid in Eemland, groot
Morgen, leenroerig aan de Provincie
661 lVIorg.:m,
ProvilHie van Utrecht
Utrecht.• . lIJ
In het
Jaar 1I ij 49, werd daar mede beleend de Heer E]i; VER AR D
WI T TE. R T.

E MME R I I{, waar"lin
waar":in reeds eenig p;cwag
jrcwag gemaak t is, op
het Artikel E M B RI
Rl CA, is eene fierke en wel betimmerde
Stad, in het Hertogdum
Henogdom Kleef, aan de I egter zijde van
den Rhyn,
Rltyn, niet verre van de 'Grenzen van her
GraafTchap Zut.
het Graaffchap
phen, vijf mijlen van U/ezel
!Fezel gelegen. Schoon deze Slad niel
niet
befcherming, l'och
I'och onder het bezit van deu
meer onder de befchermin[(,
.T\rederltlnden behoort, kunnen wij, echecho
Staat der Vereenigde l\Tederlanden
tef, om reden, hier na te melden,
ter,
mei den, dezelve,
dezel ve, zonder
zonder''er.
er. meI·
mei·
ding van te maaken, niet voorbijgaan.
Kleefvoorbiïgaan. Geduurende de RJeef.
felze, Gulikfc1:e
[de,
Gulikfche en Bel gfche
giek!! verfchillen,
verfchilIen, tusfchen
rusfchen BralJden_
Bnlllden.
bft regt van
\'all Erfe.
burg en Paltz
Poltz _Nieuburg, omfiaan,
ontfiaan, over het
nis, werd dezelve, om haar voor
vnor het Spflonuk
Spflamch geweld te beveiligen, door den Staat, in verzekering genoomen,
genoolDen, en met
S 44e~1I1
e@Q

sl!o

E MME
M 1\1 E RIK.

een aanzienlijk Garnizoen bezet; dit bleef aldaar leggen, tot
in het Jaar 1671.
1672. Voortijds
Voorti.ids behoorde E MME RIK, zo als
~ls op
het Artikel E MER
M B RIIC
C 11
A gezegd is, aan Gelderland
Gelderla11d en Utrecht.
Zommige Schrijvers geeven aan deeze Stad eene
eelle zeer hooge
Oudheid; zij bepaalen die zelfs tot 50 Jaaren
Jaarcn voor c H RI
RIS5 T US
U s
Geboorte: den Stichter daarvan noemen zij 11AM
M DI
nI 0 RIK S, een
Vorst der Eubro11e11,
Eubronell, tijd- en lotgenoot van IN
J N D U C lOM AR
us, Koning der Tl'c}'irell,
:R Us.
Trc}'ireu, die zig gezamenlijk verzettedell
tegen de Romeinen, en, in het afzijn van JUL I tiU S CA E ZA R,
eene groote overwinning op dezelve behaalden. In den firijd
Tnvirel;; waardoor de geheeIe buit
fneuvelde de Vorst der Tuvirel';
kwam in handen van "111
A 111 BlO RIK 5, die, zo men wil, daannedaarmede vergenoegd, zig naar de overzijde van den Rhijn begaf, en
21d~ar deze S
Stad
[ad bouwde, gevende haar den naam van A MB
D RIK,
R I IC, naderhand in El\!
E M 1\1
MER
E RIK
I K veranderd. Uit verfcheidcn
verfcheiden
echte gedenkl1:ul,ken,
gedcnkfrukken, kan, met weinig moeite, beweezen wor.
den, dat E MME RI]{,
R I I { , fchoon tot den gemelden tijd niet op_
klimmende,
klimmende. zeer oud is. Doch, vermids wij, als NederkmN~derkm
Jus , thans minder betrckldng
betrekldng daartoe hebben, dan wel voortIrl's
heen, zullen wij ons daarmede niet ophouden, maar een kort
verOag docn
doen van 't geen tot ons oogmerk dienfiig is.
Hertog REI NA L D DE IV van dien naam, vondt, in het
Jaar 1379, goed, in plaats van zijn Losgeld aan den Hertog
van Kleef te betaaien
betaaIen , de Stad E MME RIK geheel en al aan
.A
Jo. DOL F aftefiaan; langs dien weg geraakte zij onder de magt
tot in het Jaar
JJar 1609;
1609 j want
wan[
van Kleef,. en bleef onder dezelve, tOt
na dat,
dat. in dat Jaar,
Jaur, JAN WIL L E M, Hertog van Gulik,
Gutik, Kleef
en Berg, zonder Kinderen overleed en was, maakten verfchri.
vel'fclwi_
den Vorfien
Vorflen aanfpraak op zijl'le Landen;'
Landen; hier door, gelijk reeds
ontllondt groote twist over de Erfopvolging. Keur
gezegd is, ontHondt
Bralldenb~1·g en P altz - Nicuwbllrg
Bralldellb~1"g
Niwwbllrg fielden zig terfionq
terfiond.
in het beZIt van dezelve, el~
ell verzetteden zig, met alle
hunne mage, tegen de l<oomschgezinde
]<oomschgezindr Vorfien. Dit ging ee·
eeni
geil tijd vreedzaam in 't
'r werk, en wel zo lang, tot dat de
nigell
Paltz - Graaf WOL F GA N G WIL L EM.
E 1\1. om
0111 de Erfgoederen
Paitz
alleen
~lleen te bezitten.
bezitten, beOoot , de Euangelifche
Euallgelifch~ Religie af te
Ie
zweeren en tot den Room[chell
Roo1l1fchen Godsdienst overtegaan ; alleen
lUet dat oogmerk dat hem de Roomfche
Room[che Vorfien de hand zouzou.
den
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den bieden. En, in de daad, dit mislukte hem nict
niet geheel;
Spanje, wiens belang daarmede verknogt was,
was) verleende hem
grooten bijfland.
bijlbnd.
De Keurvorst van BrandetJhurg,
Brandenhul"g, JOH A N SI GIS
G r5M
NI U N D ,•
niet uit het oog veriiezende,
veriiezcnJe, voor den Lu·
zijn belang mede Iliet
tlterfchen, den Hervormden Godsdienst hebbende aangenomen,
Vorlten in DtiitsC!:!fWd.
Duitsc!:!Olld, gelijk (Jolt
(IO!{
zogt hulp bij de
dl' Protestantfche Vorll:en
bij de Smaren
Staaten der Vereenigd(
Vereenig,le Nederlauden.
Nederlanden. De Slaoten,
Staaten , hoewel zij met Spanje een befl:and
befiand hadden getroffen, vonden,
echter;
fl:i1 te zitten,
zitten. en de Spa71jflards
Spanjaards zo na aan
echter, ongeraaden, fiU
hUllne
Spanfe ging voor, en bragt
hunne Grenzen te laaten komen. Spanje
zijne Wapenen in die Landen, op naam van
vun den Hertog van
vall
NieuwhUl·g.
Nieuwhurg. De Stnaten
Stuaten volgden dit voorbeeld, en voerden
hun Volk insgelijks derwaarts, op lJaam
Ilaam van den Keurvorst van
Brtmclenburg. Dikmaals bevonden zig
IlJbij
Brtmdenburg.
zjg de Legers
Legen zeer
z~er lubij
~:1l1 het ander leed deed: de
elkander, zonder dat het een nan
Spaanfehen fchroomden de Staat/den
Spaanfchen
Stoatjéhc11 aanrcvaJlen.
a:lmcvallcn. Op naam
,naam
van N
NII E
J! UW
uw B U R G, veroverde de lHarkgr:Jaf
M~rkgr;:l:Jf v AN SSPI
P r NON oL A, O,foy,
Olloy, lFezel
IFezel en andere plaatzen. Prins M A U RIT s,
S>
daarentegen, bem~gtigde Emllier!!.:,
Emmer/!.:, Rees, Grol, Ka/kar,
ga/kar, enz.
SjJacn/che knegten
M A U KIT
RIT S
De Steden, met Spaan/che
kllt'gten bezet, liet IA
ongemoeid; op de
d~ zelfde wijze handelde·
handelde SP
s p r NOL A met cl;;:
d;;)
zulke, daar Staatfche Bezetting
Bezening in lag. 0Opp raad van PI'Î,ns
Pri,ns M A uUIt
lTS,
1 1{ omringen
RIT
s, deeden de Staaten E 1\1
JIT lil
JIT ER
f!. RIK
omriIlgen met een zwnaz wanren 'Wal,
\,val, zeven Bolwerken, ZI:S
Zl:S Ravclijns,
Ravelijns, een Schans met
vier Bolwerken, en twee HoornwerkcIl,
Hoornwerken , aan de Overzijde van
den Rhijn, die den naam kreeg van het Oranje Fort. VoortS
fl:erl,e Bezetting,
Bezening, op voorwaarde, in
werd in de Vesting
VestiIlg geleid eene fierke
dien de Keurvorst van Brandenburg,na
Brandenburg,lla het eindigen d~r
der verfchillen,
verfchillell,
Emmerilf weder
te hebbell,
dal alvoorens
Emmeri/e
wedtr in handen begeerde te
hebben, dat
alle de gemaakte k'osten zouden moetcu
moeten vergoed wIJden,
\VIJden, die,
Keurvorst dJartoe
d1artoe de
met der tijd, zo hoog liepen, dat dcn
den l{curvor,t
lust en vermoogens ontbraken. Hierom bleef E112!i1crik.
ElJlmerik. bezet
met der Staaten Krijgsvolk. Hct
Het gemelde Oranje Fur!,
Furt, aan.
\'an de Stad, die, aan dc
geleid ter befchcrming
befchermiIlg I'an
de zijde van den
Rhijn, Jlechts
ouden
Rhij11,
l1echts een enkelen Muur 11ad,
bad, werd, door den olJdm
Rhijn.
Rhijl1. en het graavcll
graaven van een Cruet,
Grait, de lIieuwe R!Jij11
R!ujn genaamd, zodanig afgcfpoeld,
afgefpocid, dat de St'luten,
St,laten, in het Jaar 1618,
ra3d.
S5
md.

~112

E MME RIK.
EMMERIK.

raadzaam oordeelden, het geheele Fort te floopen. Doch ver.
mits de Stad, daardoor, aan die zijde. zodanig verzwakt
verzwakr was,
was J
dat zij bezwa-rli]k
bezwa .rli: k een aanval 1{onde
door!1~an, werd hierom,
konde doorlban,
b~vd van de Stoaten
Stat/ten Ceneraal,
Generaal, voor de a~llIlad('~ilJg
aal1112d('ring dt!r
dtr
op h.:vd
Frai7J"
i.?ll, h her
J33r 1672,
1672, in plaats van gel11"lde
FranJè i.?!1,
het ]a3r
gem"lde Furt,
Fort,
eene RI'./out,
KP/Ollt, ell,
en, voor de Stadsmuur, eelle
cene But[er
Ihtrer j opgewor.
opgeworweden verdiept,
nrdiept, de Borstweringen ver.
P"Jl. De Graften
Granen wer,ieu
\Vallen opgemaakt met paaIen, Schanskorvtm
Sch~nsk()rven en
t:n 19
zwaard, de Wallen
:twaard,
Smkken Gefchm
Gefchllt voorzien. lIet Magazijn was
Was vall
van alles lIjk'
Stukken
lijk verzorgd; maar, gelijk in dien tijJ.
tijd, overal iers
iets ontbrak.
zo ging het ook hier. Niettegenllaande
Niettegenllaunde :lIie
alle de gcdaane
gedaane kos.
ten, ontbrak het Emmerik aan genoegzaame
BezeninJ; h.:t
het ge.
genoegzaaUle BezetdnJ;
toen de Franfchefl
heele Garnifoen, loen
FranfchcfI voor de Stad kwamen,
bedroeg, in alles, geen 700 man, die nog daarenbuven
daarenboven meeSt
al nieuw aangeworvene troepen waren. Va'n
Van dit gering adlJlal,
uu·
werd nog 100 man afgezonden, naar het Huis Ulst,
UISI, twee lIU.
tilding , cat Or/tl],
Or; 11] • l~hjjn.
l~hijn.
van Emmerik
ren Viln
Emmet"ile geleegen. Op de tÎlding,
TVt:ze!, zig aan de ma,;t
vm Frankrijk
l'nderworpen
berk en Wezel,
maót V,lU
Jii·ank,.iJk underworpen
Felde, duidelijk
duidei ijk voorzien.
hadden. gaven de Gedl'pttteerden
Cedl'puteerdell te {Telde,
de.
g~ringe Baetling
onbàwaam was, de Slad
de, dat zulk eene geringe
Baeuing onbekwaam
uÎ!teuekken naar
um uineuckkcn
te kunnen verdedigen. aan dezelve rast, lJm
Rees, en naar het Huis te VIst.
Ulst. Tevens bevolen zij, alle de Ar·
tilIcrij,
!e~ftogt, zo fpoedig mogelijk was, te verver.
tillcrij, Wapenen en !eeftogt,
S;nrnken[ch(lIJs. Deeze order werd gegeevcn op
voeren naar S:henkenfchtJlJs.
den avond van den
uuren gaf de Major.
Nlajor,
deu 7 Junij.
Junii. Ten 9 of 10
Jouuren
het Wagtwoord, bier
hier van kennis aa')
aal) de Ser.
bij het geven van bet
pl1tcn. ~let
en van den dag, werd de groote
j3mcn.
\\let het aanbreek
aanbreekell
J:njgsraau,
J:njgsraad. bijeen geroepen,
geroepen. Thans wero het gerugt binnen E1JJEm·
mei ik verlpreid.
1nt11
verfpreid, dat de Franfchen
F1"an!den reeds het :,deg voor Rees
ge!],lgelJ badden.
hadden. Ook kwamen van daar veele
vee Ie Vlugtclingen
Vlugtelingen
gefhgen
Emmerik,, geene kleine olltUelte.
omltelte.
herwaarts; 'r geen, binnen Emmerik
hcrwaarcs;
kleil1 van moed,
nis veroorzaakte. Wan t de Bezetting, die even klein
als in getal was. verbeeldde zig, dat het flof,
ltof, het geen zij
Z~b' doch, door het aandrijven der Beesten veroorzaakt werd,
znJ;,
door de nadering der FranJè,~e
dool'
Franjè.'te Dragonders, ten H(!mel
Hèmel werd
g.:!drceven.
De: v:,-~ze.
om!1ondt, onder de
V:é;!Ze. welke hier door omUolldt,
gedrceven. De
\\'~s zo groot, d.lt zij allen, des VoorSolJaaten.
belegerde Sol
..Iaaten. W:lS
middags, de vlugt namen, met ag,erlaating
\'lln alle het Ge.
middags.
ag~erlaating van
fçhut,
Magifiraat • hier door in
r'hut, en andere Kri;g~b::hoeften.
Kri;g"behoeften. De MagiO:raat,
io
seu

E MME RIK.
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den groodlen
grootllen nood gebragt,
gehragt, zandt
zondt afgevaardigden aan den
Condé, met verzoek om als onzijdigen
Prins van Conrlé,
onziJdigen te mogen WOT_
WOTden aangemerkt, en ook om Sauvegarde. CoNDe weigerde
dit, en dreigde, het Gerchut
Gefchut voor de Poorten te zullen brengen, indien zij zig niet overgaven. Dus van den nood eAlle
e~ne
deugd maak ende , traden de Afgev::ardigden
AJi;ev:<ardigdell in onderhandeling,
en gaven zig over, op dezelfde voorwaarden, als If/eul
fFeut ge.
ge_
noodzaakt was geweest aantencemcn. Met'
den
Met den a\'ond
avond van dell
de Franfchen
Fran[chen daar binnen. Niettegenfiaan,1e,
Niettegenfiaan c1 e,
8 Junij, trokken dc
bij de gemaakte Voorwaarden, bedongen, en ook toegertaan
toegertaall
was, dat de iuwoonders hunnen Godsdienst, Kerken ·en Schoo.
5c1100.
len
Ien zouden behouden, werden, echter, de Gereformeerden
van hunne beide Kerken beroofd. De grootf1:e
grootfie werd tot
een Gasthuis bekwaam gemaakt; van de alldere
andere maai;ten
maai;ren
ni~[,
zig de Roomschgezinden meester; gedoogende zelfs nkt,
dat de Ljjken cier
der Protestanten in dezelve mogten begraaven
worden.
worden,
In de Vredehandeling
Vredehundeling , tusfchen
tusrchen den Keurvorst van Branden.
Br/mdenJurg en L 00 D E W Y K DEN XI V, werd beloofd en vastgefield ,
S[tden in het Land van Kleef, :tan
lIan
dat Emmerik, en alle de Stt;;den
Keurvorilelijke Doorlugtigheid zouden worden ingeruimd,
zijne Keurvorll:elijke
zo als daarna gefchiedde. Aldus werd de Stad Emmerik, niet·
niettegenfiaande zij den Algemeene Staaten zo veel gelds hadt ge·
gekost, en zo menigmaaIen
menigmaaien voor de aanvallen en de overmeeste·
beo
Spnnjaarden, voor moord.
moord, brand en plondering bering der Spn11jaarden,
veiligd was, aan derzelver magt ontrukt, en, zonder de minfie
ge!l:eld in de handen van den Keurvorst van BrOIJvergoeding, gefield
Bral'_
denburg , wiens nazaat, de tegenwoordige Koning van Pruis[en, dezelve nog heden bezit.
Thans oordeelc de Leezer, of wij gehouden waren,
waren. wegens
Emmeri!.
Emmerik eenig gewag te maaken.
Tevens oordeele
oordecJe hij
over de naallwkellrigheid
naauwkeurigheid van zekeren Fronjchel1
Franjehen JOtirnalist,
Journalist,
die eenige verminkte lIittrekzels
uittrekzeis van de Eerf1:e
Eerfie Deelen
Deden deezes
Werks gemaakt hebben::le,
hebben~e, de goedheid gehad heeft te zeggen,
dat wij, in dit Werk, van Steden en Plaatzen fpreeken, die
tot de Republiek der Vereenigde Nederlanden behooren.
niet toc

Of
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EMMERIK, !MMERINGEN.
l:MMERINGEN, EMMIUS.
EMMruS.

Of verdient het, in de Neder/andfchc Gefchiedenisfen, tot
eer van den Staat, niet gemeld te worden, dat een Stad als
Emmerik , en meer andere Plaatfen
Plaaefen,, den algemeenen vijand,
coor magt van wapenen, ontweldigd, aan den Staat gebragt ,
of aan deszelfs wettige EigenaJrs
Eigena3rs in handen zijn geflcld
ge!1cld geword~n : zo als, in het Jaar 1598, gefchiedde met Emmnik,
Emmerik ,
wen Prins 1\1
[Oen
M A U RIT
R IT S deze Stad den Spanjaarden ontweldigde, en wedergaf aan den Hertog van Gu/ik
Gulik en Kleef;
[{leef; en gelijk ook ten tweedemaal gebeurde, in het Jaar 1600?
1600 ~
Zie TE SSCCIIIJ E NMA eH
C IJ ER,
ER., Annal. Cliv.
C/iv. pag.
pag.
145, 146.
A N DEN ZA
N DEN, Neder/.
146• V
VAN
Z AN
OOI-I.
001'/. V
V ALK E N IER, Ferwart
f7erwart Europa,
p 4 2 7 enz. 431 , 432.

EMMERINGEN;
l!MMERINGEN;

zie

AMERONGEN.

E nI
~1 MIK
M [ K IJ
H 0 VEN, eene Plaats, door s_
s_ v A N LEE T1
UWE
WEN,
N,
onder de Dorpen en Heerlijkheden in het Land van Alten
Allena,
a,
ond~r HfJltal1d
omkr
Holtand gerekend, maakt thans, met Ganswijk en
n'(lardhuiZl"'
lf'aardhuize" , écne
éene Heerlîj
Heerlij kheid uit, waar van Heer is Mr.
P IE.
I Jo: 1 E R II
U E L A ART s, Oud - Raad en BurgemeeJler
Burgemeefler te Dord.
recht.
E M M IJUS,
US, (u
(U B B 0) Nede,-/andsch Gefchiedrchrijver,
Gefchiedrchr(jver, gebooren
boor~n te Cre/a,
Gre/a, ten Dorp in Oost'vries/a"d,
Oost-vries/and, alwaar zijn Vader, genaamd .EE MMO DIK
DIR EN, Leerling van L u TH,'
TH:' R en
111 EL A
ANC
N ç T HO
11 0 N, . naderhand Predi1{ant
Predi~ant was, in het Jaar 1547;
zijne Moeder was, ELISA,
ELI SA, Dogter
van EGBERT
EG BE RTT
J A R D A,
Dogtervan
TJARDA,
Burgemelmer
Burgemeester te N{Jrden.
NlJrden.
Nog naauwtijks
naauwlijks den ouderdom van negen Jaaren
Janren bereikt heb.
bel de, werd unB
u B B 0 gezonden lIaar
\Iaaf EmbdetJ,
EmbduJ, a'wanr
a:waar hij bleef
tot zijn agttiende Jaar. Toen vertrok hiÏ naar Breemen, alwaar
hij
bij genoot het onderwij~
onderwijl van JJOH
OH A N NES MOL A NU S.
s.Naa
Naa een
twcejaurig verhlijf, zijl!
twcejaarig
ziJlf affcheid genomen hebbende van Bree111fl1,
tllfn, Olllhicld
olllhield hij zig eenigen tijd te Norden ,• en trok drie Jaaren daarna, llaaT
llaar Rok/lok,
RokJlok , al
alwaar
waar hij zig verder deed onderwijonderwij"
zeu
zeJ.l

E M M I U S. (U B B 0)
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B B 0 vijfentwintig Jaaren
zen door D A V
VI D B R
nU
u ecu S. U BB
ht!!U
oud zijnde, verloor zijnen Vader. Dit fierf~cval det!dt
deedt hem
van RokfJok
Rokftok naar Narden
Norien wederkeeren. Drie Jaaren daarna
zijnt! Sludien,
Studien, onder
begaf hij zig naar Geneve, alwaar hij zijne
I! E
voon.,::![[e.
11
EZZA.
A. en andere vermaarde M'lllnen,
M,umen, nog verder voontette.
Bij zijne wederkomst
wederkomse te Norden ,• werd hem aldaar de plaats als
Predikant eD
en Reétor aangeboden.
Doch bdchroomd
befchroomd van
aart zijnde, en in het
hee bijzijn van menfChen
menH:hen weinig dllrvende
durvende
fpreeken, verkoos hij, in
1579, alleen de plaats van
fpreeken.
iu het Jaar 1579.
Reètor aanteneemen.
bekwaamheid. erok
Reêtor
aal1teneemen. Door zijne bekwaamheid,
trok hij eell
een
groOt getal Leerlingen,
Let!rlingen, en bragt de Schoul
School in bloeijender !land.
groot
fi:and,
dan zij COt
Wt nog toe hadt genooten. Swrk
Sterk hieldt men bij hem
aal),
Confesji~; doch
aao, ter ondertekening van de Augsburgfche ConJe.ji!!;
beauiten, werd.
werd, in hèt
58 7 ,
hij, hier toe niet konnende beiluiten,
het Jaar ,J 587
afgezet. In het
hee volgende Jaar werd hij als Reébr
ier beReétor te I... iu
roepen. Hier maakte hij een zo grooten opgang, dat de School
Schuol
r 594 J
te Norrlen
Norien daar door geheel te niet ging. In hee
het Jaar 1594,
beriepen hem de Wethouders van Groningel1
Groninge11 als R",étor
R~étor in
hunne Stad. Twintig Jaaren bekleedde hij dlcn
dICn post, md
hmme
m<!t den
rot genoegen zijner aangrootfien ijver en getrouwheid.
getroulVheid. en tot
llellcrs. Ten bewijze hier van dient,
fiellcrs.
dient. onder andere. dat bij de
Academk, hij tot Hoogleeraar ia de
oprichting van de nieuwe Academit!,
Rifiorien
Hillorien en Griekfche
G1'iekfche Taaie werd benoel11d.
benoernd. Hij overleed al11: I U
U S was eel1
eell
daar, den 9 December van het Jaar 1625. E M M
mau van groote geleerdheid, en bezat een voortreffelijk oor.
man
de~l. zo wel wt
tot het waarneemen
waarncemen van zijn Ampt.
Ampt, als tot
toe het
fchrijveo van
Vlln geleerde Werken, aan welke h;j,
mee onverfchrijven
h!j, met
moeiden ijver, arbeidde. Doorgaans was hij de Raadsman van
E MLO 0
D E IV
Nasfau, Stadhoud~r
Stadhouder van
Vatl
WIL L E
W Y K, Graave van Nas[au,
Friesland, en Groingen wiens driften hij menigmaal wist
wise tot
tOt
TH U .\.
.'\.
bedaaren te brengen. Zijne biizolldere
bellaaren
biizondere vrienden waren THU
N US,
SC A LIG ER, HEI N S
srI U
u S en andere Geleerden van zijUS. sc
nen tijd; dit alleen maakt
maake eene genoegzaame Loffpraak uit.
NU s fchroomde Iliet,
uiee, aan hem ee
TH u A Nu
te fchrijven, dat hij,
naase die van nu
II u C H
H A1\ NA
NA NU',
N U !i, geene fchliften geleezen had,
bad,
llaast
M[ U
U s konden haaien, zo in getrouwheid
die bij
bi.i die van E M M
Hijl, enz.
en vrijheid van gedachten, als in fierlijkheid van /lijl,
RIJS GI U
Us
i zeide openlijk, dat E M.\1
M M. I US, voor geenen
geenell
C 0 JS RIN
CON
Schrij.

~S6

E M M I U S.

CU

nnO)
B
II 0)

Schrijver der oudheid, in fraaiheid van fiijl,
mjl, in ilaatkunde,
ûaatkunde. in
oordeel en netheid, behoefde te wijken. J. sc A LIG ER,
E tb
noemt zijne Friefche Rif/orle
Hiftorle OVERTR.EFFELYK,
OVER TREFFELYK, en verklaart, dat
EM
MM
MI U sS allen, die vóór hem gefchreeven
ge[chreeven hebben, te boven
gaat.
EMMIUS
J581, getrouwd met TEDE
E MMIUS was, In
in het Jaar 1581,
TE DE
TJA BB
ER,
B BE
R, die in het Kraambed overleed, nalaatendt:
nalaatendl! één
Zoon, die op den ouderdom vun negentien Jaaren fiierf. Hij
1\ R G R ETA V A N BE
trouwde, ten tweedemuale , met M
MAR
BE RR"
GEN,
G:E N, van Embde'l;
Embdett; deeze baarde hem één Zoon, en eene
BET H genaamd.
Dogter , È LL I ZA nET
De Schriften van E M MI
MI U
Hifloria rerum Frifica'
U sS zijn, Rif/oria
1"ZJ1n.
4.
nl1n, beginnende met den Jaare 1449, en eindigende met 156
1564De Agro Frijite inter .Ama[um
{5 Lav;cum.
Amafum &
Lavicttm, deque Uroe
Croninga. Defcriptio Chorographica
Chorograplzica Frijitl!
Orfentalis. De
Groninga.
Frijia! Orientalis.
flatu Reipublic~
Ecc!ejitl in OrientaU
Orientali Frijia. Alltiquitates
Antiquitate5
Reipublicte & Eccleji<l
Fri{iorum. Rerum Romant~rum
Romanarum ChronotIJgia.
Chrono/(jgia. Opus Chron%·
Chrono/a·
iflorias Ecc!ejiajiicas
gicum abfolutem, conne&ens
conneêtens H
Hiflorias
Ecc!ejiafticas cum PoliPolltiefs;
ticis; adjeéla
adjetla Imperatorum [erie
[eric & Genealogiis prtecipuorum
prd!cipuorum
principum. J7ila
I7ila Guiltielmi
Cuil/ie/mi Ludol'ici, Com#is
Comitis Naffovici.
p,"incipum.
Naifovici.
Grrecia
G;V'tecia vetus. De Grtecorum Rebuspublicis. Grtecorttm
Grtecormn res
geftte. Grtecia
geJlte.
Gr((!cia lIluflrata,
lItuftrata, waarin gevoegd zijn, de drie naast
volgende Werken: Sacra Eleujinialla..
Eleufiniana.. Pita Davit/is
Davidis Grego1"ii.
1"U. Yerfcheidell Schriften tegen Dal/iel
Daniel Ho/man.
Hoj'man. 's Mans af.
afbeeldzei
beeldzeI is door van LAM
LAM S WEE R DEin het koper gebragt.
gebragr.
Ook is door hem geft.:hreeven,
ge[chreeven, het Leeven van Mr.
M F- N S 0
ALTING.
ALTING.
N. MULt.ERUS,
MUL [. R RUS, LofLof' en Lijkreden
L(ikreden over
u. LMi\lIUS
bMi\lIUS in het Latijn, gedrukt
in Svo.
llvo.
EM:vrJUS,
EMMJUS, (WESSEL)
(WESSEL) Zoon van unBo,
UBno, was in zijn leelee·
ven, een geagt Predikant te Groningen.
E M 0, was eerst Panoor
Pafioof in h et Dorp lltmzinge,
OtJllzinge, en daar na
eerlle
eerUe Abt van het Klooaer
Kloorter BJoelllgaarden.
Bloell/gaarden. Hij is de SchrijeiJllJigt
ver van de Chronijk ,• die begint met het Jaar 1203, en eindigt
me.
met

EMMIUS, (UB30) EMn'\TD
EMr)'\TD

E'fP~L.
E"TPF:L.

!JR7
!ZB?

met het Jaar 123 7 • en vervolgd is door 1\1 ENe 0, tot in het
Jaar 1273 M':11
M"11 kan
bn die vinJm,
vinJ~n. in het lil [)cel
Ocel der Ana/dta
Analdla
van MATTHEUS. EMO overlee,j
overleed irl
11':t Jaar
Jlar 123i.
Ï;lll':t
12 3,'.
l'on Gnmillgen
GrQniligen , bI.
Zie O:Id'zeden "/112
bi.
3,6
3. 6 -- 3~9,
35ï9, iu
in 8vo.

EMOND, biigel1a~llld
VAN DrNTER.
DINTER. Hij leefde in
inde
biigenaamd VAN
de
XV Eeuw. FelSt
l~el st was hij Gthl'Ïmfchrij
Gtbtimfchrij ,er
,'er van vier
vi~r Hertogen
CD mderhand
Lel/l'en. Hij overRraband., e~J
l1~derhal1d Kanullni'{
KanUlllli'( te Ll?uven.
van Braband
leed t~ Brus/eI,
beef, meu
Br14s/d. Ao.
Aa. J 4.; 8.
8, Van hem ilCCf,
men nog, de Hi.
}lorie der Hertogen
Bl'QlNmd, eu verfcheiden andere Ge.
G~.
Hertogcn l'fm
v(m Bl'Q/;alid,
nea/ogifche werken.
nea/ugi[che
M:'
B/'aband, gelegen aan de
E 1\1
:' EL, een Dorp in Staats - Brabtlfld,
1I1aCl;, een
c~n half uur g:.ans oustwaarr
otJstwaarr VJn
Crel'ecoellr.
1I1aa;,
VJn de Schans Crevecoellr.
Wa,,'Jeer or ooor
door wien dit Dorp als e~ne Heerlijkhdd is uirge.
uirgeJbc,:end; doch het is bekend,
geeven. is 0 lbe::end;
bekend. dat de Abtdij van
geevcn,
St.
wdeer eigenaar daar van geSt, KrisPi;n
Krispi;n in Henegouwen, wdcer
nuderhanu de plaats verkocht
verkoch, aan de Graaven
weest is,
is. die Iladerhand
vAN M
EG
tegen woord ige beziuer
ME
G f!F. N. De tegenwoordige
beziner daar van, is de
Heef J (J H A N WIL L E M HA N NES.
Heer
Bi1 dit
overblijfzeI, te zien van een
Bij
clit Dorp zijn nog eenige overblijfzei,
Hceren val: EllJpd
SI or, 't welk door de llceren
Empd weleer
we/eer bezeer oud Slor,
woond werd. ZOlllmigen
bouden daar voor, het oude Calle!·
Ca/le!,
Zoml1ligen houclen
lum
Toxalldria, waarvan in oude Schriften, zo menigmaal,
IUIl1 Toxtmdria,
gelV~g gemaakt wotd.
bef1aat UH drie onderword. Het Dorp zelve beitaat
fch·:idene Buurten. De Kerk-bumt draagt inzonderheiJ den
fch-:idene
ne.mn
n~_am van Empel. De I-luizen in deeze Duurt fiaan largs den
lJ!loasdtjk. De tweede Duurt word de Gewanden genaamd, leglJ!Jaasdijk.
leg.
naa·
gende Oostwaard aan de zelfde Rivier.
Ri vier. De derde buurt. IluatlJsfchen den B
BC/,d
melijk il'Jeenvi;k,
lWeerwiik, ligt aan de Dieze, tusfcl!cn
Sc/1 en
Crel'ecoeur,
Crevecoeur, tegell
tegen over het Hollallds
Ho/lt/llds Dorp Enge/el1. De tehie/', vóór eenige ]aaren,
Jaaren,
genwoordige Heer van Empel heeft hier,
uitzigt op de
een nieuw Heeren-Huis gebouwd, 't welk' zijn uÎlzigt
heefe. Door de laatstgenoemde
laatStgenoemde Duurt.
Buurt.
laatstgenoemde Rivier heefr.
gew<Joue weg naar 's Hertogelióosch.
Hel'togelibosch.
loopt de gew<,Joue
j

De
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EMPEL, L\1UNI,
v AN
E:\1UM, ENDE. (J. VAN

DEN)
DeN)

De Kerk van Empet naat op den Dijk. In h~t Jaar 1673
n~ dat zij, in hel voorige Jaar, de om.
bad den de Franfchen, 11[1
hadden
Ker!, moedleggende Schanzen
Schunzen overmeesterd hadden, deze Ken
willi
gelloken, bij gelegenheid van het uitwilligcr in brand gc(l:oken,
Cl'evcco~ur. De Gouverneur van den
dm BiJsch,
trekken uit Crevecot:ur.
trekl~n
B,;sch, KIR !(!{PAT R I IC. had e~n q;oed aamal Krijgsknegten
Krijgskllcgten na E M PEL geverlierkte; met oogmerk,
zonde:ll,
zondé:ll, die zi~ op het Kerl:hof verlh:rkte;
om den Fl'.w/èhC1l
Frm/ellen d~n weg naar de Graaf aftefilijden.
afcefnijden. Doch,
ondernecming mislllk!'.ende,
door een onvcr,.;ucht
onvcrNacbt toeval, deze ondcrnecming
mislukkende,
baailue:J zig de Frfll1/chcn
derwaarà; en leiden, În
in
baaildeil
Frrtl1/chcn den weg denvaard;
den doortogt, de Kerk in KooIen.
Kooien. Niet lang daarna, Iverd zij
wed"r opgebouwd, fchoon
fchoun kleinder dan_voorheen.
wedc:r
dan_ voorheen. Op h<.:t
h~t midd~11 van het dak
d:1 k (laat
l1aat een klein Toorentje. De Godsdienst
word in dezelve verrigt, door den Predikant van Rosmalen,
RosTIlalen , 't
Empd gecombineerd is.
welk met Emp~l
De uitgefirr.ktheid
Eq8 Morgen Lands,
uitgeftrr.ktheid vun
van Empel
Empet beflaat EqS
gefchikr, tot
befiaande
beftaande uit een laagen kleigrond, en dus beter gcfchikr,
Wei-. dan tot Bouwland.
nouwland. De Veefokkerij en Hooijbouw
l11aa~(t grootendeels het bef
bef'iaan
Co er bewooners uit, fc!JOon
fcllOon 'er
rnaa:a
taan éer
ook VisfcÏ1eTs
Vis[chers en goede Dijkwerkers zijn. De Regcering
Regeering be_
ila:!t uit den Drosfilurt,
Dros!~wrt, zeven Schepenen en één Secretaris;
Gaat
nllell worden ::dngelleld, door den Heer van E i\l PEL.
dle
die nllCll
Braband. J3
-TI
Staat van Staats - Brabrmd.

ACH IIE
NE,
ENE,

Geog.

E;>.1 u 1!.
u. Dus noemt E :t.r
lil 0, in ziîn
zÎÎI1 Chronijk, en ook zijn
E;\1
tusfchèl1 IPïrdum
IP7rdum en
opvolger MEN co, een z~l;er Dorp tmff.:hèl1
E:·,'it;'!;,., in Fivclingo. Waarfcbijt:li]k
WaarfchijGliJk is 'cr een fchrijffollt
E;;iet,;,.,
fchrljffout iII1
de2zen naam bcga:.n:
dcezcn
bcga;,ll: h~t zal
za! :llOetcn
:lJOeten zijn E j.,
,', u:u,
U~I, tegenwoor'
tegenwoorlî.;gcnde vier mijlen van Groningen.
dig,
dil;;. ecn klein Dorp, li.;gènde

ALT
A LT rI N G,

NBt. Gerlll.
Not.
Germ. hjèl'.
hIer. Par.
Par."!!.
Il. p.
jJ. 50.

ENDE,
DEN)
END
E, ((JOOST
JO 0 S T VAN
VAN D
F. N) naar alle waarfchijnlijkheid
ZiricRzu. Toen, in het Jaar rtS7+,
Sp.-mjaargebooreIl te Ziricliza.
57,1- , de Spanjaal'gcbooren
deu
cC:1ige Kromlleevens
Kromtteevens te Rozendaal gereed maakten, om de
dm ee:lige
Zeeuwe1I,
V!.
Zeeuwm, en voornamelijk Zirükzee
Zirhkz~e te b..:fpringen,
befpringen, bood v
1. N
.ENDE zig bij Prins WILLEM
aun, om die VaarDEN ENDE
wrLLEM DEN I aUll,omdieVaarmimi·

ENDE, (JOOST

VAN Dl!N)
DEN)
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tuijgen
aan tasten en te verdelgen. Hij hiertoe verlof
tnijgen te willen aantas~en
wag:te zo lang, dat dezelve, in de
bekoomen hebbt'nde, wagtte
!heek bij Roz~ndt1t1t,
Rozmdaal, gereed lagen, en met tweehonderd {Faafireek
tratlN, bezet waren.
len, van het Regiment van M 0 N DRA
D I. A G 0 N.
Hier van kondfchap bekomen ht:bbende,
h~bbende, omfingeJde
omfingelde hij deploIlllerde die allen. Veele
tast.e ze aan, veroverde en plont.lerde
zelve, tastte
Spanjaarden en fraalen
Iraa/en lieten daarbij hun leeven.
Jeeven. De overioveri.
zogten hun heil in de vlugt.
vJugt,
ge zogttn
M 0 N DRA G 0 N, twee
twte Jaaren daarna, voor Zierikzee, volMaN
vol.
gens zijne gewoonte, dapper bezig zijnde, en, met verlies
\v.eillig volk, de Schans, aan he. hoof~ dier Stad gelegen,
van w:einig
hebbcnde
ingenootnel1, trok van daar, met eenige Sloepen.
hebbende ingenoomr:n,
en andere Vaartuif'en
Vaartui!!cn,, lIaar
Brouwershaven. Kapitdn
Kapitein v A J!II'
N
naar Brouwenhaven.
.D
,D ENE
EN .R N DE, wien de wagt in die StaJ betrouwd was, bebeo
eenige ligte
Ii~te Vaartuigen, ontmoette M
MONDRAmande mede eellige
0 N DRAG 0 N, bij Kerkwerve,
Kerkll'cr1'c, en geraakte met hem, in een hevig gege.
vcgt, M 0UNO
N DRA
G 0 N, het ongeluk treffende, van aan den
vegt.
RAG
grond te
tc raaken, werd, door VAN
v A N DEN
N D :e:
D.R N .E
END
E,, aangeklampt.
Alle de Spanjaards fprongen in het Water,
Water. De Zeeuwen volgd~n hun
hUil voorbeeld, en doodden, met hunne Roerkolven •,
den
meest alle de Spaan/eken. Omtrent deezen tijd bragt v A N
DEN END E zijne
zijnc Hl,isvrouw,
Ht.isvrouw, in een Schuitje, uit ZierikZitrilr.
zu; 't welk niet zonder eene
2U;
ecne fcherl11utzeling
fchermutzeling gefchiedde. DeDe·
togren en aanvallen,
voor1l:e was, trof
wijl hij, in alle togten
aan vallcn, de voorlle
hem, op zekeren dag, het ongeluk, dat hij, half naakt.
naakt, met
deegen in den vuist,
vuist. naar de Wallen loopende ,
een rondas en óeegcn
ge(chooten, en op pieken
met een kogel door het lichaam gefchootell.
r.:\:lr
wèrd. Hij hieldt nog het bed aan ziJne
r.aar huis gedragen werd.
wonden, toen Zierikzee, op den !l9
~9 van de maand Junij,
des Jaars 1576.
1576, aan de Spnnjallrds
Spllnjallrds werd overgegeeven. Hij
fiiel'f, echter, kon
kort daarna.
merf,
W J L L E M DEN I, bI.
Leven van W)
bi. 85. Btl.
Ba.
tavifche
Romdn,, volgens de door mij
tavifokc Romtin
verbeterde uitgave, bI. 95.

GE f! ST,
liggende ten
een
END E "ER
ST J (Huis
(Hu;s fe) in RhiJn/nnd,
Rh;;nlantl, liggeDde
T
half
XIII D~u..
DL>~L.
'f
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ENDEGEEST , (Htlis
(Huis te) ENDENBURG, enz.
- ------------------------ --

-- -- -

----------~--~

half uur gaans ten Noordwesten van Leiden. Voorheen wu
was
dlm tegenwoordig: [choon
[chuon tot den
dit een prachtiger Slot.
Slot, dan
grond toe afgebrouken , en weder vernieuwd, heeft het als nog
zijne oude gedaallte
gedaante behouden. Het heeft twee agtkante, en
eerfl:e derzelve pronkt met eene
vierkamc Toorens; de eerfie
twee vierkante
agtkante
agtkance Koepel en een doorlugtig Lant"~rn[pitsje.
Lanta~rnfpitsje. Over een
fieenen brug, gaat men, door ecne
eene fraai gebouwde Poort,
binnenplein 1 't welk rondsom
rondsolTl pronkt met eene
naar het binnenplein,
cene verPi/aaren. De vermaarde
wuIfde Gallerij, rustende op roode Pilaaren.
lt.
R. DES CII
CA R T ES, heeft, eeJligen
eeldgen tijd, daarop zijn verblijf gehouden.
Thans word dit Huis bewoond, door den Graafvan
Graaf van G RON s.
V I,
Y
li LD. Heer van Werkendam, enz.
E
END
NDENBUR
EN B U R G, een Heerenhuis,
HeeTcnhuis, in Gelderland,
Celde1"!and, en wel
Betuwe, in het Dorp Rij~·wijk.
in de NederNeder-Betuwe,
Rijswijk.

Ridder-Hoffl:ad in het NederNeder-Sticht
ENG, (Den) eene Ridder-Hofftad
Sticht
van Utrecht, ecn
een kwartier uur gaans ten lloordsQostcn
noordsoosten van het
Vleuten.
Dorp V/euten.
ENG, BERNARD
was een der Ridders, die
nERNARD UIT DEN) W:l.S
Graaf F LOR lSD
1 S DEN
EN V, in het Jaar
jaar 127'2)
I :q~. tot den togt te.
d::: !r'est.
aangeladtn. en op denzelven ,
gen de
frest· Friezen hadden aange,adtn,
nevens veele anderen, het leeven liet.

Yad.
Vad.

fIifi.
Hi/l. III
UI Deel, bI. 17.

A N D, (Ou:!
(Ou:l en Nieuw) zjjn
zijn twee Polders, die het
ENG E
Jo: L
LA
-regt van eelle
hebben, in't
in 't Land van
eene Ambachtsheerlijkhf.:id
Ambachtsheerlijkh~id hebben.
Putten.
ENG E L
L B E R T, Prins van Kleeve 1 en Ruwaart van Ut.
,.echt, Graaf van Nevers, was de derde Zoon van JOH A N1(
:K ES, eerfl:en
eerl1en Hertog van Kleeve, en van ELI Z A BET H, Dogtef
V A N 13
BOURGONDIEN,
0 U R G 0 N DIE N, Jonger Broeder van
ter van JAN VAN
Jo
JOH
IJ A N NES, den tweeden Hertog van Kleeve. Hij werd ge.
boo-

ENG E L B ER T.

t»t

booten, den J 6 Sèptember van het Jaar 1412.
14-12. In her
het Jaar
J481 , werd EN
r. E L B ER T, door JJA:ti,
A ~, BUlggraafvanll:/ont.
RUIggraafvan klont.
1481,
ENr.ELBERT,
fo~rf, en door de Steden Utrecftt
Utrecht en Amè,·.ljoort,
Amersfoort, in hUllnen
hwmen
fo~rt;
twisr,
twi~r, tegen Bisfchop "AVlD
,. A v I D VVAf\
A [\ L
LOURGONDIEN,
0 u R G 0]1< DIE]I<, aan.
h~r. tegen dCllz:lven
[I;! bdcilcrmen.
bdèilcrmen. Zij zonden
zonden,t
gezogt j om her.
dellz:lven tI:!
ten dien eindt'. gemagtigden aan .lijnen
,lijnen brol:!der.
bWl;!der. Hertog JAN;
die hrm te kennen gaven
gaven;j dac,
Jac, " om het ongelijk, hUil
hUil
llisfclwp, tegen bdorr~n,
ven, woord
" door den llisfchop,
bdort~n, zegel en hri . ven.
~, en eed, aangèdaan,
aang~daal1, hen de Ilood
nood geraden had, en hunne
"belangen vorderden, tegen den Bisfchop; cie hagtda"digrte
J<ragtda~àigfte
der twijffeldèn,
" maa~regels te beraam en ; dat zij det
twijffeldèn. of l:1en
I:1Cn
" Zal!
zou;j met /Jroote
/iroote reden; een anderen to: het Stich:
Stic!r mogen
,.
" kiezen of postuleeren
postukeren , bitUende
bidjende den Heere Hertog van [(lu.
{{lu.
Jonker E:N.
" ve, daar zij geneegen waren, zijnen broeder, Jon~er
" GEL
GE1. B E R T, boven al voor een Postulaat te verkrijgen, dat
j, zijne genade hen daarin behulpzaam zoude zijn''.
zijn".
Mont.
De il:er!dte drijver van dit nUK, was de Burggraaf van
Van Mant.
foort. Hij, en de twee gemdde Steden.
Steden, beloofden, bij het
flol·t.
hee
Traél:aat, gcflooten lUs[chen
IUsfchen hen en Hertog JAN, te zullen te
Trattaat,
vijf KappitteIs
weege brengen, dat de Vijf
/(appittels binnen Utrecht, bij
hUllne geleerde en ervaarene Mannen, zouden over.
overraade van hunne
leggen de bekwaamfie wegen. om de Postulatie met grond te
ENG EL II E R T zou, in
16 of
doen. Jonker ENGELI3ERT
i1116
ot 18 dagen na de
I'an h~t
hl:t accoord, binnen Utrecht koomen •,daar
daar men hem,
tekening van
wijden. al;.
ab tot de
Loor een Wijbisfchop, zo verre zou doen wijden,
Laar
komst.
Postulatie nodig was. Twee of drie dagen na zijne kumst.
zouden de Kapittels overgaan tot de Postu/atie, en na dezelve
zou de Postulaat zweeren, en bij bezegelde Brieven beloo.
ven, het Sticht bij zijne Rechten te zullen bewaaren. De
Steden, en alle de Ridders, die het met Mont/oort
Montfoort hielden,
zouden hun vervolgens trouwe en hulde zweeren en
belooven.
(;n beluoven.
oVl;!r alle
De Ridders en Steden zouden het bewind hebben, over
de Remcn en Inkomnen,
Inkomften, van het Sticht, om den Postulaat uit
dt'eze niet toereikende wa·
waollderhouden; en indien dt,t:ze
dezelve te onclerhouden;
koomende verc:o<!den.
ren, zouden zij het te kort kaamende
verc:o<:den. Zij beloof.
den wijders, hem ~n de zijnen, in alles kust en 1èhadeJoos
khadeJoos te
À VlD bewecgeu
bewecgell tot
lot
zullen houden. Konde men Bisfchop 1>
DA

Ts

Rt-

ENG !:
~ L B E R
R. T.
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Rdigl1fltie, dit zou gefchie.~en,
geCchie.~en, buiten fchade
Cchade en kosten valt
Rfjigl1fltie.
:E N
~ GEL JlB E RT.
:!

Men zou elkandt'r
elkand"r nl:en
:ll~en biifland
bijf1:and doen in den
Oorlog,
eent! zunder
en vrede maaken.
ûiJrlog, en de eene
zonder èen anderen geen
geenen
I: L
LB
B ER
l! R T zou geene ballingen of
uf gevlw4ten
gevll\l~ten mogen a~n·
aan·
ENG IE
tod1:\!lTIming van den
d\!n Burggrnaf.
B urggrnaf, of andere
neemen , zonder to.;n~m\lling
vrienden, die men, te Utrecht en Amersfoort) benoemen zou;
maar, in tegende01
tegende.;l.)1 behulp.~aam
beÎ1ulp,~aam ziJn, dat de ballingen en voort·
vlugtig~n in regten werden overwonnen; van het
her gewin, welk
vlugdg<!ll
da'Haf, in regteIl
regten of bij verdrag, kreeg, zou hij genieten
men da:lf:lf,
den vierden penning. Oe
partij) die geholpen werd, zou de
De partij,
troupen gebieden en onderhouden, uitgezeid
warelt
\litg~zeid zo lang ze warell
geellen, die den a11t'eren
at1l'eren te hulpe
op den Bodem van den geenen,
voornaaml1:e
kwam. De.ze waren de voornaam
He voorwaarden van het
Traaa
Traéta lt, 't
'e welk getekend werd in het Jaar 14.~ I , op den dag
dalt
.Maria's Onlfankn
is, en bij MAT l' H E US,
us, in de Ana·
van Jl1aria's
rl/fan kei is.
l,é/i1,
vind\:11 i~.
b.
J,élil, Tom. 11,
1I, pa/{.
pag. 252, geheel te viIldl:n
ENG,~LBEltT deed zijne IlJtredt>
IlJrredt> te
t~ U/redt,
U/redt. op Kersavond van het zelfde JQur
J~ar
onder eell
een grooten tOeloop
we/oop en
luidrllgtig
gejuich van het Volk. Tertlond
Terllolld liet hij, op ziJnen
luidrugdg gejulch
zi]nen
naam, Gouden ~n
<!n Ziiveren
Zilveren 1\1
M untipeci<:n
untlpeci~n Gaan,
ilaan, dit!
die in den
delt
waal' mede de Munt_
beginne goed en deugdzaam waren, doch waar
mees,crs
mees~crs naderhand zo veel beJrog pleeg len, d-n niem IIld deo·mfangen. ENG EELL B EER';'
zelve wilde o·nrfangen.
R 7 l1:elde
Helde aan het hoofd
{Fij Enge/bert
Enge/beI-t broeder te Clave,
Cleeve, en
lin ter Mark.
Mark,
zijner Brieven: fFr}
Ruwl1art
Ruwaart en Bc/dermer
B,,/è!zt!rmer des Lal.ds
Lm.ds van Utrecht.
Ook
tragttcn
vri\!l1den te bewerken, dat 'er eenÎ.:2e
eeni~e beo
tragtten hij en zijre vri\!nden
feilllidigingen , tegen Bisfchop
fchuldigingcn.
Ilisfchop 0D A v I D, werden opgel1:eld.
opgefield.
Schoon de Kapittels daar toe niet ongenegen w~ren, verklaar.
wenen zulks
den, echter, de Rechtsgeleerden, dat de Ker liike
Iiike wetten
tusfchen dat men daar mer1e
mene bezig W.1S,
W.lS, ontving
verboden. In
Iutllsrchen
men.
Utredt, een Brief van Paus SI
s I X TU S DEN IV.
IV, waar.
men, te Utred!,
bij alle de geenen,
geencn, die D A v I D0 one;elworz,am
met den
one;ellOorz~am waren, lllt.!t
:Ban gedreigd worJen. ENG ,.,- L GE
E R T en zijn a.mhang llpp.Jo
llpp.J.
leerden daar tegen. De Geesto:lijhheid,
Geestt:liil\heid, volgens inhoud van
Ban.- Brief, den
l1:aaken, was zulks oor.
den Ban
de!} dienst willende fiaa~en,
za:lk, dat 1: N GEL B ER
ten getale van 300
7aak,
E R T en zijne vrienden, tcm
man, naar de plaat~ van h~t
h"t Dom
/Jom .J(apiJu/liepen,
·J((Jpilui liepen, en vervolvervol.
gens

o

ENG E L

n E]I; n.
RT.
T.
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gens zwoeren. de Geestelijkheid,
Gee~telijkhcid, tot één roe, te zullen om.
wejg~rdell, den Godsdienst te verrigten.
brengen.
brengen, indien zij weigerden,
teomgdan. overtraden dezen het hevel
bevel vau den Paus.
Om den dood teonrgdan.
In het Jaar 14fl4,
14R4, namen de misnoegden Bi;fchop
Bi,fchop DAVID
v 1\A N B 0 U R G 0 N" I EN bevangen, en zonden h('m,
hem) naak
n:13K tuit.
gcfchud. op een
wagen. na:l.r
uaaf Amersfoort. Maar dii
d~
ecn boeren wagen,
kans Dam
nam fpoedig een anderen keer. In de maand ]ulij van
v~n
dat zelfde Jaar, kwam 1\I.A
1\1 11 X I:M rI L I A A N van Oostenrijk,
verzeld van Hol/anders,
Ho//anders, der Kabbeija(luwjèhe
KtlbbeijClauwjèhe zi.de toegedaan,
den Bisfchop te hulpe. Utrecht werd door hem veroverd.
en gedwongen D A V I D in zijne
zij!1'! waardigheid te herO:ellen.
herf1:ellen. VolVol.
gens voorwaarden vun
IIertog van Kleeve
Klecve
van het verdrag, hadt de Ilertog
die van Utrecht en Al11crsfo~rt,
Amcrs(ol1rt, met
mee zijne 11llll1fchap,
lJiilnfchap, onder#
onder.
ficnnd,
grOOtnen nood zelfs een gedeelte vaIr
Hennd, en, in den
cien grootnen
Vall
zijn gouden en zilveren Tafelgereedfl:hap
Tafelgereedfchap geleend, om het te
~I I L Ir A A N drdgde,
verpanden. M A X I MIL
dreigde, hem met een talrijk
firajf~ll, en zijn Land te verwoesten;
lèger
leger te zullen komen firafièn,
en het was niet, dan door bemiddeling van eenige nabuuri;;;e
nabuuri';ïi!
Vorl1:en,
cn, met een goede 1amme
10lBme
Vorfl:en, dat hij daarvan afzag, en,
Rozenobels , zig liet bevre,iigen.
bevre.iigen.
De Hertog brugt
bragt zig hier door in drukkende omf1andighe.
omflandigheden. Voor den Rnwaarc
Ruwaart was geen ander uitzigc,
uÎlzigt, dan naar
Kleeve te rug te keeren, zo als hij ook, -kort
K/ave
'kort daarna,
daarna. deed.
laar 14
RL
0 TT
A, Dageer
Dogeer vau
vall
Hij trouwde, in het faar
'4 Pr 9, eH 11
A il.
LOT
TA,
JAN DEN I I, van Bourbon, en begaf zig naar Frankrijk.
T E ~ SitE
S ft EN
M ACH
E R verhaalt, dat eH"
eH A Il
Jt LOT TA,
TE!
NMA
C HER
T.A, in het
496, overleeden is, en dat ENG E L nE R T fiierf in het
Jaar JJ 496)
Jaar 15'21.
verfchillen hier vall
/52r. Doch d@ Franfche SCl1rijvers
SChrijvers verCchillen
van
groocelijks.
zeggende. dat h,j
h, j overleed den 6 November des
grootelijks. zeggende,
zijllen dood, Nonnc te
Jaars '506, en dat zijne Weduwe, na zijnen
Fontevraud geworden zijnde, geleefd
heefe tot den 4 Decemot::r
gdeefd heeft
Decemher
1520. Men heeft
beeft ,eden om te gelooven, dat de laat!l:e,
laatfl:e, in dit
r.aauwkeuriger zijn dan de K/e1flè'te
Kletflè'ze ]aarboek-Sdrij.
opzigt, naauwkeuriger
]aarboek-Sdn/"er Want van het geen hij wijJers laat volgen, als na oen
den
dood van eH AA RL
R LOT
0 T 'j'
T A en van D A V Ir D )'{UI
)'an Bourgondien
Bourgondieli ge·
nalneliJk, dat ENG E L BEn
ij EnT
toen tot
toe Rhfchop
van
bemd, naIDeliJk,
T toeu
Bbfchop van
Utredt zou veri\ooren
nienlaud der
V/redt
veri>ooren ziJn, vindt men, bij nieulaud
Ulruhtfohe
Ull"uhtfthe Gefchiedfchrijvers, iets gemeld

T 3
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Indien deze waarheid verhaaien
verhaaIen , IDOtt
mot! zijn dood kurt gevolgd
op zijne wederkomst, m.;t
m~t Fral'Jclzc
Fra1'Jche hulp,
hlllp, in Gelder/rmd.
Gelder/rnld.
Want in dat zrlfde Jaar, en wel
Wallt
wd in dl~ maand run
ran Oétober.
Oaober,
ofltmoet
onder den naam vun
Rethet.
Otltmoet men hem,
helD, ouder
van Graave
Glaave van Re/het,
in
flageningcn
jl1 h.:t beleg van Welp, vier uuren van fI
ageningcn gekgen.
gekgen,
Zbl
Zï:tl

Hi;1ol ie , IV Deel, bL 347;
Zie Faded. 81;101
als mede den oor[prong
oorfprong dezer G::beurte.
G.:beurte.
Utrecht hem:irende,
bem::ffende, bi] TIB URM A N,
nisfen ,,Utrecht
nis[en
N.
Utl'echtjèhe Jaarboeken, III Deel,
Utrecht/che

ENG I'
P L n ER T DE II, Graaf van Nas/au.
NasfrJU. oudl1e
oudfie Zoon
IJan Nas!tm,
Nasfau, en van MAR I A, Gravil1ne
1'(In
van Grawe
Grawc JAN "tm
Gravinue "tm
Loan. en Ronsbçrg,
van Nas/au,
Honsberg. Graaf J.II
J;' N Vim
Nasrau, te Dil/enburg.
DIllenburg •
1 rij. in 't Jaar 1475 ,overleeden zijn o
den 3 van de maand Febru
Febrmrij,
de, behield ENG E L nE R T, volgens deszelfs uiterfien wil,
als de oudl1e
oudfie Zoon, alle de Landen en Heerlijkheden, aan de.
zi :de van den Rhijn, en onder dezelve de goederen, in
ze zi;de
Brabrmt en Holland geleegen. JAN, de tweede Zoon, ontving
Brabant
tOt
,,!Ie de Landen, aan geeue
tot lijr.
zijr. aandeel, "He
geene zijde VJn den
R,'zijn.
Vader) werd dus .EEN.GEL'
N.GE L'
R.'zljn. Na den
d~n dooJ van zijnen Vader,
13
E RT.
Il. T t de
d\! tweede van dien naam, Graaf van Nas/au
B l'.
Nasfau , J7i(m~
Firm~
den, Dietz, enz. Heer van Breda. Hij trouwde lJlet
met L I 1\1.
M.
BURG, OfCUYMllURG,
DUIlG,
OfCUYMnURG, Dogter van KAREL, Markgraave
van Bade, en van A N 1'N1' A van Oojiel21·ijk,
OoJlelll'ijk, Zuster van
Vlm Keizer
M A X 1I 1\1
MIL
I L 11\
I A "N.
11 N. J)oor
Door deezen wtrd
werd hij aangendd
aangefleId , tot Stadhou.
verheevel1
der en Kapitein Generaal over alle de Nederlanden, en verheeven
tot de waardigheid vall Ridder van
v~n het Gulden Vlies in het Jaar
l1-73.
H73. J'ij zijne
zljne Huldiging, als Heer van Breda, fchonk hij,
aan de Stad en Baronie, veele bijzor:dere
bijzordere Voorregten , en beo
vestigde de zulke, die zij voorheen rt:eds
reeds bezeeten hadden.
kllndi~ Krijgsman,
Krijgsman> werdt
w~rdt hij, echter,
Hoewel een dapper en kundi~
in den Oorlog, tweema ,I,1 gevangen genoomen: eerst in den beo
ruchten VeldOag bij Nancij, in het Jaar 1477,
1477. waarin lIerrog
K'"
K Al\
l\ EL
E L DES T 0 UT E het lee ven liet; voor grom
groot losgeld l~
door de Sud Breda opgef'choten,
opge{(:hoten> hek wam hij thans zijne Vrijheid. Ziint;l
Ziin\) tweede ge'langenneelning
gevangenueelning viel voor
voor,1 in den VeldVeld.
r~g bij R/:;nsis
n~g
BI.1nSis J~ legen
iegen de .Fr~lIft/m1,
Frallfok~l1, op
QE> den S A"~ustu~,
Au~ustus 2
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ENG E L DER
n E R TD.
T D J: 11.
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in
79. Thans werd hij, door zijnen Broeder JAN,
jn 't Jaar r 4'9.
JAN.
gelost, voor tagtig duiz<;:nd
dlljZ~l1d Franken, die he'ru
he'ill nog eens z<>
ZIJ
veel toewndt.
wewildt. 'Er word verhaald, dat Koning KAR E L D:a:
Dit
VII
VU zig had laaten verluiden, dat hij Gra~f ENG EL
EL.!,I I!.
I'. R T op
zo hoog
huog eèll
ee!l 10spri;s
I0spri;s zoude fl::;llen,
i1:::Jlen, dat zijne vriendt!n,
vrÎendt:n, met
~aan bedd.;n;
bed.:kn; dat.
korven op :L'n rug, dat geld zouden moeten liaan
II
N G !è L.' E R T, het geld duubel
ENG"
duubtl ontvangen r,ebbende, met vee·
veeIe Edelen voor den Koning ver[cheen, hebbende ieder eell
Be·
een Bedel korf up den rug,
rug. waar in e 80,000 Franken verdeeld wart:n.
waren.
De Koning gevraagJ hebbende, wat dit betekende, kreeg tot
antwoord: SIRE,
Frrlnsch Koning
SIR E, mijns wetens, i,
iî nooit een Fransch
op een leugen bel'onden;
beJ'on:/en; en 0111
om uwe Maiefleit
Ma/ellett niet tbt
tót een !eu'
leugenaar te 1J]aaken,
gem/ar
nJaaken, dragm
dragen wij deeze Bede/korven. Hij vraagde verder aan den Koning, of het hem hehaagde,
behaagde, om
0111 het losgeld te dobbelen, het zij kwijt of dubhd
E Ndubbd te betaalen.
beraaten. ENOE L B E R T, eenige dagen daarna, den voornaamf1:en
GEL
voornaamr1:en Adel van
P(JI"ijs
Parijs ter maaltijd genodigd hebbenje, vraagde hem de Koning,
waarom hij hem was voorbij gegaan; waarop hij tot antwoord
gaf, van zo gerin?;en
gerin~en fl:aat
naat te zijn, dat hij geenen Koning durfde
no
Majelleit ongenodigd op zijnen
na 'igen; maar indien zijne Majefl:eit
lVIaaltijd
grootO:e eer zou
Maaltijd gelIefde te komen, hij zulks voor de grootf1:e
achten. De Koning even [pottende als de Graaf van Nas{au,
Nas{au.
liet daarop door gantsch Parijs een verbod uitgaan, geen brand.
hout aan hem te mogen leveren of verkoopen, op dat alzo zij\~·ordel}.
ne fpijzen gezoden noch gebraaden zouden konnen
kannen \~·orden.
Dan hij, daar mede in het minst niet verlegen, gebruikte, in
i1:offeo, [paarende
fpaarende Kaneel
plaats van gemeen brandhout, andere fl:offen,
kostb~are houten.
noch :mdere kostb:lare
De Koning, over zijnen edelen en [pottigen
fpottigen aart ten hoog_
flen voldaan, [choldt hem niet alleen zijn losgeld kwijt, maar
gaf hem daarenboven een Janriijks
Jaarlijks inkomen.
N D, won hij den tlag bij GzdGt';.
Met den Graave van ROM 0 NO,
negate,
fJegate, en deed geduurende zijn lee ven M A X JI 111
MIL
I L I A A N en
de Nederlanden groote dienllen.
dienfren. Te Brusfel deed hij bouwen
Nasfau, en werd, door koop, eigenaar van de Stad,
het Huis Nas/au,
Cagf,e/ume, Sichem ,
Landen en Heerlijkheeden van Diest, Cag{!,elume,
Meerhout, Fó()rSl,
FoIJrst, Hol/ede en Seclhem.
Sulhem. Hij gebruikte daartoe
een
T 44-

~9(')

ENG E L TI 1<: R T

D E

H.

een gedeelte van de goederen, hem van zijne Moeder aanbefiorven.
In het Jaar 149°, op den 20 van de Maand Augustus, had
Graaf ENG EL
E L B ER T, binnen Bn'da,
Breda, doen houden, een RidRid·
genodir;d waderlijk fieekfpel, waartoe veele Ridders en Edelen genodir,d
ontHond binnen de
ren, Geduurende die vermaaklijkheden ! omllond
ren.
Stad, aan de Vischmarkt, een hevige brand, die met zo veel
~eweld voonfloeg,
voortfloeg, dat binnen weinige uur.;n,
uuren, meer
mel!r dali
dan 170
Huizen
Huiz<!n in de asfche gelegd werden.
Graaf E 1'l"< GEL
G EL ijBE
ER
'r DE
II overleed te Brusfel,
R 'f
D ElI
Brt/sfe1, op den 31
Maij, van het Jaar J 5°4, zonder wettige l( inderen ; nalaatende
l3ast~ard, JAN genaamd, door hem verwekt bij K A.
alleen een l3ast:.ard,
"j'
"J' H 11
t. lt I N A V A N H A AFT E N. ZijHe
ZijHe Gemalin was reeds in het
Jaar '5°0
'Soa geHorven.
geiiol'\'en. Beiden werden begraven te Brtda,
BNda, in de
Kapel, aan de Noordzijde van het Koor der Parochie-f{tl'k.
Parochie-[{(rk ~
onder eene zeer prachtige Tombe, naderhand opgericht, op last
en vervaardigd door
van Graave HEN D a IK Vtltl
ytltl Nasfau,
den Konflenaar
E J. 0 DE
Konf1enaar en Beeldhouwer>
Beeldhouwer, MIe Hl EL A N GGEL
:!I U 0 NAR
van Albast) of Oostersch doorfchijncnd
!I
N A ft TA)
TA,
doorfchijnend
Marmer.
ENG E L B l. R T DEI, Graaf van Nas[au, Heer van der
Lrk,
Lûr, Polanm
Poltmen,J Breda enz. was de Grootvader van ENG E LL~
BElt
BE II T, Graave van Nas[au, zo even gemeld. 0 R L J: s,
S> in zij_
nen Geflachtboom ,'an
\'an den Huize van Nm[au, zegt, dat hij
Neder/aud beheerde; dat hij
in groot aanzien was, en gantsch Neder/and
overleed in het Jaar J442. Deze, zegt men, was de eerlle
-uit zijn Geflagt, die een vast verblijf hieldt in de Neder/am/en.
en wel te Bt"eda.
BI"eda. De reden hier van kan geweest zijn, zijn
Huwelijk met JOH
A VA
N DER LEe
K, Erfdogter van
J OH A N N
NA
AN
LEeK,
Heere JAN V ANP 0 L A N
NE
N, Leek
EN,
LeeK en Breda, met welke
wdke hij
gehuwd was, in het Jaar 14°4.
14.04. In eene oude, met de hand gefchreevene Chronijk, leest men deeze regels:

..
deeCer waerelt overleden,
lijnde deefer
" Gl'lefc
Grteft AD t)'1 L F F fijnde
laeten MaD\leliick
Mannelijck Oer,
•• Sonder after te laetcn
" Is Graeff E lf
l'I' GEL B REe H T fijn Broeder doen getreden,
., In 't Regiment, wereude een recht S:J(cefoer.

.,
Hij
" Hij

ENGELBERT
--~-----

"
"
"
"
"
.,
"
",.
",.
"
.,
"
"

",.
"
"~,
"
"

-----
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Hij trouwde eene welgeboren
wel~eboren Frouw met gedogen:
Een eenigl~ Erfi
loch ter, rijcl;
rije!; en
cn [eer
vermoóen;
Erfdochter,
feer vennoóen;
Van JOH A N NE N Heer
Hc~r van der Luk ende PokmeTl,
Polanen,
es Heerlijkheden.
met Breda dat fchoon Lallt,
Quamen de
dees
Heerlijkheden, lllet
Aell
Aen het Huis van Nasfrlu vermeen acn Onder,Lellen,
Onder.Lenen,
Die fij geregeert hebben met wijsheit en verftanc
verilant,,
Door Jnflitie,
Juftitie, welc de
.lees
es Landen deedc
deede floreeren
En defi
de[41 geheeIe
geheele Stam hielde in eeren.
ncfe Graeff verwee
verwec kte bij fijne Ge[ellinne,
Dele
Gefellinne,
~rii edele Soonen, oijck een Dochter fier'en [choeo,
fchoen,
Lrij
JAN, HENDRIK, OTTO; MARIA werd Gravinne
Vertrouwt Graeff JAN v(JIJ
iVas[au lYtjsbaden
lf/t'isbaden coen,
coen.
Venrouwt
van iVas!au
foe lVij
\;ij Je[cn,
lef.:n,
Dees Gracff, gercgeert hebbende [oe
met lof en eer gepreefen ,
Sesentwintig Jaar, lllet
Is verfchciden
ver[cheiden uijrcn
uijtcn leven, door des doods gevaar,
ecrbaer.
Legt tot Breda begraven in een Tomb eerbaer.
Anno 1442.
144'2.

Ver[cheiden
Verîc11eiden ftukken, hem en zijne Regeeringe
Rcgeeringe van het L:ind
L:md
en van de Stad
Stao Breda betre!Lnde,
betrelTc'nde, vindr
vindt men in JJ(·r
h('[ l'ierde
Boel<
der Stad el1
Boek van de Befchrijvi1/g
Befchrijving ner
en Lande Va1t
l'tm Breda.
Bret/a.
ENGELBERT,
(KORNELIS)
ENG E L B E R T, (K
0 R NEL r s) geboorcn
gebooren te Lddé'/l,
Ltid!'l1, inde
in de
zestiendc Eeuw, werd, tot mannelijke Jaaren gekomen
gelwmen 7.ijnde.
zijnde.
een vermaard Schilder. In zijne Geboorteltac!
ecn
Gebourreltad en te Utrl'dt,
Utr{'dt,
zijn nog veele goede ilul,ken
ftul,ken van hem voorhanden. Hij h:1d
h:ld
twee Zoonen,
Zoonen. die zijnen Schildertrant
Schilderrrant ongemeen
ongemecn lnagtig na volgdeu. De jonglt.::
jongfl.:! verliet voor eenigen tijd
rijd de kunst;
konst; doch vatte
dezelve naderhand weder op. Hij hegaf zig naar Eugelfll1d,
Elige/mul,
alwaar
II hem Diet
al waar Koning HEN RIK IJn E VI
VI 1I
uiet alleen werk genoeg gaf, maal' ook zonderlinge gunst betoonde.
P Hl LIS, Leeven
PI!l
LuvetJ der KotJstfchilders.
K01lstfchilclers.

ENG E L BE
BEft
ll. T, een Dorp in de Gronillger
Groninger Omlandm,
Om/ouden, bijbij~
na een half uur ten OOS'
G, onil1ge1/ Etrtijc!s
Oos' en van Cloningen
Eertijds was dit,
in het Kerklijke,
Middelbcrt; maar al [edert
federt
Kerklijke. gecombineerd met ftfiddelbert;
veel,.
T 5
ved~
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ENGELBERT, ENGELBERTUS, enz.

veele Jaaren zijnze van een gefcheiden, en ieder van een
Leeraar voorzien.
of ENGELBEHT
ENGELBEHT van
Nij11lugen Grammaticus geNijmeegeti
naamd, werd gebooren te Leidm, èo.:h onzeker \V~i1lleer.
w~nlle,;r. In
de fchriften van WeIelius,
WeIe/ius, word hij
bij genaamd.
genanmd. het /ie "T
'" In
1'Yaere!d;
rTl r I: ER'
E ft ' ','
lFaereld; en in een Brief van hem, aan EN rE
fchreeven, in het Jaar r 4no,
4nO, nOt'mr
nOèmt hij he!)
hen MAG IS"
L S" ER
Ook vindt men, in de Gpufeuin
OpuÎcuifi van IV
WilS
ES S
<; ELI
ELI UUS een
e~11 Brief
:aan den Deken van
vim N'lflldwi;k,
N,/alt/wiJk. 1I AC () B H 0v EI!,
EK, waarin hij
bij
ENG
R 1', zijn Mee(l:er en Leeraar noemt.
ENG E L B R
ENGELBERTUS
ENGELBERTUS

Leidc12,
Leidm, door

LRIDENSIS,
LRIDENSIS,

GE
HR
ft A 1\
GEil
I{ D
D VI1I1
van

ENG
ENG E LL EN,
EN,

een Dorp en Ambagt in het Land van Heus-

den, liggende een klein uur ten Noorden van 's lfertolcnbosc/t,
lfertolenbosch,
niec
üeJ'ecoeur.
nier verre val! de Sch,n;s
Sch.n:s C,
e)'fCoeur. Voor heen lag aldaar de
Engdeu, Sc1zan;.
Sc1ta12~. die in 't
'c Jaar
Engûell'
Janr 16,72 nog in wezen was, en

toen,
to~n, door TU REN
l\ E N NE,
NE, veroverd werd; duch
doch de grund
gwnd daar
van is naauwli)RS
naauwli,RS te zien. fL,t
ILt Land daaromflreeks,
daaroml1reeks, laag en
I!-"ge/en JJftir
Jl1cir genaamd. Iu
broekachtig zijnde, word daarom !:-tlgelen
In
het
bet Ambagt zijn, volgens de verpondingslijsten , 45 Huizen.
voor"
Men ziet 'er een klein Kerkje met een fpitzen Toorn, die voorheen
been veel grooter en zwaarder was. Maar in de Spaanfche tijden veel geleeden hebbende, moest de Kerk (die haaren eigen
eigell
veJldeind, en de Tooren worden afgebroo'
afgebroo·
Predikant heeft,) veIldeind,
ken. EI
E, gelen behoort aan den Heere
Hecre 1\1
MAR
ART
TIN
I NU
U S V}.
VAN
1>
II A R N Ii.
Eo V 1':
.E L D.

ENG E L E NB ER (J, een Adelijk Huis in Gelderland, io
in hel
Reglerampt van de Peluwe
Fe/uwe,, onder het Schomumpt
Schout:ll11pt Brummen.

ENGELENBERG ,
ENG1':LENBERG,

(ALEXANDER

SCHIMMELPEri"
SCHIMMELPEW-

Heer van) Buitengewoon Afge.
zant van den Staat aan het Hof van Engeland, in
ill het Jaar 1639.
168:.>.
M ELP E N I.;[
Zie S eH 1 ),(
KM
~ 1ING.
N G.

:ti
NIIN
N G

VAN

DER
DER

0 IJ E.
E.

EN"

E~GELENDAAL,
E~GELENOAAL,

ENGELMU\TDUS. (St.)
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L END A
C Od ven
Frollwe in
t"n
ENG E L
A AL. of het COd
vent[ van onze L. Y"fjuwe
Engelendaal
Engelendatll,, et:rtijds
eertijds een Kloûîl:er
Kloufter of Priorij van Regulier~
Regulier/;
Kallulllli~ell,
voerd~ dien naam, om dat
Kállunni~en, te Leiderdorp. Het voerd<!
eenige bijgelo(wige
bijgelor,vige Monniken verfpreid hadden, de Engelen
Illdaar te hcbbtn
vertelul gaf Bisfchop
Bisièhop
aldaar
hebben hooren zingen. Op dit vertelzd
F[,EDRIK
a.lU
F!<EDRI
K VAN BLANKENHEIM, Ï!1 het Jaar 1400, u.:u
cenen PI E TER V A N DEP
D.E POE
0 E L, vrijheid tot het oprichttIl
oprichten
Zeven Jaaren daarna werd Engelendaat
Engelendaal
van het Klooner.
Kloofler.
If/indeshdm Het bleef in !laad
lland toL op de
vereenigd met If"indeshûm
Sp4anfche
Spaanfde beroerten, en werd toen ten grunde
gronde toe
w<! ge!l:.:gt.
geflegt.

Kt!rkl. OurJh.
Oudh. ')Irw
'Yrw Rlzijn/anr/t
R.'zijnlandt,f
Zie Kerkt.
bi.
bI. 286.

(ST.) een Engelschman van afkomST W
J L LEB R ()
WIL
0 R D, met wien
wiel] hij
in de Nederlanden kwam, en
eu aan de Kennemers het EuungeEuallgelium
Hum verkondigde. Na veel werks, ten dienlle
di<:nlte der Kerke,
Fe/~en, van welk Dorp hij, bij
verrigt te hebben, werd hij ziek te Ye/:len,
fommigen voo: Patroon gehouden werd, ove;-ked
ovedeed aldaar,
en werd 'er îl:aatelijk
(1:aatelijk naar lands en tijds g~bruik begraaven. Zijn
fierfdag word gevierd, op den u
2I Junij. Zie van hem breeder,
Bntavia
BfltaYia Sacra,
Soera, I[ Deel, bI. 155 enz. Olldh.
Oudh. van Kenmmer.
Kennemerland.
P M l': ER, Hij/orie
land, pag. 327. 0OPMEER,
Hijlorie der MarIeInaren
Martela(Jren.J
I Deel.
ENG E L M ti
V N DUS,

fie en een Reisgenoot van

ENGELSMAN, (JANJAN3Z00N)
(JAN]AN3Z00N) was in het Jaar16IS,
JaarJ61S,
waardig'leid, met anEurgemeeîl:er
Burgemeefler te Hoorn, en werd, in die waardig1eid,
U/redt OlIJ
Olll Prins M
MA
A uUdere afgevaardIgden,
afgevaardigden, gtlzonden
gezonden naar Utredt
~ lTS
Jl.
I T S te onderfieunen, in het afdankell
afdank eu der Waardgeltiers
Waardgelders iu
die Stad.
Fader!. Hifl.
Yadert.
Hijl. Deel X,
X. bi.
bI. ul.
127.

ENG E II
EN,
ll.l~
N, een der Dorpen in 't Land van Ht1usdefl.
H~usde".

V.AN
V AH

DE B.
R HO UV E,
E.

II Deel.

E If·

soe
Se.

ENGERSUM,
(nu!')
ENGERSUM. ENGH. (nXN)

-----

E N 1\11 J'r:: R S U:Ii,
U ~1, een Adelik Huis, te Uithuiun, in de Cr,..
ningci -0"
IUJlden,
lllilijingfJ.
m'nge;
-0" Ju
IJ den , onder hi:t
het Kwaltier lJunjingfJ.
E
N (;
(~ H,
eelle Riddermatige
Riddermarige Hofflad,
EN
H, // DEN)
DEN) eene
Hofil:ad, in het Neder.
Flell/en. L)oor
fiic'Jt
Utn:,·,'zt, onder het Kerfpel Pleuten.
Door de Staailic'Jt val' V',,:ct/,
ten ,les La ds
els van V/ree
'zt) werd h\:t
h~t liuis
Utrec'zt,
ti lIis den Et/gh,
Eng /z, op den 17
Oét"b.:r
OéL,b.:r II ~36, vu()r
VlJOr eene H iddernlatige I-lomad
flofflad verkla:lrd.
Ve
V.: kl~ Jlal
].lal en ::{'etr
::eeit dit Huis oehoord
behoord aan het Gellach, van
VteJ.-,~·"g h, 't
'r wei
zijnc:l} naam daarvan l~hijnt
Ufn<'''!5:1,
wt:i k zijn(:n
ü::hijnt ontleend te
hl'b'
(,\1, til al vroeg, in de XIJ
h<:b' en,
XlJ I Eeuw)
Eeuw, bekend geweeSt te zijn.
M. I'I. ho ,d het voor zeeker,
zeeker) dat eh
dir 'Ceflaclit,
-GeflaclJt, 't geen we,eer
ilJ
uit het G"Oache
G(:Oache
iJl het Stichr
Sticht geoloeid
gt'blol'id he~fr, afkomflig was uit
der J let:ren
let:r':ll van IFuerden,
IFoerdeIJ, duor het Stamwapen dezer beide
G .. fl.lchren wordt dit nader bt.:kragtigd. Het Wapen
Wap~n van Woer'
Gcfl.lchten
Woer·
d::'1
wus, eel;
Ruiten,, bOl'en twee
d::/1 wus.
eet. gO/l(/en
go/wen ,'e/ti
re/ti met
met drie roode Ruiferl
en on ier één,'
één: waarvan dat van Vlen.E'lg
UIen. Eng alleen daar in verfchljt
hl:{ Veld van Zilver is. In den aanvang der XV
fchllt , dat hL'r
El.'u
ELI
E T ft
E(;'u ·,·c,
'I'C, bdlOorJe
bdlOorde het Huis den Ellgh aan .E
L I Z AB
AIl.E
UT"
u T I' N· ENG H, oud!l:e JJogrer
JJogter van Heer NI COL A i>ft s. Verl1lids
zij !lom
Zl11nen onmagtig was, zo werd met
mids lij
110111 en haar
hanr r zinnen
raad en guedvilldC'n
,gen aall
guedvindC'll haarer Mombers, het Huis opgedr .gen
11:13ren O')!l1,
E N ti H, op den 9 Apnl in
Ü')!D, AM ELI S l.1
l.J T " N - ENG
hel iaar 1{"23,
iens dood hel kwam aan de,zeifs Zoon,
1+'23, na \\
\\iens
II EElt
E E 11 N D V A NUT E N - ENG H die daar mede bdeend werd,
dln
dl IJ i:. i\ugmms,
i\ugmtus, in
JIJ bel Jaar 14.:5. Deeze 'koft
'kort daarna overover·
Jeeden zijnde, k\~am
k\~alll het Leen, den 21 AUguSlUs,
AugUStUS, in het Jaar
Zoon, AM E L i:~ UT EN - ENG H, die, nog
14
I4 2 t'> , op zijnen 700n,
bij zijn lee ven , daarv,l1
daarv 11 aff:.and doende, werd I-ker
Heer van den
Eng
1, bbEEREND
EER END U
î EN- ENG H , Zoon van A
M ELI s. den
Eng'z,
UîEN-ENGH,
AMELIS,
21 l.lt'ceniber.
Dt'cen:btr. in
hl het Jaar '406;
'4()6; en na hem ,kn
d~n 5 April in het
Jaar 1°5
zi!n Z<)011
Z<Jon [lEilREND
UTEN·ENGIl,
dir;;: het
I 05
p. E il i< END UT
EN - ENG IJ, dit!
hee
Wt:der LalÏet
t.alÏet aan zijnen Zoon "111
AM ELI S U TEN - "-" N G H. wel"
ke den Leen·
d1flJarij, in het
Leen - Eed 'd<.'t!d, den 6 F
Fdmtarij,
htt .laar 1530.
Van hem is het \'crflorwn
P FOT.l
\'crftorwn op deszelfs Dogter , PH I I. I P
UT EN - ENG
ENG 11, den G September, )n
jn het Jaar 1538;
1533; zij droeg
de Ridl1el
Ridllel hûm cl, ~ ort c1aann, over aan h"aren QGm,
Oc.m, A
A MEM EL I S
1 E ~ - EN Q H D~eze !tond
!tand dezelve, den 21 5cpt mber,
mber.
Broeder 1 .B.E
iu h\:~ J.lar
Jdar 1546 I ' " eder ;:f aan zijnen Broeder,
.B.IJ: E
EH
II N
ND
D
I

UU;l(,o
UU:1f,O

ENGFJ,
ENGH. (Dlf.N) ENG HUIZEN , enz.

gOl
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UT E
E N- ENG
IC N G u. die den lS Mlij,
Mlij. in het Jaar ISQ2,
Jsqz, her Leen
naliet
K!einzoon, wdke
welke dien Zè:r'd~n
nali~[ aan zij'Jen Kleinzoon,
Zé:r'd~lJ naalD
naam voerde.
Hil.
da:lrl1h d\!
Bil, zonder Kinderen !lervende,
Hen·ende, werd da::rllJ:
di.! beleend zijne
Zusrer.
Wng liet
FRE"
Zusrer, ANNA UT" N-I:.NG
N-èNG 1.
I, di~ getrouwd
gctrouwd WnS
liet FREEN
I'all Ntjel'eI!,
D RJ K VA N Z UY L E
N l'on
Ntjevd!, Ileer van Aa,.tsberg~n.
LJartsbergm.
Als Man en Voogd zijner Iluivroll "I',
t'e, wérd
werd hij daannt'd,'
daannt'd.· beo
leend, den 26 ]unij
]unij,• van hèt
h~t JJ,lr
]J.lr 16')').
1600, Na zi~
zi:!, van zijne :vIi:vIi.
litaire Ampten ontdaan, en h2t Iluis
EI!1J1 lllèrkeliJI{
IILlis den El.'lfl
merkelijl( verbe_
zi<!; daarop !TIc:uer
terd en vergroot te hebben,
hebbell, zette hij zig
Iildter woon
Hoftlad bleef in het Gt:!hcht
Gen~cht van v ftA N lZ U'Vter neder. De Hofltad
U'YL EN l'al1
wanll"er ,L'zelve
van Ntjeveld, tot in het J,)ar 1658, wann"er
overginv
overginF in dat van R
Rv
u vY sc H.
H. In 't Ja3r
Ja~r 16~3,
I(')~S, droegen
drocg<:n J .\_
.~_
co
B TAATS
T A AT S van A.llerongf!TI,
A,;;erongen, en LUC
I A RUYSCH
RU Y ge Hechte
COB
LUCIA
echte
Lieden. dit Huis op aan Cl) R N
E [,1
[. 1 S V 1\ N
NEG
,\1 I)
IJ 1\ D, "fln.
I'(JII.
Lieden,
NE
E ti M
tier
lIledl! b",eer,d,
der Nijenburg. In het Jaar '761, werd oàar
aàaJ mede
bè,eer,d.
de Heer en Mr. JAN C Y P R JA
I A ,\ N V A
i!. W Y C K, Heer vaR
A N i!
S':üepcil der Slad Am/leidam.
Themaat, Oud S':üepell

HLlis in Gelderland, in de nana·
ENG H U I ZEN, een Adelijk Huis
bijheid
Baron JA.
bijhdd van het Dorp Hummd,
Hummd. behoorende aan den BaroIl
COJl ADOLF VAN HEEKEREN.
con

"te GrieteGriet~
ENG L U M, een der twaalf Dorpen van de FrJefc 'te
Jen der Reformatie, behoornij Menaldumadeel. Vóór de tij
tijjen
Pr, di·
de de Kerk onder het De~çnrch~p
De~enfch~p van Sexbitnlln.
Sexbitr1l1n. De Pr.dika,\[ van Englum,
Lid van de Kiasfis
kallt
EngllulJ, is thans LiJ
Kia"fis van Leeu.
waardin.
ENG L
LU
Kaneel in het Westerkwurtier
U M B U Ra. een Kalleel
\Vesrerkwarrier der
Croninger-O,ll/tJnden.~ in de nabijheid vlln
Croninger-ad/landen
V\ln het JJorp
JJoTp .jaaXllin.
,JtJt/xum.

Wonfero.
ENG WIE R, een Friesch Dorp, in de Grietenij Won/eradeel, onder het Kwartier van W~stergoo; in heë Kdklill\c
Kdklill\e i~ het
geco 1mbineerd met IPons,
bl!hoort olldt!f
ouder de Kla.fis
B~/s~
gec,'mbinecrd
IYons, en bt!hoort
Kla~fis van B,lsWorkum.
werd en WorkU1l1.

E
N (0
W IJE
i. U
Gril,)tenij OJ./OJ.tEN
(;; W
Eli.
UM, een der Dorpen van de Grietenij
(JOIS-

3M ENGWIERIJM , ENGWERD , ENKBVOORT,
ENK BVOORT, en2:.
SM
tlol'igerndeel, een half uur gaans Zuidoostwaart van Ee. Het
tlof'tgernded,
heef[ drieënt\\
f1:emmen.
heeft
dricëllm imig
indg 1l:elOmell.
ENG W E
E RR D. voorbeen
voorheen een Klooster in Friesland, in de
Grietenii
RrJUwtrderhem, in het Dorp Rauwe/"d.
Rauweld.
Grietenij RrlUwt1"derhem,

VOO R T, (w TL
r L L E M) de 6911:e
UtJeéhtfl
voo
69f1:e Bisfchop van Utrecht
opvolger van HEN D RIK V:
V" N
N BBEE IJ ERE N, afkomflig
afkoml1:ig
Mtlaflricht,
geboren te Jljierlo,
Mieïlo, een bijlOllJtr
bijlOnJer vriend
M{taflricht, hoewel g,boren
VI. PONTANl'S
HE" TEDEN Vl.
Paus ADRIAAN
AD R I A A N DEN
PON TA N U S tl1
tI1 HE'
T:r~vs,
LAMBERTUS.HORTENSIUS,
:R
l! s, misleid door LAM
BE R T US. HOR TEN S I US, noemen
eenNeefgeweestvan
ENKEVOORT. Hij was een
hem lIflCHJlEL
MICH.\EL ENKEVOORT.
Neefgeweestvan
WIL L E
Amplen binnen Utrecht
E M, een Mali
Mall die aanzienlijke Amplcn
bekleedde. W J L L
LE
E M was
\Vas eerst Kanunnik te A,i/Welpen;
Ad/welpen; na·
Praos[ van ~/.
;:'1. Sa;,'ators·Iî.erk
Sa;,'ators'[{erir: te Utredt. ten tijde
ti.ide
derhand Praost
toen AD R I A
D E VI Kardinaal werd. Deeze Paus geworA A
A N DE
gewor.
de zijnde, verhief hem tot Bisfchop van Tortora
Tortofa,, in Spanje.
In het Jaar 1523 werd hij KardÎlllal·l'riefler
Karditllal-Prie1l:er van St. Johan en
Bisfchop van Utrecht,
Paulus; en eindelijk Bisfehop
Utrec!zt, door a~nfrelling
a~nfiel!ing
\'lln Paus CL E
MEN S IJDEN
VIf.
"'an
E MEN
EN V
H. Den tijd van 7 Jaaren hadt
}Iij
woonpla.lts te Rome gehouden. Bij het veroveren van
hij zijne woonpla"ts
die Stad, werd hij door de Duitfchers f'evangen
i'evangen genomen, en
eiy(ljgde
moest 30,000 Dukaaten voor losgeld betaal en. Hij eiycligde
ook aldaar zijn leven, in den ouderdom van 70 Jaaren, in het
Jaar 1534;
fchoon anderen zijl1en
zijI'Jen d od twee Jaaren laater fiel.
fielIS 34; [ehoon
i~ het ondertmfchlOu,
len. Zeker is
ondertu~fchl'lI, dat zijn opvolger, GE 0 R.
GIDS
EGMOND, in het Jaar 1534 is aangelleld.
GIUS VAN EGl.I0ND.
A. ~ D.
n. Batavia
Batal/ia SacNJ,
Sac1'fJ, II Deel.
Zie v A L. Ar.:
Adllr~kèning op het Utrechts Bisdom, I
Adlllàèning
Deel)
Deel, bI.
bi. 536)
536, enz,
enz.
ENK È

een
van
van

Ji U I ZEN, de
cié derde Sta,i
Vlm het NoorEN Ir Jj
Staj in den rang)
rang, van
Noor.
der - Kwartt(r.
der·
Kwartter , en de veertiende OlJder de fiemmende Steden
Hotll'md; gelegen aan de engte Vln de Zuider Zee,
Zee. die
van Holillnd;
~ldaar naauwlijks drie mijlen wijd
Wijd IS, tegen over Stavoren
Sttlvoren,, in
Friesland; drie uurtn
Frieslantl;
uunm gapni
gaani ten Noord - Oosten van Hoorn.
Hoorn,

en
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en omtrent zo verre ten Zuid. Oosten van Medemblik. Voor de
Bank. het EnkhuizeI'
Enldzuizer Zand genaamd.
Stad legt een groote Bank,
Behalven dezen, zijn 'er nog meer ondiepten, die de aankomst
en.
der Schepen zeer bezwaarlijk maak
maaken.
Zeer verfchillellde zijn de gedachten der Geleerde JIJeder.
N ederlanders , over den t.aamsool/prong
t.aamsooljprong dez~r Stad. Het gevoegevoe.
len van BBOX
0 X HOR N.
N, die àen
den lJaom
nUam van Harinkltuizen
Harink,1uizen wil
afleiden, lchijnc
lchijm van de waarheid meest af te wijken. Vol.
nict
gens mijne gedachten, om de denkbeelden van anderen niet
op te noemen, komt J. F. PETIT het naast aan dewaarheid;
hij meent de reden daar van te vinden, in de plaaczillg
plaatzing der
enge en enkele Huizen, die 'er in den aanvang gebouwd wa.
ren, en wel zodanig, dat 'er eertijds geen Dorp was, waarin
de Huizen zo eng bij elkander, en in zo klein getal gebouwd warln.
waren. JUN I US, in tegenfiellillg
tcgenfielling hier van, was
van geJagt~n,
gedagt~n, dat men den mam
naam dezer Stad moet aflei.
den van de enkele Huizen, die daar !londen,
Honden, voor en aleer
het nog een Dorp was.
EVdl
EV'.n onzeker is de ollclhdd
oudheid dezer Stad. Sommigen houden de
NOO/'lI:r?iiIl,Ii,
an,1c're wederom,
Noorll:.1iillc:J, :tn,1<:I'e
w~derolll, altOos ingen011lcn
ingenJl11Cll met het
denkbedd vun
denkbec'ld
van e~n
e':ll hooge oudheid, zèlfs
zelfs de Romeinen voor
de Stichters van Enkhuizen. Zij die meer ervaaren zijn
in de Ne~krlalldrche
Ne,krlandfche Oudheden, berichten ons,
OI1S,
dat men,
lang naa h\:t
h~t Jaar 1100, eer. tt van de Zuid~r Zee heeft beo
ginnen te fpi
fpl('ek~ll;
('ek~l1 j en dat het water, tusfchen ElJkhuizenen
Enkhuizen en
Stt1l'oren, zeer naauw plagt
Stal'oren,
piagt te ...l'.ijn.
ljn. Zij zeggen, dat Enk.
Enkhuizen veel voorland had, 't welk, als onbedijkt leggelJde,
leggende,
door het aanklotzen
a!lnklotzen van het water, door den tijd zodanig is
afgekabbeld,
afgekabbeld. dat ·l1et
l1et meeste gedeelte van dat voorland
voorlalJd is w::g.
wt:g.
gefpoeld. Men bewijst dit, met aan te
re toonen, dat 'er Hui.
Hui..
zen. ruim een Gootdings. fchoot
rchoot verre buitendijks ge
!laan
gettaan
hebben, doch die nu overdekt zijn, door eelle drougte, welke men ten Zuid Oosten van het Hoofd vindt, het Enkhuizer Zand genaamd. Ook meent men, dat hier de Kerk en de
eerfie Huizen gefiaan hebben, om reden dat deeze plaats, nog
heden, den naam van het oude Kerkhof heeft.
De gedaChten
gedadlten van
vaa huJ.l,
hul.1, die willen -:lat
dat Enkhuizen, omtrent
1000,, geftigt
gefiigt werd, hebben geenegenoegzaame
geelIe genoegzaame vastigbet Jaar 1000
heid.
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beid. Wel is waar, dat men, reeds op het Jaar 1248, deeze
(Oppidutn Frijiae)
Frifiae) genoemd
plaats
p!aats een Stad van Fries/and,
Friesland, (Oppiclum
vindt; doch in
io 't verv()lg zal het blijken, dat dit met de waaryindt;
heid niet b:11
ho overeen
Hemmen. ME
ME LIS STa
ST 0 I( p:
.! maakt van Enkoverecnfiemmen.
ff/estfriehuizen gewag, op het Jaar 1296;
J296; zeggende, dat de PI/est/deZel1 toen
N A VEN NES
toell aldaar gelegerd waren; dat JAN V A N
langs of door EnkhuizetJ
lliedemblill
Enkhuizen trok, om het Slot van illedemblill
ontzettcn; en dó!
Dorpen, en waarfchi
waar[chi jnlijk ook Enkhuizen, in
te ontzetten;
do: Dorpen.
dcn
fiak. In he~
he. Jaar 1346, werdt deeze plaats nog geen
den brand 1l:ak.
Ambagt, of de Bann~
BatJtJe van Enkhuizen, geStad, maur het ..1mbagt,
naamd. In't Jaar 1355, werd dit Ambagt, door WIL
w ~ L L EM
A ~ BE
BE IJ E
lt EN, met Gommen
Gommers Kerfpcl vereenigd.
vereenigd: en tot
V A;>;
E 11.
éénc
1->tad gemaakt, welke hij wilde dat Enkhuizm
EnHuizen zoude ge.
ééne ~tad
naamd worden.
toen 'ills~
Het Rechtsgebied der Stad werd [Oen
"iIlS~
geJij
ks bepaald, en Gommen Ket/pel
Kei/pel gehouden als het westgelijks
west·
1361, werd de eer1l:e
eerfie Haveu
einde der Stede. In het Jaar 1361.
dcr Stad gegraaven. Zeden di.::n tijd, nam de plaats merklijk
der
Ho/landfchl! GrQa~len,
Graave11, met
toe in grootte, en werd, door de Hol/al1d[ch~
veele voorregten
yoorregtell bef'chonken.
be!chonken.
Meer dan eens IS deze Stad vergroot, de laatfie
laatfle maal in het
bcpaalen
uirgearektheid van dien
Jaar 1590. S mmigen bepaal
en de uitge1l:rektheid
tijd, op I ~50 Enklzuizcr of Dregur!andJche Roedl!n.
Roeden. Doch
eEN T E 11<, in
jn zijnt:
zijne Hijlori~,
Hif/oril!, geeft haar eenen
cenen omtrek van 1506
CENTEN,
Is06
Roeden, en 3 Voeten. In het Jaar 1732, werden 'er geteld, 2605
Huizen, en het gelal
geLal der Ingezerenen
rusfchen de 10
Huilen,
Ingezeten en bepaald, tlJslèhen
J ,000.
In het Jaar 17.19,
en I1 1,000.
lil
17.39. beliep de verponding aldaar
f 7683: 13: 8.
AI van vroege tijdbl
tijde.I is deze Srad,
hét geweld der Zee,
Stad, tegen htt
vo",r al met den Wierdijk •,
met {terI,,!
fterke Dijken beveiligd, en vo'"r
mer een vasten mUllr,
muur, uit Zee opgehaald, de Oojlerhlllven
Ooflerhiilven
èie met
influit. Aa'!
Aa'l de Landzijde is Enkhtdutl
Enklu<i;:;m voorzien van zeven
zt"ven
dezelve legl':en
legl:'en bir.nen den Zeedijk: het ze.
llolwerken; zes van dczdve
vendc,
fieen opgehaald; voor het.
vende, welk d~ar buité11
buitEIl ligt, is met fleen
el2 Beer. die den hoogen Zeedijk aan het
zelve legt een jiee;
jlee; el!
B:)lwerk vasthegt. Beh~lvel1
Eeh::lven het ijijzeren
zeren Gefchut,
Ge[chut, zijn deeze
vo()rzitl~ met 35 zwaare
meraa-Ie 1l:uid.en.
fini,ken. De
Bolwerken voorZitH
zwuare fraaije metaale
zeVll1l
drie aall
aan de Landzijde, als de Kee.
Stad heefL ze
Vin Poorten; dl'ie
ten.
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ienpoort; de JFes/er
fFes/er of [(oep()ott,
/{oepoort, in l'Ct
het Jaar 173°, m~rldijft
m~rldijk
verbeterd;
\'v';lterk,lllt,
verbeterd ; en de Noorderpoor/,
l\ToorderpoOI"I, en vier aan den i\"'lterk,IIH.
affiu:tinge van de Haven: als, de B!aallwpoort;
Zu;ter amu:tinge
B/otlllwpoort; de Zuiderpoort ; de IFi!gtilbur{';'erpoort
Aaa
lIerpoo,.t;
IFi!gi!itburc;erpoort en
cn Dwnc!JlIrgerpoort,
DWlldlirgerpooJ't. Arm
de Haven der Stad, bij het ff/ilgenbllrger
fFilgenhurger Bo/werk;
Bolwerk; r.3:lt
t::>nr nog
de Oude Keeten.,ooo:-t,
Domburg genaamd, Zijlld~
Keeten-poo:-t, thang
than~ lJomburg
zijlld~ eell
zwaar en aanzienlijk gebouw, met een fraaij Koepelwore:1tje
Koepeltoorcntje
en Uurwerk voorzien. Niet verre val!
van daar ziet men den EIJEnge/fcben of Oo,tiua'i!i.'hetJ
gelfchen
Oosti12dif;:hefJ Tooren,
TO()l'eI1, mede een oud en zwaar

gebouw.
Onder de KERr:Ujrm
KERfrI,IJKE Gebouwen,
Gebollwen, munten aldaar uit, de drie
Gereformeerde Kerken.
K.:rkcn. als d.::
d,,/Fest.:1',
/Fest.!l', ZlIidtr,
Z/lida, en [(Jeine
[(JeÎlie Kerk.
De tijd, wanneer
wanncer de eersrgulOemdegdlicht
eerstgtlloemde g.;(licht werd, is ollze.;ker.
ollzecker.
1350 of 1371, en :im!ere,]
Sommigen l1tl!en
i1tl!en dit op 't J;!ar
Ja~r 135°
:indere,] op
hetjaar 1427.
1427- Volgens
Volgclls eenigcl1 werd zij voltooid in'tJaar 1462.
Voor het Koor dèe1.er
afTc:1i.lr·
deel.er Kerke fbat een fierlijk
ficrlijk homen
houten affc!;:uzeI,
bet Jaar 1S73
lS73
ze!. weleer verli.:rd
verii"rd met koperell
koperen Pilaaren.
PilaarelJ. die in het
zijn \V\'g
\wg genooIDen,
genoolUen, en gebruikt tot
[Ot h;:t
kt bieten van gc:[chur.
gc[chut.
De Zz.ider-Kerk, eertijds toegewijd aan St. Pankras , frond.
i1ond.
vóór het Jaar 1422, buitendijks. Maar in dat jaar. gaf Hertog
F 11.
I I. 1I P verlof, dezelve
dt:zelvc te mogen afbreeken, en biIll1elldiJks
bitmendiJks eelle
eene
'(4;:" of 1424
J 424 werd hier
bier Illcde
mede
andere te timmeren; in het Jaar '(4;;:3
een begin gemAakt. Men wil, dat de 11l11uren
lIlLluren deezer Kerke zo
diep onder als boven dcm
den grond Haan. De hooge en fierlij,;e
Tooren werd in bet Ja'ar II 450 a~llgevangen,
De Kerk
a~l1gcvangen,
IC:rl.
praalt I'eee
I-r.et het Graf van den vermaarden BE RNA IIROU
0 US
P
P J.
À LU D
D 1\11 NU S, op den 3 ilpril,
ilpril. in 't Jaar1633,
Jaar 1633 , te Enkh!/izen
Enklz!tize/I
overleeden. De Kleine Kerk, eertijds de Kerk van
~an het ./Jugu.
/lugu.
/ltJner
fliJner Kloo[l:er, !taat
flaat niet verre van de Zllider·Kerk.
ZUlt/er-Kerk. In 11et
Jaar 1645 werd zij ((:11
ttn dienfte
dienGe der lkrvonr.den
llnvOlmden be)(\l':lam
belnvanm
gemaakt. Des Zondaags
gepredikt, en in
Zon daags word daar in gcpredikt,
den der Herde week Catechizu(ien
Catechizatien gehouden. Vóór de (ij
tijden
vorl11inge,
vorl1linge. waren hier verfclleiJ
verfc\JeiJ 'nc
'ne Kap~l!cn
Kap~l1cn en Klooster.s:
Kloosters: als,
St. GonJ1l:ers
G01JJII:ers J\,:pc~;
!I,/pc~; d~ Kap<=!
Kapel van
Vln St. AlI:f)ljnij;
AJ.':iionij; van SI.
Sf.
'Jan;
Jan; van St. Eltchtritls.
Eltclt.nritJs. Ook .hadd:!11
_hadd~n dcc;
d,:; 1\'Ii:1lkrbroedefs
Mi:ld::rbroeders aldaJ!" een Huis, bt:kcnd onder den naam van her
da.u'
het Terminm"ie.
Terminarie.
hl/is. 'Er
' Er was een /lugujlijner Kloojler; een ander vltn
Vl!n St. UrU,.XIII.
V
[11XUI. DEEL.
[U'

3~6
3l:J6
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luItI;
futn; van SI.
Sf. Clnra;
C!ntOo; van SI
St Ceci/ia;
eed/ia; van SI.
St. Agnes; en het
Klari,[eI,·[(loofier. Maar na de inl'oui11g
invotri11g van al!
Ge Reformatie,
Klarisfel,-/{/r;ofier·.
Reformatie.
gellicllten Wt
gLbruiken bebe.
zijn de meeste van deeze ge[!ic:nen
COt andere gLbruikl!n
kwaam gemaakt, of i:,
Burgerhuizen venmderd. De Gereforie, TIurgerhuizen
meerde G~meente, die 'er zeer
ze~r aanzienlijK
aanzienlijl\. is. word bediend
door vijf Predikanten,
Prt!dikanten, henevens
benevens Len
ten Ouderlingen en veertien
Diaeonen. Sedert het Jlar
J~ar 1)3y,
DiacOllen.
153y, zijn dezelven toegevoegd
twee KOlUmisfarisfen
Kommisfarisfcll Politiek uit de lVla~iara't
1V12~i!l:ra't Het Traktement
der Predikanten is 1000 guldens, en 100 guldens daarenboven
Enk!mi?Jen is de vijfde in rang,
voor Huishuur. De Klasfis van Enk!lUÏ'Oen
22 Predikanten.
onder die van Noord-Holiand;
Naord-Holiand; zij befiaat uit rl2
Tot de Klasfis behooren
be'1ooren twee fiemhebbende
fielllhebbende Steden,
Stede~, f:lIlcRuk.
hui::.en
huill!.en en Medemblik. Behalven de 22 Predikanten
Predil!:tnten verfchijnen
verfchijnell
IR Ouderlingen,
Oud<!rlingen, als 2~ uit
in deeze Klasfikaale Vergaderingen, 18
Enkhuizm, en de overige uit de daar onder behoOtende plaatzen. Viermaaien in 't Jaar, telkens op eenen Donderdag, '.Vorworden deeze Vergaderingen gehoudt:1l te Enkhu;zen.
Enkhuizen, in de Ker·
Kerkenraad,kamer der 1f1esterkerk:
lf1esterkerk: als 1. Re/Doken PoaHh.
Pnauh. .2.
2.
kenrand,kamer
BeJ~oken
BeI.aken Pinrte,..
Pin r ter. 3 Anderhalve week voor de Sijnode
Sijoude en
4. in Oaober.
Oél:ober. Voorheen was hier ook eene lF"aaljClu
lf7anljèlle Or
Ge11Icente.
munU.
De Lutherfchen
Ltltherfchen hebben 'er eene
et!ne Kerk, (bande
!taande op de NIJIJr.
Noor.
tlclo-BoerenVlfart,
JCI·-BoerenVifart. die door één Pre.1Ïkant
Pre.likant b\!diend word. Geheel firijdig
ftrijdig mèt
met de verdraagzaamheid,
verdraagzaamheid. wa.
was de handel wijze. die.
in den Jaare 1624-, ten hunnen opzigte werd gehouden. Het leellen
nen van een plaats, tot het houden hunner Vergaderinge, werd
toen Ilog,
nog, op eene boete va n 50
SO ponden,
ponden. verboden; en de Pre'
PreV~r~adering hediend hadden, verver·
diker en Voorzanger, die de Vergadering
lVeezen,
wcezen. ieder
ie.ier in eene boete van 4 ponden. In het Extraa
Extratè uit
het Protocol, in he,
he~ Jaar 1718, door den Lutherfcht:n
Lutherfcht:l1 Predikan!
Predikan~
J 1. C 0 BUS. WE HAR D, gezonden a.ill
a,i11 DOID.
Dom, J. H. MAN NE,
[IJ E ,
lOt
zamell!lcllen van zijne Aanmerkingen, over de Rifor.
tot het zamenllcllen
RIfor.
mlltie
matie van LU TH ER, wurd hier van geen gewag gemaakt.
maar alleen gezegd, dat in gemelde Jaar aldaar Vergadering
werd gehouden, en
t~r
tn Request bij de Magifrraat
MagHlraat ingeleverd t<;f
verkrijginge van
Godsdieustoeff\!ninge; mllar
m2ar dat bet zei.
vin vrije Godsdieustoeffeninge;
ve onbeantwoord blèef.
bleef. Welke
Wellce de reden gewee.st is, dat dit in
het Kerklijk Protocol niet vermçld
verlllçld fiaat
l1aat,J of het door den af.
af1i::luij1duij-
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fcbriiver verzweegen zij, is mij onbekend. Vast gnat het, dar
dat
fchriiver
,'cm Enkhuizen.
men deeze bijzonderheid vind, in de Keuren
[(eu ren 1'4n
Enkhuizen,
bi. 370. In het gemelde ExtraCt zi.:n wij, dat in het Jaar 163.5,
op herhaalde Requesten
Reqtlesten van de Kooplie<len,
Kooplieden, door de lVIagiMagiwegellaan,, de beroeping van FR
ED
ER I C I TAfiraat "Verd
\Verd toegellaan
F R .E
DER
TIN G HOF, als Preóila!1t,
Preóilant, wiens Vader. met deszelfs
Huisliezin • de eerlle geweest is.
is, de Leere van LL UT HEft
HElt
Huis;;ezin,
toegedaan, die, in het Jaar 1596, uit TOfwingen
TOIwingen , zig
zig- aldaar had
nedergezet; hij geneerde zig met de Vetweiderij, en het koopen en verkoopen van Hoornvee. Wijders blijkt
blijke !Jl't,
lwt, [er
ter ba·
bo·
ven!;emelde plaatze, dat TA TIN G HOF,
ven/j"emelde
HOP) op den 26 Januarij
Januarij,,
in het Jaar 1635,
J 635 , predikte in de Ferwerij
J7erwerij van LA N
NT
T I us,
fiaande
lhwnde toen dat gebouw op den zelfden grond.
grond, {lP
np wdlicn
welKen na.
derhand de Kerk gebouwd i5.
iSi. Bovengemelde ·Oom.
'Dom. WE fI AR DJ
Dj
bepaalde het getal der Ledemaaten , iu het Jaar 17 JiJ,
J 8, tus·
rusfche~ de 3 en 400.
4Ge.
fehen
Mennoniten twee bijzondere Ver·
VerVoorheen hadden hier de Afennoniten
J7/a111ingen en de andere van de
gaderingen, als ééne van de Ylamingen
W4terlandjèhen; doeh.
WaterJandjèhen;
doch. gelijk op me randere plaatzen , zijnze
zeden tot ééne Gemeente vereenigd, welke door één Leeraar
bediend wordt.
De Roomschgezt'llden
ledel'
Room schgeziflden hebben 'er drie Kedrhuiu:tl.
KerkhuizetJ. en leder
van dezelve zijnen hijzonderen
bi)zonderen wlIcreldlijken
waereldliji,en Prielter; twee van
dezelve behooren
behoeren tor de Janfenistf11.
J,mren/sten.
De verdere Godsdien{tige
Godsdienllige Gebouwen en Get1:ichten
Geftichten zijn:
Ma'wenhuis. 't welk te gelijk een Provjniers,~lIis
Prov;niershuis is.
Het Oude Ml11wenhuis,
Eertijds diende hiertoe het ~eweezen Klooster van St. Clan
Cim'",
••
Het
deflig niemverwetseh
Hee tegenwoordige IS een deftig
niellwerwetsch Gebouw, l1a.l.llI1Uólllde onde. beflier
beilier van agt Regenten. {fet
Het Gast- of Zie/w.huis,
Zielw.huis,
weleer het St. Cecilien-Ktoojler,
b:,tiçr
Ceci/ien-Kloojler, llaat
naat mede onder het b.:'ider
van agt Regenten en zes Regemes/tm.
Regemesli::n. Een gedeelte van
Vlln het
Kloofier dient thans tot een Lep;'ûozenzelfde Kloefl:er
Lep,oozen- Huis. Verdtr
zijn er (wee
twee lPéeshuizen;
Jf7eeshllizen; het een voor Burger Kinderen beneden dè
d!! 13
i3 Jaarcn
Jaaren ~ ell
en voor die dnar
daar bovlèn zijn. Het OUlle
OBl1e
Wee~hllis, weleer het Kloofl:er
Kloofier van St UrfiJlIZ,
Haat onder beo
Wee&huis.
Urf/Jla, liaat
tlicnng
tlkrmg van agt Regenten en zes RegelItesfen.
Regeutesfcn. Het tweede
vOQrheen hetdSll:e/lijl1fr
hetdu/::t/lijl1fr KiQIJster,
Klooster, en in 't jaar J603,
Weeshuis, vogrheen
V
tot
V z2

gos
3
ENKHUIZ!N, WaereJdlijlu
WaereJdli;k~ Gebouwen.
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tot
bel tcgenwoo:'
wt het
tegenwoo:- Ihj
!h~ gebruik bekwaam gemaakt, heeft med~
sen gelijk
gelij!, getal Re;.;entc:1
Reç;cntea en RegentesC0n,
RegentesCen.
De Latijnjèhe
Latijnjè,'ze School, een aanzienlifk Gebouw, pronkende
met een dcftigcn
dcftigen Voorgevel, werd omtrent of in het Jaar
]J549
549 gebouwd. Tegenwoordig is deeze School verdeeld in drie
Klasf,m,, en word bellierd.
bdlierd, door ecn'
Ree/or, C~1Jrd'!or
Klasfen
een' l<eètor,
C~1Jrcé'tor en

Preceptor.

allaeerst genoemd
Onder de WARltE
wARlm LDLIJKE Gebouwen verdient alIneerst
i3e Breed~
te worden, het Stad,
Stad· of Raadhuis, ftaande
fl:aande op ;.ie
Ereede
Straat, op denzeJ
denzelfd~n
fden grond, daar weIeer
weleer het oude Raadhuis
plagt te {taan.
l1aan. Doch dit was veel kleiner dan het tegenwoor.
tegenwoorwant 'er werd, aan de Zuidzijde,
dige: wam
Zuidzijde. één Huis, en aan de
Noordzijde, eene geheele
gehede rij Huizen afgcbrooken,
afgebrooken, om het nieu.
nieuwe Stadhuis te vergrooten,
vergrooten. Het oude Gebouw werd voltooid,
in het Jaar 1460,
1~60, en bleef in Hand tot in het Jaar 1688. Men
mag van het nieuwe zeggen, dat het, in aanzien en bouwor·
der, de meeste Stadhuizen der Hol/alldfc,'Je
Hollandfc!ze Steden
Sted\!n overtreft.
De If/aag,
lf/iJag. die
d;e weleér
wele<:r op de Breedel1raar
Breedellraat plagt te flaan,
llaan. werd
aldaar, in 'het Jaar 1394-,
nip.uw~
1394, doch, in het Jaar 1557, de nip.tJwe
Waag, thans nog in wezt!n,
wezen, aan de Vischmarkt gebouwd. Het
agterilc
Excijnshuis geagterHe gedeelte daarvan word tot een Stads
S:ads ExcijnslttJis
bruikt. In e"ll
e~ll llovenvertrek
Bovenvertrek houden de He'elmeesters hun
Kollegje.
Het Admiralitcits of Prinjén.llof,
Prinjén.f{of, en 'de ir/unI
Illunt van WestWest.

friesland, wdke
wclke laatfle
la:nl1e een zeer flerlijk
lierlijk oud Gebouw is,
[ban
e!l:a:lder, in de Wester-Straat.
fban bij ell;a:1der,
Wester-Smult. Voorheen hadt de Pa·
Pa[cr
tcr van het
hl!t ,ü.
St. Urfu!a-!{!ooller
Ur!ula-!{!oo(ler hier zijne Wooning, toen het
Patet'shof
Patet"S,1of gi!1l3:imd.
gi!1J3:imd. Het Kollegie van de Admiraliteit word
beurtelill~;S, dan hier en dan te Hoorn, gehouden. Zo ook
bcurtelill~;S,
verandert d~
de iJ/Uilt
Jl.11Jllt "all
j'atl Tf7esl-Friesli(ind,
lYest-Priesland, om de tien Jaaren,
dan te Hoorn,
Ho()rn, dan te Enk;~lJizen,
Enkhuizen, en daarna te Medemblik.
Jl.ledemblik.
In het Jaar 1603, werd de NIl/fit,
Munt, de eerlle
eerUe maal, na Enkhui'
zen overgebragt. 19
llraat flaat
Haat het gemeene Lands
lij dezelfde flcaat
Gevllngel1huis, en wel naast het Oude
Jl.1Ilnnenlzuis. Digt aaR
Gevangmhuis,
Oudt iJl/lnnenlzuis.
de NOQrtlerpoort,
Noorderpoort , is 's Lands GefchulGefchut. en la,kgi~/~rjj,
Klikgieterij • eeu
eeR
aanzienlijk zwaar gebouw.
Het
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Het Oost-Indisch Huis is mede een aanzienlijk ouderWftsch
fJ7ferdijk, geflicht
geîticht in het Jaar
deftig gebouw, fiaande op den lf/lerdiik,
1630. Het Westindiesch Huis, fiaande in de Paktuinfl:raat
Pakruinfiraat".. is
ageer aan de
mede een breed aanzienlijk Gebouw,
Gebonw, 't welk agter
~'(m leening,
Leening, is
nieuwe Haven nitkoomt.
uitkoomt. Voor de Bank "tm
hier geen openbaar gebouw; het reg~ van Lombard houden, wordt.
wordt, voor een zeekar getal van Jaaten, verpagt.
De eene
eelle Schutters Doe/en, die aldaar op den SijóTanJsdijk
SljbranJsdijk
ilaat,
fiaat, en nog in wezen is.
is, is een fra,dj en ruim Gebouw.
De REGEERING deezer Stad befl:aat
beflaat uit een Kollegie van twintwin.
~ig f/roecijèhappen.
f'roecijèhappen. en één van de Wet, of Magi/},°aat,
Magi/},'aat, zamengefleld
Ho ofdfchOllt , vier llurgemee!l:eren
Burgemee!l:eren en zeeven
men gefield uit den Hoofdfchom,
Schepenen. Deze Kollegjen
Kollegien zijn tegenwoordig drie Secretarisfen toegevoegd; fOllltijds heeft men 'er ook wel twee Pen)ionafoisfen gehad. De Vroedfchappel1,
1"Îsfen
ProerJ[chappelz, die, in oude Schriften,
Schrif<en, en
zomtijds
Raaien draagen, zijn van
zOlntijds nog heden, den naam van Raaden
moeten be.
ouds af tot het getal van twintig bepaald geweest, en moeeen
fiaan,
ilaan, uit de aanzienlijkfie
aanzienlijl, fie en vermogendfl:e
vermogendfle llurgers,
Burgers, bekend
onder den naam van Riikdommen.
Rijkdommen. Het is duiller.
duHler. door wie
dezelven, ,oudtiJds, wdden
wetden aangefleId.
aangefield. Dan op den 20 Maart,
in het Jaar 1523,
werden. door Keizer Ir
){ ARE L DEN V, de
15'23, werden,
~lJde en.
en nieuwe Burgemeeflers, voor die reize alleen. gemagl1utflt en bek'Waamfle Poorters
ti
gd , om uit de wijfie,
tigd,
wijfle, l1utjle
Poorters",0 te kiezen 20 perfoonen, ten millfcen
minfcen dertig Jaaren oud, uit welke zij
zouden kiezen, drie Brtrgemeefleren,
Burgetneefleren, om nevens den OudBurgemufier één Jaar te dienen. l3iJ
BUl'gemeefler
l.liJ affcerven
affrerven van één dezer twintig Raaden, werden de overige gemagtigd,
gemagtigd , eenen
eellen an.
deren in zijne plaats te kiezen. I"iij dit zelfde Handvest was
bepaald, dat geen Vader
Pader en Zoon, en geen twee Broeders of
Zwagers, te gelijk als Vroedfch{/ppen,
Proed[chappen, zouden mogen dientn.
Naderhand, onder de Regeering
van ParRegeerillg van de Hercoginne
Herwginne Yfm
m{/. verzogten
Zwngers
111a,
verzagten die van Enkbuizen •, vrijheid, om twee Zw.l/gers
tot Vroedfchappen
Proedfchappen te mogen kielen. Het is onzeker, of de
hebhe. In het Jaar
Hercoginne,
Herwginne, ál of Biet
niet daar in bewilligd hebbe.
IS7!}., na dat El1khuizen
1572,
Enkhuizen aan der Staalen
Staaren zijde was overgegaan,
werd, volgens her verhaal van v A N M J;J: r ERE N, aldaar goedgevonden, twintig nieuwe Raadell
bpven de 3°,
Raaden te kiezen,
kiezeu, bÇlven
3°.
en onder de 60 Jaaren
jaaren oud, doch onder die geel1e
geene Zwa,ers,
Zwagers, of
°
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Zusterling~r.. bij hrt
hl't leeven hUllner Vrouwen.
Zusterling~r.,

Bij de veI'llnve1'llndering in de lügeering van HoJ/and, onderging de Vroed,
Vroedfchap, doorgaans, aldaar het zelfde loc
lot als in andere Steden. Dit zelfde gefchiedde op den 23 van de Maand Maij des
Jaars J749, wordende toen aldaar, door Hun Ed. Mog. de
Heeren Commisfarisfen zijner Doorl Hoogh. Prins WIL 1 ~ M
DEN IV, de twintig Leden van de Vroedfèhap bedankt; doelt
lignien
gettguien van dezelve weder herIleid. Een van de twee ge·
jicentieerde
jicelllieerde Heeren, namelijk de Heer en Mr. CORNELIIl
F ft ANC 0 IS II U I VEN sz, Oud-Burgemeester dier Stad, werd,
op den I M3art, in het Jaar 17SI, op voorflel ,'an
,'lm gemelden
Heere Prinfè, in plaat5 van den Heer en Mr. JAN DIt U I F ,•
weder als Raad herIleid ; waarover. bij de gantfche fiurgerije ,
ongemeene vreugde betoond werd,
Wat 1l3ngaat
:wngaat het Scizoutampt
Sdot/tampt te Erlkhuizen; volgens de aan'
aan\Vat
tekeningen van BLAAUWHULK, te vinden in BRANDTi
l-li(lor;e
I-li(lor;e van Enkhuizen. bi. 71. werd de Schout aldaar eertijds gekooren door Burgemeesteren>
Burgemeesterell> met toe1lemming
toe1lemmillg der
Vroedfchapprm. Nu en dan werd daarbij deeze Voorwaarde
bepaald, ,. dat hij met Burgemeesteren ééne hand zou zijn tot
" bevordering der Rechtzaaken ; dat hij niemand kwellen zou.
" noch iets doen tegen het goedvinden van Burgemeesteren; en
" dat hij
bij zig van Scheepenen Vonnisfen ,> op geenen anderen
" Regter Zou mogen beroepen; alles op verbeurte van zestig
" gulden, tot onderhoud der Stede." Niet't onregt. ondertllsfchen,
tusfchen, zou men uit de Handvesten dier Stad kunnen belJuiten, dat de Schout voorheen door den Graaf, of zijne Stad'
Stadhonders werd aangell:eld (zie de zelve bi 16 en 4') Hij
word~ aldaar, en op andere plaatzen > 's Graaven Schout ge.
1loe:nd.
1Joe:nd. N Jderband, en wel in StadhouJerlooze tijden.
tijden, werd
hij, op voorfchrijving van llurgemeesteren. aange1leld, dOOl'
de Staaten van Hol/aml>
Hol/aml, voor den tijd van drie Jaaren.
Jaaren, en
daarna in zijn Ampt bevestigd, of van eenen
daama
een en anderen
opgevolgd.
De :aurgemeesteren, thans vier, waren, nallstdenkelijk,
naastdenkelijk , in
vroeger tijden llegts twee in getal. Doch,
Doch. in een Handvest van den
J Julij>
Julij, in het Jaar 1423, word al van drie gewag gemaakt. Zij
waren toen bekend onder den naam POQr/metsters;
POQr/mets/ers; volgens
Hand-
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Handve5c van Hertog A L 8 E R T, van den. J 7 Maart, in het
verkoorelI.
Jaar J397, werden zij door den Schout en Poorters verkooren.
Eerst op den !;.3
bij
~3 Nove.nber,
Nove,nber, in het Jaar J 512, werd, hij
X I ~l
EL, bit
Handvest en Privilegie van M A Xl
~I 1I L 1I A l\
i\ N en K
K:I,,\ 1t
REL.
bft
,etal va] drie Burgemeesteren, op vkr
ligt , met bepaaling
vi<:r geb;
geblagt,
dat een van de vier
vi~r twee Jaare:l
Jaare::l zou aanblijven en de drie andere J::arlijl{s
Jaarlijks vernieuwd worden. De verkiezing gefchied aldaar
Prefidenc Burgemeester cn
op deze wijze. De Prefident
tn twee Secretarisfen komen, in den namiddag, des daags
daa5s te vooren.
v<>oreu. op het
Stadhuis, en fielien de naamèll
der eerlijklle en gegoedfie B.lr_
naalDt!n dt:r
B.lrgers op 72 Biljetten, op ieder drie. Deeze Biljetten, door
Hurgemeesreren nagezien ziJnde, worden toegevouweu
alle vie~ Burgemeesreren
geil oten, in het geheiRl
toe
geheim Kasje van Burgemee>teren,
Burgemee':teren, en tot
den volgenden dag, zijnde den I Jallu:lrij,
Janu:trij, oewaard;
bewaard; wanneer
wanueer
de Burgemeesteren
Schepenen. ten twaalf uuren op dell
dcm
Burgemeesreren en Schepenen,
middag, in de Vrot!dfchap,kamer
Vroedfchap~kalller bi'eenko;nen. Na dat bIC
b.c
gebed gedaan is, worden de Biljetten 11n ,agereld, en door deA
Prefidenc
Prefidenr Burgemeester den Schepenen aangeboden. re zeven
Pé!'"
Schepcmen tr!!kken ieder een Biljet; en de eenentwintig P~1'"
Schepo.nen
zooneD,
zoonen, 'Wler
Wler naameri
llaameri op die öiljetten
Biljetten gefchreeven {laalJ,
etaan, op het
zij!,de, kiezen
kielen terflond
tt:rfl:ond uit de owrige
ov~rige ze.ze,Stadhuis ontbooden zij;,de,
lien
Burge1neesterell;; die, beë.:digd zijnde,
tien Vroedfchappen,
Vroedfchappen. drie Burgemeesreren
uit de t'ier
~jet afgaande, een Oud-llurgeuJeestcr
Oud-nurgeuJeesrer nev~ns zig ver.
verkiezen.
!dezen.
De Schepmen
Schepenen,, die, gelijk wij ge~gd hebben,
r.ebbeit, zeven In geul zijn, wierden
btj een Handvest van Herrog
tal
wi~rden bIj
Hertog WIL L E M V
V"A lf
It
11
JI E IJ! REN, iu het Jaar J3SS,
I 3 ~5, gemagtigd,
gemagrigd, om met en b~lIe
bene·
velJ~
vell~ den S,hout
Sdoul , geduurende d~n
den rijd van
vnn een geheel of half
Jaar,
J~ar, Keuren te maal~ell.
maakelI. I'och
r'och hier bij dient men in aanmeraanmer.
king t~
te. ne.:men,
neernen, dat [en
ten deezen tilde,
rilde, te Enkhniun,
Enkhnhm, nog
geene Burgmeesters
BlIrgmeesters,, (die, in meeH alle de Steden, l3a[~r
Inalc'r zijn
:tange!1:eld,
Schepenen fchijnen geweest te
ti: zi,
n, die,
zi.n,
llange!1:eld, dan de Sthepeun
uevens den Schout en Schepenen, .Keuren
./{euren maakt.:n. Volgeni
Volgt'l1S
S, van den 30
Ûrdollnau
ûrdounall ien van M n X I MIL 1J A A N en
cn F I LL 1l l'PS,
November des Jaars 1+38,
qtl8, en 20 Uecc:mber
lJecember ;,+\)2,
'1-9 2 '. w.rd de
Kiesdag van Schlpenen
J3"UarlJ bCjJ:l2.d.
bqm.d.
SchLpenen aldaar mede op den I Jn',uarij
Ook gen:hïedde
gefchï\:!dde deeze ver.
ver i iezing, doorgaans,
door~aans. door den Slhout;
SLholit;
doch, iu
urgemees.
in het Jaar 1666.
1666 # wenjen
weruen,, op verzol:&
verzceÄ van .13
Durgemees.

V ...+
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t('ren en de Vroedfc]mp,
Vrocclfc1mp, door 's l~'1nds
aanl~'lnds Staaten , de nieuw aan.
ge!w11lellc Burgemecsreren,
Burgemccsrcren, daar toe gemagtigd.
ge:(otnelle
Dit hieldt
113n.1,
rot aan het Stadhollderfchap
Stadhouderfchap van WIl.
WIL L
N UI,
BI,
fland, tot
L E M DE N
die, geduurende
gedllurende zijn bellicr,
beHier, de verki.:ziugen
\'crkil!zillgen deed, uit een
aanHe\lin~ van WIJ. L E M D (.[. N
N
(htbbel
dubbel getal, zo ais, met de aanfielliJ1~
IV,) we<ier
w,,<ier plaats greep, (,1]
en nog in gehnlik
gebnIik is. Op deeze
deezeNo'V
N 0mir3tk vnn
VHn veertienen , 1110eEen,
l11oeEen, v.oigens
vulgèlls het Oélroij van den
dtn
mif1:\ti.!
Febl'uarii .666,
T666, door de afgaande Burgemeesters,
Burgemeester., gefield
17 Fehruarii
wdl'dl'i1 •
, ,'eertien van
Vfin de c/ipabel(le
capabel(le ellde
el/de !Jcqufllijicerrjle
{JcqufI/ijiccrrJle inge.
ingew,lrdei1
:::,~etc,iCi1, gebofwetJ
gebOlJrm H oilullde1
oilt1l1der S,
s, ell
eli jèdet·'
jède1'l zes ."1t1arC1l
,,(Uirelt Poorterg
Poorters
Meh.iCll,
tIP;' .V
,S:(':!;
doende Proi'l'~fil'
Profè:fic "(lil
de lNUl?"e
H'f/are Gcrej!J/'meerde
Gere/iJ/'weerde Re·
Redp;"
(.r!; doenJe
1'011 rie
Ii;,';',:, 0/
of ten
tm mini/en
min/fen deu/vl?
deu/PI! toegt'daan.
L('ez~r houde
lit:,·,
De Leez~r
boude
OBS
tf:n goede,
gOc'de, ('ai
('al wij van de vel
fchiilen, terwijl 'wij
fchri}ous ten
velfchiilen,
wij dit
ditfchrijY( n,
ond~r de leden -van
el der, ollt·
ollt'Ot
onda
'van Regeeringe,
Re~eerjl1ge, zo hier als elders
fi~~lJ,
minne gewag maaken.
fi~flll, voor 't tegellwoordige,
teg-enwoordige. geen het minlle
gefchiedcn, zonder te vervallen
Bezwaarlijk zou dit kunnen gefchieden,
perroneele gefèhillen, van welke wij een
tot het melden van perfoneele
diep'.'ll aHeer
afi"eer I:ehhen.
r.ehhen. l.iever b(
bdi)aaren
diep·.>l1
lilaaren wij dit tot eene voeg7namer gelegenheid, wnnne2r
w:mne2r de gemoederen meer zullen be·
be7aamer
daard zijn,
zijn. eu
en cl",
d>:' herflellini!
hcrflelling van de vetl'.
vef\\ arne
urne z~,akel1
z~.aken onzer
ollzer Reciaard
cene onhelemtr.erder
onbelemp.;crder omvouwing
O;1tvouwing z!!l
z~,1 ~edoogen.
~~doogen.
publiek eene
1er heeft mcn
Veder
ml:ll l~ier
I~icr éé!l
ét;!l of twee Pcnfionari,fen;
Pcnlionari,ièn; drie SeVert
Se.
cr~tari~fen; één Theüwrier
Thefa\1rier en i.'~n
"':~n F~b:ljk;
vijf' Weescr~tal"i~f~n;
F~b.njk; voorts vijf
0, die het opzigt hebben ovu
meesteren; vijf KOllI1lisiàrisf:
K0'l11111siarisfl n.
rle verp:1gring
lJrr/ll.k van Leening; enz. vijf Kommisul'
de
verp:1gting van de B01Q,k
Kommisf.1'
rl,!èn
ffttweltjks Zaden,
Z:1(!ke:?, of, zo als zij hier genoemd wor.
worrts((:!ll vun
van flmllc/ijkJ'
d~!l, van den Eg/en
Egten Stal7t,
Stoot, enz.
d~!),
TEN
dee7er St3d, verdient, in de eerOnder de v 0 QQ lt REG 1"
E N dee?er
ne! pl:1::t8,
pla~ts, genoemd
te worden, het Recht der Pao/kiste,
Paalkiste , vol.
!\~
~enocmd te
r;ens bet well;e,
welke, van de Schepen, een zogenaamd l'tltlrenpaa!~ens
vtlur en paalge'd moet betaald worden: de Zeetonnen , Zeebtltlke~s,
ZeebaakC/;s, Yuur.
Vuur_
!!.e!d
hetge~ne verder daartoe dienfiig:
;'.?kens, en hetge:!ne
/'.1kens,
dienfiig is, worden daar uit
Enkh:1izcn verleend, op den
()nde,houden. Dit regt werd aan Enkh:tizrn
onderhouden.
9 Fcbruar:j
F~bruar:j des Ja:m
JU1rs 1,;'3,
l~oor Pi;;1,
IV I L L E M DEN I,
!)
I ~73, daor
Prias WIJ"
"~';}1/ldfml1, 't welk toCil
toca nog de zij Ie
die, om .~·;:;/ldl<1ll1,
te van Spa1lje
Spanje
:~;:\::lt, te ilraffcn,
i1ra{f~n. dit regt aan die Stad ontnam, en
:.i:::l::lt,
1".\1
F,'JUmi-:.en fchonk.
werd decze
deeze SLad, door
~~n Rüklzuizen
Ook '\vcrd
's Lands S,aiten,
S,a:nen, fcllOOll
fc!10011 Amjle!iiJiIJ
..1m//eM'lilJ tl.wa
tlll'il reeds Satisfaaie
Satisraétie

had
hat'!
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had aangenomen, op den iJ Ianuarij VJil lJ,n Jaar 1578, ti dit
regt hevestigd.
.AMSTELDA~I hebben wij reeds
bevesLigd. Op het Art: .AMSTELDA~1
melding gemaakt, van de oneenighcdea,
oneenighcde:j, welke daar
daal' door, tus.
iChen die
die beide Steden, ontfl:ondeq.
olltfiondt:q.
v(:[;!!;derlug in de Regcering der Stad AmJleldalll,
Na t'c~
c\~ I'tr;mdel'ÎlJg
Am/leMam, in
het ge,J~idc
gé,J~idc Jaar 1578, wendde de nieuw aangl,fttlde
aangc,fttlde lVIagi.
Jtraat a';o;:
r";e moeir<!
moeir;) aan, om dit oude Regt der
wCllcrom te
ftraat
d(.!r StaJ wedcrom
!)~kOOll.<:I1; dit, echter, was vrugteloos. Kon
I)~k()c'll.t:l1;
KoJ'[ daarna, ev.:n·
even·
'vel, kKW<l.llen
AmJleld(l1Jl de
",'el,
Wä,nen de beide Steden overeen, dat ./llnJleld(l1/J
\' uurbai,cns onderhouden, en Enkhuizen de Zctbaa
ken en
Vuurbakcns
ZCl:baaken
Tonnen
jë~gen en fiellen
ftellen zoiJ: en d~t ieder Stad haar aa"lkel
TOllnen je~gen
aa;ll.:el
b bet V!mr- en Baken geld zou genielen.
in de J.laren
Sted~l1 Amf/elc/am,
Am/feldam, A/!.:1l1aéJr,
AMllItUJI', Hoor1l
Hoorn
1562 en 1563, zijn de Steden
en
.'/Jomlikemlalll, met
Jllet Enk 'luizen overeeng-:k()l1Icn
overeeng,:kol1len , omtrent de
t:lJ ,'lJol/l1ikemlalll>
van hli't
!J~t regt van E x u E, ten aanzien van dl!
d~ nurgers,
j}urgers,
vernietiging vall
dil! • over en weder.
weder, in ueze
deze Steden,
dil!,
Sted~n, hUllnc
hUl!n~ woonplaats zouden
neemen, 't Geen wij met opzi~t tot dl!
nccmen.
d~ Regeering
Regeering- reeds gGzegd
de Voorreg'ten
kOIJnen georagt
hebben, zou mede onder dc
Voorregtcn kounen
georngr wordtlJ.
wordtIl.
(Jok behouren
behooren daar onder de Ptivilegien van Graaf JAN DEN
1; van Vl'Oll
Vron W
IV .M A j{
Il G 1t
van IV
WIL
111 DEN V; van
lt ETA; V:lll
1 L L ", 1\1
vall
Hertog l\A L H~ :',Ó, RT.
R T, van den Pro
,)5 [ van /Jest-Fiieslar..1,
/ J est - fi ieslat:d, in
lIertog
PïOJst
iJc, Jaar ff39;~,
iJct
39:~, waarbij gezegd
g~zegd IVl!rd,
\V~rd, dar
dat gl!cn
g~cn Deken van
1100111, en Proost van TVcstfi'iesltmd.
TVcstfi-iesltmd. ccdg
cci;Ïg oDderi~lCt
o!lderi~lCt van
't zij Geesteiilk
Geestelijk of Waerc1dlijk,
Waercldlijk, om eenigerhande
Enkhuizen, 't
eenigcrhande
dagv~arden, enz.
mi,daad, buiten de vrijheid van de StaJ mogt dagvqarden,
V3n Graaf
Graäf WILLEM
WIL L E M OEN
DEN VI; van JAN VAN
V A N JlEl]EREN;
Jl E IJ ERE N;
van
G 0 NOl
N DIE
N'; vaIr
van F 1 LIP V A N " B 0 U R GO
EN;
vair den Koning van
De;;~ll1,~l'l'en,
'r Jaar 14<13 verleend, om als de tweede
De;;n;I,~rJ..'en, in 't
Stad, llaast
naast Slm'eren,
SlfJl/eren, iIJ
ilJ de SOlid
SOlld te
tE: moogen
Inoogen vaaren,
vnaren, mids,
J",a;'Ujks,
J::a"lijks. daar voor bet;;alende,
bet~ulende, een Huk laahn
laakó:l1 van KAR L L,
van Charleis
CIJ/Jrki,';; van 111
ol x
X IJ ~I
:\1 1:"1
A l, N en f'f I LIP S van
Granve vnn
Mol
r:.. JAP.
Oostem'zjk, in 't Jaar 14Sa
143~~ en
~n 1491
1491'," wa:1rDij,
\I'~,3roij, ollueranderen,
onder anderen •
Dus/em.'ijk,
h'.t Rechtsgl:bied van de Stad ruim!:r ::;d,dd
Gdlde! werd,
w!:rd> dan het
te voorCll
IJ R Jj S T 1
,~ ,l
.1 N DEN 1I, Koning van
voor~n was; VJn
VJn C II
I .~
Dcenemarken,
waar!)ij, a?11
hUilne Schipp~r~,
Dcenema/'I.-en, in
i11 't }aQl'
Jaar 15°9,
15°9, waar!Jij,
U?ll hunne
vaarende, en danr
rcl
op Noorwegen
NfJorwege;z vnarende,
daror Schipbreuk lijdende ..·1'
, 1 ' rd
toeljei1:aall,
l'l1Z~
toe/.:e
fiaan, de wrakken te mogen bergen en doen bergen, t:n
va~
V 5
vau
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M
van KA 1l
II EL, Hertog van Oostmrijk,
Oostenr/.ik, en van F I LIP S D 11: ~
WILLEM DEN I, van 't Jaar '577.
De deerlijil,heden,
tcleerlij".heden, welke aan deze Stad behooren, zijn de
ft de C
G~ooteb,.oek,
.. ootebroek, en de D:.lrpen
D~rpen Boven. [(arfpel,
KarfpeJ, Lutjeóroelt
Lutjebroe1t
Krlifptl, Hem
lIem en J7ellhuizen,
f7enhuizen, Oost en West.FriesWest.Fries·
en Hoog- Kmfpe!,
land, 't geheele
geheeIe Eiland Te:Ji'ol,
Te:;.'oJ, enz.
D E !'J,
wanr:eer zij. volgens de wetten, ge.
r;e GIL DE
f;e
!IJ, die, W3n!:eer
handhaafd en in !land
Iland ge;1Ouden
ge',10uden worden, mede onder de fiur.
nur_
gcrUJke voorregten zouden konnen 13ebragt
<.',ebragt worden, zijn die vail
valt
gcrFJke
Fotitzagers, 1Hetulaars,
Balrkers, Scherps.
de Lilifu'y.wcl'crs,
Li"'iCr.wcl'crs) FotJtzagers,
1Wet",e!am·s. Bakkers.
ScheepstÎIIW;
timme:'!icden,
e;'Jicr!e 11 , Laktnkoopers,
Lakel1koopers, Glazemnoket'S,
Glazemoakers, enz.
annl11crkelijk gezag had, te deezer Stede, de sen
Een aanmeïlcelijk
sc JI UT.
TER
TE p, Y,
~-, in voorgaande dagen, en bijzonder ten tijde der
S,~{j{j;;j~·.!;e
S,'a{t;;j~',1;e beroe1lC;n.
beroe1U,n, en ook nog laater.
laster. In het Jaar 157'l
1572 •,
z~t.:n 'l:Îer
vier leden van dezelveu
dezelvell in den Raad. F I LIP S DE
ZN(ll
11.
11, hoe trots ook van aart, [c1mamde
fcl1l1amde zig niet, aan de 72
7 2 der
voornaam!len
Sc!zuttet'y van Enkhuizen te
voorna3mllen en Hoofden van de Sc'zuttet"y
fchrîjven. Ook kan men nog bewijzen, dat een Brief, aal1
aall
fchrijven.
LEI CES
C I!! S T l::l;; R gdchreeven, zo wel door de [(apiteinen
Kapifeinen der
S,-(II:tten)
S .. fu;ttel'Îj,, als door de Burgemeesteren
BUl'gemeesteren ondeneekelld
onderteekelld was.
Voorti:ds
Voorn
:d~ had de Schutterij, twee, doch thans nier meer dan
ééne Doe!e; de oudlle werd, in het Jaar 1549
t 549 , genoemd het
Grootfcl!nol.
Groutfclznol. 'Wanneer
Wanneer de Schutters daarin vergaderdt!n,
vergaderden, waren
z:j
fierlijk
z'j fierli
ik uitgedost; zij droegen lange tabberden, en op den
mouw een zil\'eren Handboog, en de jonge Schutters een zilJaar 1665, WJS, door de Magillraat,
Magifiraat,
veren Vogelroer. In het Juar
een
Drilmeejter aangenomen,
aangellot~en, om de gewapende Burgerij, de
cen DrilmeeJltr
Stallt , in den Wapenhandel te ondcwij.
Leden van Stad en Sta:at,
ondewij.
Zt:Jl. In bet
het benarde Jaar 1672, werden aldaar twee DriJ.
Dril.
Z(:l1.
!c,~oo!eI1 cpgerigt. Duch na dien tijd, geraakte de ScJnmerije
fC,~oo!erl
Sclnmerije
aldac:r, eveil
even als in meest alle Steden, in
iu deerlijk verval. Hoe
aldu"f,
zeer rrcn,
onze dagen, van het nut ecner
eener geoef·
ge oeflTen, in ollze
fende
fenJe Schutterije overtuigd is, fchijnen, echter, zommige leedCII van de l\lagillraat
OCll
l\lagiflraat de zaak anders te begrijpen Nogthani
hunne tegenllreeving
tegen!lree\'Îng niet magtig genoeg geweest, om de
is hUllne
odfl der Ingezeetenen,
ddf[
Ingezeetencn, ter weder opbeuring der vervallelle
loflèlijke oeff.:ning in den Wapenhandel,
zaak en vooral de loffelijke
te I<.e::r
Ke::r te gaan.
gaau. Eerst openbaarde zig aldaar een Genootjeha,
Genoot/chaj

11;
lIj en eind lijk van
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'JItm
van Liefheb"ers,
hehllers, aan wien, door de Regenten
R.~genteu van het Ollde
Oude
iJ'lannen en Yrouwenhuis, de Zaal van dat huis vergund werd.
Mannen
om zig in dezelve in het behandt!Ien
behandden der wapenen te ot!ffl:nen.
odfenen.
De anders denkende Regenten
Regellten verzetteden zig daar tegen; re.lar
lr.;1ar
het gevolg hier van,
van. was, dat hunne tegenltand
des
bet
tegenlland den ijver dt!s
te meer deed ontbranden,
ontbranden. en de fmaak, bij veel
veelelJ,
eh , die eerst
waren, gemeen werd, en, van rijd tot tiJd, ononverfchiIlig waren.
tien Kompagllien, te E:zld?uhen.
E:zkhuhnt,
gemeen is toege'lOm':ll.
toege'lom.:n. De den
eeu getal van 8eo
Beo gewapende ManfcÎlappen
Manfcbappen uirmaaken •
die een
hamee.
flaat, de wapens met roem te kunnen hameezijn biikans in fiaat,
rel! ter b('fchaming
bLfchaming van hunne tegenftanders.
tegenfianders.
reu
ge.
't WA PP.I!l! N der Stad Enkhuizen befiaat
beftaat uit drie zilveren gego ude 11 Starren,
kroonde Haringen. en tusfchen dezelvell twee gouden
(lP een Hemrlsblaauw
Hemrisbla4u!II veld, wordende doorgaans door eene
Maagd vastgehouden.
vastgebouden.
d~.! Kamer der Oostindifche
Oostilldifche Maatichappij
Maat;chappij del1
den
Behalven dat cl'
KOOPHANDEL
E,JehuÏ<.en mer"lijk heeft docn toeneem
roeneemen
KOOl'HANDEL te E"khu;"'en
en ,
Haringvangs:, al van ouds, en is nog heden de HoufdHoofdwas de Haringvangst,
Zedert het Jaar 1420.
daaromtrent, hebben de InIn.
'420. of daaromtrelH,
neering. Zeden
gez'.!etenen zig ilerk
l1erk daarop toegelegd; 'r r.elk
",elk ten gevolge had,
gez\!etenen
merkeJ:j' en bloei was. Doch het 1.'1.'11
een
dat de Zeevaart hier in merkeHj'
zi,'u Jaaren
en ander is 'er merklijk verminderd. 'Er Zi;ll
jmlren gewèest,
Haril'gbuiull in Zee fiaken;
dat van Enkhuizen alleen 450 Hal'Ï/'!gbuhm
meer dan 60 , en
el!
en men heeft ook Jaaren gehad, dat 'cr niet mecr
nog minder. uitzeilden. De Oorlog en andt!re
:lllli<!re bijkomende omfiandigheden moeten
fialldigheden
moeteu als de oorzaak hier van gehouden worden.
\Vaat, aan den ijver en de werkzaamheid der Ingezeerenen kan
Waat,
toegE'fchreeven.
zulks niet worden toeg('fchreeven.
De vermindering der
hadt ten g<.volge
gevolge de verScheepvaart, zo als het doorgaans gaat, haclt
vermindering van den Scheepsbouw, en van al wat daartoe beo
ee'l algemeen
21gemeen verval moet veroorzaa·
hoort. Hoe fpoedig dit eeil
ken, toont
wont de ondervinding mallr al re
te duidt.iijk
duidelijk,, 'in
in het voor.
voorken.
beeld van zulke Steden, daar de Halic1c1
fItllidci en Z"eVfUI't
Z,'evfI:1rt geheel
mi
l1üat. Daar men zig enkel met burgernceringen
hanteeflil flaat.
börgernccringen en h:l\ltee·
ringen moet vergenoegen, heeft de ijverige Ambachtsman wel
armoede kan aleen befiaan,
beilaan, maar 00:, nkt meer; de fchamele :mnoede
daar niet naar behooren onderilellnd worden. Nog in het Jaar
J614. wal
wai de Koopt.&ndel
Koopr-'lndel in
en Zeevaart te Enkhuizen
Enlchz:izen in zeer
J614,
bloeÎl:nbloeh:u-
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l1aat; zelfs nog in het Jaar
bloeienden fiaat;
Jaar 1634, en in laatere Jaa.
Ourlogen met Frankrijk, en bijzonder metEnren. Maar de Ovrlogen
geland , fchijnen aan deeze takken van bel1aan
ge/and,
befiaan ongeneezelijke
tocgebragr.
wonden te hebben toegebragt.
EnHuizetl voorheen op haaren Koophandel en Zee.
Zee'Gelijk EnHuizetz
vaart mogt roemen.
roemen, dus had deze Stad ook reden om roem te
V!l3rt
l'OOrl1tIO:JU lI/annen,
lIfanncn, die binnen llaare
haare muuren gedragen op "OOrl1t1amC
als Burgers daar geagt en geëerd waren, en
booren of ais
zo in Geleerdheid.
uitmuntGeleerdheid, als in Konllen en Wetenfchappen uitmunt_
ten; die hun
bun goed en bloed, voor Stad en Vaderland, ten besg~vel], en den vijand merklijk
merld1jk nadeel toebragten. Onder·
ten gaVe!l,
aliedeeze
WtLalledeeze mogen wij noemen, Mr. RUARD TAPPER; WILII
E L MUS SEGERUS;
S E GE RUS; REINARUS
REI NAR U S JOHANNIS;
JOH ANNI S; THEOT H E 0HELMU$
DOR US LANGlUS;
L A N GI US; HEERTJE
H E E 11. T J E Y
S ~ R A N Dsz; Mr. F
R ANDORUS
YSBRANDSZ;
FRANCOlS MAALSON;
MAALSON; LUCAS
LUCAS JANSZOON
JANSZOON WAGENAAR,
WAGENAAR,
COlS
Dr. 11II ER
N A 0D U
T F. N IJ ROE
ROE K
E, anders PAL
UDAN
DAN US;
E RNA
U g~ TEN
K E,
PA LU
JO Il A
AN
N NES
NES A
N TON II DES
DES V
V A
AN
N DER LL IN
IN DEN;
DEN; co RRJOl!
AN
NE
'L II S
S BOl
BOl SIN
SIN s;
g; de IJ
DU
v IS
KEN SEN
SEN en SE
MEI N
N SEN;
SEN;
N
E J.
I S KEN
S E MEI
N DER JI
H 0 00 FF en CE
NT EN.
EN. enz. Onder de He/E. V A
AN
C ENT
de:, en Zeevaarcnden,
Zeevaarendell, verdienen inzon derheid ge!loemd
de:)
ge1lOemd te
GRE RR RIT
RIT 11:]i; N
NT
F RED
RED RIK
RIK S
YM
M 00 N
NSZ; WILWILworden: G
T SZ; F
SY
1,EM
JANSZ; HERMAN
HRRMAN ENTSZ;
ENTSZ; JAN
JAN GERBRANTSZ
GERBRANTSZ
I.EM JANSZ;
A]I1
REI N
N IER
IER SZ;
SZ; JAN
JAN P
I E l' F.ERS
PRO 00 ST;
ST; JAC
JAC 00 11B
JA
111 REI
P IET
Il S Z. PIlO
PIETERSZ; WYBRAND
WYllRAND SCHRAM;
FREER:
FREIUlSZ;
PIETERSZ;
SC!I:R.AM; FR
EEK FRE1U{SZ;
HE
i\ D
RIK JAN
JAN SZ.
?vI; Hl
Hl L
En R
AN
ND
GE ItIlHEi\:
D RIK
S Z. SC HIlA
H lt AM;
LL
LEB
RA
D GE
RITSZ QUAST;
QUAST; JAN
JAN HUIGEN
HUIGEN VAN LINSCHOOTEN
LINSCHOOTEN
RITSZ
(îcllOon
lY
NE Ril
R n PUL
PUL T
ROM sz;
SZ;
(fehoon gebooren te Haarlem) M
MI:.
Y NE
T ROM
F ReD
NW
S'I PP HAL
HAL EN,
EN, J)D A
V II D
LU
U G,
F
R E. D I:HIK
I K VA
AN
W E
ES
Av
D VL
G, en veeIe anderen.
G~fc1iedellisfetJ der Slad.
Siad.
Gefc.'ziedenisfen

V6ór
men van deeze Stad
Vóór het Jaar 1296 of 1297, vind !Den
geen gewag
g~wag gemaaKt:
gelll:la/{t: en geen wonder; de beginzeis dé'zer
dezer plaatplaat.
ze waren klein, befiaallde
befiaande niet dan in kleine Hutjes, bewoond
van gerlllge
ooi~ w2inig
germge menfchen, die weinig hadden, en oolt
w~inig begeerden: zij waren vergenoegd met een bakoven, en met
Schuitjes, daar zij mede overvoeren. Maar toen, omtrent
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gemelden tijd, de TFestfriezen, door den Bisfchop van Ut,.echt.
Ut/'echt.
opgerokkend. en zij IFtjdoies
waren opgerokkend,
Ifïjdcnes hadden ingenomen,
ingenomen.
Enigenburg ter aarde gefineetcn,
gefineeten, en lWedcmblilc
lJ1ede1l1blik in brand getegelJ hen te velde getrokfroken, is JAN V A N A VEN NES tegen
!loken,
ken. In eigen perfoon , rukte hij, met een heirle;::er,
:ken.
heirle~er, in
Frieslantl, en zond de Heeren v A NAR K E L en v ANP U Tniet onder de lJu/!tmderr,
TEN naaf
naar Enkhuizen, (toen nier
[Ju/!anden, maar
Vrije Friezen behoorende) welke het, binnf>n
onder de Yrije
binnan WCÎweinig tijds, overmeesterden en verbrandden. In het Jaar 13°9,
onheil.
trof deeze pl.aats
plaats een dergelijk zwaar Oll
heil. De Hollauder.HO/!lJIlder.·
en inval in Friesland,
deed en een
eenen
Frieslatid, plond.:rden
plondèrden GtJfJSier!,wd,
Gaaster/alla,
en het Kwartier van Wester~;oo. De TFestfriezen, kort te
vooren door de Hol/anders te onder gebragt, waren daal
daarbij
bij
EiJl.:hllizers,
tegenwoordig jonder
tegenwoordig;
onder deeze bevonden zig look de Enkh/lizers,
die wreeder gehandeld hadden dan eenige anderen. Om die
ecnen inval in Westfriesland ,
te wreeken,
wreek en , deeden de Friezen ~enen
ihoopten alJerwege, en betaalden die van EnÁ"huizen
!lroopten
EnÁ'huizen dubbel
dulJbel
de geleedene
gcleedene fehade.
fchade. Naa dat zij dit leed ondergaan hadden,.
ontdekten zij, wie de Friezen daartoe hadden aangezet. Zij
aanf1:ookers
bedienden zig van Huurlingen, die de Huilen der aanl1:ookers
in brand fiaken.
ilaken. Eenigen
Ecnigen van dezclve
dezelve werdcn betrapt, en
el1
bekenden, wie hen gehuurd hadden.
hadden, Dit was oorzaak, dat
de Friezen een tweeden togt tegen de Ellkhuizers ondemamen, aldaar bijna 45 Huizen in brand f1:aken,
l1:aken, en met grooten buit te rug keerden. Enkhuizen,
Enlrhuizen, geduurende de twisten
Hoekfden en J(alJbeijaauwfc,~en,
IU3;;t
tusf.:hcn de Hoekfchen
tusf..:hcn
KalJbeljaaZlwfclzen, thans in m3tit
en aanzien merklijk geklommen, koos partij en verklaarde zig
Kabbeijaauwfc!ten. Het volk van Vrouw J /l C 0 Il A
voor de Kabbeljaauwfc!ten.
overviel, in
iu het Jaar 1426, op Idaarcll
klanren middag, met een
Scheepsvloot , de Stad.
Stad, deed, met groote wreedheid, me~r
Scheepsvloor,
dan
dall 100 van de aanzienlijkile
aanzienlijkf1:e burgers van de tafels opaann,
opHaDn.
en terflond,
dan dit bedrijf
terClond, in koelên
koelen bloedc,
bloede, onthoofden, dun
vergolden hunne medeburgers, kort daarna, nan anderen. Niet
alleen met deeze, maar ook met andere mmpen,
nuupen, werd deze
bezogt.
Stad, van tijd tot tijd, bezogt,
In den geweldigen Watelvloed, van het Jaar IS
IST5,
T5, lerdt
leedt
Enkhuizen, zo wel als gantseh
fl'llltmd, groQte [ellade~
okt
galltsch Holland,
fchade~ fli~t
alleen veele Huizen, maar ook de Dol
werken, een ~ede=lte
DoJwerken,
~ede:!Jte

der
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Gejèltiedenisfell.
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der Stadsvesten , werden daar door weggefpoeld. In het
Jaar 1537, leed E"khuizell
E/;khuizen zwaren overlast van de Gdder.
G~lder.
jèltcn. Hertog KAREL VAN GELDER had, in dat Jaar,
Jèhcn.
Jaar.
bemand,
vijf zwaare Schepen doen toerusten,
toerusten. frerk
fierk met volk bemand.
en meende daar .mede,
.medc, zig van deze Stad, bij verrasfing , meester te maaken. Doch de afloop van het water w:rs oorzaak,
dat de Ge/derfi:.'Jen
Gciderfi:!U!n de Haven niet l\Onden
konden bereiKen. Naa dat
hadden. begon
zij, een geruimen tijd, voor Anker geleegen hadden,
de wind zig te verhdfen,
hun, de Stad te verlaa·
verlwffen, en noodzaakte hUil,
f(erklijke
ten, en elders
eloers hun fortuin te beproeven. Wat de /(erklijke
G:.:1chi(!denisfen dezer Stad betreft; reeds in het
1558,
GdchiedenisCen
bet Jaar 155a,
warcn
waren 'er eenige Mannen, die beloonden eenigen fina"k
fina .. k te heb.
Rrfor1l1alie, en afkeerig te zijn van de Leerftel.
b.:n voor de Rfformatie,
C0R
R NEL I S K
K 00
0 0 LL T U
UY
YN
Room/de Kerke. Co
N was
lingen der Roomfde
wel kc in dat Jaar niet fchroomden, 'er zig open.
een van hun, welke
die~ zelfden tijd, begon Heer
lij
t~gel1 te verzetten. Omtrent die::!
lijkk t~gen
J A t'l.
t'l, P:lltOOr aldaar, zig insgelijks
illsgelijks tegen de Roomschgezinden
aan
re kanten.
kanten, Toen deze, voor den Geestelijken Regtbank , ce
te
flan te
Utredt
werd, nam Burgemeester
Burgemeellter JAN Dl!:
D t GR
~ OOT
Utrec,'tt gedJgvaard
getbgvaard '.verd,
OOT
hem onder zijn befcherminge. Met meerder kragt, nogthans ,
'[ Jaar 1566,
weid de Leere
Leefe dt.:!
Ju Hervorming aldaar doorgezet, in 't
dOOl' Heer LEE U
UW
duor
W l!:,
t,;, voorheen
voorheoo Kapellaan van SI. Gommers
Kapel, die onderîteund werd door .iNDRIES
.iNDRIES DIRKSZOON,
DIRKSZOON,
vall ('ajlricom.
H&orn gedagvaard, verfcht!en
verfcheen alddar.
vaIl
Ca/1ricom. Deeze te H~orn
Doch terwijl de Deken bezig """as,
.. as. om zijn Proces op te maamaa·
ken, wisten eeliige Enkhuizers •, die hem zeer beminden, hem
(Ult de Gev:11lgenis
Gev~ngenis te verlosfen. Zeden hiehJt
hieldt hij zig. ecnigcn
,Uit
e.::nigen
tijà fchuil;
Cchuil; doch kwam, in het Jaar 1567, weder openlij/{ te
Er;k'zuizen,
eertle Gereformeerde Predi.
Erik 'tuizen , en werd aldaar als de eert1e
kant
Hervormden. die zig binnen die
kallt beroepen. Het aantal van Hervormden,
Stad bevonden, verzuimde ook geene gelegenheden,
gel~genheden, om, daar
bêt moogli'k was, den viland
vil~nd afbreuk te doen. Verfc:Jeiden
Verfc:leiden
h::t
aanfla2,tll
Vrienden, gefmeed, om
aanfla2.t:1l war:
w~r: 11, door Oranje en zijne Vrienden.
zjg van èeeze Stad meester te maaken,
zig
mnaken. die ailen \>'rugteloos
\l'rugteloos af·
bet Jaar 1572,
liepen. Maar na dat het den Watergeuzen, in het
gdula was,
B,'iel
bemagligen, floeg
Doeg Enkh!!izen,
Enkhuizen, koft
,dutlt
was. ,~ell
(~en B.
'iel te bemagrigen,
kOr[
daarna, mede !>m,
pooi:ingen te
Ie werk
PlO, nictk;:;enfl:aande
nictt,',:;enltaande ALVA alle pooginp!n
fietJe,
blijven, Niet zonder
SLad verzekerd te blijven.
Helde. om van die S,ad
groot
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groot gevaar,
gevaar. overwonnen zij den Admiraal BOS H U I ;>!,E
Z,E N;
de zwaarfte
zwaarfie !lukken
(lukken gefchut, van zijTje
zijTJe Schepen, plantten zij
op hunne Wallen. Eer dit gebeurde, deedt A L vV A, hier
bier en
ell te
Amflelda1n,
AmfteiJam, zijne Vloot uitrusten,
uitrusten. onder voorgeeven
voorge~ven van
bren geil Doch
meerder volk in de laatstgemelde Stad te willen brengen
zij, met welke Oranje binnen Enkhuizen verfiand hield, waren op hunne hoede. Kapitein sc HUl L Ll N B l' R G,
G. het brood,
brooJ,
welk hij, voor zijn.
zijn Schip, hadt doen bakken, willC:l'de
willo::pde aan
boord laaten brengen,
Bakbrengen. zonder het te betaaIen
betaaien , weigerde de
dl' TIakker het te laaten volgen. De Kapitein barst daarop .in
fcbeld,in [cbeldyol van fchelmen m
woorden uit: 't Steekt (zeide hij) hier vol
g~uzm;
gtuun; doch
Joch gij allen
alkn zult het duurder bet~(lltm.
bet~alm. dan die
Vtln
Rotterilllf11. De Bakker daarop zeggende, dat hij
nij hoopte,
van Rotter""f11.
dat God d... larin voorzien zou, zwoer sc
SC H U I L i'.
ii. N B U 1\
R G
daarop, dat het hun niet beter gaan
gaon 2jou.
ZjOtl.
Eenige Burgers, dit
dir hoorende , vatteden kwaad vermoeden
op; de een hit!1:e
hittl:e den anderen aan, om geene .Spa{mjèhe
,Spacmjèhe bezet
ting in te neemcn. Kort daarna komt Hopman QfiikAeI,
QJlikAeI, met
Spaanfche Soldaten, voor de Poort, onder voorgeeven, dezeldezclve naar de Schepen te willen geleiden. De Burgerwac.!t
Burgerwac!t aan de
Poon,
Burg~meesters zeiden>
zeiden,
Poort, weigerde hem den doonogr.
doortogr. De BurgQmeesters
monlleren, en dan Scheep te
h.;t was maar om het volk te mon!1:erell,
ST 0 U TIN G, een oud llur.
Burdoen gaan. Zekere REI N IER STa
~er J voegde hun toe •, dat
da~ het een en ander wel buiten
buhen de POOft
POOrt
r;er.
kon gelèhieden.
gelèhieden, Men graauwde hem toe,
toe J dat Burgemeesters,
Burgemeesters.
wien de Regeering van de Stad was toevertrouwd, het zo beCnoeren, of men zou hem in
iJl
voolen hadden; hij zou den bek fnoeren,
naame co R N F.I!. LIS PIt·
" gat fmijtèn. Een ander, met lIaalDe
PltTI!.
1: TL UT z. daarbij llaande,
T F. RSZ. RI
R I .i
tbanGe, zeide daarop; was het
Durgemeesteren bevolen,
,llond het
bevolen. de Staa te regeeren,
regeeren. dan .frond
ook aan hen, dit wel te doen; maar Bezetting inteneemen.
inteneemen,
Burgerije, en die zou het niet lijden. Nog meer
!lond
nood aan de 1.!urgerije.
andere Burgers,
koomende,, voerden de zelfde
Burgers. daar op toe kaamende
JUkhCU
mannelijke taal. De.
De llurgemeesters,
nurgemeesters, ziende dat het
her niet lukhcu
wilde. bevolen hem,
hem. zig
zjg !lil
fiil te houden; men zou de Bez~tting
Bez~ttiog
buiten houden. Oaags
/laags daarnan
daaraan kwam de Admiraal BOS H
II U I.
Z. EN.
EN •. met zijn HelIebllrdiers.
;t
Hellebardiers • binnen de Stad.
Q
Q UI"
u lIL KK .i
EL,
L, fteunende
fieunende op hltt
b;t gezag van den Admiraal, deed
.;e-
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eene tweede pooging, om binnen te koomcl1;
koomcn; doch te vergeefsch. Toen flDeg
f10eg de Magiaraat
Magi!lraat een anderen weg in; z:j deed
een goed getal foldaren,
foldaten, gewapend, hij
bij kleine hoopen hinbinnen fluipen, onder fchijn van leeftogt
nt>ll
leeftagt te koopen. Eenigo!
Eenig~ VrouVrou_
wen liet lllen.
men. onder haare huiken, het geweer brengen in het
Huis van den Kapitein; bij tromlhg
rromflag deedt deeze
decle hierop uitroepen, dat. allen. dit!
die onder hem b.:fcheiden
b~[cht!iden waren, zig voor zijne wooning hadden
wa~ een donderfhg in
h:ldden tc
re vervoegen. Dit wa,
de ooren der Bnrgerife,
lche
Draks bij een kwam, en met (;cbe
Burgeri:e, die l1raks
zonderlinge ,lapperheid,
l1apperheid, zo wel Q u I K K I!t L als de zijnen, ter
Poofle uÏt,lreef.
ult,lreef. Straks vliegen zij, met de zélfde
Poone
zelfde drift, naar
den l\dmir;\al,
adlen hem ollder
TImt\dmiraal, en !l<:llen
onder de bewaaring van de finrgCl'\\"agt
gCrI\"agt op het Stadhuis;
Stndhuis; haaien
haaIen voorts
voortS het Gelèhm van zijn
Scl:ip, en planten het
hlt op de Wallen, en in de Stad. Op dien
zelfden
zelCden tijd kwam het Veerfchip van dmfleldml1,
/lmfteltlam, gdaaden
gelaaden !liet
lli<:t 55
tonnen.
Musketteu,, voor de
tonnen Buskruid
Bu~kruid,, cu eenitie honderden MusketteIl
Vloot; de Burgerije maakte zig meester van deezen voorraad
ne vermaarde PI RF. TER LU
L U rI T JE
van Krijg,bchoefttn_
Krijg'bchoefttn.
])e
Il u IS
r: 1: N sS b~loorJe
b(!loofJe den bijfrand
bijftand van Oranje, toonde
n
I S 1:
hun een IJnef
JJn;:f van den Prins, en deed, door zijnen
zi jucn mDed
nlû~d een
L 0 0 denva:\ïts
denv:I.\i'ts geSchip vol foklaaten. door P A U LUS V t\A N La
bragt, van de Stad
St~d afwij:,cll.
afwij:,ell. Op clceze
deeze wijl.e
wijze mislukt':l1
misluktc:lI aile
alle
ge1ield, om de Spfmde lbten,
Ibten, door de 13urgemeesters
Burgemeesters te werk gelield,
Spil""
jaaràs binnen de Stad te brengen. AII~en
AlJ~en gèlukte
gelukte het
bet hun,
jt10rds
veele ROOlmchgezimlen
Room~chgezindell op hunne zijde te tre
uel,l, ken, zo dat zij
zelfs naderhand V00r
vrel!zen.
vvor een blocdbdd begonnen te vre~zen.
Tot gelnk
thuns veele vlugl.:lingen
vlugl~lingen bingeluk der Bnrgerije, kwamen lhans
nen; en hier door wereen
werden de wclmeencn,len
wclmcenethlen zodanig verfterla,
verfterkr,
dat, onder de Roomschgezinden, de [drik
fduik den moed deed
verflaal1wen.
onoer deeze, ze fs veele
verflaanwen. De welmeenenden , en oncier
Roomschgezinden,
Gefchut af,
Roomschgezindcn, dwongen nu de M~2;iHraat
iVhQ;itlraar het GeCchut
plantten een Oranjc-f/{/flilde/
Oranjc-FtJrllltle! op
up den TonTen
Tonren , en lieten
lieren dezel.
dezelve
Ve ook van de Stadsmuurel1
Stadsmuuren w:,~aiien.
w:,~nijell.
PI E
E TER
T F. R ~ U
U I S KEN
KEN S
Nam 350 Su'delingen
Stedelingen in bezolding,
bewlding, zond een brief aall
aalJ. den
Graave vv A N nE R lil
M J\ R K.
J{. en verzogt, daar bij. om
0111 befcherming en meerder bt·=etril!g
bt';:etril!g A~ll
m;'Jg
A~n ziin verzoek
vt:rzoek werd fpoedi;;
vold:l&:l.
volda~a. Ternond
Terflond (1 'awp worl1éll
wordel' ni',U\\
l1i'~U\\ e Bnl1't:tnees:ers
Bmgclnces:ers aan~elldd, die den Kueü1g
~elleld,
KUI:;ng Yal<
Yal' SpcmJe
SptmJe en d~n Pri!lü:
PrilllÏ;! v,;n
V~:ll Orlll!OrQ/!j~,
jl?,
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j~.
je. als zijnen Stadhouder en de Stad den Eed deden. tegelt
tegen

de~ Hertog van .Alva
den
A/va en zijnen aanhang; als mede,
mede. tegen deA
den
tienden penning en de Inquifitie.
Inquifide. Door het voorgevallene
yoorgevallene bin.
binnen Enkhuizen, en door de veranderingen, welke. kort daar
Ila,
na, ook in andere Steden plaats hadden, werà ondenusfchen
.A
A L V.à gantsc:h
gantsah en 111
al te leur gefield
geneld in zijn oogmerk.
oogmerk, om wederom meester te worden van den Brie!. Niet te onregt
mogen wij hier bij aanmerken, dat het omllaan
omfiaan van de Steden
Enkhuizen cn
en PUsjingen
J/lisjingen,, zo wel als de bemagtiging van den
Brie!, moet gehouden worden voor een der Gwndflagen
Brief,
Grondilagen der
Netler/antlfche Vrijheid. De Roomschgezinde MEE R B EEK,
NetJerlantJfche
fchoon niet gewoon dan met bitterheid te fchrijvell,
fchrijven, fpreekt,
fpreekt"
echter.
echter, met meer gematigtheid vall
vau Enkhuizen, dan van Plis.
Plisfingen. "Geduurende dit rumoer in ZeeltmtJ
jingen.
Zeeümd (zegt hij) had" éen ook wat te vooren de Holland,rs
Hollanders in eenige plaatfen ,
"st den Koning de rug gclleerd,
gekeerd, en waren den Prins van Orantoegevallen, na dat den Briel was inge.
inge_
" je en zijnen aanhang toegevallen.
,t,. noomen.
noomeu. Voor 't eerst volgden die van Enkhuizen, alleen
.,
" om
0111 een klein gefchil tegen den Kapitein Admiraal BOS!i
BOS H UIu l~
" ZEN, die met eenige van zijne Oorlogfchepen in de Haven
Enkhuizen gekomen was, om die Schepen te vermaaken.
vermaaken»
" van Etlkhuizen
"'. te voorzien en te viél:alieeren; maar eenige hadden
flurbadden de Bur"gerij wiis
wijs gemaakt.
gemaakt, dat 'er allengskens foldaaten in de
., Schepen kwamen, om
tC beter te bedwingen; daarom
OJU de Stad te
" fielden zij zig in de Wapenen, dreven de foldaaten de Stad
" uit. niet gedood, zo die van Plisjingen
f7isjingen deden, maar veel
" heufcher.
heufcher, neemende
neemelJde BOS H U I ZEN gevangen, en andere De" velhebbers meer. De Kerken en Kloosters werden berooft,
" de Priesters en Monniken en Religieufcll
..
Religieufell verjaagd, en het
" Calvinist geloove daarin geplant."
Na dat Zutphen.
Zutphen, door Don FR E D RIK,
R r K, bemagrigd
bemagtigd en uitgemoord WilS,
K'lmpen zig op genade had overgegeeven.
was, en K/lmpen
overgegeeven •
deed -ie nieuwe Gouverneur dier St:ld,
Stad, Joor een Burger
Bm'ger van
Kampen. aan die van Enltlzuize1/,
Kampen,
EnJ./luize1l, 's Konings genade aanbieaanbitden;
den ; doch zij wierpt:lJ
wierpt:n den brenger in de Gevllngenis.
Gevangenis. Die van
Kampen fchreeven
rcn tweedel1laale
alfchrceven da'lrop, tcn
tweedemaale,, dat de Brief sIleen uit goede nabuurfchap gefchreeven was; dat de
d~ brenger
eell
een eerlijk Man,
Man I en van den
dell inhoud onbewuit
onbewl.lit wai.
was. WesJ.lal.
Wesnal-
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ven zij verzogten
verzagten ,• hem los te laaten. Zij deeden
deed en dit, na hem
eerst, met den Brief op de borst, door den Deul,
Beul, tOt
tOt:nl1l
ann de
Galg te hebben doen geleiden.
1,1
In het Jaar 1591,
Ij91. is deeze Stad meer dan de helft vergrOOt;
vergroot;
alle de Zomkeeten, naar den kallt
kant van HBOrn fraanqe,
fiaanqe, werden
binnen de Wallen getrokken. In het Jaar 1672, befpeurde men
binnen ElZkhu;zen
S~en ,
Enkhuizen minder bewe€ging,
beweeging, dan in andere Steden,
om den Prins van Oranje tot de Stadhouderlijke waardigheid
verhceven te zien. Alle de Ingezeetenen, zo Mans als
aIs VrouVrou.
verheeven
wen, gedroegen zig dapper, be even de naauwkeurig agt, wat
werkten zij onder hunue Compagelders omging. Dagelijks weiktell
nien, en herllelden
her1litlden al het gebrekkige; door de vlugtelingen uit
Gelderland en Overijsfel werden zij hierin kragtdadig onderE,lkhuizen, in het
fieund.
neund. Eene zwaare fchade leden die van Enkhuizen,
Jaar 17°3, door het verbranden van hunne Haringbuizen, door
de Fral1fchelZ;
Franfchen; na dat de zogenaamde lluize
Buize - Convooijers, (zegeHreeden
kere gewapende Vaartuigen,) tegen dezelve dapper geitreeden
hadden, werden, bij die gelegenheid, meer dan 100 Buizen,
/:luizen, bij
Hit/and,
I-litland, door de vlammen verteerd.
Ook heeft de Zandplaat, die voor de Stad legt, aan haaren
welvaart geen klein nadeel toegebragt. Men is wel bedagt geweest, dit onhei~ te verminderen, door de werking van een
nieuw uitgevonden
uitgevoJlden Water-Zandmolen;
Water - Zandmolen ; doch te vergeefsch. Dit
groote werktuig, 't welk op twee brede Vlotfchepen rustte, en
door 8 of 10 paarden werd omgetrokken, hoe zwaar van kettiugwerk ook vocrzien,
voorzien, en overal met vast ijzerwerk beflagen,
WäS
niet beiland tegen het uirmaalen
was echter !liet
uitmaaien van het Zand. Zo
dat het telkens onklaar werd, en de uitvinders,
uitvinders. naa 'er veele
heuben, genoodzaakt wa.
duizenden aan te koste gelegd te hebben,
l'en,
ren, den arbeid te flaaken. Na langen arbeid ondervonden
zij,
uitgei11alene koll,en,
zij. dat èe uitgemalene
kolken, door den flroom,
f1room, telkens met
zand gevuld werden. Het
I-let zou dus een eeuwigduurend
eenwigduurend vrugre loos werk geweest zijn, daarmede
da;lrmede te volharden.
teloas
Kerkli}ke Gefchiedenisfen a!l1gaat;
a.mgaat; in de JaaWat verder de Kerkli,ike
ren 1618 en 1619 hield deele
d~ele Stad de zijde van AmfleldtJJlI
Amflelrlal1l
en van alldere
andere Steden, die zig tegen de RemonHrantcn,
RemonHranten. en
dus voor de Sijnode
Sijnoàe verklGurden.
verkl~arden. Aan de ol'lusten,
Ot'fllsten, in Hol.
/Jol.
{(md
"de e.;:f,;hllli.!ll
tlJsfchcn àe
cie Cor:COC·
lrmd el) èlders
t:lders gercezen,
gercezen) door ·de
~er.;hlll~n llIsfchen
e(J·
c(J·
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hade deeze Stad rijklijk
rijkIijk hau
haar aancejaanm en de Yoetiaanen,
Poet;aanen, hath
deel. Reeds in het midden van het Jaar 1675, was aldaar
onlUaan. over het beroepen van een Predi·
Predi'
merkelijke moeite ont!laan,
boûden dtln
d~n Kerkenraad
kant. Eenige Leden <ier
<ler Gemeente bouden
aan. waarbij zij bpgeerden.
bpgeerden, dat niemand
verzoekfchrife aan,
een verzoekfchrift
afkeerig was van de nieuwigheden,
beroepen werd, dan die llfkeerig
iommigen gedreeven werden. Maar de Wetwelke thans door fommigen
die zeer euvel op; ook
houderfehap en Kerkenraad namen dit
werden de tekenaars van dat Request fcherpelijk
fcherpeli]k befiraft.
beUraft. Me,
lVIe.
een verzoekfchrift,
verzoekfchri[t, vervoegden zig deeze hierop bij den Stadhouder, die de Regeering
llegeering en Kerkenra,a!
Kerkenra1d vermaande,
wrmaande, aan heJ
verwek der Requestrantcn
Requestranten te voldoen. Dit bragt te wege, dat
geeue verdere gevolgen had.
de zaak aldaar geene
Jaare 1747, ging al.
De groote Staatsomwenteling, in den laare
daar zonder merkelijke beweeging door. Met het affch~ffen der
Pagtèriien,
'cr wel eellige
eenige beweeging; doch deeze
Pagterijen. ontHond 'er
buitenf[1l 00righeden
oorigheden verzeld.
ging met geene buitenlf
Zie n R A N D T en CE
eEN
N TEN, HiJlorie
Hiflorie van
yan
Enkhuizen, en verder de meeste NederlandEnkhuIzen.
NederkmrJ[che
fche Gelchiedfchrijvers.

EN
HUTJ Z ''. N, (W I L L r;
0 0 N) BurgemeesE N !{f{ HU
L M PI 1(
H TER SZ 00
Jnarts66 kwam de Heer van B
ter van Hoon. 111
In het JnarIs66
n ~JU!Il DER 0DE, verzel,j
verzel·j van zijne Gemalin, twee Zusters van den Prins
van Oranje en verfcheiden
verfcheidell Edelen, te Hoorn, om, ware
De Wethouders al.
het mogeli.ik, aanhang te maaken.
onthaalde hij meenigmaal in zijne Herberg,
Herberg. daar het
daar onth~alde
nve Ie Gueux! onder het drinken vaR een glas
geroep, Five
wi·n. meer dan eens gehoord werd.
wi'n,
Den Burgemeester
w rL L E M P IET E /l11 S zoo N ENK H U I ZEN, die een weinig
balf tegen zijnen wil,
wiJ_
befchonken was. hing hij. half met, half
een geuzen penning om den hals; waarmede deeze naderhand,
nugteren zIjnde,
zIjnde. niet weinig verlegen was, en in de daad.
nugterell
vall
niet zonder reden: want, na de komst van A L V A, die van
geen verfchooning wist, kOite hem dit fpel het meeste deel
zijner middelen.

VEL
Kronijk Ytm
Vfm Hoorn,
Hoorn.
V In IJUUS,
5, Krordj1e

x!!

bI. 298.
bi.
Elf.
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EN
NO
ENNO

DJ!

III, Graaf
lIl,
C,."af van Oost/ries/anl.

EN
geweest.
EN N o. Vier Graaven van Oost.Friesland zijn 'er geweest,
voerden. en onder hen eenigen, welke den
die deezen naam voerden,
in'
Staat der Nederlanden, nu en dan, in groote moeilijkheden inwikkelden. Wij zullen hier alle n gewag maak
en van EJl. IJ N 0
maaken
DEN II I, die, inhet}aar16oz,
in het Jaar 1602, zijnen Vader EDZARD,
E D Z AR D, in
DEl'rIlI,die,
het heviglle
hevigfte der twisten, tusfchen de Oost-Fn'ezen
Oost-Friezen en EmbEmb·
iers,
1'1' 0 gaf voor. zig met de Embders
Iers, opvolgde. EN
E NNO
Embtlers gaarne te willen verzoenen, indien zij fh:gts
fi~gts zig vernederden, en,
(en
einde, eene bezending aan hem deeden. Dit gefchied.
gefchiedfen dien einde.
wer·
den op aanraaden van de Staaten. Maar de afgezondenen werontvallgen , dat zij, op bevel van
den door EN NO zo trotsch ontval.gen
Hollan" 'er kennis van
de Stad, te rug keerden , en in Ho/kind
Generaal zonden hierop bevel aan Graave
gaven. De Staalen Generaa/
It MLO DE WY 11..
K, om zeshonderd man in de Voorftad
Voorflad
WIL L K
van Embden te leggen. E NNO, dit ziende, deedt den voor.
flag,J om eenen Landdag uittefchrijvell, om op denzelven alle
flag
de bezwaaren uit den weg te ruimen. Ook dit zou men heb'
hebben toegell:aan.
NO niet eenige vtJordeevûordeeNNO
toegellaan. Maar zo dra hadt EEN
Keiurlijke Hof omvangen,
ontvangen, of hij veranveran·
lige berichten van het Keizerlijke
AUgU5tuS kwam
derde wederom: Dlet
met het einde van de Maand Augulilus
verre, dat EI!. NNO, op eenen Landda~, binnen
men echter zo verre.
Embden, eerst met den Adel, en daarna met de Stad, tot een
verdrag kwam. De kleine Steden, die wel de grootfte
groodleredentot
reden tOt
klagen hadden, wist men met goede woorden te paaijen. Op
Voorwaarden , werd Graaf BE NNO, in de Maand
de beraamde Voorwaarden.
November dei gemelden Jaars,
oogetJblik
Jaars t gehuldigd. Dit oogenblik
che en hij
teil uitvoer te
.he
bij te hebben afgewagt, om zijn plan ten
Want, nog in dat zelfde Jaar.
Jaar, deed hij e::nige frap'
flapbrengen. Want.
pen, die hem van fiinkfchen
flinkfchen handel, ten opzigte van de Stad
Etnbden, verdagt maakten. Met zijne toet1:emming,
EtnlJden,
toe(1:emming, was zijn
:Broeder cC tiu RIS TOF F E t.{. getreed en in dienst van den Aards.
TU
LBE RT
U s. Een jonger Broeder.
Broeder, JAN genaamd, had
hertog A LH
Godsdienst omhelsd. Naa bet ondla~ , wegens
wegeni
den Roomfchen GQdsdienst
bekoomen, gaf hem
bloedverwantfchap, van den Paus te hebben bekoomen.
lI: NNO zijne Dogter ter Vrouwe. Verfcheiden Officieren van
lt
'Den Raad van Emb.
bij in zijnen dienst. "Den
den Aartshertog
AartsÏlertog nam hij
"en
Den verboodt hij alle
aUe onderhan :tetingen
ieiingen met de Algemeene Staalen.
SIsalen.
lIij lUati~de
zi, dus aall,
aan, eeu irOQte.r (eza"
ie.3~, dan hem toe.
Jlij
mati~de zii
k W3111.
kwaw.

ENNO DJ!
D~ m,
Hl, eroaf
erf/tlf vtm
Mn Oostfries/4nJ.
Oostfriesl4nJ.

g2$
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kwam. Narden,
Norden , daar hij nog niet gehuldigd was. werd, door
Krijgsvolk, gedwongen Wt l1et
het bemalen
betaaIen van eene zwaare geldwevlugt tot de Algemeene
boete. Nogthans nam Embdm de toevlugt
toezonStaaten , die de Stad vier Vaandels Friefche knegten toezon.
del'l,
dedt:n bezetten.
deN, en, in het Jaar 1602, den Eem/lroom, ded:::n
over~aan der
EN NO verfchanl1:e zig na bij de Stad. Na het overgaan
Graavc, zonden de Sraaten
Staaten WAR NAR DUB 0 IS, met
Stad Graave,
twaalf Vaandelen.
Vaandelen, naar O(Jstfries/fmd;
Q(Jstfrieskmd; nog vóór het einde van
de Mannd November, ontweldigde hij EN N 0 alle zijne
Schansfen. EN NO, hierop naar Duitschlnnd
DuilJchlflnd vertrokken, fiel·
l1etde alle de Duitfche
Duitfohe Hoven in rep en loere;
roere; hij beklaagde zig
ten hoogl1:en
boogl1:en over de Heerschzucht der Algemeene Staaten ;
eene
doch het pntbrak deeze aan geene middelen, om. door eenc
Nfchriftelijke verdediging, zig van dien blaam te zuiveren. E N.
NO in Duitsdlrmd
Duitsdlfmd zijn oogmerk niet kunnelide bereiken,
kwam, in de Lente van het Jaar 1603, in den Haag, waar.
heen die van Embden insgelijks hunne Gemagtigden zondeu.
De Algemeene Staaten hoorden de wcderzijdfche
wederzijdfche kl ag ten , en
deeden eelle
beeene llitfpraak,
l1itfpraak, bij welke de Embdentlars
Embdenaars meer be.
voorregt en beveil igd werden, dan te voeren. Van wederzij.
de berustte men in de uitfpraak. Doch BJ! NNO was niet in
In
Graaffchap te rug gekeerd, of hij weigerde, het verdrag
zijn GraafLhap
Srenden van
te bekragtigen. De Raad van Embden, en de Stenden
Oostfrieslond, weigerden het hierom insgelijks. EN
Oastfries/and,
E ])l N 0 gat
voor,
Yoor, dar
dat de uirfpraak
uitfpraak der Sraaten
Staaten fireed met die van den
Keizer; dat zij onbevoegd waren, verlof te geeven tot het
verfierken
Srad Embden.
verl1:erken der Stad
Embden, over welke den Keizer en het
webehoorde.
Hier door werden de Staa
Rijk de oppermagt toebehoorde.
[en
ikkeld met Keizer R UD
ten in ongelegenheden gew
gewikkeld
u DOL
OLF;
F; die,
die.
echter, met goede woorden en gefchenken aan zijne Afgezanteil,
re vreden fiellen. Doch de haat tusfchen de Stad
ten, zig liet te
( die door de hulp der Staaten'beveiligd
Staaten"beveiligd was) en tusfchen den Graaf,
on'rfiooken. De
werd daardoor niet verminderd, maar veel meer on'cfiookell.
Staaten ondenusfchen
ondertusfchen wisten
wisren den Graaf in bedwang te
re houden;
.....
welKe
elKe hij evenwel minder ontzag, dan te vooren •, nadat, in het
Jaar 1606, SPI NOL A Linge" had bemagtigd.
bemllgtigd. In de Maand
Jaar. werd, ten overl1:aan
overfiaan van den Engel.
November vlm dat Jaar,
{chen
[chen Gezan
Gezantt W
w 1)1
1 )l D W 0 0 D en
cn dien der AI~emeene
Al~emeene Staaten
Staaten,•
wederom een verdra~ ~enooteD.
~efiooteD.
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lIl, Graaf
Ct'ant "nn
van Oostfriesland.

In den Zomer van het volgende Jaar 1607, ontllond
binnen Emhden een geweldig oproer, veroorzaakt, zo het
fcheen, door de tijding van het aanhouden van eene aanzienilJ Spanje, onder voorwendliJke EmMer Koopvaardijvloot, iu
Embden te naauw
mlll.UW met de Swaten
zei dat die van Embdtn
zeI
Staaten verbonden,
teg€!O den Graaf, van wien zij, evenwel,
en oproerig waren tegen
de Zeebrieven ~enomen haddel'l.
Geduurende de beroerte
baddel'l. Geduurellde
dit deedt veelen denken dat
vertoonde zig EN NNO0 in de Stad; dil
bij zelve het oproer hadt gdl:ookt,
hij
gè11ookt, om, even als zjjn Vader
troebel water te vis!chen.
vis!èhen. Zijne Broeders,
Broeders.
gedaan had, in truebel
eH RIS TOF FEL en JAN, lagen te Lingen in bezetting; dit
vermeerderde den angst der Algerneene
ou.:.
Algemeene Staaten. Om verder ou:.
heil voortekomen , zouden de\:ze, in allerijl , 2000 man, uit
Friesland,
Frieslnnd, naar Émbden,
Embden, die in de Voorfl:eden
Voorfieden gelegerd werd~n.
zij,, aan Graave EN
ENNO,
d2n.
In de maand Junij gaven
gav,en zij
N 0,
fChriftelijk
fchriftelijl, kennis, Me
hóe zij zig verpligt vonden, de befcherming
der Stad en de nakoming der geOootene verdragGn
verdragiln op zig te neemen.
zelldl:n van Gezanten, die biJDit hadt geen ander gevolg, dan het zend\:n
liet vuur
vuu\' van oneenigheiJ fmeulde tot
kans niets verrigtten. tiet
in het Jaar 1609,
]609, en borst toen weder heviger uit
uitdan
te vooriante
ren. De Graaf had, in de maand September V.ln
v,m dat Jaar,
Jaar.
eenen Landdag befchreeven
be[chreeven te Aurik, eene beOootene
beOoorene Stad.
Stad ,
~enen
en waarin hij een Kasteel had. De Embrlenaflrs
Embdenaars oordeèfden
die te firijden met hunnt;
hunm: voorregteu, dewijl de Srenden
Stenden van
dit
plaarzen mogeen
Oost - Friesland nier
niet dan in opene plaatzen
mogten be[chreebefchreeL S werd, met een
ven worden. Hopman HEli. MAN WE SS I'.E Ls
deel Krijgsvolk, naar Aurik gezonden, om de aan geleide bij.
eenk'Jl1l"r
aooren. In de Stad wierde
wierdt hij handgemeen met
te Hooren.
eenl:Olmt tC
's -Graaven Süld"aten,
Sbld"aten, die wel haast verdreevell
verdreeven werden.
Het Slot
Slor werd vervolgens geplonderd ,) en eenigen gevan!',l'!n
vanh~n genoomen.
De Raad van Embden, zo wel
wél als de
A:gdneene Staaten , keurden dit bedrijf ten hoogt1ell
hoogt1en af. De geA:g\:meene
vangenen werden geOaakt) de geplonderde goederen te rug gegeeven \:11
\:n IV
\V E:'
E, S i: L S in bewaaring gefield.
Zo van 's
'5 Graageevel1
ven zijde, als van wegen de Stad, kwamen wederom Afge'$ Hflge,
Htlge, met den aanvang van het Jaar 1610.
r6 ro.
vaardigd~n in 's
onderhandelingen liepen ehans
Alle de ollderhandelingen
thans vrugteloos af. Maar iet
(ge
bet volgende Jaar, zondea de Algemeene Staatell zeven A
A!ge
vaar
Vólar
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lIl, G1'Iulf
eraaf van Oos/friesland.
Öostfrieslantl.
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vaardigden naar Oos/fries
Dos/fries land, welke, op den 20 van de maand
161 I
I,, te Oosterhuizen een verdrag ilooten,
toellelll.
Maij r6J
Houten, met toel1:elll.
dac alle
aHe de
ming der twistende partijen. Thans vleide men ziJ,
zi s , dar
ru~t W.1S
W.lS van
onlusten een einde genomen hadllen. Maar de ruh
konen
korten duur. Niet even hoog liepen, van tijd tot tijd, de ge.
fchillen. Zelfs werden de Staaten
Smaten d ,ar mede nie: gem.Jeid,
gen1,Jcid, toc
toe
fchillcn.
Jaare 1618,
Ueegen,• d:.lr
d:H di..:
c!i~ van
dat zij, in den laare
)618, tot die hoogte !teegen
E;nbdcl1 den
d~ll Glaaf
G raaf in hegtenis
hegtellis namcn.
namen. De Algemeene Sma.
Sraa.
E;nbdcll
ten, nu wederom als MIddelaars ingeroepen, deed~n
deedt:n E
E 1\
l\ N
N 0
terflond ontHaan.
omilaall. Het liep, echter, aan tot in dtm
den '1
7om::r
terilond
om~r van
het Jaar 1622, eer zij een nieuw vr:rJra,;
vcdra,; konden b ·wl-rkel.
Naderh;md
onderhouding
Naderhand hielden zij een waakend oo~ op de onderhoudillg
van het zelve, door de Bezetting, zo die in Embdl'n als hl
Ïll
Lieroord gelegd was.
\vas. Na I'et
het eindigen van het Bel1:<1nd
llelhnd ;l1et
;11et
Spanje, zogt EN NO
onzijdi s
SpanJe.
N 0 zijn perfoon en Graaflèhap als onzijdiii
te doen aanmerken. Van de zijde des Konings, werd hem dit.
eerlang, toege!laan,
toegeflaan , op voorwaarde, dat hij zorge zou dragen,
dragen.
dat Lfcroord
Lieroord Val'!
van Scaatrche
w~rd. Maar al·
alStaat[che bezetting ontheven
onthéven wèrd.
le zijne poogi
poogirgen
Ie
r gen,, ten dien einde aangewend, waren vrugte'
vrugte o
Seaaten verzagten
loos. De Staaten
verzogten hem, de Vesting nog eenigen tijd
in hunne magt te mogen houden, en dèeden
d~eden inmiddels dd vervallene werken herilelleu.
herflellen. Op raad van Prinfe
Prin[e 11 A U RR J T S ,•
werd hem, in 't vervolg, de onzijdigheid tücgei1aa~l.
wegellaa:l. Ver_
flellen op EN N
mits men geen het minlle
mill!l:e vertrouwen kon !tellen
N (),
]iet
onwillens, toe, den inval van den Graave v A
AN
N
liet men, als onwillenli,
MAN
IJ, in Oostfriesland.
N 0 werd hier door wel
MAN S VEL
VEL 11,
Oostfriesland. EN
E NNO
e~lJigzins
e~njgzins in bedwang gehouden; doch hij leefde n~eds
i1~eds onvreJig
Embdenaars. tot zijnen
zijll"n dood toe, welke voorviel, op
met de Embdenaars,
Ij.
zijn Slot te Lieroord , den 19 Augustus 162
,625,
ENNO LODEWYK,
LODE WYK, Gr:1'lf
vun Oos/friesland,
ENNo
Gr:uf van
Oostfries/alld, Zoon van
ILI, hier bovell
en Kleinzoon van EN
EN NO 11DEN
EN lil,
gebooren in 't Jaar 1631, en volgde zij_
vermeld. Hij werd geboorcn
nen Vader op, toen hij nog naauwli, ks 10 Jaaren oud was.
Een Jaar te vcoren,
tusrchen Graaf I LR 1 eH
Cl! en Prins
vGoren, was, tus[chen
FREDRIK
HENDRIK
een Hnwelijks-ver!1ond
FR
EO RIK HEN
D RIK van Oranje,
OranJe, ecn
Huwelijks. veroond
gellooten, voor des
deszelfs
E IV
WY
YK
K cn
en H
HENzelfs Zoon EN NOL
NOL 0 DD E
E NgeHooten,
l!.I.ET TA CAT
H.Á lUl.. A, Dogter van den PIins, en, in den
ltl.ETTA
CATH.ÁIUI"A,
IJ L
L R rI C
CII,
IJ,

X
X 4~

llaag.
H.~ag,

ad
'2"

ENS, ENS, (JOHANNES)
ENNO LODEWYK, ENS.

HOllg,
Huw~.
Hoog, lIJet
lllet een prachtigen maaltijd gevierd. Doch het Huwelijk had geenen voortgang. Graaf E NNO L
L0 0EW
WY
YK
K trouw.
de, in het Jaar 1656, te Aurile,
Aurik, met ]USTIltA
]USTIl'rA SOPHIA.
SOPHIA,
gebooren Gravinne van Barbij en Mechlingen; en de Prinfes
MEN
NE N RI
Rl ET TA, voorgeevende, geenen zin in den Graaf te
kunnen krijgen, trouwde daarna met JO A N GE 0 R GE, Prins
van Anhalt. Veel
Veelen
en meenden, dat de Staatkunde daaronder
gefchillen telkens
telkena
haaren rol fpeelde, omdat de Oostfriefche gefchillcn
moeilijkheden veroorzaakten. EN NOL 0 D E W
WY
YK
K. fiierf,
ftierf J den
jaar 1665.
6 Junij van het Jaar

Men zie breeder van hun beiden vv A K
N
MET ERE N en A I T Z E M
M .&

EN s, een gedeelte van het Eiland Schok/and, liggende ten
ten.
Zuiden van Emmeloort; hoewel kleinder van omtrek, word
het, echter, beter onderhouden. De Kerk, waarvan de Pre.
dikant onder
ond.:r de Klasfis van Kampen behoort, ftaat
fl:aat aan den
Oostelijken hoek van het Eiland, buitendijks,
Zuid Oosteliiken
buirendijks, tegen
over de Vuurbaak, die door de Provilltie
Overijsfel onderhou.
ollderhou.
Provimie Oycrij.fel
den word.
EN s, Cl 0 H A N NES) werd gebooren te Quodijk
Q.uadijk,, den 9
Malj van het Jaar 1684.
l684. Na dat hij, als Predikant, verfcheidt!n
Hooglee.
den Gem"enten
Gemeenten met lof bediend hadt, werd hiJ.
hiJ, tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, op de Hooge Schoole te Utrecht
aangelleld, en, in het Jaar 17'11.
1711, tot
tot Rettor
Redor der Acade.
mie ver,laard. Hij overleed aldaar, als Predikant, den 6 Ja.
nllarij ,les
nuarij
des Jaars 1732.
1732, in den ouderdom van 47 Jaaren. Zijn
afbeeldzei is door F 0 L K E M A in het koper gebragt.
gebrage.
EN sc HE DE, eene opene plaats in Ovcrijs(el.
Overijs(el. in het LandTwent he , !l2 uuren van Oldenzeel, aan de Gren.
Grendrostampt van Twenthe,
Mynfledand. Volgens zommigen,
zO\llmigen. heeft het van de
zen van Munfledand.
Landfcheiding. den nallm van Enfchede,
Landfcheidillg,
Enfohede, zo veel als Eind[cheide,
tame.
fcheide, bekoomen. Voortijds was het eelle
eene Stad, die tarne.
verfl:erkt was. In het Jaar 1579, werd zij, door Prins MA \1lijk verfierkt
U·
:E.
~ lTS, ondt!r
onder èe
de magt der Staaten gebragt. Haar verval moet
deels

ENSCHEDE, ENSCHOT, ENSPYK.
ENSCHEDE.
ENSPYK, ENTER I enz. 329
32.9
deels aan de rampen van den Oorlog wor Jen
jen toegefchreeven,
eene onberHelbaare
deels ook aan een feilen brand , die 'er eeue
pl~acs oevat in zig agc
fchade
fehade aan toebragt.
tocbragt. I?e omtrek deezer pluacs
Buurten, welke te zamen een getal van bijna 2000 Ledematell
Ledemacen
uitlnaaken; deeze worden bediend door twee Predikanten.
uiuuaaken;
heefl men 'er eene aanzienlijke Gemeente van il1ennoni.
Ook heeft
lWennohi.
ten, die één Predikant hebben. De Regeering van E N sc HE'
ten.
DE beHaat uit zes Burgemeesterc;n,
en zes GemeensIieden,
Gemeensliedell,
Burgemeestert;n, en
Twen/he, gekooren
gekoorell
welke Jaarlijks, door den Landdrost van Twenthe,
worden, en één Sekretaris. Tot roem van die van E N 5scC I:l
tI E.
EDE, moeten wij hkr bijvoegen, dat zij, in het tegenwoordIge
hachlijk
ReplIbIieIL, niet van de laatnen
laatllen geweest zijn,
zijn J
haehlijk tijdHip der Republie",
die zig in den Wapenhandel bekwaam gem aak t hebbeu.
hebben. VolVIII.
lens
~ens aan
aall mij medegedeelde berigten , befiOlld
befl:ond de burgerij aldaar, in 't
'e Jaar 1784, uit twee Komp~gnien, en maakte te
zaamen uit 240 weerbaare en wel geodfende manuen.
mannen.
EN S C HOT, een Dorp in Staafs
onder het
Staats - Brnbtlnd.
Bmh!Jnd. ouder
Kwartier van O(}sterwijk.
Oostenvijk. In de Kerk
Kerk,I die zeer klein is, word
geen dienst meer gedaan.
Men telt aldaar 61 Huizen; en
eu in
de Quohieren !laat
llaat het aangetekend voor 217 morgen bouw~
bouwland.
ENSPYK,
1\
N SP Y K, eene Heerlijkheid
Heerli ikh e id in Gelderland, met haar Slot
EI N HOF. Deeze Heerlijk_
toebehoorende aan den Heere KL
K LEI
Heerlijk.
Thielerwtltlt'ti.
heid legt ten Westen van het Dorp Deil, in de Thielerwaat"d.
ENT ER, een middelmatig Dorp, in Oycrijs[et,
Overijs[et. in het
Landdrost - ampt Twenfhe,
n,enthe, een balf lIur
uur gaans ten Oosten van

Rijsfen.
EJfTES, (DARTEL) of BARTHOLD
BAltTHOLD ENTENS,

valt
vall

Mentheda, Jonker tot Middeljium.
Middeljlum. Dornema
Dornetna en Enge/boort,
was afkoml1ig uit een adelijk Groningsch GeDacht,
Geilaeht, en ge.
huwdmet BAUCK,
BAueK, dogier van DUCO MARTENA, bij wel·
weltrou\\"~
ke hij verwekte eene dog ter , KAT HAR 1I NA, die eerst trou"_
de met TON 1 S VV A N A Y L v A, en daarna met S JJUK
v K V Ali
A:N'
»URMA1~IA. ENTENS
ltURMA!~IA.
ENTJi:NS begaf zig, in zijne Jeugd,
JelJ~d, rot de
X 5')'
Le~Le\-
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ENT E S.

(B ART EL)

Lettcroeff.
Letteroeff. ningen, en bragt een groot deel zijner goederen
dit!nst aan
door. Dus bijkans v.ln alles beroofd, om meer di"nst
zijD Vaderland te bewijzen, dan hij tot hier
bier toe aan zig zel.
ze!.
zijn
ven ge'jaan had, voegde hij zig. in 'l!en
'~en aanvang der beroerberoer.
t'n,
tcn, bij de voo:ltanders
voo~nalJders der Vrijheid, ondertekende het ver·
verdaa\'llJ. in dienst van
bOlldfc]:r:ft der Edden, en begaf zig daarna
bOlldfcl:r:ft
Graaf L,
L"DEWYK
DE \V Y K VAN
vAN N
NASSAU.
AS SA U.
Reden
Redellgenoe~wasdit
genoe~ was dit
voor A LVII,
L v A, om
0111 hem te doen indagen, te barnen
bar.nen en zijne
go(~dC'ren
gOl~,lcren verbeurd te l;.;rkLaren.
\;"rkLarell. Niets verloor
Vl:rloor hij bij het
lWHlle geck,:lte
~Hr vonllÏs,
la'Hlle
geck·:lte van .:iie
VOl1llÏS, dewijl zijne goederen zwaar
aacit:n war\:l1.
w~r"l1. Het Banvonnis verlèhrikte
met
fcbulden be aarlen
verfèhrikte hem
wel [cbulden
zo w~inig,
wdnig. als de ongelukkige veldflag
veld!lag bij 1e11lmingen.
Jemmingen, daar
\\'..:1 zijne waptns,
llla1r niet zijnen moed verloor. 1";
1<;. N·
Nwapws, lll:m
hij \\'.:1
TE S, dus aan land niets
ni~ts bezittende, was een der eerUe
eerae en
vournaam!1e
VOurnaamfl:e Vrijbuiters ter Zee; nevens aqderen
all deren 'ontving hij
zijllen LastblÏd'
val1 Prins WIL L E i\1 DEN 1,
i, in het Jaar
LastbJid' van
1559,
al.
J559, (:n
en verbond zig met zijne Spitsbroeders, om den algemceuen vi,iand,
vijand, tE:
~r eu
gemeencn
te wa'
\\'a' cr
IOn te lande,
lande. het hoofd te bieoen.
bieaen.
Jammer is het.
het, èat
dat zo een ijverig voorll:allder
voorftallder te onbezuisd
cn ruw tu
t~ werk ging.
Doch zijn !legt
flegt gedrag, op AmelrmrJ
Ameland
i\chouden.
gehouden, boe:
boecte
te hiJ, door zijnen HeJdenmo\.!d,
Helclenmo"d, bij de ver.
overing van den Bdct,
Bdc!, en lllet
met zijnen aanflJg
aunOag op DordDord.
recht, welke !Iud
l1ad zig, bij verdrag,
verdrag. a~n hem overgaf. Voor
Raar/em en ter Goes, fhagde
Raarlem
ilaagde hij niet zo gdukkig~
g(!lukkig~
Het zij
lij wangunst, of de tegenltand
tegcnltand,, welken hij ontmoette,
de oorzaak was van
vall zijne woestheid, die zomtijds tot wrEedwrf:ed.
aattigheid
overl1oeg is onzeJ:er;
onzeJ;er; ma Ir dit is bekend,
bekend. dat hij
aartigheid overiloeg
het pad Vdn
welberaadçn Ktijg'lllan
Ktijg;luan zo verre
van een eerlijk en welb~raadçn
ie buiten ging, dat hij, in het Jaar 15ï3, op verzoek van
,e
den Prins.
\!egteuis ger:oomen
genoomen werd.
Prins, door de Sta1ten, in \iegtenis
gefchr..:even; nieVeel is 'er, ten zijnen voor- en nadeel,
nad~el , gerchreevl!n;
lllalld,
mand, echter, kan bewijzen,
bewijzen. dat hij, in b.:d:\arde
b.:dllarde gemoedsgemoeds.
g,cl1eldheid
~cl1eldheid
iets ten lludec
Ilade'; Ie van den Staat ondernomen
heeft; maar wel, dat hij vij:l11den
des wegen
vijanden had,
had. die h.;:m
h-:m deswegeu
in verdenking zlochten
hrcngen. Dit
z'"chtcn te hrengen.
Vit b ten minnen
minnell zeker,
uitt alleen werd otl'lhgen,
Otl' thgen, !unar
:naar ook, op nkv
nÎt:l1lV,
IV, in
dat hij niet
'5 Prinfen
dit:nst is aangenomell,
Koorde
's
Prinren dienst
aangenomell. en
ln dli,
dlB nier :net
met de KooI'de
ge/lraft,
gefll'aft, zo als verkeerdelijk
verf,eerctclijk gellleid
gellJeld we!.:!,
weru. i.l
ilJ hDt
n?t 1i V Deel
',~ll den Staat der Nea'etirmden, bladz. 435'.
"~ll
435. lntegendeel,
lmegendeeI,
gaf
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~af 0 R A N J.E hem last tot het aanwerven van Krijgsvolk,
waarmede hij, in de maand Maij van het Jaar 1576, een in.
val in Frilskmd
Ge.
Frilsland deed. Voorheen had hij zig in dat Gewest reeds doen kennen; nu poogde hij 'er zig meester van
maaken
Oostmahorn in;
in: doch ROB LES nood.
te maak
en , en nam Oostmaharn
zaakte hem, kort daarna, die plaats weder te verlaaten. In
het volgende Jaar werd hem bevolen, zijn volk aftedanken.
Eenige Omlnndu
Omlande1' Heeren gaven hem toen last, tot het aanaan.
werven van Vaandelen Voetvolk, om claarmede eenigen, die
te Groningen in hegtenis zaten. te verlosfen ; maar hier in
flaagde
ongelukkig, dat hij.
hij, in plaats van dit te verver·
Daagde hij zo ongc\l1l,kig,
rigten, zelve gevangen raakte. Binnen kort werd hij wederweder.
rigten.
oabeproefd, om Groningen aan
om omflagen.
ondlagen. Niets liet hij oRbeproefd,
REN N EN BE R G te oIltweldigen,
olltweldigen, en die Stad onder de magt
van deu Staat te brengen. Terwijl hij hiermede bezig was,
was.
hoofdgefchooten,
werd hij, met een kogel, zodanig door het hoofd
gefchootell,
dat hij dood eer
ter aarde viel: dit gebeurde op den 27 Maij van
het Jaar 1580.
l580. Zeer verfchilIende heeft men over zijn !Iarak·
llarak.
rot lof en de ander tot laster. In 't al.
ter gefprooken, de een tot
gemeen is dit zeker,
zeker. dat hij was een vernuftig krijgsbouw.
kundige; een dapper bevelhebber; een fiollt Zeeman; een
vriend van zijn Vaderland; een verdediger der Vrijheid; doch
tevens woest van aart en zeden; in voorfpoed lusbandig
losbandig;;
wreedaartig in rampfpoed; in allen opzigte val! een woestéll en
onrembaaren
olltem
baaren aart.
Nog andere vindt men gemeld, die den naam van ENT EN
E N S
voerden, allen aan hem vermaagfchapt:
vennaagfchapt: WIL CK EEN TEN S,
zijn Broeder, Ridder van Jerufalem,
Jerufa/em, beichreeven onder de
Ridderfchap van OVl!rijsfel,
OY~rijs{el, gehuwd met HEN RIK A, ûogrer
üogtel'
van REN
HEN D RIK V A N HA ERS 0 L TE, 1\1
MEI
EI NAR DENTEN s; JAC 0 S
B en JAN, broeders; GE
G E R RIT en A SIN
S r N G .A
A
ENTENSj
di::, in het Jaar
J579, her
ENTENS; GEERT ENTENS, die,
Jao1" 1579.
het
Verbond tusCchen
tllsfchen den Graaf v A N REN
r: EN N E N B ERG en die
van GroniNgen
Gronh;gen heeft getekend; Hl
H I L i..E
LEI!
Il RA
R A N Deo P PEN
P EN
ENT E N S , Heer van Lulema en ter Borch;
Bon'h; deeze, de laarfie
laaefie mannelijke afflammeling
GeOacht. overleed den z2 April 1716.
affiammeling van
vlln dit GeDacht,

mee,see der Neder/cmdfclti!
Neder/cilIdfi:!if!
Zie van ENT E N S de mee-ste
Gefchiedfchrijvers
Gefohiedfchrijvers van dien tijd.

1:: N l' S.

~3~
J!NUM, ENZE.
~3'! ENTSZOON , (GERRIT) :!NTINGl,
!NTING~ J lNUM,
ENTSZOO~, (GERRIT) door Hertog FILIPstotRidder gdlagt
{;t!f1agt n. was, in het Jaar 141,)6,
J 4P6, Burgemeester van Enkhuizen. Hertog KAR EL UDEI
E I zondt hem in het
bet bovengemel•.
de
dl:: Jaar, naar Friel/and. om de bewooners van dat Gewest tot
onderwerping te vermaanen. Hij kon op hun niets meer verwerven, dan dat zij eene bezending lIaar
naar den Haag deeden.
die insgelijks vrugteloos afliep. Bovengemelde Hertog bedienden zig van hem.
hem, in het Jaar 1472, ter fiilling van
vlln eene bemerte
roerte te Zierilezee,
Zicl"ilezce, en begiftigde hem naderhand,
naderhand. ter beloo.
ning~
ningi! van zijne gedaane dienfren,
dien!len, met de Heerlijkheid der Ei.
landen, Urk, EIIS en Emmeloord. In den Lof Vlm de Stall
Enkhuizen,
Enkhuhen. word hij genoemd een kloek Zeeman,
Zeeman. en Vice.
Admiraal van Nederland. Het wapen, waar mede bij, beha!behalven het !lraks
frraks gemelde en nog andere voorregten , vereerd werd,
verbeeldde een Schip in eene groene Zee, op een gouden
S:hilt; van de masten waaiden witte Wimpels,
WImpels, met rood dOOf.
1in~ept: op den gulden Helm lag een gulden gevlogre tuin,
in welken !lond
!l:ond een verguid
verguld Hert
Hen met zijne hoorlî!ns
hoorens en daar agtcr
Ier ecn Standaart , vedierd
verfierd mel
met een Wimpel van dezelfde koleur.
BRA N D,

EIlj10rie
lIijlorie Van
van Enkfzuizen,
Enkhuizen, bI. 38.
38, 39,

291.
2)11.

ENT
I N GE, cene
ENTINGE,
eene Havezate in het Landfchnp Drenthè,
Drenthé, bij
het Dorp Dwinglo,
Dwing/o, onder het Dingfpil Dive,.der.
Dive,.a'er.

E NUU M, een Dorp in de Groninger Omlanden;
EN
Omlflnden; dicht bij
hetzelve
betzclvt! {tand weleer een adelijk Slot.
Zie

HALM
HA LlVl A.

E
N ZE.
Z JO: , in de oude Registers van Utrecht.
Utrecht, A N Z E geEN
naamt,
NS
naamt. is thalls btkend
btkcnd bij den naam van l:. N
SC
CH
HE
ED
D li: i zie
hiel'
hier bov<.:n.

-0-

.**~*
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NAAM-WYZER
Der SS TE
TE];)
1': l'f,
l'f, DOR
DOR PEN,
PEN, nn 1I v
v IER
IER EN,
EN, en!:.
en!:. op
op de
de
Der
D 1':
Kaart van
van GEL
GEL DER
DEn LA
LA N
ND
D ,, aanwonende
aanwonende in
in welke
welke ruit
ruit
Kaart
van dezelve
dezelve ieder
ieder Plaats
Plaats te
te vinden
vinden zji.
zji. Men
Men begeert,
begeert, bij
bij
van
AR N
N 1t
11 EE M,
M, men
men ziet
ziet op
op het
het AlphaAlphavoorbeeld, te
te zoeken
zoeken AR
voorbeeld,
en daarbij
daarbij D.
D. i.i. zijnde
zijnde de Letters,
Letters, die
die men in de
de
bet, en
den ranD
rand gefield vindt.
hoogte en breedte aan den

Aalsmeer.
l1.alst.
Aalst.
Aalten.
Aanhold.
Aart.
Aartfen.
Abcoude.
Achel.
Afferden.

B. b.
E.e.
E.
e.
D. n.
E. n.
E. I.
G.I.
e.
B. t.
I. g.
E. h.
F. k.

Ahuis.
Alblas.
-ferwaart
-[erwaart
Aldekerk.
Aldeknecht.
Aldenberg.
Aldorp.
Almen.

D.:1:.
D.z.
E. b.
E. b. c.

J\.lphen.
,h.lphen.
Alfen.
AI[en.
Al1lede.
Alf1:ede.
Amersfoort.

G.m.n.
K.j.
A. t. u.
H. p.
A. o.
e. m.
C.

E.g.

G. d.

C.,.
e.,. z.

~'\nderbeek.
_'\nderbeek.
Andries. (Fort St.)
Angen.
Angerhufe.
Angermunden.
Anne. (St)
Al1l1e.
Anrad.
Anthonij. (St.)
Anthollij.
Appeldoorn.
Arichem.
Arke!.
ArkeI.
Ader.
Arler.
Arnhem.
Asch.
Aspcl.
AspcI.
Asperdcn.
Asperdeu.
Asperen.
Asfelt.
Asten.
Avendonk.
Averhaus.

I

C.f.
e.f.

H.s.

e.g.
K. o.

H.~
H'i-

1.
L q.
F. r. t.
s.
I. n.
F.f. .
B. i. k.

E.f.

C.c.d.
B.g.h.
B. g.h.
D!i.
D.'i.

D.f.
D.I.

F.l.
F. n.
D·f·
H. i.
A. q.
N.c. d.
l.I.
I.
I.

B.

E. d.

Altena. (Land van) A.c.C.e
Ameiden.
D.
D. c.
Amerongen.
D. g. Baak.
Ammers.
D. h. Baar.
Baar.
Ammers.
BaarIe.
(groot)
D. b.
(groot)
b. Baarle.
Amlleldam.
B.
Amf1:eldam.
B. b.
b.
B.b.
Amllelveen.
Amf1:elveen.
B. b. IBalgooijen.
Balgooijen.

'*"

A. m.
D. k.
k.
D.
G. h.C.
h.c.
G.
,H.l.
. H.l.
E. h.
h.
E.
Bam.
Bam.

N A
A A
A M-W
M~W
N
Bambrug.
Baren.
Bar/bam.
Barlilam
Batenb
Baten
urg.
burg.
D:lthen.
B:-lthen
Bebber.
Bcbber
Beek.

-

Beekber
Beekbe
gea.
rgel'l.
Beer.
Beers.
Heers.
Beest.
Beilerb o3ch.
Belfcls.
Bellioe n.
Bemme l.
Benthom.
Bentlag e.
Bensko 1p.
Berchu m.
Berendooëp.
Berend
~"p.
lkresw ijk.
Berg. (den)
Berge.
Bergen.
Bergsla nd.
Berkel.
Berkoll..
Berkou
Berlicum.
Befelen.
Beterw erd.
Betuwee..
Betuw
Beuren.
Bnlfen
Beuzichem.
Biesbosch.
Bilt. (de)
Blaarshem.
Blaauw
BI
aallwka
kapel.
pel.
Blanke meer.

B.
c.
B.c.

IJ z
Z E R.

Élaricu
Blaricum.
Blerik.
Bloemenau.
Bodegrave.
Boechem.
Boekelr.
t.
Boekho lt.

B. e.
t.
H.l.
D.
Z.
D.I.
H·f·
E. h.
E.h.
C.a.b.
C. a.b.
B.
m.
B.m.
I.
1. p.q.
p. q.
F. !.
Z.
F. h.
F.h.
E. i.
E.i.
E. o.
E.o.
E. l.
E.I.
I. h.
G. g. Boekkam.
G.g.
H.
H.r.
s.
11.p.
?'oer.
l1.p. Roer.
G.r.s.
G.r. r.
K. h. Boerdo nk.
K.II.
G. h.
G.h.
C. z.k. • . B,x·rdo
j3,le;"dorp.
C.z.k.
rp.
G.q.
G.q.r.
r.
C.l. I Bokhol
Bokh~ltt.
.
A.r.
A. r.
G.c.f. Bolswi
BolswlIlg.
ng.
G.e·f·
1. t.
I.
E. e.
Bommel.
E.e.
E.f.
E·f·
C. h. -lerw aard.
C.h.
E. e.f..
Boonen burg.
N.l.
A. k.
A.k.
D. k. Borbeek.
D.k.
H. r.
E. i. k. Borcht .
E.i.k.
I.
l.l.
Z.
B.r.s. Borg.
H.p.
Borkel .
B. t.
H.
H.g.
g.
D.
e.d. Borken .
D.c.d.
E.q.
E.
q.
H.
s. Borkho rst.
H.s.
C. t.
H.
p. Borkulo.
H.p.
C. ti.
n.
F.
n. Borne.
P.n.
B.o.p.
B. d.
Bort.
B.d.
G. n.
G.n.
Boxmeer.
I. m.
F. i.
F.i.
F. k. Boxtel (nieuw )
F.k.
G.J.
G·f·
I. q - u. Braban d.lOos tenr.) A.b-d.
A. b-d.
D. p. Braban d. (Staats ) G.a-h.
D.p.
G. a-ho
D. a. Brandl ech.
O.a.
A. r.
A.r.
F.g.
Bre.
" K . K.h.
h.
J. 1.
Breda. (BaronIe)
ie)
F. a-d.
G.l.
-(St
G.t.
ad)
(Stad)
G. b.c.
D. f. i. Bredevoort.
D.
O.
D.o.
Lp. \ Breenh
E..p.
Bre~nhoorst.
rst.
A.Z. fn.
A.l.m.
D.f. I Brei.
BreI.
K. h.
K.h.
E. b. c. Bremfit.
G.l.
e.e. IBreugel.
I.
l.g.
g.
H.g. I. m.n.
e.e.
e. e. .11 Breukelen.
e.d.
C. d.
A. o. . Broek.
A. c.
A.c.
Broek

B.f.
B·f·

I

e.r. .

I

z

N A A 1\1 - W IJ
IJ Z E R.
Broek.
1Jmizen.
Bro'2
Bro~ld1Uizen.
Broichaus.
Efflnkhorst.
Er"nkhorst.
Brouck.
Bruggen.
Brummen.
Er:mkmollen.
Er:ll1kmollen.
Bnmsberg.
Bl'Unsberg.
Brij.
Budel.
Bu~el.
ElJildloot.
EIJikfioot.
Bujferbeek.
Buiferbeek.
E:J1cleyen.
EuJdeyen.
Elln[choten.
Ellnfchoten.
Burg.

Enrik.
Eurik.
Bnde. (klein)
BurJe.
Bus[en.
Busfen.
Buuren.
Bijen.
Bijland.

C.
Ca:m.
Caan.
CàIcar.
Càlcar.
_
(oud)
Calflagen.
Camp.
Callenrai.
Chaam.
Cleverskerke.
CJoirad.
Cloirad.
Clou[e.
Cloufe.
Cluttinggrave.
Coebièld.
Coehièld.
eotten.

Craaijvecn.
G.o.p. CraaiJveen.

G. I.
Z. f Cl'f!cting.
Cl"~él:jng.
I. r.
Crevecoeur.
C.I.m.
H.q.
1.1.
D.
l.I.

1.1.

,G.m.
iE·P·
F·f·
F .t .

I
\

IC.m.
C. m.
C. s.
s.
IC.

Dal.
H.k.
H. k. Dalem.
1.
I. h.
Dalen.
A.c.
A. c. i DaJhuizen.
Dalhuizen.
C. q. IDam.
t Dam •
E. t. v.
:V. I Darup.
E. t. Darveld.
D. p. DatheI.
Dathel.
D.p.
E. m. Deel.
D. r. Deelen.
D.r.
e. Delden.
IB.e.
G.ll. Delheim.
DeIheim.
G.n.
J. p.
Delwijnen.
I.p.
E.f.
E.J. Denecamp,
E.
k. Deutecom.
E.k.
E.
k. Deventer.
E.k.
Didam.
Dieden.
Diemen.
Diepenbroek.
Diepenheim.
H. m. Dieren.
H.m.
F.m.
!F. ?IJ.
m. Dilborn.
Dilbom.
!iB.
B• bb.• Dinderen.
G. n. IDingden.
Dingden.
iG.
G. k. Dingslake.
D!ngslake.
Dinkel (de)
G. c.d.
e.d. iiD~nkel
r,s'lDinter.
G. r'S'IDtnter.
!1.
1.11.
Doeringen.
PI.
Doe~burg.
! O. n. Doesburg.
t; Q.\DOmmelen.
Q.!'Dommelen
\1 C. t;
Dor.gen.
E. r. Dongen.
\ E.r.
E. o. p. ,Doorn.

Ilc.q.
tB.

I

p

*2

C.l.
G.s.

E.
(;{,.
E.a.

H. t.
K.m.
E.
E.s.s.
D.
r.
D.I.
B. r.

:B.

E. f.
E·f·

C. i.

iB.p.
B.p.
K.I.m.
E.
e.f.
E.e.J.
B.r.
D.m.
J
B.l.m.
n.Z.m.
D.I.
j
E.h.
B. c.d.
IB.
c. d.

E. o.
E.o.

B. n.
D. k.
D.k.
G.d.
\1.1.
l.I.
G.h. i.
tG.h.
i.
IF.o.p.
>G.
q.
G.q.
iB..q.
q.

F.g.

F q.
D. t.
H.g.
C.d.
D·f·
Doorn.

NAAM-WYZER.
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Doorn.
Doornenburg.
lJoornrpijk.
lJoornfpijk.
Doornweert.
Doorvorst.
Dordrecht.
Dorst.
Dorll:en.
Dorfl:en.
Dortsmond. (klein)
Drempt.
Drcmpt.
Dreuten.
DrelJten.
Dreven.
Driebergen.
Driel.
Driesberg.
Drimmelen.
Dubbeldam.
Duinwerd.
Duisberg.
Duiven.
Duizel.
DuIken.
Duiken.
Dulmen.
Dunge.
Dun
ge.
Dnnhove.
Dunhove.
Durgerdam.
lJusfell.
l.;usfen.

E.
Echtelt.
Eede.
Eel
Eembrug.
Eepe.
Eerlicum.
EerzeI.
Eerzel.
Eeskote.
Eibergen.
_
(oud)

G. i. Eilerink.
E. k. JEindhoven.
jEindhoven.
Eindf1:okken.
A. i.
Eindfiokken.
Einigen.
D. i.
I<.:inigen.
E. m. Einsdette.
E. b. Elburg.
g.
ff.
Elden
B. It.
G.q. rr.• .Elerik.
H. t. v. Ellekom •.
D.I. Ellen.
E. h. Elmpt.
H p. EIst.
D f· EHpeet.
Elfpeet.
Ff. Elte.
EIte.
F,f.
Emikhoven.
F. k.
E.g. Emmaus.
E. b. Emmerik.
F m. Empe.
F.
R.p. q Empfe.
H.p.
D. k
Engden.
H.
fEngeland.
H·f
Engeland.
J~ nghuizen.
I m. J<:
s. Enrchede.
Enlèhede.
E. r. I.
EnfjJijk.
F f.
Enfpijk.
H. t.v. Enters.
A. c. Epe.
F. c. d. Erkelens.
F,
Ermelo.
Esch.
Esfen.
Etten.
Enen.
Everdingen.
Ewijk.
E.g
D.
h. Eijk.
D .•
He. Eijl.

t.".

t.".

E'i

B.f·

r.
B 1'. t.
H.g.
G.p.
H.p:
Ai.
C. t.
D. i.
G.g.
D I.
I. ,.
t.
l.I.
B. i.
C.rs.
C.U.

I

E.i.
E. d.
E.d.
B. h.
E.l m.

f.
F J.
E. s.
E.s.

A, I.
s.
A·

C. i. k.
C.i.k.
D.l.
D.I.

e.p.

E.e.
B. n. o.
C. r.
C.r.
L.m.n.
B. h.
G.j.
C. h. i.
E.m.
E.
f1J.
A.
e.
A.e.
E.h.
H.. o.
H..o.

G.r.

G:,.
G:o.

B.k.

I. g. h:
• F.
H.e.
C. i. IFluren.
FIuren.
s. Fokking.
Fokkine:.
A. I.
C. o. Fonderen.

F.".

F.tI.
C.n.
;G
! • q.

p.g,

Gal.

N A A M-W
M - W Y Z E R.

G.

Goor.
Goorle.
Gornichem.
G. b. c. Gorfel.
Galder .
E·,.
E'
Garneren.
I.
Gamer
Gouda.
E. m. 't Gooij.
Gande r.
B. h i. Gooijland.
Garder en.
G. q. 's Gravenmoer.
Gardor p.
H.MV
Gafirop.
Gaftro
H.
'"''' Grebbe .
H. n. Grensv
Grellsvoort.
Geefra ad.
Geertru idenberg.
F.:b c. Griet.
O. n. Griethu izen.
GeeL1:ere::J..
Geefter
e:1.
F g.
Grimbergen.
GeWen.
1 ft.
In.
Groesb eek.
Geladb ach.
H m. Grol.
Gelder
_
(Oppe r)
G h.k. Gro·no
Gronouuwe.
we.
_
(Pruifi sch) H.l m Gulikkerlalld.
erland.
_
(Ooste nr.) G.m.
Geldermalfcn
malfen
E·f·
Gelderfchen Toren e.k.
e. k.
GeJder
H.
Geldor p.
G h.
Geldub .
I.p.
e.O.
e. t). Haag.
Gclfcraar.
Gclfera
G. r. Hanksbergen.
Glabee k.
K. g.h. Haaftre
Gladbe ek.
Haafirecht.
E.p. q. Haen.
Gemeen.
G.h.
G. h. Hage.
Gemer t
E. k. Hakfor t.
Gend.
Gendri ngen.
E.l. Gennip .
F.k.
G.g.h. Hal.
Gerwe n.
D p.
p.q.
q. Halder en.
Gefcher.
H· J. Hall.
Geftel.
Gefiet.
F. e.
Hallingen.
Giel·sb
Giei·sbergen.
E.b. c Ham.
Giefenburg.
E.c. à. (den)
Giefendanl.
daul.
B.r
_,
.
B.r
Gilhuis .
G. c.ct.
e.d. Hamer en.
Gilzen .
D.i.
D. i.
Haps.
GinkeI.
G c. Harden berg.
Ginnek e.
G. k. Harden ftein.
fiein.
Gistere n.
iF .1. Harder wijk.
Goch-.
Goch..

F.,.

'" 3

jB. c.

B. o.
ti.
(.i.d.
G.d.
(~
j~
d.
B.I.
B.l.

D.A.
B.,.
B.I.

A·f·
A·I·
F. c.l.

H.L.
H.l.
D.h.

F.m.
E.I.
E.l.

G.r.
G.s.

F.k.
D.D.
D.o.

e.,.
e."

I.kJ.I7.
l.H.IJ.

G.m.

I D.p.
o.p.
Db.
I. P q.
G. b.
e. h.
C.l.

e.q r.

C.l.
F.s.
F.I.

K.m.

e.t.

F. I.
s.

g.
A. n. o·

G.p.
E.
E.s.
s.
F. i.
l.s.
H e.f.
e./.

B.h
Harne

rrio

Y Z E
N A A M-W Y
Harne.
Hame.
Hartcm.
Harreveld.
Hartcveld.
Hart~kamp.
Hal't~kamp.

Ha[eldOllk.
Hafeldollk.
Has[clt.
Has[elt.
Haslènt.
Has!ènt.
Hatert
tIatert
H::ttem.
H:!ttcm.
Heddinkfel.
Hedel.
Heek.
Heel.
Heemfiecle
Heemf1:ede •.
Heerde.
s'Heerenberg.
Heeseh.
Heeswijk.
Heeze.
Heide. (ter)
Heiden.
Heikoop.
Heino.
Heil1s.
Heins.
Heil1sberg.
Heinsben!.
Heithuizcl1.
Heithuiz~n.
Heldorp.
Hellendoorn .
Hellendoorn.
Hellouw.
HeHouw.
Helmond.
HelCum.
Helrum.

-

Helvoort.
Hemert.
Hengel.

Hengels.
Herberad.
Berlaar. (oud)
Herlaar.
Herpt.
Herrinek.
Hertogel'lbos.
Hertogenbos.

R.

HCl'wen.
\Herwen.
Hestrup.
Heteren.
!Hetel'Cn.
Hetter[cheid.
Hetterfcheid.
F.a. Heumen.
A.i.
A.
i.
Heusden.
Ileusden.
F.l.
Heus[en.
Heusfen.
1!:.
~.i..
i.I Heuzenhout.
A.k. Hien en Dodenw.
E.t.
E.
t. u. Hilden. (de)
F.!. Hilvarenbeek.
D.r. Hilverfom.
Hilverlam.
B.g. Hirten.
D.e. Hochrelle.
Hochtelle.
A k.
Hoemel1.
Hoemen.
Em. Hoest.
E. i.
Hoevcbkeq.
Hoevelaken.
F.g.
Holt.
H g·h. Holten.
F. b·c.
b.c. Holthuizen.
Holthuizell.
F.r.
F.T.
Homberg.
D. d. ee... tiomberg.
A.m.
A.
m. jHomel.
Homel.
G T.
r. Homod.
K.l.
Homocd.
H m. Hoogloon.
H. q. HoogCauren.
Boograuren.
I-1.q.
A.7J,
Hoogfiraaten.
A.7I. Hoogf1:raatell.
&.
E.e.
e. Hoorn.
G. h.i. Hopkins.
A.i.
Horl.
HorI.
jA.i.
F .1.
Hornberg.
IF.I.
F. e.
HOl'stmar
Horstmar
E. I.
Horstwijk.
HOl'stwijk.
I!.
1. k.i ,
F.m.
e.
C. i.

I

D. m.
D.q.r.

D.p.

-

Hort.
K.o. Houten.
F·f.g.
F·f·g. Huizen.
Huls,
F. e.
Huls·
H.m. Hulshorst.
F. e.I.
e.f. Hu.lzel.
Hlllzel.

\E.f.

iE. r.f.
iB.r.;:
D. i.
1. r·
E.
E.i.
i.
F.
d.e.
( , d",

D.i.
G.
G" c.
E. h.
G. k.l.

E.".

(}.d.e.
G'. d.e.

B.e.

G.t.

K.f.g.

B.h.
F l.m.
Z. m.

e.g.
C.g.

G.p.

B. m.1Z.
m.1i.
B. k.l
D.t.
ID.
t. u.
ou.
I I.
1. q.
E.q.
IJ.
D. t.

D.i.

H.f.
H·f.

B. i k.
H. b.
I k.

D.f.
H.r.
D.f.
ID.f.
I G. t. u.
C. n.o.
n.o.

IG.,
[C. .•.

H.k.
G. r.f.
,..f.
G. t. u.
D.e.
13. e.

IIE.
H. "!.
~.
iB.
iB. z.

lH.e.
IH.e.
Hun.

N
N A A
A M-W
1\1 - \tV IJ Z
Z E R.
R.
Hunnenberg.
Hunnerfchans.
Husfinde.
l-lusfindc.
Hijl.
Rijmen.

A. s. t.
B. i.
E. t.
1. k.

H.t.

Keppel.
Kerkhoven.
Kervendonk.
Kesfel.

---

~

Kesteren.
Kcstinge.
Kestinge.
j Kerwijk.
I.
Keulen. (Bisdom)
Keulhorst.
Kevelaar.
Kimlla.
D. c.
Jaarsvcld.
O.c.
A. k. Kinroo.
]ellfla.
Jenfb.
A.k.
H.
q. Klaarbeek.
Ingel1.
Ingcll.
H.q.
Irnfl:er. (Rivier)
Irnfler.
O.m. Kleef.
Klembroich.
Ifabella. (Schans) F.f.
Knippenburg.
D.g.
Ifenvord.
C. m. Koerftaag.
Jsfelburg.
e.m.
r. Kokinge.
H ,..
Isfenburg.
G.
m. Kooten.
Isfum.
G.m.
Korrenburg.
B.
JJurian.
urian. (St.)
B. h.
D.
d. Korlip.
furphaas.
D.d.
Korrwijk.
Kortwijk.
Kraanenburg.
Kraanendl!Jnk.
Kraanend"nk.
IKrachten.
Krachten.
K.
Krevelt.
Krieken beek.
Kriekenbeek.
Krimpeuerwaart.
E
Kuik.
Kakesheck.
Kakesbeck.
E tt u \KUik.
c' •• Kuilellberg.
Kamerijk.
i:k. Kukelink.
B~ i.·k.
Kannenberg.
Karn.
Karit.
L o.
I.
Kechede.
F: t. u.U.
Kelderij.
Rh.
B.h.
If..
Kellen.
E.I.
..r
Kemmen.
Kempen.
IC I.•
H. n.
H.
H. d.g. Laar.
Kentrop.
ID.t.u.
D.t.u. -

é'

D.I.
K.m.n.
S.
n.
S.n,

r-:.g.
r::.g.

F.k.
G.
,1,:.
G.k·

D.h.

II.H.r.
k.

H.r.

{-U
n.p
H.in.p

e·f·
C·f·

G.11"1~
G.11h1.

D.l.
IC i.
E.k.
K q.
K.I1.
K.IJ.
G. r.f.
F.().
F.o.
eC c.
D·f·
D. i.
D.i.
E. .
E.r.

r.

e.h.
C.h.

J.
S. k. 1.
H. h i.
l.I.
In.
H m.
H
D.a b.
Se. i.
D. e.
E. t. ti.

e.g.
C'f

d.g.j
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b.
IC.C.e.m.
C. m.

Laar.
Laar.

N A A M-W IJ Z E R.
Laar.
Laaren .
Langen berg.
Langen horst.
Langer aar.
Langerer.
Lank.
Lankio rt.
Lankfo
Lathem .
Lattem er.
Leden.
Leerdam.
Leète.
Le!nd.
Leind.
Lek. (Riv.)
Lenart . ((P.)
P. )
Lengcl.
Lengel
Lette.
Leuku m.
Leur.
Leusde n.
Leut.
Levroi .
Lexmolld.
Lidber g.
Lierop.
Ligtenberg.
Ligtenvoorden.
Lilar.
Lil!.
Lilt.
Linne.
Linfch
Linfchoooten.
o~el1.
Lintillg
Lintinge.
Lipp. (Rivie r de )
Loborg.
Lochem.
Locho rst.
Loenen.

--

Loet.
L oet.
·Loevef
·Loevefiein.
l:ein.

I.!. Lohe.
\D. t.t,Lom
"Lom..
1).
!~.

e.

Lommel.
Loobre cht.
1C.!.
C. a. b. Loon.
L0011.
C. g. - - op 't Zand.
Lp.
I.p.
Loone.
E. m. LbOpic
Loopick.
D. k. Loosdr echt.
E. tZ.
(nieuw e)
B. g. Losfer.
D. à.
d.
Lothem.
G.!. Lovenich.
G.J.
H. h. Ludin.
D. à.
d.
Luntereen.
Lunter
l1.
H. b. Luijk. (Bisdom)
E. l.I. Lijnde n.
E.r.
E. h.
E.h.
C. i.
N.o.
N.
o.
M.
H.m.
H. m.
D.d.
D.
d.
I. i.
K. o.
Maarfele.
H. h. Maarfen.
E. n.
'fj.
Mariendaal.
D. n. Marienvrede.
K.
IC m. Maas. (de)
( de )
l.g.
I.
g.
Bommel.
H. o. Bracnt.
Bracnt.
C. c. cl.
à. - - Eik.
S. m.n. - - Heeze.
F.p.
- - Huis.
E.q. E.t].
Land.
O.
m. -,
O.m.
- -- Waal.
C. f.m.
f.m.,'Makken.
B. c. IMalden.
B. k.
E. h. Manke
Manl,elo.
E.
Mal1sb
E.k.
k.
Mansberg.
E.
E.4.
á. MUl'hui
Marh,"ozen.
"en.

I

'G.j.

H.l.
I. e.f.
Le·f·

H.m.
K.g.h.
K.g.k.
F.tl.
F.d.

G.o.
D.c.
D. c.

B. d.
C. d.
cl.
B. q.
B. i.
H.l.
F. t.
C.h.
C. h.

I.k.f·i.
A.g.

G. i.R..
i.lr..
C. c.à
c.d
F.p.
F. o. p.
F.f.
E.g.
I. k.
1.
K.i.
1. h.
G. k.
F.g.
E.g.
G. i.i.k.
k.
E. i.

'C.p.
'C.P.

IB.m.n.

I B.m.n.

B. t.
ID.
o.

IJ.

l\furke.ll.
1\1nrke
n.

z E R.
M -W IJ Z
A M-W
N A .h.
R.
Marken.
Marle.
Made.
Martensdijk.
Marveld.
Materen.
Maurik .
Mavelen.
Medeier.
Meer.
Meerel.
Meerem.
Meeren.
Meerkerk.
Meersbaart.
Meerfel.
Meerveld.
Meez.
Megen.
Melech .
Merkspins.
las.
Mermeter.
Merrne
Mervelt.
Merve1
Mefem.
Meulenkaten.
Meurs.
(Gr.)
Meuwe n.
Meijdr echt.
Meijel.
Michel. (A.)
Middagten.
Middelbeers.
Mierde. (hoog e)
(laage )
(laa!!e
Mierle.
->
Mierie.
Mierlo.
Mil.
Millen. (inde!'
(ind~r))
Millendonk.
Millen.
Millingen.
Minderhout.
ModdeveQ.
vell.

A. d.
F. r.
f.
C.e.
e.e.
C. r.
e.
D. g.
E·f·
D. o.
D.o.
e.n.
C. n.
G.b.
G.
b.
G. c.
G. o.
C. d.
e.
D.e.
D.
c. d.
H. o.

Moerge
Moergef1:el.
fl:el.
Monnikhave.
Monnik
Monnikkenda
kendam
m.•
Montfoort.
Moord recht.
Muiden.
Mulheim.
MlIlhei
Mulhoven.
Munsb erg.
Munfl:eerland•
Mun1l:
rlan d.

G.~.
G.e.
A.m.
A. c.
K. k.l.
'D. c.
A. a.
B. c.
e. d.
S. i. k.
Lr.
1.
r.
B. :.

'P.,.
iP.,.

N.

G.b.

C. h. i.
e.
1.
Naarden.
p.
Lp.
E.g. Nede.
1.
I. I.
Nederb osch.
H. b. Nederlangenbroek
F. m. Neer.
F.m.
E. r.
f.
Neerasfeit.
B.
g.
B.g.
Neerlagen.
A. t. Neerfchen.
1.
Neerst .
I. o.
H.
~. P Nibeek.
H.~.p
K.
g. Nichtevecht.
K.g.
B. b.
Niel.
H. k. Nienburg.
H.
I.
H.l.
Nieuwbroek.
D. k. Nieuwkerk.
G. e.f. Nieuwkoop.
H.
Nieuwllam\.
c. d. Nieuw
H.c.d.
al1ll.
H. e.d
c.d Nieuw poort.
G. k. n Nieuwveen.
G. h. Niewa al.
G.h.
F. i.
Nifirik.
Ni{1:rik
e.k.
C.
Nohkn .
k.
1. o.
Nombusch.
E.
Noordeloos.
k.
E.k.
G. b. Noortw
N oortwo
G.b.
lde.
olde.
NorthoQrn.
F.,.
F.g. Northo
orn.
0
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iIB.
r e.
,B.
E. o.
IIE.
E. i.
ID.
g.
jD.g.
IE./.
IE.!.
IB. k.
I. o.
1.
E. i.
I.
p.
I.p.
E.I.
C.l.
E.k.
E. k.

C. r.
B.l.
B.g.
C.
e. b.
A. d. e.
D. e.
c.
C. a.b.
E. e.
E. h.

E./.
E.J.
lCm.n.
D.
D.e.
c.
C. t. u.
A.r.

Nij:l~

N

Nunfpect.
Nijland.
Nijmegen.

o.

O.

Obel.
Ochten.
Ochtrup.
Odekerchen.
Odinek.
Odijk.
Oen.
OerIe.
Oerle.
Oerfchot.
Oershuis.
oeae.
oene.
Oeaenrad.
Oenenrad.
Ojen.
Gjen.
Oldenbroek.
Oldenmolen.
Oldenzaal.
Olland.
OHand.
Olphen.
Olst.
OmmeIen.
Ommelen.
Oolde.
Ooide.
Oort.
Oortmarfum.
Oosterbeek.
Oosterend.
Oosterfeld.
OosterfeId.
Oosterhoud.
Oosterhuizen.
OosterwûIde.
Oosterwolde.
Oosterwiik.

-

Oostmal.

A A i\1~l-- W 1] Z E
IA.
IA. i. IOostzaanell.
\Oostzaanen.
S. g. 10p Andel.

A

,S.g.. tOP Andd.
IE.
z. \Op I-loven.
E. e. i.
Op Heusden.
Op Itter.
rtter.
Ordingcn.
I
Ol'dingen.
Orfoij.
Os.
Osfenburg.
Osfellburg.
I.l.
E.g. Otteland.
Ottennein.
Ottenftein.
e. s. Ott2rloo.
K.o.
K.o" Ott'lrloo.
E.p.
E.P· Ouderkerk.
D f· Oudewater.
D
B. k.l. Overkamp.
B. s. Overlaar.
G./.
G.f. Overpeil.
G f. Overijsfe1.
Overijsfel.
Gf.
e. q. Oij.
r. Oijen.
H. q. ,..
I o.
G.k.l.
G. lt.. l.
P.
A.i.
A.
i. I
B.p.
B.P· ,
E.p. q.
G.h.
G. h. Paife.
F. t. Y. Panderen.
A.I.
A.J. Papenbril.
Parbike.
H.i.
H.
i.
e.m. Peel. (de)
A.r. Peeland.
Pei!'.
A.p. Peir.
D. i. Perfinger.
B.k. Plantlume.
G.q. Plekken poel.
F. b.e
b. c Pol.
Poldrongell.
B.i.k. Poldrongcll.
Polmoleu.
A. i.k. Palmalen.
D.d. Polsbroek.
i. Polfen.
\D.i.
G.e.
G. e. Popel.
H. b. c. Putten.
'H.b.c.

10P

ID.
I

R.
A.c.
E.
E.d.
d.
1(,
IC i.

D.k.
D.h.
K.h.

H.O.
H.o.
G.o.
F.g.
E.m.
&m.
D.e.
D.c.

eC p.q.
C.i.

e.i.

B. c.

D.b.
n.b.
F n.~.
11.~.
e.
C. n.
I. f. g.

Bm.q.
B
In. q.
E. i.
K.g.
E.g.

G. q.
E.k.
F.j.
F·f·
H.
H.o.
o.
G.i.k.
G. i. k.
H. h. i.
1. g.
I.
E. i. k.
A.t.
A.
t.

E.p.
E.P·

A.J.
e. e.
Co
A.I.
D.c.

G.s.
G.h.d.
B.h.
E.h.
PHtPtlt-

N A .A 1\1
M - vV
\V Y Z E R.
Putten.
Putten!l:ein.
Putten!l:cin.

R
R.aa.
Raalten.
Raamsdonk.
Raasveld.
Raay.
Raden.
Raen.
Raid.
Randwijk.
Ratingen.
Ravensberg.
Ravel1ein.
Ravefiein.
Reck.
Reek.
Reda.
Rees.

-

R eefen.
Rekkum.
Reklinkh uizen.
Renkom.
Renoi
Renswoude.
Reppe
Reurt.
Remt.
Reuzel.
Rhcde.
Rhedc.
Rhenen.
Rhijnum.
RhijnUDl.
Rhijnsburg.
Rhijn. (den)
Rinderen.
Ringenberg.

A. i.
A. k.

RoderIo.
Roderio.

(·,ie)
IRoer. (.;e)

RoerIo.
Roermond.
Roeroort.
Roffort.
Roftort.
Roohorst.
RoozellclaaI.
I[ m.
1.
Roozendaal.
1
1\..
Rofol).
A. m. Rorou.
F.
c.
d. Rosfem.
E'·
e.d.
IF q. ,Rott.
. Rott.
F.T.
F.r.
Ruisfenburg.
71Z. I'Rijen.
iRijell.
G m.
H. o. I Ri}kvorsfel.
Rijkvorsfel.
K. m. 1 Rijsbergen.
H. q. I1Rijfl:ein.
Rijsfen.
F.p. IRij~fen.
D. h.
J, ".
t'.
I.
C.a.b. l
S.
F. h.
F. h.
E.p. Saasveld.
C.l.
Sambeek.
F. n. Saurik.
F.n.
E.i.
Schaapsdette.
T.
F. r.
Schaapshllizen.
SchaapshIlizen.
G.s t. Schafl'elen.
SchaRden.
D.h. Schalkwiik.
E. e. Schendorp.
Schcnclorp.
D.g. Sc
Scheil
kenlèhaIl~.
hen kentèhans.
l.g. IScheppe.
H. n. Schennbeek.
Scherm beek.
H. e. Scherpenzeel
D. k. Schonauvven.
D.k.
\D.g. Schonallwen.
\D.g.
Schoonderbeek.
schoonderbeek.
B. t. [r Schoon heten.
G. o. Schoonhoven.
G. o. Schoppil1ck.
IG.o.
Schoppinek.
, ~. h. Schottlldorp.
Schottndorp.
i~.. k. Schuilenberg.
Schllilenber~.
L
Schuttrop.
IF. o. p. Scl1Llttrop.

I
I

C.n.

H. ,.
t. v.

e.n.
C. n.

l.I.
H.p.

H
H I.
R. o.
E.
D. iî.. .t.
k.
F. m.
E. f.
F.o.p.
F. o. p.
G. t.u.
t.U.
G. cd.
H. b c.
G,a.
G .. a.
B.
lt.
B.h.

B.m.

e.a.b·

I!
I

I

lp·

A.p.
F. "i. ~.
F:i.
G. t.
l:!f!.•.. t. Y.

H.n.
E.
n.

e.h.
e. h.

D.e.

.

Kl.
K. l•

I
I,
,,
1i t'.t.
c~. N.

H.r.
T.
F. q r.

e.g.

E. d.I.
d. t.
B.h.
A m.
D. b.
D.b.
C. s.
A. i.
A.n.
T'
i) s.
B
S;: lw !Ir.
S.:lWHl'.

M-vV
IJ Z E It.
N A A M
- VV IJ
R.
Schuur. (ter)
Schijndel.
Seiten.
Selem.
Selcm.
Scprad.
Seveuder.
Sevender.
Sbngenburg.
Slangenburg.
Slooten
Slooterdijk.
Slij(il'ccht
Slijdrecht
Sli)kwijk.
Slijkwijk.
Spaarendam.
Spankeren.
Spankl!l'cn.
Speerel1berg.
Speerenberg.
Spel.
Spelle.
Srijk.
Staalhuis.
Stuulhuis.
Stade.
Stadloon.
Studloon.
Staverden.
Stedrum.
Steenberg.
Steenderen.
Steenfort.
Steenhuis.
Steenkamer.
SteenzeI.
Steil.
Stevenswaard.
Steijen.
Stcijen.
Stiphoud.
Stokhorst.
Stokhol'st.
Stostelldorp.
Stostendorp.

-

Stripel.
Strippel.
Stralen.
Stopellburg.
Stopenburg.
Stover.
Staver.
Stroo:
Stroo'Stijrum.

I!.

I.
I. n.
1. g h.
/1., \SUchtelen.
\SUchtelell.
Swaallel1burg.
A. (I.
G.g
Swaanel1burg.
A.n.
F. t. Swaluwe. (hooge en A. b.
ó.
laage)
H.p,
F. t. Swalm.
I I.l·llj.
f·

I

G.m

D.n
A. b.
T.
A. b.
r... b. Teglen,
r..
E i.
~
Terwees.
Tenvolde.
A. b. Tm-volde.
B. k. Tetteringen.
Teullink.
B.l.
Teunink.
Thiel.
G. o.
A. t. v. Thielerwaart.
E. d. Thorn.
ThOfl].
H. m. Tienhoven.
I. q.
Tignagel.
1.
D. q. Tilburg.
z.
TilI.
B I.
Till.
1. q.
Tisbsek.
F..1.
t. m. Tolhuis.
F
e. t. ITongeren.
C.l.
1. t. v. Tongerle.
Tongerlo ••
H. t. TOl1gerlo
B g.
Tongerloo.
h.g. Tongelrai.
Tonisbergen.
h. s.
TOl1isbergen.

K;.k.
[~r?WerhorSt.
~.k. (~r?Werhorst.

G. n. 1
1ncht.
ü.
ncht.
g.h. Il Tungclro.
G. g.h'
kA-l.
I. ITurnhoud.
E. t. v. Tuijl.
B t. ITwello
H.s.
H. s. \Twijllede.
Twijfi:ede.
H. s. t.
G.m.
H.s.
U.
[1H..r.
u.
e.
C. i.
C.i.
Je.i.
H.~.
H.
9' JUbbergen.
Ubbergen.

H.l.
H.
f.
H .•.
B.l.
F. e.
F.I.

F.p.

E.g.
e.f.
E. e.J.

I. k.
1.
Ld.
I.
d.
e.
o.
C.O.
G d.
Gd.
F I.
F,'t.
F.t.
I~.l.
1<:.1.

B. ï.
B.i.
G.h.
D. o.
".
K. IJ.
K.Il.
r. i.
I.
H.n.
D.p.

E.j.
E.
q r.
~.q
H.c.

'B.E.f.
E.r.k.l.
G.l.

l

A p.
Uden
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Uden.
Uddel.
Udelermeir.
Ulthoo
Ultboo rn.
Ulst.
Upberbegen
Upderklaufen,
Utrech t.

Fm.

B. i.
B.ll.
B.h.
B b.

u..m.
k.
E.
E.k.
r.
E.
E.r.
e.
E.
E.e.

V.
v.
Vaasfen.
Varle.
VarIe.
Varfeveld.
Vechel.
Veen.
Veenendaal.
Veefen.
Velden.
Velp.
Veluwe.
Venlo
elr:wl.
Vennek
Vennekell'aarL
Verbro ek.
Verwolde.
Vianen .
Vierakker.
Vierlingsbeek.
Viersfen.
Vifchel.
Vlallra
Vlaftrai.
Vleuten .
Vlierden.
( de)
Vliet. (de)
Vlimmen.
Vlooswijk.
ng.
Vogelfa
Voge1fang.
iz~n.
Voorth
Voorthuuiun.
VOOl·st
Voorst .

-

Vorden .
Vorgte n.
Vragel'e
Vrageren.
n.
Vreedell,
Vrcefel1l..·
VreefeI
een.
Vriezcv
Vriezeveell.
Vucht.
Vuuren .
Vuurst .
Vijden.

~

C

m.

A. k. I.

Il).
o.
iD. IJ.

D.q.
IIn.q.

iA.l.
iA.t.
rA
fA n.c.
Ff.
f·
F
E.
.E. (I.
e.
C.
C.e.
H.l.

W.
w.

B. k.
r.
D.
D.r.
i.
E.i.
(Rh'. de) E.
D.n.
D. n. Waal. (Riv.
tF.d.
IF.d.
Waalw ijk.
F.g.h
F.g. Tt Vlaaiw
;: C.C.
C.c.
F. m.n. Waarder. (de]
ndonk..
H. m.
Wachtendo11k
o g h. Wachte
E.g.
.f· Wadenoeije.
11
H ·f.
h.
D.
ng'en.
Wagen
D.lI.
Wageniingen.
H,
H. t.
Walbee k.
G.l.
D.k.
Wallak.
G.n.
B c.g-h \VaIlak
\Valnm.
L.p.
H I.1. m. Walnm
WalflllTI..
Gp.
A
A o. vValfnm
rd.
D.n.
Walvooord.
K. m. vValvo
H.m.
B c.m 11n \Vanku m.
K.o.
d. e. Wanlo.
D.d.e.
D.
Wanfum.
C.l.m. Wan[um
G. k.
G.k.
G. i. k. Warden .
F.m.n.
F.n
Warnem.
m.
I.m.
1.
eld.
V\Tarns
C. m.
\Varnsvve1d.
1. o.
herg.
K.m.
G. m. Wasfenberg.
iL
k.
B.
B.k.
WaVerel1.
C. d. Wavere
\Veede.
Weede .
G. i.
G.i.
,/H. c.
J.
I. h.
Weerd.
E. e. Weerde
H.
b• Wees.
H•b.
IF.I.
IF.l.
B.d.
',Vecsp.
C.
e. e.f. 'Neesp.
j/H.s.
'..Veetm
Weetm ar.
G.t.
I.
A.p.
'Nlim[e
'Nt i mreI.
IC g.

I

C.l.
::C.l.
G. Z.
!:G.l.

Veldam.
..Veldam
WeU.
WeIl.

jR o.
IB.
G.l.

Welden .
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Welàen.
Welden.
\Verden.
Werden.
'Verken.
\Verkhoven.
V/ert.
Wc
rt.
\Vertel.
VVetel.
vVefel.
\Ves[em.
'Vesfem.
\Vestbroek.
·YVesterbeers.
vVesterbeers.
Westerhoven.
\Vestervoord.
'Vestervoord.
\V
estmaal.
\Vcstmaal.
\Vetterin~.
vVetterin~.

E.l.m
E.l. m
1.
J. a.
i.li d.
iE
:!OJ.
D,f.
D.l
E.n.
H.b.
G. o.
C.q.
1. k.
11.I. d.
G. f.
H g.
D.k.
J D.'k,

IWijlik.
Wijlik.

Y.
Ypen.
IYs[cl.
IYsfel. (den)
:;Ysii:ioort.
sii!loort.
'Ysfd
f1:ein.
'Ysfdftein.

I

!

H. b.
lH.b.

E.A:.

,
l

IK.

I
I'

IJ.

I

ç..

I

D
k..
0 .. k.

D. d.
D.tI.

Z.

B. t. : Zanten.
vVezepe.
B.
Zeddam.
vVezepe.
B. m.
m.[zeddam.
E. i.
Zeelànd. (Op)
Wichen.
Zeel:ind.
\Vielsch.
1. o.
\Vielsch..
I.
Zeist.
A. n. Zelhem.
\Vierden.
A.n.
Wïkrad.
K. o.
Zennewijne.
\Vikrad.
\Vildenburg.
C. n. I Zetten.
C.n.
W'ildenburg.
Willis.
I B.Ic.
B.ic. I Zevenhove.
Wilp.
IB.l.
\i\Tilp.
IB."I. I Zeventer.
Wilt.
1 E.m:
E. 711: IZevenum.
vVilt.
1
\iViltenburg.
D. e.
Zeuren donk.
\\Tiltenburg.
ID.
c.· Zeurendonk.
Wingeren.
'Vingeren.
11. t. Zilvelde.
Zitvelde.
Wïn[en.
I E.
g. Tt.
h. Zoelen.
W'inren.
IH.f.
\Vinterlee.
H.f; Zoest.
Zocstdijk.
Winterswijk.
.D. ~.
? Zoestdijk.
\Vis[en.
fBo
'Visfen.
JB. z.l. Zon.
\Vittenhorst.
"!. e.
c, Zonsbeek.
vVittenhorst.
1IF. n.
t.
Zuiderzee.
\Voonzet.
iG. i.
'Voonzel.
iG.
IC. b. C.
c. Zumclcf.
\Veerden.
E . o• · Zurdijk.
\Volt. Ct)
'Volt.
ijE.o.'
Workum.
Woi'kum.
IE .d. Zutphen.
Zutplicl1.
IC.f.
Zwaluwenburg.
\Voudenberg.
IC
f. 4waluwcl1burg.
\Vullen.
IC. r. Zwammerdam.
'Vullen.
IC.
:A. l.Z. Zwanenburg,.
Wijhe.
\Vijhe.
:A.
Zwanenburg:
'Wijk
\Vijk bij Dnnrf1:ede'
Dl1nrf1:etle' I?.r.
f. Zwarl1:ein.
Zw'lrllein.
Zijderveld..
Wijler.
.E. k.
,E.
Zijdervcld.
1

IE.!.
A.l.
A.I.

:G.m.
IG.m.
iD.l.
:0.1.

iF

iF h.
iC,;:
IC.}.
D.m.
[D.m.
E•g•
E. h.
E.h.
iC. b.
IC.
iD• kk.•
;H.
!C.
;H.Ic.
:1. k.

I·I'E.g.
iD.

:,I.k.

F;. m.
IE.g.
E. g.
C
Cf
i,C.e.
!.•
,C. e.
i

IG.g.

,G. m.
l_\.b,d.h
I_'-.b.d.k

11. s.

iK. o.

!C.l.
:~I\. i.
:A.
lC.a.b
IC.a.b
lA.
•iA. k.l.

•P.
l F.p.
,D.e.
'l~

:I

