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PA MA, eene edele State, in Fries/amJ, in de nabuurfchap van het Dorp Hemelum, in de Grietenije van dien naam.

EPISCOPIUS, (SI.MON) werd gebooren te Á1fIJlddam,
op den eerfiell of agtllen Janllarij van het Jaar 15R3; zijne ou.
ders waren, 1Z G B E R T Rl! MB E R T S ZIJl S S C HOP, en
GE E R T RUI D JAN SZ, meer met Kinderen, dan met tijdelijke middelen gezegend; doch teffens eerlijke en deugdillme
inwooners van AmJlddam. Schoon al vroeg in SIM 0 N groote bekwaamheden ont~kt wierden, zou de veelheid van 'Kinderen, om boven gemelde reden, zijnen V~der nooit hebben
doen be(]uiten, om hem tot de Studien te fchikken. indIen de
Vroedfchap co R NEL I S BAN N I N G zig niet had aangebo.
den, de kosten daar van tc willen draagen. In het ]a2r 1600.
de Latynfche SchooIen doorlC'open hebbende, werd hij. als
Jt weekeling der Stad, gezonden naar het Staaten Collegie ~e Lei.
den, waar in. ten dien tiide. JOH A N NES cue H L r N us,
een gemeenzaam 'vriend zijner Ouderen. Regl'nt wa~. In het
Jaar 1606. werd hij tot Doc1or in de Philofophie bevorderd;
verder leide hij zig ijverig toe op het beoeffenen van de Godge.
leerdheid, en andere daartoe behoorende wetcnfchappen, zo
'wel te Leiden. als daarna te Frfl1leker. In het Jaar 1610.
werd hij te Bleiswijk, als PredikalJt beroepen. Kort daarna
woonde hij de Hoagfche Conferentie bi), tusrchen ée zes Re1»onp,.ant!che en zes Contra. Remonprantfche Predikanten ;
hii was een der zes eerstgenoemden. In het Jaar 1613, werd
hij beroept!1l tot Hooglt!eraar in de Godgeleerdheid, op de
Hooge Schoole te Leiden, bij gelegenheid, dat F ltA Nel sC u S GOM A RUS van dit Ampt lIf1land had gedaan. 10 bet
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volgende Jaar verzogt zijnde, als Pl!tcr te Haall over den
Doop van zijns Br')cJcrs Dogter , die te Amfleltlllm , op den
tweeden April, zou gefchieden, kwam hij herwaards • niette,enfiaande de zwaarigheid, die hij daar in vondt, als zijnde een
Remonfirant.
Ligt voorzag hij, dat het bern niet beter
gaan zou, dan het u I TT E NB 0 G A ART, den 14- Februarij ,
vergaan was. Doch op de verzekering, dat niet de Predikant
, L ANC I US, maar CAS PAR U 5 V A N DER 11 E I DEN prediken zou, en dat men geen ander dan het gewoon Formulier
van den doop, op den Predikfioel had leggen, ging hij wel
,emoed ter Kerke. Maar het viel uit. gelijk bij gevreesd
had. De Leeraar vraagde. met luider fiemme, "of zij,
" getuigen, niet bekenden. 't geen in het Oude en Nieuwe
" Testament. en in de Artijkelen des Christelijken geloofs beo
I, greepen was, t1l '/ gem alhier geleerd werd, de wuragtige
" en volkomene leere d-er zaligheid te zijn"? daar bij voegen·
de: '11lat antwoord gij lieden' hierop? EPI S co P I US, de
vraag zee~ wel verfiaan hebbende. antwoorde. " dat hij.
" wat helD betrof, hield waarachtig te zijn, het geen, vol·
" gens Gods woord, en de Artikelen des algemeen en Chris" telijken Geloofs. werd geleerd. naar den inhoud van het
,. Formulier; met het woord dien volgende." Waarop de
Predikant hervraagde • wal hij zeide? Hij herhaalde zijn ante
woord met luider !lemme. Ter!lond volgde hem zijn broeder
JAB EGBERTSZ BISSCHOP, zeggende: iltmede, en nog
twee onbekenden: ,vij ook, wij 001.. De Predikant zeer ge.
iloord op dCIl Hoogleeraar • voerde hem te gemoete. ,t dat
" bet wel fiout en vermetel van hem gedaan was, dat hij zo'
u in de Kerk fpreeken durfde; h:idde hij eenige zwaarigheid
" gehad, hij mogt ze hem teri zijnen huize wel hebben voor.
"gedraagen'" EPI S co P I U s antwoordde daarop, "dat hij,
".ingevalle de broeder met zijn antwoord niet te vrede W:lS,
" heen gaan zou, en niet !laan over den doop van het kifld".
De Predikant. dit nog kwaalijker neemende • zeide: Gij z~;t
tien 'Jo'lCfltan, die zo flout niel he1z.ortie te {preeken ; gij heht
gehoorJ. JIII !tier geleerJ worJ, dllt de menseh nietis , dan flof
tn aarü,. en JIJt hij niet je1'00rJe zo flout • 11"0lS en !to,gmoedig
I' \fela,,,. Doch al& ol P l i C 0 P I U I hierop zweeg, voeren de
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C L A N DUS en GOS E WIN U S GEL DOR P I U S voort mee het
doopen van de Kinderen, waaronder ook dat van BIS SC HOP
was. EPISCOPIUS had voorgenomeR,met HEIDANUI,
nna dat hij van den ['rediklloel Z0U gekomen zijn, te fpreeken;
doch deeze hield zlg, in het Doophuis , met den Voorzanger
bezig. EPI SC 0 P I U s, met zijnen broeder uit het Doophuis
getreeden zijnde, werden zij van verrcheidene doldriflige lieden
bij den mantel getrokken en aangefprooken. Zeker man wilde
van den Profesfor wee tcn, wat bij, des Zon daags te vooren ,
uit de Predikatie van T I!. I G L A N D, had opgetekend; 't welk
hij weigerde te verklaaren. Eene vrt>uw beet hem toe,
" dat zo hij waarlijk een Christen was, hij fI E I DAN Us ill
" het bijzonder moest fpreeken"; Wn~ro? hij antwoordde,
" dit te zullen doen, doch nu naliet, om opfchudding te mij" den". Midlerwijl nam het geroep en de aandrang geweldig
toe; fchreeuwende fommigen: 1I'i'g met die 111uitemakers! foei
gi; oproerige hoop [ckelmm en rabaauwen. Laat ze ons een
veeg gaven; de Deurwaarder zelf riep, waar zijn ze? laat
ze mij krijgen: wijst ze mij jlegts. Hierom befloot EPI SC oP I us. Ie rug Ie kecrcn n::ar hct Ooophuis. en de Predikan.
ten aan te fpreeken. Hij hield hun voor, .. dat al de oproer
" omaaan was, uit het ongewoone Formulier, door HElD A" NU S hem voorgehouden, en dat hij op het gewoone Formu.
" lier zou geantwoord hebJen ". H J: I DAN U S vraagde, .. of
" hij Profesfor EPI ie 0 P I U s niet ware? wat bij in de Kerk
" deed ? en waarom hij 'er niet uit bleef?" Waarop deeze
antwoordde: " Dat de reden hier van wel bekend was, en
.. geene andcre, dan het verzoek zijns Broeders, om als ge" tuige over den doop van deszelfs kInd te flaan. Doch dat
" hij meer reden had te vraagen, welke reden men had, hem een
" ongewoon F0rmulier voonchouden". HEI I>A NU S bt'_
riep zig op het Oéèmi der Staaten , welk gebood, op zulk
eene vraage te antwoorden. Doch EPI SC 0 P I US, vaD dat
Oéèroi geene kennis hebhende, wees den Predikant op hee
Formulier, bij de Sijnode des Jaars 15/18, ontworpen; voort!
vraagende , " wat misdaad 'er Ilake in zo te antwoorden,
y a
a~
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" als ilij
hij geantwoord had?" HE.
HE; D ,'.
t. NU S beriep zig 111
21 we·
der op het Odroi,
Odroi. HAL L I us.
US. lOen
[Oen het \,:oord
\~oord vattende
vauende,J
vraagje
vraagJe den Profelfor,
Profesfor, of hij hunne Kerk Die,
niet hield voor eent
Christelijke Kerk? EpI sc
S C 0 P I U s zeide daarop. .,
dit eene
" dil
" vreemde vraag te zijn. alzoo hij zelf
ulf in de Kerk gekoomen
" was.
was, om getuige te zijn o\'er
O\'er den doop van een kind,
kind. 't
" Was wat anders (zeide hij verder) ,,/Ic
,,/Ie waarheid. en wat
""anders
anders rz~otlaaalr/ijir.
n~otl*a(llrlijk, waarheid te
Ie I~ren;
leeren ; 't laat(le
laatOe erkende
" hij. dat hier gefchieàde.
gefchieàde, en
eD hield,
hield! hij hierom
bierom deze Kerk
" voor eene Christelijke Kerk: doch niet het eerlle. 't
Ot Was
..
" bekend. dat hij dit voorheen had tegengefprooken; dit deed
bij zig op de gewoone vraage.
" hij nog,
nog. En hierom
hlcrom had hij
" hem gedaan,
gedaan. met uitzondering moeten verklaaren, 0111
Oln zijn
" geweten niet
kwetzen ".
niet te kwetzen",
Hier mede affcheid neemende
neem ende ,• werden hij en zijn broeder
het graauw en eenig vrouwvolk aangerand, doch
wederom van bet
met minder hevigheid dan te vooren ; fchoon
echoon !EPI
P Jsc
SC 0 P I U S,
builen de Kerk, nog eeni~e mansper(oone:J
mansper(ooneil hoorde zeggen:
LUSlig jongrns!
LU5Iig
jongms! raapt /leentn
jlunm ; [mijt "u
tlU tlie S(lztlmen
Salt/mtn tri
m
Oproermtlllrers; doch de moedwil ging zo verre Diet,
Oproermslrtrs;
niet.
Den volgenden dag werd de Hoogleeraar
Hoog1i:eraar voor Burgemees.
teren ontboden,
ontboden. die hem voorhielden: " hoe zij met leed wee..
" zen hadden verltaan •, dat. door bern
hem ,getuige {laande
flaande over
kind, met zijn antwoord, groo.
" den doop van zijns broeders kil'ld.
" te oorzaak gegeeven was tOt
daar.
tot beroerte in de Kerk; hoe daar"over klagteD
klagten gevallen waren,
waren. en boe
hoe weinig het hem beo
be"lt taamc.!e.
taamde. de leer der Kerke tegen te fpreeken",
fpreeken". Hij ant·
ant.
woord de • "dat
woordde.
" dat hem
bern de gereezene onlust
oolust fmeme
fmertte ; docb.
docb •
•", dat
!lat hii 'er. zijns wetens, geen oorzaak van was, noch i!e.
~e
..
IJ legenbeid
ligenbeid ,oe
toe gegecven
gcgeeven had.
bad, Dat hij.
hij, met zijn
fijn antwoord op
vr:aage, die men,
men. tegen zijne verwagtiog.
verwagting.
" eene openbaare vraage.
" uit
ui t een ongewoon Formulier,
Formulier. bad voorgelleld , de Leerder
Leer der
tegengefprokCD ; maar alleen zijn geweetell
,• Kerke niet had legengefprokell
geweeten
;. gekweeten had",
Hierop merkte Burgemeester 11u Aft. R Thad".
HOL D KRO
KRO:\1
"'I HOU T aln;
•• n;
"dat hij
bij , wetende wat u I·
I.
" TIN B 0 G A A R D te vooren bejegend WIS, ligtelijk
Iigtelijk denken
" kon, dat hem zulks ook kon bejegenen; dat hij, derbal.
derhal" ven. de Predikanten cem moest aangefproken en verzo'l
verzo~l
hd..
...
he
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" hebben ~ dat zij zulk een Formulier zouden leezen , waarop
" hij in gemoede kon antwoorden". EpI S C 0 P I U s hernam
daarop, "dat hij alles rijpelijk te vooren bedagt , en reden
" gekreegen had om te vertrouwen, dat hem niet gebeuren
" zou. het geen u r l' E N B 0 G " " It 0 gebeurd was; hebben" de men hem verzekerd , dat P LA N C JUS zig daarmede had
" verfchoond, dat hij een verkeerd Boek had opgevat",
Doch de Burgemeester J" co IJ D.E G R A AF, hem hier 0lt
in de reden vallende, zeide: dal ;s zo niet; hij heeft ons ver.
klaarJ, dal htj nooit anders gebruikt Ó(ul", EpI S C o.
P I us. hierop fliHlaande, verhaalde VOOrts. "ol1derre~t ge.
" weest te ziJn, dat veelen van de Heeten het gedrag van
.H P L A ~ C I U s hadden afgekeurd; dat hij 'er, door eenigen
" uit den Kerkenraad. over beilraft was, en dat iemlnt vu
" de Regenten, daarover een der Predikanten hebbende I&ln,. ·gefproken , zo veel hael verfiaan, dat hel eens gebeurd
" was, en niet meer ~beuren zou· nlt hij, nogthans , wee
., tende. boe precijs en onrustig rL ANC I U 5 was, de beun
" van HEI DAN U s had waargenomen. dte de befcheidenfie
" was in het predikcn; en ook, naa het voorval met u I T J: N" B 0 G A A R D, het Formulier wel en regt gebruikt had"
Toen. zeide Burgemeester K. 0 M HOU T: wd! had gij dan
liever gezweeSeII; en de Profesfor daarop, " dat zijD broe" der echter niet gellwegen zou hebben; dat hun fii/zwijgen
" ook toeflemmen zou hebben gefcheenen ; dat zij Diets nieuws
" begeerden, noch dat hij (H E ID A N US) iet t~en zijn ge" moed, of tegen de order der Kerke zeggen zou; maar al.
J> leenlijlt.
dat het Formulier gevolgd, of in dien zin aange.
" nomen wnre, die bij de Sijnode zelve. in bet Jaar 15116.
" was llitgedrukc", Burgemeester D ft G B. A A F zeide, "dat
" het in de Siinode zo niet gefield en bellooten was", Waarop
hij van EPI S co P I U S ten antwoord kreeg, "dat het in de
" daad zo geraamden toegenaln was; dan of het te Amjlddll1ll,
" en bij alle andere Kerken. was goedgekeurd. wht hij niet •
.. fchoOll het zo fcheen te zijn, uit de Boeken, die, ten dien
"einde', op de Predikfioelea lagen, of van den Koster ge.
JO bragt werden";'
d3ar bij voegende, "dat het zo geratmIl
:f, was, om dezelfde oorzaake als de te,euwoordj~e; alzo cey "
uige
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" llige luiden, die bezwaard \\'2ren, op die vraag te antwoor.
" den, hunne Kinderen op de Dorpen, door de Paapen. dee·
" dln doopen, of ongedoopt lieten; om 't welk vooneko·
" men, de veranderiug hl' de gemelde Sijnode gefchied was".
" Is (zeide toen de Heer DE G R 1111 F) weinig eers 'Voor de
'Preditanten , te 'Versndel'en hel gune zij kezen, of ook
unig tegenfpreeken te gedoogen. Gij, voegde bij 'er bij,
zoudt het ook wel kWtlflliJk neemen , dnl iemanl zulks in
uwe Lesfen of Prediktlfien dud.
EpI sc 0 PlO S beweerde daar tegen, dat hier noch io,
nochtegenlpreeken gerchied was; dat hij, gevraagd zijnde,
alleenlijk geantwoord had; dat ook de Eer der Predikanten
da::.rbij niet leed, dat iemant, 0m zijn geweeten te voldoen;
wat meér dan ja alltwoordde, of iet, dat nageIaaIen was. in
'( geheugen vernieuwde, als het bekwaamelijk gefchiedde.
Voorts hield hij den BurgemeesterelI nog voor, "of hij, ter.
" wijl tog de Heeren het !lil zwijgen fcheenen goed te keuren,
" met zijn antwoord wel iets misdaan had? En of hij wel
,; Christelijker en redeliji;er kon antwoorden? Of de zin der
., vraage niet was, of behoorde te zijn in eene Gereformeer.
" de Kerke, dat het geen daar. volgens Godi woord, geleerd
" was. alleen voor waarachtig gehouden moest woràen? En
" was dit de zin, waarom werdt dan het antwoord, weL~
,. dien zin veronderilelde , kwalijk genomen? Men wist, dat
" bij vrij wat hadt tegen de Leer, die van fowmigen hier ter
" !lede geleerd werdt. Hij woonde ook niet te AmUeld4m;
" hij hoorde de Predikanten niet leeren : hoe kon hij dali an,
" ders, dan met de gemaakte uitzondering, antwoorden?
" Ten ware de Heeren begeerden, dat lIJemant getuige wa.
I> re, dan die hu'nne Predikanten daaglijks boorden prediken.
" Te minder behoorde zijn antwoord rnispreezen re worden.
" in eenere tijd, daar men zag, dat, in fommige punten, die
" hier met groote hevigheid gedreeven worden, verfcheilien.
" lijk gevoeld en geloofd werd". Toen zeide de Burgemeester
JAC 0 B WIT SEN, dat HE) DAN U s het Formulier van het
Jaar I S86 gebruikt had, maar hem had verklaard, niet beter
te we~ten of hij had het gebruikt." lf"atlroVl, hernam E P )'sCOPIUS, wordt mij dan mijn l'edr/ijk en ntlllr 'SI/lans ei.

gen,
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gene meening gefchikte antwoord zo kwalijk genomen? Hij
heeft mij, zeIde de Heer WIT SEN, ver/rlaard, dllt hIJ u niN
!undl. Ik bekenne romIJl';t, te mi enm, zeide de Pcofesfor. dat
zulks mil opzet gefchied ,vas: eerst 01/1 dat hij wist, dat;fc
in tie flad was; en ten anderen, om dat hij .mijnen "roeder
wel Itrnde; ten derden, om dat hij u'ist, dat mijn broeders
kuisvrouw bevallen was, en dat ik eentdaags mooglijlt ten
doop z()y koomen. roorts ~ag ik, dat 'er veel meer Pretft.
!tanten tegenwoordig waren. dan 'laar gewoonte; ten laat.
/len en wel voorname/ijk, om dat hIJ hel voor deezen niet
gedaan, en ook na het geval VIJIJ u I TEN B 0 G A A I. D met
PLAN Cl US, .hel Formulier "fln 1586, gebruikl had; Doch
het zij hij mij kende of niet, ik be.1toorde, om zulk een
ant'W~o;-d, zo kwalijk niet gehandeld Ie wf)n/en.
Hier op
wenst:hten eenige van de Huren, dal het niet gefthied
ware".
EPI S C 0 P I U s Doeg toen voor. " dat de Heeren een for.
" lhulier geliefden vast te /lellen, waaraan men zig onver" breekIijk te houden had: 'I mDgl anders, zeide hij, ergtr

" ajloupen, en daardoor gelegenheid gegeeven 'Worden, ial de
" Kinderen onf!edoopt "Ieevetl."
Waarop een der Heeren zeide, dat het te wenfchen waré,
'J dat aan wederzijde wat gearbeid werdt tot bekwaame rust en
" vrede iu deeze tijden. en dat EP r SC 0 P JUS en de zijnen
;, fom tijds geene gelegenheid of oorzaake gaven om zo te vraa"gen." Ja. voegde 'er de Heer ne G~A,V bij, indien gij

niets had, legen den Catechismus of de Leere der Kerke,
tij zoud geene zwaariglteid maak en om duze vrflflg ('
beantwoorden Toen betuigde EPI S co P I US, " niem:mt oor-

" zaak gegeeveD te hebben om tti vermoeden, dat hij iets had" de tegen den Catechismus. 't Was wat anders, alles toete/laan
" wat -hier geleerd werd. Zij (namelijk de Remon/lrnnten )

" wisten ook niet, wat zij meer doen zouden tot bevordering
" van rust en vrede, dan zij daaglijks deden. Zij wilden ook
>, wel een ~oeden raad booren en volgen. En zo het fchrij" ven en prediken tegen elkander verboden werd. gaarne zou.. den zij 'er zig naar voegen. Zoo den Predikanten hier ter
n Stede belet wer', fuijdlg met de Refolutien ger Stilten tey 4
" gen
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gen de RemonjJranttn te prediken, en de betwiste punten
" der Gemeente als Iloodzaaklijk ter ~ligheid intellampen , zou
"de weg tot vreede haast gebaalld zijn." De Heer DI!!
• R A A F zeide toell, dat" men moest wijken, of tot el Kan'
" deTS ,gevoelen overgaan." Doch EPI SC 0 PIU S verklaarde •
.. dat hun geweereu en de liefde huullt!r Gemeemeu niet ge·
" doogden, dat zij weeri.en; en dat wen ook niet Iigtelijk in
~, één gevoelen ger:laken zou, zo de Heeren geen order ge·
,. liefden te fiellen, tegen zulk eene groote biw:rheid, als
" men hier daa~lijks hoorje." IFeel gij wel, vraagde toeu
Burgemeester DE G R A AF, Jat als men gezag gebruikl, 'er
t'

tlDk veelen r.ullen mQcten zijn, die van Jat gezag lijden zuI.len '/ EpI S C 0 P I U s erkend!! dit, zeggende " dat her de na.-

" tuur der'z:lake van zelve leerde: ten waare meg eene even·
" hoogheid van het Burl{erlijk en KerkJiik gezag wilde toelaa·
"ten:' Eindelijk vraagde de Bur~emec$[er WIT' EN) of de
Profesfor. het geeu hem van HEI DAN U s bejegend was, wel
tcn besten duiden en vergeelen wilde, en alles daartoe helpen
bellieren, dat men in rust en vrede bleeve met elkander? Waartoe hij bemigde, wel genegen Ie zijn. De Heeren, na hem
d41artoe vermaand te hebben, lieten hem gaan. Wat naderhand
op de Sijnode van Dordrecht en vervolgens is voorgevallen.
zal elders nader gemeld worden. EpI 5 C 0 P I us (zegt WAG .E N A AR, wiens geleide wij hier volgen) hield zig cenigen
tijd te Waalwijk, en naderhaud te Antwerpen op, en werd t
na bet opregten der Remonllrantfche Societeit of Broeder·
[chap, nevens JOH A NNI! S U I TEN B 0 G A AR D en N I C oL A A S G R E. VIN C I{ H 0 V E Ii, tot bUÎtenlandfche Belhenlers
derzelve verkooreJl. '1 e dIJ/werpen llelde hij de Geloofsbelij_
denis der RemonjJmnt,,, op, die door verre het grootlle deel
der Rem9njJr.nt{che Predikanten werd goedgekeurd.
111 he, Jaar 1621. teg"n het einde van het heiland, begaf
hij zig naar Frar./rrijlr, alwaar bij eerst Ut Roun(J7t, en,
het Jaar 16113, te Parijs, zig nederzette. Geduurende zijne
uitlandi~heid, fchreef hij verfcheiden werken. zo [Ot vcrdeL1oi.·
~ing van de zaak der Rcmovjlrllntell. als tegen de Roomsch~elinden , bijzonderlijk tc:;en de Jezuitell.
De Brieven>
dl:: toen, uit het 'V...ierlaGd, aall hem /Oez.ondt!n werden •

in

war~n
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waren gerigt aan SIM 0 N of FR 11. D RIK IJ Ii: WA G T 1: R.
Doch in 't Jaar 1(j~6, wanneer men in Hol/flnJ, en bijl:onderlijk te Am/Ie/dam en te Rotttrdam, veele oogluiking ~le;;un
te gebruiken omtrent de Reill-onftran:en, kwam 11. l' I sc () I' I us
insgelijks te Rotleraam te rug, daar hij zig eenige Jaarcn UIlthieldt, midierwijl, nu en dan, predikende in oe nille ver;;aderiogen tC AmfteJdam, alwaar eerlang cene opeobaare Kcrk
gelligt werd, in welke EPI 5 C 0 PlO S, op den agtll;!D Sep_
témber van het Jaar 163°, de eerlle Leerrede deed. De Socleteit. vervolgeus ,te Am/Ie/dam, een K weekfchool hebbende
opgeregt, om jongelinl:en bekwaam te maaken lOt den PredIkdienst, werd E Pr sc 0 p rus beroepen, oU! de Godgeleerd_
heid <laar in te onderwijzen.
In bet Jaar 1634, zette hij zig metter woon in deeze St:lJ
neder, en onlwierp 'er een zalllenllelzel van Godgeleerdheid, 't
welk hij) e.:bter, niet voltouijde_ Hij overleed binnen zijne
Geboortefiad, den 4 Aptil in het Jaar 1643. [-Jij heet!: ter
Vrouwe gehad MARIA PES$11.R, Dogter van .Jall Pes}èr,
en Weduwe van den Remonllrantfchen Predikal1t "E N D RI/(
NI E L L I V S; uit dit Huwelijk zijn geene Kinderen verwekt.
Tot dus verre w J. G I! N A AR; laaten wij nu zien, wat anderen van hem getuigen. HAL M,\, in zijn WOllrdenboek, van
hem fpreekende, laat zig dus hooren.
" SIM 0 N I! PIS C 0 P I U s is t,eweest eell der voofl1aamlle
Ditcipelen van JAC 0 Il U 5 ARM I N I U s. Door de Authoriteit van die van Rotterdam werd hij Predikant te BielSlvijlr,
en dat volgends 't getuigenis van B A V D,\ R T; maar U lTT E NB 0G A ART zoekt het tegendeel te bewijzen. Evenwel hekend hij,
dat de gt'melde Magifiraat, toen EPI S C-o P I U S zou geëx~mineerd
worden, daar Gedeputeerden bijzondt, niet, zegt hij, om Je
Vergadering Ulet gezag te vermeesteren, maar om in het Examen tegenwoordig zijnde, beeter kennisfe te het>bcn van d~s
perfoon~ bekwaamheid en gaaven, dien het vertrouwd zou
wordeg, baare Onderdaanell daar het Euangelium te verkondi.
gen. Het beroepen van EPI S C0 P 1 V S te J/leiswijk, nevens
veele andere Predikallt~n in andere Gemeellten J ook hl1nne
beweeringe van de Remo'lftrmltfche gevoelens, en fdlerpe
uittinge tl'g'lI der Cuil/ra R!'lI1onjlrrJlJten L~ere, veroorzaaky 5
l~1l
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ten dat de Predikanten vau de Gcrtformecrde Religie, in ~
Clasfis van RlJtlerdaw, zig van de RemDnflrlltlten afzonderden~ Wanneer nu Doétor CONRADUS VOltSTIUS tot Profesfor op de Academie van Leiden beroepen, en al met zijn
Huisgezin van Sieinfort gelwomen was, doch I door de ontdekkinge van Socinianerl). niet in bet bezit van dut ampt kon
geraaken, hoe zeer van den anderen kant dallr om gewoeld
werd, vcrmids zijne Leerll:u~kell, van of uit '0 Cl N U s nu al
openbaar geworden waren (zie Art: c. v 0 R ST I us) wilde men
echter ~ plaats vervullen, met eenen anderen, de Studenten
op. die acadelJlie en anderen niet onaangenaam. Derhalven
werd SIM 0 N 1: PIS co P I us, tot de Go~eleerde Profesfie
aldaar, onaangezien &1 de tegen fpraak van POL Y A N D EB.
(verm:os de !-!eeren Curatooren en anderen, die gezag hadden,
het zo begeerden) bero~pen en aangenoomen; doch hij beo
diende di!;!n post ma;;.: tot den 24 April, in het Jaar 1619.
wordende toen, volgens bcfluit van de Staaten , daar van Ont.
zet. Schoon hij (zegt HAL MA) een leerling van AR H 1.
N I U S was. !lapte hij nog veel wijder van de Leere der Gereformeerde Kerke af, en tradt nader aan die van S 0 C I N US,
dat zijne tegenfirevers uit zijne fehriften aanweezen. Hij is
geweest een der gedaagden op de N,u;ollaaJe Sijnode teDord;oecht in bet Jaar 1618 en 1619, om over de Leere en gevoeI~ns gehoord te worden, volgens artikelen, door de Staaten
bt:raaiTIt; 'at de Profesfo61°en der 11. TkcoJDgie ilj de U"iver.
jitdj/en en IlluJirt S;hoolen mede zoutIen geroepen worden /91
het Sijllode, zo zoude hij mede, naar de meeningederzijnen,

hebben moeten zitten; maar de andere leiden. dat hij kwam
als g\ d~agde. AI terflond bij den aanvang, (vol~ens den een
met, t'n volgens den ander zonder verlof aan de Commisfarisfen
politiek gevraagd te hebben) deedt hij eene feherpe rede ... oering f
!liet n~gts lef verd~diging van de zaak !ler RemonjJr,mtcn, maar
ook r.~et vetl hevigheid tegen het grootlle deei der KerklijkIlIl in de
Sijnode tegenwoorOig. Deze redevoering, fchoon door HAL'
:M A nid gemeld, zullen wij hier laaten volgen, op dat ieder
Leezer, volgeos zijn eigen oordeel, bet vonnis veile. Zie hier
den vetkorten Inhoud daar van.
Ja
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"Doorlugtige en Hoogmogende Heeren. Eerwaardige,
Wijdvermaarde en zeer Geleerde Mannen, Broed~rs"
" Wij kunnen niet nalaatelI Uwe W. W. allen en ieder van
God den Vader en onzen Heer Jefus Christus te wenfchen ge'
nade en vrede, en voornamelijk de gemeenfchap van den H.
Geest, op dat die Uwe W. W. zulke raad{}a,gen ingeeve , die
de bedroefde en de benaauwde Kerke van ]efus Christus,
midsgaders onzen gemeenen Staat, en helaas het al te zeet OUtroerde Vaderland, vorderlijk en heilzaam moge wezen!
" Niets. behoort een Christen mensch meer ter harte, te
gaan, dbn de Ware en Zaligmakende Godsdienst; en gelijk dit
allen betaamt, zo is het inzonderheid de pligt van hun, welken van God gefield· zijn, om niet alleen voor zig zelven t
maar ook ten nUtte van anderen te zorgen; op dat zij zig zeIven, en die aan hen zijn onderworpen of toevertrouwd, Zo
·Godsdierillig mogen zijn, als mooglijk is. Hierom hebben wij
ons ook al~ijd amptshalven verpligt geoordeeld. naarfiig CD
omzigtig yoor de zuiverheid van den Godsdienst zorg te dragen,
op dat geene le~rnukkenin de gemoederen mogen worden iu
geplant, die eigeDaartig zouden fchijnen te firekken, om de
liefde tot den Godsdienst allengskens te verzwakken en wegteneClllen. In de gevoelens van den Godsdienst kan wel eenige dooling Qf ollweetenheid plaats hebben; want daar zijn zaa.
ken, die tot denzelven niet rechtll:reeks behooren; en wie
word 'er gevonden, die zo' juiss en' fcherp op alle waarheid
gelet heeft, dat hem niets gefeilt of gemist zou hebben? Maar
andere gevoelens zijn 'er. op welke de Godsdienst zelf
rust, of die tOr bevestiging of verllerking van den zelven ,. van
het hoogfie gewigt zjjn; f.!J welker krenking of verzwakking
niet geleden kan worden van iemant, dien de Godsdienst ter
harte gaat."
" Dewijl wij nu van gevoelen waren, dat eenige zodanige
gevoelens met groot geweld gedreven werden, welke noch met
de eer van Gods goedheid, wijsheid en rechtvaardigheid; noch
met de liefde van onzen Zaliglllaaker voor bet lDeuschdom ;
noch met zijne voldoening en verdiellfien; noch mer de natuur
van Gods woord en der Sacramenten; noch met den fchuldigen
pligt van een Christen befiaan kunnen, en die de vroomen tot
groo'
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grootl:n aanlloot , onze Hervorming tot Cchande, de Godsvrugt
lOt afbreuk en den vijanden lOt flof verflrekten om onze Kerke
te lasteren, als waren die gevoelens aan dezelve eigen, zo
hebben wij, dat ongelijk het geheele lichaam zonder reden te
last gelegt , van de Kerke pogen afteweeren. Maar helaas, dit
Godvrug.tig voomeemen is ons zeer kwalijk gelukt; doch ge.
heel buiten onze fchuld: want hoe konde ons tot misdaad, en
niet veel meer tot een: gerekend worden, dat we de Kerke van
lasteringen traguen te bevrfjden?
" Ook berouwt ons nog geenzints deeze onàerneeming,
dewijl wij het om zo goede en tretrt!lijke za~k veeleer loffelijk
rekenen den haat zei ven van deeze onze gantfche Eeuw te
draagen; ja _ wij oordeelen ons aUlptshal ven verpligt. daarin
te volharden: want het is ook eerlijk, de gewenschle uitkomit
te moeten misfen van grot'He en loffelijke onderneemingen Ook
waren de dingen, die wij zogtcn te weeren , veel te gewiglig
en te grvot, om dezelven met fiilzwijgen voortgang te laaten
hebben; en geenZillts beuzelingen, gelijk men met groot nadeel
onzer zaake onder het gemeene volk gellrooit heeft, Dat gehenge God nimmer, dat wij om beuzelingen met iemand
zouden twisten! Het is der pijn niet waard, om andere dingen. dan die Ier Zaligheid noodzaaklijk of ten hoogflen vorderlijl< zijn, Ie firijden. Van dit gevoelen zij.de, zijn wij,
echter, in eene groote zwarigheid gevallen, die wij minst
verdiend hadden, te weeten bijna in eenen algemeenen haat.
Zo zwaar valt het, zig tegen ingewortelde gevoelens. en bet
kwaad, dat een plooi genoomen heef., te willen verzelteil !
Want men heeft, van dien lijd aan legen ons gewoed, als of
wij opelilbaare vijanden van den Godsdienst en de Hervorming;
haters van de waarheden en verRoorders van de algemeene rust;
ja zelfs verraders van het Vaderland, fiiglers van nieuwig_
heid en voorflanders van alle ketterijen waren. Men heeft
de allerbitterfle en gwuwelijkfle lasteringen op ons uitgeflort ,
en onzen naam en faam met zulke woede aangelast, dal wij als
het uitvaagzei der waereld zijn geworden. Men heefr de gemoederen eerst met vermoedens. tegen ons vervuld en van ons
vervreemd; daarna door lasteringen en haat tegen ons ontlteeken i en eindelijk zijn dczeh",n J door oproerige Predikatien ,
Zl>'
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zod:1nig aan het br:1uden
zod~nig
branden en blaaken
blaak en geraakt, dat ze tot
[pot, laster en allerleije uitwerpzeis
fchimp, [mJ:1d.
fmaad. fpot,
uitwerpzeIs van bit.
lu!te,
teren haat zijn uitgeborsten , en een it:gelijk,
icgelij~, al wat hem luste,
.Is flagwtfers
llagwlfers van den gcmeenen haat, vrijelijk heeft
op ons als
uitge[poogen. Lieve Jezus, wat hebt gij al
31 van uwen
ulVen throoll
uitgefpoogen.
gezien en gehoord, dat ons,
ous, zonder eenige fchuld of verdien·
aangeda:1n! Hoe menigmaal is ons zugtcn of jammeren,
fie, is aangeda~n!
tot u in deu
den Hemel opgeklommen! Wij roepen u tot getuigetui.
lOt. zo Zwaare be·
gen, of wij ielllant reg:vaardige oorzaak, [Ot
gen.
befchuldigingen, afkeerighedcn en ongelijKen gegeeven hebben.'hebben."
..
" Wij begeercn egter niet,
nict, zeer Agtbaare Mannen, dat gij
zoudet meenen,
meenen. dat dit gezegd word, als of wij in deezell
ijver en hitte der twisten, gantsch niets geze!!d, gedaan of gefchreeven hadden, 't welk berispinge waardig zou zijn geweest. Dat zij verre! wij.
zijn l\1enfchen,
Men[chen, en aan menfchelijke
wij.zijn
zwakheden en overijlingen onderworpen; en wij weeten , hoc
ongefieldheden der ge.
zwaar het zij, in zo groote llormen
normen en ongelleldheden
moederen. een eenparig gelijk gemoed, vrij van alle [chuld,
fchuld,
Ie behouden. Maar
l\Iaar dit alleen willen
willetl wij zeggen, dla
d:;t wij niets
~ulk een alge.
bedoeld, noch ter hand genoomen
genoom en hebben, dat 3ulk
meen en haat verdiende."
. " Onze tweede zorg en vliJt
vlijt wns,
was, dat de band
eenig'
balld der eenigbeid vaR onze
bloeijende Kerke in het heilig Lichaam.
Lichaam,
heid
ollze zeer bloeijfnde
van onzen Heere ]efus
jefus Christus, 't welk
wel" met zo veel zweets en
famengegr~eid, niet zoude door een droevige
bloeds was famengegroeid,
, nog fchier in ziine
fcheuringe ,nog
zijne eerfie
eerfle beginfelen, verdeeld en van
een gerukt worden. Daartoe hebben lang geflrekt onze bekom,
bekomreernisfen , raadl1agen, verzugtingen en gebeden tot God.
mernisfen,
God, en
al wat in ons was, hebben we gezamenlijk, met de trelfelijkfie
tretfdijkfie
helden onzes Vaderlands, aangewend, op dat dcKerk
deKerk met geene
aieuwe wonden zoude worden geflagen.
gefiagen. Ten dien einde ver.
verzog ten wij, aan de Regeerl,lers
Regeergers van ons Vaderland, of een Si,
Sizogten
node. op dien voet als bij hen beflooren
beDooren was; of, liet de
ontroerdheid
niet tOlt,
oDtroerdheid der gemoederen 't zelve Iliet
tolt. de onderlinge
vcrdra:1gzaamheid, met befcheidenheid gepaard;
vcrdra~gzaamheid,
gepnard; of eindelijk,
vereischte dat de rust des lieven Vaderlands, dat men OI1S
ons zou
~el,)ieden de openbaare Kerken te verlaaten, en ons
OI1S re ben:!,
ben:!,ebieden
pen zo wij beit kODden.
Oordellt zeI ven , wat kon 'er bet~r
konden. Oordetrlt
beti!r
van
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van ons e(>d"an
gf',han worden? Doch het beroepen der Sinode werd
beIer, door die zig bezwaard vonden, om
0111 de Herziening der
belet,
Belijdenisfe
Helijdenisfe en van den Catechi~mus, door de Heereh
Heeren algemeen~ Staaten bel1ooten,
belloaten , toete!leI11men.
toeteO:ertJmen.
" De onderlinge verdraagzaamheid, hoe
boe heilzaam ook, hoe
Zf'er door treffelijke voorbeelden bevestign;
zeer
bevEstigd; ja door onze Ne.
derlandfche Kerke zelve de Lutherfchen aangeboden. is verworpen; men heeft haar met de zwaar!le
zwaarO:e hd"chuldingen
h~rchuldingen en las.
lasteringen verdagt gemaakt,
gemaak t, en openbaare fcheuring ingevoerd,
tegell
tegen wil en dank van Vredelievende Regeerders des Vaderlands; en de fcheuring door anderen uit de nabuurige Pro vintien aangekweekt
aangekweekt, en door verbinrenisfell
verbintenisfen opgeregt. Men
heefe
heert heimelijke Vergaderingen gehouden, in welke niet weinige Predikanten z~g onderling verbonden, om de afzonderingen te helpen bevorderen, op grond dat zit
zij de Artikelen der
itemonllranten
Remonllranten aan Gods eere en de ware rust des geweetens
oordeelden nadeelig te zijn; en dat met zulke in zigten.
zigten, dat
hunne afzonèering
IlflOnèering , in deze tegenwoordige Nationaale Sijnode ,
zoude worden bekrachtigd. Om dit met fchijll
fchijn uinevoeren,
uittevoeren ,
heeft men het gem~en wijs gemaakt, dat 'er, behalven de beo
kende verfchilpunten, nog al andere gruweHjke leerllukken
leerfiukken
wijverborgen waren. Ten dien einde hee ft men op allerleie wij'
.zen,
.zell, 't zij wij zwegen of fpraken, ons trachten te agterhaalen
en oorzaait van kwaad en argwaan en
cn laster genomen; gelijk
~Ifs te ~ien is, uit dat mon!ler
~lfs
monller der gefchillen, nu onlangs uitgegeeven. Ondertusfchen toonenon:>:en
roonenonzen fchrifren, dat niemand
onzer
ollzer de Hoofd!lukken
Hoofdllukken der Godgeleerdheid aangeroerd, veel min
onderllnan heeft
ollderllaan
beeft om
0111 verre te !looten.
Ilooten. Maar het is waar, wij
lllbben
lKubell altijd geoordeeld, dat zij het veilig!le
veiliglle van de hoge,
boge,
Z\\'are en ons ver!land
verlland verre te bovengaande nukk.en
/lukken gevoelen
z\nlre
~n fpreeken.
niet dan maatiglijk en zo veel mooglijk
rn
ipreeken. welke niCt
met de [chriftullre
yan verfchilfchriftullre daarvan fpreeken. Ten aanzien .van
len \"an
\'an minder belangt
belang, agten wij, dat de Vrijheid en verfchefdenbeid
denheid van oordeel en met enge banden en kluisters, noch kan,
kan.
lloch behoort beklemd te worden, cm eene volkoomene
overecnfiemming te krijgen. Nimmer heeft dit plaats konnen
kannen
hebben, en de waarheid zelve dringt ons,
011S, om met den vermaarden PAR é u s te zeggen,
zeggen. dat !tet
het meefle
me~Jle tlul zoo der, Ol/de.
olld~/cet.
ket.
t
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,~elterijen, I1ls der tegenwoordige ol:('eniglreden in de Kerlu
daaruit voornamelijk ontftaan zijn, en nog onlftaan, dllt de
Ke1'1l:yergaderjngen, Bisfchoppen en Luraars der Kerke , ~on
der eenig onderfcheid, alle Schoolleerlil1J;en en gevoelens der
Uniyerfi'eitell voor Artike/en· dts lIigemul1en ge/oofs uitgtgeeyetl. en met even groote noodzaaklijkheid, om ter zelligheid.ge/oofd te worden. arm de gewWellS hebben opgelegd;
en dat zij uit ieder Yttfcheide ttitlegginge der fchriftuure I
al Ie ligt ketterijen en fcheuringell ge/meed hehben,"

" Verre is het van ons. dat wij onder dekfeI van vrijheid,
eene dartele ongebondenheid, om alle~ om te keeren, om al.
les twi]ffelagtig te maaken, en uit te {laan, wat ons in her
hoofd mogt koomen. wilden invoeren; maar wij hebben niets
anders gewenscht, dan die gulden vrijheid, welke den mid.
del weg houd. tusfchen ongebondenhei.i en flavernij; W:lnc
wij hebben ook een afkeer van hun, die zig ten eenemaal
flaaven van anderen maaken",
" Op dit vertrouwen, op d~eze goede Confaientie' fleu.
nende, hebben \\ ij tut nog toe aIre lasteringen en fmaadheden
lJitgeflaan; hier op rustende, hier mede gel1erkt, zijn we voor
eenige dagen, niet gedagvaard, of geroepen. maar vrijwillig
en uit eigen beweeging, alhier gekomen; hoewel ik voor
mij, op bevel, 't welk ik mij fchuldig I,ende te moeten ge.
hoorzaamen. Wij verfchijnen ook tegenwoordig wederom,
't zij dan geroepen of ongeroepen , want dat is evenveel.
indien men niet !o zeer de overwinning als de waarheid
zoekt. En 't geen ons vrijmoedigheid gaf, is dat hier bijna uit de gantfchc Cl\ristenheid zodaanige Mannen waren bijeen gekoomen, waar van wij hoopen mogten, dat zij billijker en goedertierener onderzoekers van de geheele zaak zouden
weezen , dan zij I die alreede zonder eenig voorg~and Kerken.
oon!eel, op hUlI eigen gezag, onze namen uit het boek der
Gemeente ultgefchrapt. en zig openlijk van ons afgezonden
hebben. Wij bidden u dan. eerwaardige Mannen Broeders, die
uit verre pla:uzen zig niet ontzien hebben herwaards te koomen: wij bidden u, om Jefus Christus wille, eD bij al wat 11
dierbaar en heilig is, dat gij niet anders van ons wilt gevoelen
en oordeel~n, dan wij hier verklaard hebben, en de &"eheele
zaak,
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z:t~k, haar
h~3r oogmerk en einde wel wilt inzien en doorgronden".
zaak.
doorgronden" •
ot Tot
Toe nog toe zeiden we drie zaak en ,• dat wij openlijk ons
..
die de raauwe of harde, zo fpree.
gekant hebben tegen hen, dIe
ken zij.
zij, en,
v:m Gelderland in hunne Si.
en. gelijk onlangs die val~
afgrijsfelijke gege·
node geoordeeld hebben, de gruwelijklle
Dode
gruwelijkfie elt
en algrijsf~lijke
vOQrl'chikkinge ver.
voelens van fommige Leeraars wegell3
wegem de vOQrfchikkini5e
klaard bebben voor het regte gevoelen onzer Kerke, en dekl2ard
zelve daarvoor wilden gehouden hebben; ten anderen, dat
d2t
,.,-ij
\\'ij de fcheuring hebben mispreezen , en
cn van derzelver voor·
fiand~rs afkeerig zijn geweest; en teil
teIl derden,
derden. dat wij,
wij.
de gronden der noudzaaklijke waarheid in hun geheel bliJven.
blijven.
de,
de. \loor het overige de onderlinge verdraagzaamheid !lebben
voorgefiaan" •
voorgeflaan"
"Hiér
" Hiér is nog bijgekoomen, ter gelegenheid deezer gefchiIlen, de twist over het regt eener hooge Christelijke
Overheid in Kerklljke za3ken; alzo wij aan dezelve de opperfie
hnoglle magt
to~fchrijven in het publieke oordeel, over
lle en hoogfie
magr roefchrijven
Cod,dienst; waartegen anderen zig kantèn
kant~n ,•
de gefchillen van God,diensr;
Ilanr alleen, ik weet niet welke blinde lOellemmiDg
toellemming der KerkKerk.
haar
lijke bef1uiten
beOuiten toelèhrijvende".
roclèhrijvende".
verpligt te zijn
" Deeze zijn de zaaken,
za2ken, die wij oordeelden verpligr
om te betr~gten; dewijl
delVijl wij denken, dat
dar getrouwe dienaars
Jcfus Chrlstus
du de Godsdienst niet ge.
gevan ]eflls
Christus moeten zorgen. d3r
t<WCtst worde, in bet geen de heiligheid en godsvrugt
!-wetst
godsvrugr zoude
li:had~n
l~hadt:n , en dat men om gefchillen van minder gewigt geene
fcheuring mag aanregten.
aanregren. Wij verz-oeken
verweken dcrhalven,
derhalven , dat men
geene andere befchuld~ingen tegen ons geloof geeve, voor
dar
uat men ons daarop gehoord hebbe; en bidden dat uwe W. W.
doch geen agl
agt gelieven te geeven op ons klein getal,
dewijl een
getal ,dewijl
goede zaak maar éénen voorfpraak behoeft, daar een kwaade
zaak aan duizend niet genoeg heefr.
heefe. Ook zoude het ons niet
(Jlltbreeken ,• aan een genoegzaam getal
'.llltbreeken
gelal om eene Sinode
Sin ode Ie
maaken, indien het Christelijk of betaamelijk
beuamelijk ware, daarop'ce
daarop"re
roemen, of dat
geweest,t in gelijken [rap
nap
dal het ons vergund ware geweest
ter baane te koomen ; maar door welke listen, en trek(m
rer
treken
zulks verhinderd zij. is Code
geGode bekend. Immers wij zijn ge.
geral minder en kleiner te ma3noeg verzekerd, dat men om ons getal
maaken, overal fcheuringen en fcheidingetl
fcbeidingen heeft aangeregt,
aan,eregt, en
dat
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Jat dik wils op ht!t
h~t goeddunken van welllIgen.
weinigen. Men heeCt
heefe
getrouwe Predikau:en.
Predikauten , en die bij hunne gemeenten
g"meenten ten hooglil.!frallig waren, weinig tijds door de bijîlen aangenaam eu lil!ftallig
Hen
zonderen Si)lJoden
Si]lloden van hunne ampten en dienfien afgezet, op
dat zij als befchuldigden zonder eenig regt van fiennuen,
ficnllnen, op
deze Sijnode zouden komen: de anderen zijn uit de deputatien
deput3ticll
gellooten, op dat aidaar
genooten,
aldaar of gene van ous
ons gevoelen zouden
ver[chijnen, of die aldaar verfchijnen mogten, bijua geen geverfchijnen.
tal zouden uitmaakeu.
uitma:<keQ. Ter plaatEe
pJaat[e aaar
öaÎlr de
de_ Remonthantell
RemontlrantCIl
de meeste waren.
waren, zo als in '~ Sticht v:ln
van Utrecht nu olllurJgs
onlarJgs is
geLèhied,
heefc men even voor den aanvang van Ut!
ge!èhied. heeft
d\: Sijuode
afzonderilJgen
beginnen te maal,en,
maak en ,
afzonderingen en openbaare fcheuringen beginllen
op dat de Contra
fde Provincie,
Pro vin de ,
Contra.- Remonfiranten
Remonltranten ult
uh die zeI
zelfde
niet minder in getal zouden v!:rfchijnen
vto:rrchijnen dan de llemonfkmRemonfiranten. Deeze zaak is klaarblijklijk
kLaarblijkIijk en fpreekt' voor zig zelve.
Maar et!n
et:n ding is 'er. en dat wel het voornaamfie
voornaam1l:e., waar over
wij uwe W. W. niet konllen
kannen nalaaten te klagen, en voor de
gantfche waereld van klagen ons niet zullen onthouden, te weten,
voorltanders onzer zaake
dat onze Hoofden, de bijzonderlte voorfianders
en die ouder ons als voorgangers waren, op welken
welketl wij
naast God, in het beleid en beweeren onzer zake meest fieunnaut
treunden (niet dat zij zodanige uitfiekeIlde
uitfiekende bedieningen onder ons
hadden, maar dat zij, door hunnen ouderdom" wijsheid en
geleerdheH
bu,lgeleerdheii die namen waardig zijn) door :;fzeuingen
afzettingen uit btwne
uitgemonfierà, en ons alzo ontnomen zijn: vraagt
ue ampten uitgemonlterà,
gij wanneer? weinig tijds, ja even daags te vooren , als men
beflooten hadde ons op de Sijnode
benooten
Sijllode te beroepen, als wij gereed
fionden
llonden , en van de zake ten principale zoude gehandeld worden, en de flag aan den man gaan. Des nict
niet tegeill1aanda
tegelltlaande
heeft die zoo
zoó ontiidige
ontifdige manier
marJer van doen, ons niet konnen
kannen beweege!l,
moed ver/ooren
weegeu, den
denllloed
verlooren tegeeven: want wij hadden vastelijk
belloaten , gelijk·
benooten,
het ook de Christenen betaamt, niet met een
gelijk. °het
meenigte van vollt
voll, I maar met de kracht van de zaak zelve,
ten firijde te gaan. Alleen de Schriftuur, en de gezonde Re.
den, die haar als dienstmaagt
is, zal tot
tot befche:-.
diensnuaagt toegevoegd Is,
befche:.
ming van onze zaak vooruittreden. Tegens welke zo iange
iets anders dan de Schriftuur en bondige Redenen zal worden
niet eenen
eellen voet va,n ons fiuk
l1nk atwUafwUvoortgebragt , zullen wij nict
XlV. DE
D E 1:'1..
~ 't..
Z
i.en.
I.en.

:l:,O
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ken. Wij zulI2n
zulI~n ons ook niet ontzetten.
ontze[[en, voor eenige vonnisli:!n,
llisl~n, uitfpraaho
uitfpraaT,en -of
.of fementien.
fententien. al WJare
w.'lare het dat ze voonkwamen van dl!
d~ aanzieolijklle,
aanziel1lijkfie, magtigfl:e
magtigfie en grootfl:e
grootfte Rcgters
Regters
of Regtbanken der waueld:
waereld: want een wijs man word niet beo
wogen, Joor het groot ge~al der Regleren , maar door de kracht
en billijkheid der uitfpraaken en vOllnisfell.
vOllnisfeu. En, 't welk het
voornaam fie
Ile iq,
gefield, door
i~, de Confcientie word niet gerust geileld,
van flemmen,
fiernmen , maar door dè kraCHt
de vrijheid "an
kracHt en het gewigt
van de redenen en de 7aake zelve
d~ fiemmen
zelve,J waarop d\:
flemmen en
gebeuren J
raadpleegingen moeten gegrond
gègrond zijn. Mag ons dat gebeuren,
't welke uwe W. W. weten op het hooglle regt ea billijk te
zijn, zo zullen wij voorwaar reden hebben, om voor ons
0115 zeI.
ven en van wegen onze gemeenten ons hooglijk te verblijden,
veo
dat ons zulke gewenschte gelegenheid voorgekoomen is, om
OUl
met
nlet zodanige geleerde Mannen te onderzoeken, wie van beide
partijen de beste waarheid en reden op zijn zijde hebbe.
Want een van beiden hoopen wij daar uit te bekomen, of dat
wij de opregtheid van onze zaake, die wij tot
tOt nog toe hebben
voorgefiaan ,• zullen doen blijken; of indien
illdien het vonnis
vonais tegen
'Yalt, w
zo zullen wij egter die overwinning bekoomen, waar.
waar~alt,
de waarheid zal zegcllpraale...
zegenpraaIen. Want wij zijn hier gekoo.
gekoodoor ue
men. bereid, zo wel om overwonnen te worden, ali
alll om te
men,
overwinnen: welk van beide gebeure, het zal niet zonder vrugt
gefchieden: wanl
waDI hij fchaamt zig niet overwonnen te worwor·
den, die voor het verlies van een kwaad gevoelen, dat hij
Blag
mag hebben, de waarheid zoekt te winnen, en niet anders
aDders voor
lieeft, dan door bet
het verkrijgen der w3aiheid
wa3iheid zijn geweeteo
ten volkomen vrede en gerustheid toe te brengen. Wie hier
ecn
uiet kOlllt met zulk een hart en gemoed, dat hij zoude kunnen
niet
vrijfpreeken, welken hij niet zeer gunfiig
J;unllig is, ell
en dien hij ZOIIZOIl·
derling lief heeft, zoude konnen veroordeelen;
veroordeel en ; die is voorvoor.
waar niet waardig, dat hij in deeze ver&adering
ver,adering ziJn
zijn gevoelen
zegge en fiern geve. Deeze of die vermaarde Maunen
Mallnen en
Leeraars mogen ons wel lief en waardig zijn,
zjjn, gelijk mede
wel de Sijnode;
5ijnode; maar boven al, behoort ons
oos de waarheid
lief en waard te
~e wezen".
Hier mede eindigde I:t PIS C 0 P I U s zijne Redevoering. Vol·
ger.. h\!t
het ,-erh.aal
vcrllaal ,':lU
\'aD. 11'
11" LL M',
M", werd he»),
hem, toen hij hadt uit·
uitge.
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hefes B 0 GEIl
ge.
gefprooken, door den '?reres
GEil MAN, bevolen, het gefchrift, waaruit.
waaruit hij de ~edevoering had voorgeleezen
yoorgelcezen,, over
lèhrift,
Ie
te leveren. Hij
H~ zou, v~l~ells
v.I~ells fommigen, gezegd hebben,
hebbt'n; an\eren,
geen ander te hebben;
anteren , dat hIj gezegd had, dat het
ge"~hreven was;
affchrift niet net genoeg ge'~hreven
was: immers hij gaf dat,
of een ander (ook werd 'er. "tezegd,
~ezegd, dat het lIiet
niet h.>l.Gelfde
ht'l.e;elfde
was, dat hij had
bad voorgeleelen)
voorgeleezen) over, met verzol'k,
verzoek, dat hem
bern
bet zelve wederom, of Cop;,
Copi. au/hentiek.
authentiek, ter hand gefield
mogt worden. Ook vi
den , O'er dit laalfie
vielen,
laatfie zeggen. weder
veele twistredenen , beweerende
baweerende d~zen dit, en geenell
geellen wederVermids
om iet anders. V
crmids nu EPI.COPIUS,
EPI, CO P I US, en de overige
2ttingen van de Sijnode.
gedaagde Remonflrtln/en,
RemonJlNlnten, l:a eellige
eenige luingen
door de zelve in het ongelijk waren geteld, en daarna de Ac_
te "tm
"fm JlilJland,
Iflilfland, bij H. H. M. ontWorpèl
omworpt, (behalven HEN R 1EO) weigerden te ondeneekcllcn,
ondeneekencn, 'lm zig,
çC US L EO)
zig. volgens inte omhouden,
houd daarvan, vag het prediken
predi ken Ie
onthouden, mids behou_
hekl:nd is,
is , en op het .ArArdende hUil
hun Jaargeld, werden zij, gelijk bekend
ti/uI
N DO It
l\ D nEe ft
1'1 'I'
'1' nader blijken zal, op
tikel S IJ N 0 DD.EE V A Nno
bevel van de Staaten
Stuaten Genl:raal,
buiteD het grondgebied
Generaal, gevqerd
gev~erd buiten
van den Staat.
bet mei
Het verdere verbaal
verhaal van HAL 1\1
lil A, om dat het
me.: dat van
aIä
WA GEN
GEN AA R genoegzaam overeenfiemt, kunnen wij, als
reeds gezegd
&ezegd is,
71jn Artikel,
is. voor biigaan;
bi.igaan; enkel lOt
tot flot van "jn
daar nog dit volgende bi;doende.
,roote Nederduitfche
NederdllÎ[fche Dichter, JOos r v A N DEN
De groote
Y
Dl! L, (ugt
afbeeJ.izeJ"van 5SIM
\' 0 N DEL.
(zegt hij) heert,
heeft, onder't
onder 't afbeeJJzel"van
IM0N
lt PIS
P I us, àls in een woedende drift, [Oen
(Oen hij dit fchreef
fcheef ,
EPI
SC0 P
voor de zijde der Remon!lranten,
Remon/lranten. ver"cx:rd,
venc~rd, dit hard en wraak.
wraakbaar bijfchrift
bijrchrift gemaakt; hoe wel
weI 'er Je kracl)t
krac1lt en
~n hoogdraven.
heid zijner DichtkuIlde
Dichtkllucle fchitterelld
fchicterelld in dóorfiraalt.
dOorfiraalt.

Godgaleertheit
Bi!fchoppelijke praal en pronk van Godgeleertheit
Sc~oolverkeertheit,
Die Leiden vrijen wou van twist en Sc~oolverkeertbeit,
Cij wikt het al met reén
Gij
reên en zulk een leering
lee ring wraakt,
herfèhept en tOt
flimi1:en duivel maakt.
Die Godt herfchept
tot den flimfien
Uw tong
wilg den L3stermond
Bogerman kon fnoeren,
Lastermond van ,Bogerman
Die 't
'c Dons belluit
bdluit met magt geweldig UIt most voeren.

J. v.
V.
Z

2
2.

VONDEL.
VON
DU.
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EPISCOPIUS (SI'MON)
(SIMON) EPPJNGE,
EPPINGE, enz.

Men zou (zegt hij verder) het bOl'enftaande
bOi'enfiaande bijfchrift, Ol'
ol'
ele volgende wijze, met dezelfde :angevangene
de
liDgevangene rijmklanken,
en veel van dezelfde woorden, we. konnen omzetten, om te
zJlie fcherpe, ja duivelfche
toonen, van hoe luttel kracht zJ~e
u\td~llkkingen zijn: zo als hij de!d
d~d in de volgende regelen.
Ultdrllkkingen

Bisfchoppelijk in naam en ,chijn van God~eleerdheit,
Die Leiden fmetten wouw net gif van Schoolverkeerdheit ,
Gij fchendt het licht der r~n, en zulk een leçring
leering wraakt,
Die Godt zijn hoogheidjeeft,
hoogheid Jeeft • en tot geen SchepzeI maakt.
Uw' bitfen lastermondt 10n
Ion Dogerman
Bogerman braaf rnoeren ,
beiluit nlllr
nnir 't recht met wijsheit uit most voeren.
Dorts be11uit
Die 't Dons
F. H•
.Men zie van

EPI S C 0 P I US, B A U D A .R T. TRIO.

LAND, UITRNBOGAARD,
UITENBOGAARD, BRANDT,

OEN A AR,

WA'

Amflerdam, enz. enz.

0 E, een !,ier
Grlninger OmOm..
Ep PIN
P IN GE,
~er vijftig Dorpen van de Gr,ninger
jllndln, emder
()nder het Wester· Kwartier.
"mdm,

Zie

JlALMA.
BA LMA.

Epl'INGHU1.ZEN',
Ep
l' I N G H U >.z EN', een bekend Slot, in de Groninger
Omillnden, Iiggeade
liggende een kwartier uur ten Zuid· Oosten Vall
varl
Omi,mden,

Zandeweer: behoortIlde aan de weduwe of kinderen van
vall
Zandewcer.'
d'en Heer F. H. Db.ron
DIlron v 6.A N zw ART ZZEE )I
JU
B ERG.
BACHUNE, Geogr.

bI.

SOl.
sol.

E It
l!. A
ASS MOS,
M tJ s, (D E
ESS Ir DER us) ook wel, in zijne eerl1e
eerUe
jelJg~, in de wandeling.
G J! R l!.
11. IT
ER
T S zoo N ge,eo
jeugd,
wandeling, GEB.
I T GE
R RI
RIT
nalimd : een man, over wiens geboortetijd en plaats veél
naamd
verfchil onder de Geleerden is. Dit kan met zekeloeid
zeker beid ge.
worden, en dit zullen wij vooraf
zegd worde\1,
vooraflaaten
Iaaten gaan,
gaan. dat hij
ge.
te Gouda in onecht geteeld, en te Rotterdam ter waereld ge·
komen ii. Zijn VlI1.lcr,
VaÇ~r, niet te Zevenbergen,
Zevenberlen, maar te Gou-

ds
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da gebooren , en aldaar een man
mlln rijkciiJk
rijkeiijk gegoed
gegoed,I en llaaf
naaf
dien tijd niet onieleerd,
on~eleerd, had door zijn gladde tong,
ton~, d~n
den
bijnaam van P RR..l1. ÄAT
T
gekreegen.
Zijne Moedor , af.
Zilne
komftig van een Medicijn. Meester
Meest~r uit Zevenbergen,
Zevenkergen, vergat
komtlig
zig zelve, op hOQP
hogp van een Huwelijk met P R A AT, wiens
:ljg
dienstmaagd zij wa.S';
waS'; doch de bloedverwanten van PItA
PIl A A T
beletteden hem, zijn voorgenomen Huwelijk
Huwelijlt met haar te volvol·
trekken. Zij, om haaren mislla~
misila~ te bedekken.
bedekken, begaf zig. ill
ia
liet laatst van haare zwangerheid, naar Rottenialll)
1iet
RotteniaTIJ ) en baarde
aldaar deezen
tleezen haaren Zoon, die, bij den doop, den
dèn naam
van GE R RIT ontving. P R A AT, door zijne vrienden naar
Rome gezonden, deed aldaar, op een vaisch gerugt.
g~ugt. door
zijne vrienden hem overgebrief'd, dat zijne MAR GGIl!l ETA over·
leedell
Ieedell was, zig tot Priester wijden; doch vond, bij zijne te·
lleetzijneda.
rugkemst, moeder en kind beide in leeven. Hij fleet
zijne da.
gen wel zonder haar, maar niet zonder te zorgen voor de
opvoeding van zijnen Zoon. dien hijalwos
hij altoos voor den zijnen
irkende. Dit vooraf
vooraJ hebbende laten gaan, kuunen
erkende.
kunnen wii
wij nu
tot de bijzonderheden van zijn leven overgaan.
Wat den tijd van zijne geboorte aanbelangt, in het kort begrip .an
yan zijn leven, ('t welk men meent, door hem zelven
zei ven
gefchreeven
ge[chreeven te zijn) word gezegd,
gezegd. dat hij geboorelI
gebooreu is, op
den dag vóór den Feestdag van Simon en Judas.
Jutias. die gege.
vierd word op den 28 Ottober;
Oél:ober; doch in het Jaartal verfchilt
verfchilc
il:ellende nu eens 1464.
J464, dan 1466,
hij zelfs, in zijne brieven, fiellende
en ook J 4tt7;
en pronk.
4é7; het laatl1:e
Iaatfie ja:w;
jaac !l:aat
i1:aat onder zijn metaal
metaaIen
beeld te Ro/terdam
Rotterdam uitgedrukt. Te Utrecht maakte hij eell
een
aanvang van zijne Studien, en vervolgde die te Devmter.
Deventer.
Na den dood van zijnen Vader, hadden de regulIere Kanun·
Kanunniken van
van SlOf.,
Sior., te Dflft, het opzigt over hem. Hij begaf
zig vervolgens in het Klooster Stein, bij ter Gouda, oc:tfe.
oe1fe.
nende zjg
zig aldaar in de Letterkunde, en ook in de Schilder.
konst, waarvan nog de blijken voorhanden zijn. De .ver·
ver·
maarde .A
.l LAR DUS V A NAM S TEL DAM,
D A},{, fchreef, eenigen
ec:nigen
(lijd daarna, uit Bazel, een Brief aln
aan zijn l:latl1:en
mjd
laati1:en Leermeester
lt LUS G
0 U ];)
us,
C 0 R N Jl
GO
~ AN
NU
s, waarin deze woorden gevonden
worden: ERA S MUS is te
te Bazel; wij aJlen verwonderen ons
dat hij nooit van u meld, daar
dtlar gij tag
a/Hjd zijt geweest,
tog allijd
zijnopreckle
zijnopreckte "rUnd
"riet,,, «:
_ """,U"k'_
"""'04"'_ . En echtet
echter zij.
zijll 'er,
'er 1 die
Z .)3
ont.
oot.

~S+

ERAS;\Jlt1S.
ERAS;\
l1S. (DESID
(DESIDERUS
ERUS))

ontkennen, dat GO
DAN
U s ooit zijn Leermeester geweest
G0 UD
1\ NU
~:weest
is. Na het voleinden zijner leeroetfeningen, en nu hIJ
hij reeds
had beginnen te fchrijven, verkreeg hij zeer fpoedig den naam
naalll
van een geleerd en deugdzaam man; en wel in zul k eene maate,
dat de Prinfen en Koninge
Koniugen van Duitsch land, I/olie.
Ilatie. Elige/oll
Enge/antid
andere Geweste
en :lndere
Gewestenn,t hem hoog achtten.
achtten, en aanzienlijke ge·
ge.
fchenken zonden. Waarover men zig minder hC!lOeft
[chenken
hc!lOeft te verwonderen , als men in aanmerking neemt
neemt, dat .nog kort
kon voor
dien tijd de Barbaarfche onkunde, in taaIen en wetenfch
wetenrchap.
pen,, gantsch
pen
gancsch Enropa
Europa overlhoo
overfiroomd had. en, in zijnen leeflijd
leeflÎjd,,
de Geleerdheid het hoofd wederom hegon op te beuren.
Hierom was
w~s ERA!
ERA S MUS, doorleerd in de r;rielrJch
r;ridrfche en Latijll'
Latijllfthe taaIen,
[che
taaien, ook ras een vriend van allen, die eenige liefde
voor de wetenfch
wetenrchappen hadden.
FltANC ISCUS
FII.ANC
ISCUS lRENIC
IRENIC US fchreef van hem; "Buiten
twijtfel is aun
",t twijffel
aan E ItII A S MUS de hN>rfcha
hefrfchappije
ppije over de twee
" taaien. met toejuiching van alle andere geleerden, opge.
"drliagen.
"dr~age
n. Van weinige oude Schrijve
Schrijverrss wordt hij in kracht
" van fpreeken overtrotf
overtroff,;!n:
en: wam
want daarin js hij boven anderen
" uitmuntende".
Door het onophoudelijk leezen
lee zen van de Oudvaderen , en
ook V2n
van het Nieu\,e
Nicu\Te Testament in de oorfpronklijke grond.
taal, was hij ook zeer verre in de Godgeleerdheid gevorderd.
t:lal,
Hl> NNOR
11&
I K Dit
D RIK
D Jt VIII, Koning van
Van Enge/an
Engtl4n i, ontbood EERA
S.
n AS.
lo1:
~t U stat
S tot zig, voornamelijk om met hem over de
zaak van
L u TH E
L
Z R te raadpleegen. m, zijn vertrek uit Engdan
EngdanrJ,
d,
vereerde hem de Koning vijftig Angelolt
Angelotten. Te Grave/af
Grave/IJlrJ
nd
gekomen zijnde, om van daar over te vaaren, werd hij on.
derzogt van oe
de Koninglijke tolbeampten.
pten, die de vijfdg Au'
Augelatten
gelotten bij hem vindende, hem dezelve afnamen. vermids
'er niet d~n
d3n nodig reisgeld uit Engelantid mogl
mogt gevoerd wor·
den. E 11.ft A S )( us, daarover VIIrIloord
virfioord,, keert te rug lOt
tot den
Koning, en klaagt dat hij, door zijne bedienden, van zijne
mildadige gifte beroofd was. Zijne MajeUei
Majeaeit begon hierop
hartelijk te lach~n,
lach~n. en zeide dat zijne dienaars getrouwelijk
gehandeld hadden; en dat, indien dit niet gerchied
gefchied W2re, hij
hen allen zot!
zou hebben doen ophangen. Hij hield hem nog drie
d2gen
dagen bij zig. vereerde hem
bem andere
andet~ vijft;\!'
vijfl;!!' Aosdott
A"öclottell,
en, en
gaf
I
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handfchrift, waarbij hij den tolbedienden
tol bedienden beval,
gaf hem een handCchrift.
Angelotten ter band te nellen;
hem ook de voorige vijftig Angelorten
fiellen i hij
keerde dus met een dubbele gifte in Holland
Hollond te rug. Verfchei.
Rij, d~t
dene proeven gaf Àij,
dat hij de dwaalingen van het Paus.
POliS.
zag, zo in de leere, als in de ongeregelheid des levens van
tI~m zag.
de Geestelijken; en wenscbte
wensehte hsrtlijk
hlrtlijk eene algemeene Re.
Doch uit aUe
alle zijne bedrijven, heeft men klaar kon
formatie. Doeh
DeD
beCpeuren,, dat hij te flap en te flaauwhanig
Den befpeuren
fbauwhartig was, om, [er
ter
vervuIlinge van dien wenseh, de handen aan het werk te flaan;
vervullinge
mooglijk, daardoor de gunn
gun Ft der grooten te zul.
hij vreesde, Dlooglijk,
mishaagen. Den last van
vall dit
len verliezen, en der waereld te mishaageo.
overzwaarwigtig werk liet hij rusten op de fchouders
Cehouders van den
onvermoeiden LU T 11 ER; houdende het voor zig zeI ven veiliveili.
bemoeijen , en v6in.
ger, zig openlijk met de gefchillen
gefehilIen niet te bernoeijen
vIMn.
zende den rol van den gematigden te fpeelen: op zodanige wij.
echter, dat hij meest met Roomsehl!ezinde
Roomschf!ezinde Vorllen
ze, eOOter,
Vorfien heul.
de. om zijnen naam bij hun in waarde te houden; terwijl hij
evenwel niet in gebreeke bleef, de Geestelijkheid nu en dan
treeden. Het gevolg hiervan moest
zeer onzagt op den voet te meden.
veeimaals den haat vin beide partijen op den
zijn, dat hij zig veeImaaIs
halze haalde, en den naam ontving, van een man geheel zon·
der Godsdienst te zijn. Om bij de Pausgezinden
Pllusgezindtn een naam
te maaken, fchreef hij, ten hunnen voordeeIe,
dan ee·
voordeele, nu en dln
nige Boeken; en om bij de Lu/herreken
Lutherreken .iet geheel in minmin.
achting te geraaken, beCpotte
hefpotte en hekelde hij, in zijne Schrif.
(en, nu
DU en dan, de Roomfche Geestelijkheid. Van lliemand
uiemand
ten,
werd hij feller gehaat, dan van de domme Monniken; IlIiec
!liet
alleen öm dat hij tOonde
toonde .. geen genoegzaame
gClloegzaaml agt te flaan op
de Kerkgebruiken
ook. om dat bij
Kerkgebruil<en en Cerem'onien;
Ceremonien; maar ook,
hun te beleerd was, en hunne onkunde niet verdraagell
kon; als mede, gm
Qm dat hij hunne zotternijen, bijgeloof, gie.
righeid, enz. openlijk teu toon ftelde. Doch, met al dien
baat,
haat. waren een weinig meer ervaarener ,• minder op hem. dan
op LU T HEB. gebeetelI.
en plaatzen , daar
h ij vrij
gebeeten. Op tijden eu
d~ar hij
ijJreeken, gaf hij I.e
H E 1', recht
uit durfde fpreeken,
~ kennen, dat
dit LU T BEl!,
l1ad
llad in zijne bearaffingen;
befuaffingen; dat 'er eene Hervorming Dodig
nodig was;
doch voegde 'er alfl>o.
alfbo9 bij, dat hij weDlchte,
weu&chte, dat hij wat
zlchtziDniger
zachtzinniger te willt
Welk giDg.
ging.
Alf
AI'
Z4

:'5 6
Als

E
RASMU5. (I1ESmERVS)
ERASMU5.
(DESmERVS)

Keurvorst van SaxClI,
Saxeli , in den aanvang van
relien
rer,en het Pausdom, het oordeel van
:R
RASS M V 5 daarover vraagde, zeggende, geene ketterijen in
ERA
zijne Landen te zullen ge do ogen • lonar
loaar ook het Euangelie
noch de waarheid niet te wilI,n
willen onderdrukken, was zijn antwoord: Dat Doftor LU T HER twee groore mÏF.f]agen
mh.flagen had tegaan; eerst met de Monnik.en
Monniken aan hunne buiken, en daarna met
den Paus naar te kroon te tasten; dat LU T HER.
J{ ER. op zeer
goede gronden, verfcheiden
verCcheiden dwaalingen be!lrafle,
betlrafle, en dat het
'ef eene Reformatie ter
voor de Kerk hoog nodig was, dat 'er
hand genomen werd; de inhoud van LU
L UTH
En s Leere was
T HEn
goed en recht, maar hij behoorde mer meer zagtmoedigheid te
re
handelen. In zijne brieven, aan Hertog FR E D RIK van
Saxen, aan d~n Aardsbisfchop van 1I1entz, en aan LU T HER
zelven, prijst hij 's mans fchriften; doch voegt 'er bij, dat hij
daarom den haat yan
YBn de Godgeleerden moest drallgen, en een
gïoot Treurfpel veroorzaakte.
veruorzaakte. Om evenwel niet, door deeze
en foorrgelijke verklaaringen, even als LU TH ER, den haat op
zig te laaden, en in gevaar te geraaken, fchreef hij tegen LU'
LU·
T HER
TH
E R een boek over den Y1'ijen
v1'ijen 'u;i!; LU TH ER fchreef op
dit gefchrift een antwoord, onder den tijtel van denKneclztelijden.Kneclztelijken Wil, 't welk. in zijnen leeftijd.
leeftijd, en nog lang daarnaa
daar naa voor een
meefierlluk gehouden werd. Lu T HER,
HER. die zijne partijen zelden los liet, befchuldigde hem naderhand, dat hij het geloof
der Christenen on zeek er en op losfe fchroeven 1l:elde,
fielde, veracht~
te en befpotte ; dat hij. in Goddelijke werken, de menfchen
met twijtfelachtige
rwijtfelachtige woorden omleide. ERA SM U s beantwoordde dit gefchrift in zeer fcherpe bewoordingen. Want
11iets vree,de hij meer. zegt s L KID A N Us,
us, dan dat zijne
boekeJl
roonende wijders duiboeke]} hunnen roem verliezen zouden; toonende
dujèelijk aan, dat]';
dat EnnAA S MUS zig zeI ven niet altoos gelijk was.
Veele Geleerden hebben van hem geoordeeld, dat hij in den
eerflen opgang der Reformatie, de Kerk veel goeds, maar
daarentegen in andere dingen ook veel kwaads gedaan heeft.
Bij gelegenheid dIn eenigcn onl!er de Roomfche Godgeleerden,
die
die' zig, met mond en pen, tegen LU T H ER verzet hadden,
Tijkelijk begiftigd werden, Het E]I; ft .&A SM US, op een fchamperén toon, zjg daarover uit, zeggende: de arme Lot HER.
1111ull.:1
flUllikt
FR
HIK,
F
1\ f. D H
11{,

L UT HER stegenkantige
S regenkantige

ERASMUS. (!1ESmERrJS)
(l1ESfDERrJS)

357'

maakt veelen njk. Het
w~s eem na zijt:en dood, dat men,
Hct wns
vrienden , is ontwaar ge.
geuit zijne brieven aan vertrouwde vrienden,
worden, dat hij de zaak van L tl TH.E lt en andere vroome
l'/Iannen voor Iwcd hield, en de Reformatie
Reforma~ie in zijn hart toefiernde.
\verken zijn, te Bazel, bij FR 0 BEN I US,
flemde. Alle zijne werken
in 9 deelen in folio gedrukt, en herdrukt
te Leiden, bij 1'.
herdruktte
P. v A N
DE It AA.

Eenige domme Monniken, die hevIg tegen hem uitvoeren,
gevraagd zijnde, welke ketterij zij tag
tog in :djne
:r.ijne fchrifren vonden, antwoordden, dat fchoon zij die nooit geleezen hadden,
zij echter wisten. dat 'er veel gevaar in fiak, al was het maar
om zijn duiller
duifier Latijn. Jammer is het, dar ERA SM U s niee
iets van den aart van een vrijgebooren Nrderlander bezat, cn
te fchroomachtig was, om zijn gevoelen re uiten, en aan de
waereld te openhaal'en.
openbaUl'ell. Een bewijs daar van vindt men in het
volgende voorval. Eenige
Ecnige afgezanten van de Boheemfche Kerke, te Antwerpen,
Antwerpen. kwamen bij hem,
he.m, biedenoe
biedende hem aan, een
afdruk van hunne Geloofsbel:jdenisfe,
Geloofsbe\:jdenisf~, met vriendelijk verzoek
die te willen doorleezen , en in acht neemen •, of 'er iets iQ
veranderd diende te worden; zij:l ooràeel 7.Ouden
zouden de broeders
aaw"
met dankbaarheid erkennen en aanneemell;
aanoeemell; en het zou hun aal"
genaam zijn. indien hllJlll.e
hllOll.e Confesfie met zijne goedl;euringe
moge bevestigd worden. De Afgevaardigden, eenige dagen
daarna, weder bij hem
hcm komende, antwoordde hij hun: "Hij
" was met zo veele ge"'igtige
ge,,"igtige dingen overlaad en , dat hij
" naauwelijks adem kon fcheppcn; zij moeiten hem daarom
" ten goede houden, dat hij hun traktaat niet met
mer die opmer" king geleezen hadde, als wel behoorde; maar dar
dat hij het
",. echter. gelee zen , en daar in noch doolingen, noch iets dat
" verbetering eischte, gevonden hadt.
hade. Wat aanging de van
" hemverzogte gemigeni~fell', àeeze konden hun tor
tot voordeel,
" noch achting [hekken, maar wel gev3ar veroorzaaken; zij
gunst
" moeften
moeflen niet geloovcn, dat zijne goedkeuring hun de gunsr
" van anderen verwekken zou, vermids zijn authoritcit,
authoriteit, hoe·
hoe,. danig die ook zijn mogt, zelfs befcherming van anderen
" van noden hadt.
badt. Indien zijne fchrîfcen a3n de goede kon.
" !l:en,
fien, en de Godvrugtigen in hunne Studien voordeel had,., d'en toegebragt , of nog mogten
magten toebrengen.
toebrelJgen. hield hij het,
Z S
" ech-
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" echter, niet raad,..aam, door een getuigenis, van met hun
hebben..,. zijne fchriften aan het gevaar te
""gemeerfchap
gemeetrcbap te hebben
men •
" onderwerpen. of oorzaak te zijn, als of hij ze de men.
feheo in de handen wilde dwingen. Dus moefl:el)
moellel) zij zijne
•~,, [cheo
en
"~, al te groote vreeze of voorzigtigheid ten beste houden, ell
" vast gelooven.
gelooven, dat hij hun een goed hart toedroeg; biedende
dingen. zijneli
zijnelI dienst aan."
" den
de hun, in alle andere dingen,
In het ge
geeven
even van zijn oordeel, Len
~en opzigte van de Echt.
Echtfcheidinge van Kon
Koning
VlIr, gedroeg hij
[cheidinge
ing u END RIK DEN VIII,
zig zeer veranderlijk; nu. eens was hij voor, en dan wederom
tegen zijne Maje!leit, naar gelange
geJange hij door hoop ofvreeze gedreeven werd
154-9,
Die van Rotterdam hebben ter zijner eere
eere,, in het Jaar 1549.
ziju beeldtenis van hout, gemaakt voor het hnis.
huis, waarin hij
zijn
gebooren is, en, in het Jaar 1572.
15711. dit houten beeld in een
fieenen veranderd; dan dit werd door de Spanjaarden om verre
gefmeeten; doch in r.et Jaar 162.2, zo als algemeen bekend
gehooren, een metaaIen
metaaien beeld meer dan levens
is, als daar gebooren,
men~~ op de voor!le
voorlie
groote Ier zijner eere opgericht.
opgericht, waaronder men
bijfchrifc leest.
zijde van het voetfluk.
llijde
voetfluk, dit bijfchrift
DESIOERIO ERASl\IO
:MAGNO
SCIENTIARUlVl ATQUE LI.
LIMMjNO SCIENTIARUM
POLITIORIS VINTERA TURlE POLITlORIS
DICI
DIcr ET INSTAURATORI,
SE CULI PRIl\1ARIO,
PRIl\lARIO,
VIRO SECULI
CIVI OMISIUM PRlESTANTISSIl\IO,.
NOl\lINIS IMMOH
IMMO[{TALlTATEM
AC NOl\llNIS
TALIT ATE"M
SCRIPTlS
SCR
IPTIS lEVITERNIS JURE
CONSECUTO:
S.
Q.. ROTERODAMENSIS,
S, P. Q.
NEQUOD TANTIS APUD SE SUOSQUE
PRlEl\HUl'l
POSTEROS VIR TUTIBUS
TUTlBUS PRlEMlUlII
DE~SSET ,
J)E~SSET

STATUAM lfANe
iIANC IX
EX lERE
lE~E PUBLICQ
PUBLICO
ERIGEN~AM CURAVERUNT.

B.u
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MAXIMA
MAXiMA LAUS BATAVI NOMlli'IS
NOMIli'IS ORE

TULIT.

llEI1DlDlT EN! FATIS ARS OBLUCTATA SIN ISTIIIS
ISTII IS ,

DE TANTO SI'OLTUM
SPOLTUM NACTA QUOO URNA
VIRO eST.
INGEN!! CHlLl!nE
cmL~nE JUilAR
JUDAR MA]USQUE
MAjUSQUE CADUCO
TI,MPORE'QUl
TI,MPORE'QUI REDDAT, SOLUS

ERASMUS

ERIT.
ERII'.

NATUS ROTERDAMI 28 OCTOBRIS 1467.
146;,.
DENATUS BASILElE 12
IZ JULU 1536.

Voor den gevel van het Huis, waarin hij geboren is, leest
men, in dr1ederleij taaien, het volgende opfchrift, dat in het
Nederduitsch zegt:
In dit Huis is gebo9ren
gebooren ERA SM U S vcrmaart
vcrmaal't,,
Die Gods woord uÏlJ'erkol)ren, I)ns
ons wel verklaart.

Den OUderdom van bijkans zeveIl!ig Jaaren hadt FR
lR A S.
shereikt, toen hij.
hij, ten huize van den vermaarden
Boekdruk ker FR 0 BEN I US, te Bazel zeer Christelijk
overleed.
Zijne Erfgenaamen waren, H. FR 0 BEN
Jl EN I US.
BON I F A C I U S A MER B A C IJ I US, en N I C 0 J.. A ASE PIS·

:M
M US

COP I US.
us.
cOP

Bijna een maand lang vóór zijnen dood, was hij met den
rooden loop gekweld geweest.
geweest, en zijn einde voelende naderen,
voorzeide -hij, drie dagen te vooren ) zijn verfcheiden. Op
JLPISCO'
zekeren dag, dat AM ER1U.CH,
EREACH, FROI':ENIUS en ILPISCO'
P I Us
S hem bezogten,
bezagten , gii
gi;' lieden (zeiJe ERA 5 MUS,) gelijkt
,iI! dfie vrienden van :rl)b, uitgenomen dat ik juist geen
fcheuren in uwe kleeren , en gun asjèhe op uwe hoofden v~r.
[cheul'en
fueme. Hij bell:eedde zijnen overigen tijd in gebeden, zonder
eenige van die bijgelovige ceremoniell, waar over hij de Mon·
Monniken zo dikwijls had bel1rafr. Tot den laarl1en adem toe beo
behieldt hij zijn verftand , en lHerf, zo als gezegd is, zeer zagtelijk; wordende, met grooten toeloop, in de groote Kerk te
Bazel begraaven. De Monnik.en mogten alzoo E J. A SU U s...
in

:rob,

Me

t:rRAS:'.1U~.
RAS~.1U~. C
( DESIDERUS
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in hunne wijzc
wijze van fpr':eken,
daar hij zo dikmaals mefpf'~eken, en d~ar
me.
gcfpot had,
hac!, met
ge~
de gefpot
mct waarheid naa geeven,
geel/en, dat hij was ge.
florven
fiorven fine crux, fine lux, fine Deu~.
Deu;. Zijne Biblio~heek
BibIio~heek had
hij reeds verko!!t
II A N'N E S à LAS CO, een Pool,
verko)!t aan JO
JOH
doch in zijn Testament bevolen, de boeken niet
nieE te leveren,
leveren.
ten zij àà 1.
J, A S co, alvoarens,
alvoorcns, tweehonderd florijnen betaalde.
Bijaldien de kooper aan die voorwaarde
yoorwlIarde niet voldeed, of vóór
dien tijd kwam te fier ven , dan zou AM r.Il n B ACH met de
boeken mogen doen, zo als ht'm
hem bellaagde.
be1:Jaagde. Voor het overioveri.
ge maakte hij zijn gouden Horologie aan L 0 DE W Y K BEB ER US; eenen
eencn gouden lepel en vork aan BE A T US
us R li:II NA.
lil
NU
US;
S; honderd en vijftig gouden d::alders
daalders aan PET RIJS v r.
rlt
II E TU S; eelle
ee'1e gelijke zom aan PH I I.J. I P MlO N
N"I
1 A N US; twe@
twe"
honderd goud\!n
gouden Florijnen aan zijnen knegt
kncgt LA
L A M.B
MB ER
E ft T, inin·
7.e hem niet
dien hij zijn overlijden bijwoonde, en hij zelf ?e
reeds gegeeven had; een zil veren fles aan JAN B RIS S I US;
honderd gouden Florijnen aan P A IJU L VOL S I VIJ S; honderd
vijftig dukaaten aan SI
5 r GIS
G r SM
V TEL
S; twee rin.
M0 N
NOT
EL E N I V
US;
gen, den eenen zonder neen, en den anderen met een TurTur·
J A lil 10 RAS MUS
M V S F 1\ 0 BEN 1I US,
Us, over wien hij,
kois, aan JAN
als getuige Een
ten doop geflaan
ge(laall had; alle zijne kleederen , lij.
lijwaat en huisraad,
hUÎ::Tllad, benevens een beker met het wapen vag
vaQ
den Aardsbisfchop van JHelltz,
JWelltz, aan HH J ER
I l\I US FR 0 BEE 1\ 0 N 11\1
B E·
N I us; een ring met de af bedding van eene Vrouw, dite
di~
achter zig
zi~ om ziet, nevens een beker met een dekzeI
dekzei , met
eenigeverfen
eenigever[èn op' den voet, aan
3an NICOLAAS llPJSCOPIUS;
IlPlSCOPIOS;
een
cenen
en zilveren beker met
\llet het beeld van de Formijn
Fortuijll aan
:E
E v K RH
RBA.
.A R D G 0 eLI
C L I NU S;
s; en verder al het overige aan zijzij·
ne drie bovengemelde Erfgenaamen.
o,'enollig 1.:jn,
aamemerken,, dat ERA SM Us eeu
Het zou o_'ertollig
6 l jn, aantemerken
van de .groot!1e
grootrte mannen gewee,t
geweest is, in de Republiek der letlet·
teren, die \'óór of na hem geleefd hebben; eu [choon dit
eene waarheid is. die niet word tegellge[proken,
tegenge[proken, had hij,
hij.
echter. buiten de domme lVIor.l1iken,
l\'lor,l1iken, veele vijanden, cn
en onder
deeze JUL 1I US CE Z ARS CAL I GE R, die veele [noode
(noode en
fmaarlelijke lasteringen tegen hem uitbraakte. Hoewel hij hem
fmaadelijke
zijne onechte geboorte niee
niet verweet, hield hij evenwel fiaau·
naaude ,uat
de,
tlat hij, als Correftor
CorreCtor of Proefleezer, de kost winnende bij
ALAL·
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D U 3 111 A NUT JUS,
routen over liet
het hoofd zag.
zag,
AL DUS
rus, veelc fouten
bel ene , dezelve te zien.
door de dronkenfchap, die hem belette,
zil!!l.
AL rJ G E 11.'5
Il'S nagelaat~nl!
Bri,:vclI, die zijn
Onder 5scCAL
nageJaa~nc Ilri;;vcn,
ziin zoon
waereld heeft zoeken te
uit de wól.ereld
tc helpen, word 'er één
1': RAS5 ~)
~I U S voor een hoerekÏl1d
hoerekind
gevonden, waarin hij ERA
uitmaakt; voegende daarbij, dat hij daar van (even als of
dit een fchande war!) niet gefprooi;eu
gefproo;;Cll had, omdat het hem
niet eerder bekend w~s. Doch FE RON keurde gantsch
galJtsdl
mer een daad.
~I U s bekladde met
daad,
niet goed, dat hij ERA S .\1
waaraan hij onfcJuldig
on[c!1uldig was. Zie hi:r wat de
dl! zoon van sc
S C A.
L J $ J: R, van het gefchil
ge[chil vao
van zijnen vader met
US,
Lr
llI~t ERA
ER ASSM
MUS.
"Mijl] vader heeft een redenvoerin!;
zegt: "Mijn
redenvoerin h gemaakt tegen
" ERA 5S MUS,
M U 3. die naderhand [c1m:ef,
fchrt:ef, dat mijn vader daar·
daar.
d(! maker niet was, (quia lIIilefuat)
milefuat) om dat hij eeu
eell
" van de
" Krijgsman was. Mijn vader [chree[
eeue aode.
ande·
fchreef naderhand eelle
" re.
re, in welke hij veel heftigheid li!:!t blijken. ERA SM US,
us,
" wetende, dat hij dezel\'e
dezelve zou laaten drukkca,
drukkcli, bewoog zijne
" vrienden, om alle de afdrukken, die zij konden maglÏg
magtig
" worden. op te koopen, ten einde ze daardoor Uil
uit de wae" reld te krijgen: en dit gefchiedJe
ge[chied.k met zo veel ijver, dat
" 'er tegenwoordig geene meer te vindeR zijn. Mijn vader
" zag naderhand de gekheid, die hij begaan bad, met tegen
" :E
1: RAS MUS te
fchrijven. flij
(-Jij llad
tcgen
nad veele brieven tegen
" ERA SM us
us ge[chreeven
dO~ll drukken, die ik alle ver.
gefchreeven en doen
" donkerd heb.
beb. Ik heb 'er de afdrukken van, die mij zes en
" dertig dubbele pistolen gekost hebben.
hebbén. Ik heb JON AASS bi" voolen, die na
na. mijnen dood te verbranden. Mijn vader
RASS :t.1
MUS
geftu.
" taste 1:ERA
U S aan als ecn
een KrijgsmaIl.
Krijgsmal1. Naderhand gefiu.
" deerd hebbende, zag hij, dat ERA 5 MUS een grOOt man
J' was. Misfchien had hij Eli.
A S 1.1
Us
"was.
E lt AS
l\4 U
S [chriften
fchriften niet gelee" zen, of niet verGaan".
RoDie geenen, die naderhand ontkend hebben, dat men te Ro.
me genegen was, om:!
Il A S MUS tot Kardinaal te verhcflèn,
om I!! iJ.
verhcfren,
hebben grooteli,J_s
grooteliiks gedwaald. Volgens 11JI 0 IJ SAR T liep het ge.
rugt, dat hij die waardigheid geweigerd
gewei~erd had, en dat dit zcl.fs
zelfs
ah; een [oort
ali
foon van Mirakel was aungezien.
oongezien. Zeker is het, d~t hij,
Paus[chop van AD R Ir A A N DEN V [, daar IOC
ZO~1
onder het Pausfchop
toe ZOt!
hebben kannen
konnen. ger:oakeIl,
llebben
geraakell, indien hij ~e\\'ilJ
~ewiIJ had.
had, zclfs
zelfs iudicll
hij
bij
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hij, op verzoek van A D RIA
R I A A N, flèclHS te ROlJle
Rome hadde wilwil"
len koomen; doch hij verfchoonde zjg daarvan, met voorgeevoorgee"
ven van zijna. zwakheid; en met,
mer, in vertrouwen, aan den
Paus te fchrijven. dat
nalaaten, om zijnen vijandar hij dit"
dir" moest nalaaren,
den den mond te
re floppen; die zouden zeggen, dat
dar hij het hof
l1aliep,
IJllliep, om die Kerklijke waardigheid te
re verkrijgen. Maar onder het Pausfchap van P A U LUS DEN lIl, werd de zaak
krachtiger doorgezet; het Kardinaalfchap was nu eene rijpe vrugt
voor ERASi\lUS, en om die te plul<ken, behoefde hij niet
meer te doen. dan de hand uit
uir te neek~n. Dit getuigt niet
alleen ERA S ~l us, op verfcheidene plaatzen • maar ook andere
geloofwaardige mannen met hem.
Men zou hel als een blijk van nederigheid in ERA SM U S
konnen aanmerken.
aanmerken, dat bij niet dan met groote moeite
moeire toefiond,
Ei!!uelijk liet hij
bij zig hier
fiond. uat men hem uitfchilderde. Ei!!delijk
toe beweegen door zijnen 60ezemvriend ,den vermaarden H
HOL0 LnEK N. nl! Z A fchreet'
fchreel' een puntdigt.
punrdigt. waarvan de zin hier op
uitkwam: Deze fchilderij verbeeld Un halve lIjve dengrflOlen
l': RAS MUS.
M tI s. wiens ,.oem de gantfche waerdd 'Vet·vull.
'Vet'vull. Maar
~raarom niet gJhecl? zijt dallr over niet
u'aarom
niel verwonderd, leezer;
gfilu[che tlardrijk kan hem niet geheel beval'''fint
,vrmt zelf
zeif het gUlJtfche
len. Daarna is zijn afbeeldzei zo menigvuldig gc:fchilderd en
in het koper gebracht, dat dezelve bijna ontelbaar zijn.
R IK
Zijn beeltenis in koper, door ..len vermaarden HEN D RIK
DEK E I ZE R gegooten , waarvan wij'hier boven gewag maak.
tcn, is ook op onderfcheidece wijzen en grootten
ge.
groorren in prent
prenr geRotte,.damsch gedenkftuk moeten wij hier nog
bragt. Van dit Rotterdamsen
deeze bijzQnderheid bijvoegen. In het Jaar 1674, werd het
zelve, van het bouwvailig brûggewelf, afgenoomen, en in
1677 weder herlleid.
herlleId. Toen het, in het
her Jaar J622, zoalsbonn gezegd is. werd opgericht, maal\ten
maa]lten eenige Predikanten
daarover groote opfchudding. Eenigen van de Rotterilamfche
Rotterilamfclze
Leeraars hadden. kort te vooren , aan de Magillraat dier Stad
Srad
"erzogt,
,'erzogt, ondertland voor eenige Predikanten. en ten antwoord
l>ekoomen , d:1t de fiaat
fraat des Lands zulks niet kon lijden. De
Predikant JAC 0 n v ANI.
A N 1. E F. UWE N heflrafte
heflrafre de Regeerders,
met veele oproerige woorden, onuer aNderen
aFloeren zeggende: "Ik
" v.raage, of de tlaat van het Laad het lijden kan) da: men
" me·
me-
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metaaien Bedden oprigr
oprigt , dil:
dil! veele duizenden k'Jsten
bsten , en
"J, dat nog van luiden,
luiden. die het nier
niet verdienen, van Lib~rtij.
Librrtij.
" nen. van FrijguSlt>n
VrijgeeSl~,I en die mer
met alle Religie fpoteen?
fpotren! Ik
" zegt;e
zegr;e dat God, om zulke zaaken,
zaakcll, het land z~l pl~agen»
pl~agen.
"enz".
,. enz". Men riep onder het
her gemeen
gemeen.I dar
dat eenvoudir,e men.
menfchen daar de knieën voor boogen; dat ze v:m
fehen
van EEl!.Il A SM US
een nieuwen Heilige :naakten, en dat dit
dir beeld voed zei zou
men. op
geeven tot nieuwen beeldendienst. Daarentegen
DaarelItegen zag Illen.
den nllm
n'llm van ERA S MUS, een fineekfchrift aan de MagHlraat
MagiUraat
van Rotterdam
Ratterdam inleveren, waarin geklaagd werd, over den
haat der Predikanten
Predikallten tegen den perfoon van ERA SM
S:M 11
ti s; wr.
zoekende daar tegen befcherming,
befcherming. of zo hen de magr
magt onthrak,
de zaak te brellgen
brengen aan de Staaten
Stanten van Hol/anJ,
Hollanil, of aan een algemeene Sin ode. Tegen de kwaadfpreekenheid van JAC 0 K
V A N LEE UWE N, kwam een boekske in 't lichr,
gefchree.
licht, gefchreeven door II
ft ENK
E N lI. I KVS
KUS HOL L I N GE
G E RUS,
onder den
ujtel: Spongia Erastni,
Erasmi, of tti/wisfing
ui/wi·ftng der
dcr lasteringen
"an D.
vlin Leeuwen, tegen Dejiderius Erosmus
]J. 1.
J. vlln
ErasTIlus , zijnde eene faamellfpraak
rusfen die beiden, over deu inhoud
faamenfpraak tusfen
zijner preelten.
preeken. V A N LEE UWE N had echter mede zijne
domme aanhangers. Eenigen, die zig noemden LedematelI
Ledematelt
van de Rotterdamfche
RotterdamCche Kerk, vertoonden daarna mondeling aan
de Zuid-Hol/andfche
Sinol1e, die te Gornichem gehouden
Zuid-Hollandfche SinotJe,
....
1Vrrd,
rrd, dat, door het weder oprichren
oprichten van het Beeld van
~ RAS lol
us, in de Kerk van Rotterdam groote onrust geree.
]!:
MUS,
2en, en nog meerder te vreezen was, indien daarin niel
'Voorzien werd, het welk zij verzogten , dat op hooge order
voorzien
tot
mogt ~efchieden. De Vergadering verklaarde, dat de zaak lOt
va~
haar niet behoorde; vermaaneade tevens den Kerkenraad vag
Rotterdam, naarllelijk te arbeiden, en de gemeente te doen
begrijpen, dat het (lellen
ver·
fiellen van zodanige beehenisfe
beeltenisfe eene on
onver.
fchiIIige
plcgtig gebruik had, waaraan men
fchillige zaak was, en een plegtig
zig niet behoorde te (looten,
flooten , veel min oneenigbeid in de Ker.
belluit van de Si!lodaale
ke veroorzaaken. Dit verftandig befluit
Si!1odaale ver.
vergaderinge was des te noodzaakhjker, wijl bijna 300 perfoonen,
met ondertekening van een gefchrifr,
gefchrift. zig haJden verbonden,
verbonden J
den Predikant en Kerke!\l"Jad
Kerkel\l'J:ld te zullen
zullèn handhaven, en niè[
ni~t WI
ten
Avondmaal ,aaJ,l,
,alijl, voor dal de afgod, (zo noemden zij het
beeld

J,
JJ
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beeld van ERA>
bcel,i
ERA;

vernietigd was. De Predikanten JAENen PET E
E II NI i3
ë N Ril 0 D E werden in
hunnen dienst gefchorst;
gcfchorst; en daar mede leerde de l\1agiflraat
l\1agiClraat
van Rotterdam, de ontruste gemeente, dit Pronkfiuk
Pronklluk vtn hall.haare Stad en van gallisch
Nedetland, eerst met onverfchilligheiJ.
galltsch l\ederland,
onverfchilligheid.
en daar Ilaa met genoegen, als een konstllulc,
konslllulc, te befchouwen.
I-lil!r
Hier mede' zouden wij van deezt!n
deezt:1l grooten Man
Mail konnen
3f!lappen,
waare het niet, uat wij nodig achtt.:n,
achtt~n, naar
:lfIlappeu, waarc
de aantekeningen van den
uen geleerden
gelcerdcn en
cn naanwkeurigen
naauwkeurigen G.
n RA N D T. uit zijne lliJ'lo'-ie
fIij10fie der l<::f()r1ilatiehier
BRA
1<.~f(jrm(Jtiehier ter ne.ler
.Ier te fiellen,
Ilellen, de volgende zaaken, zo als ze volgens
vOlgens aaneerCle deel te vinden zijn.
wijzing van het Register in zijn eerlle
BRANDT
BRA
N D T dan no~mt ERA
ERASMUS,
S MUS, ilat
aat groote
groole wonder van
yerflandige gBlurd:lcid,
Gerritszoon; die volgens het
lIerftandige
gBlurd,zcid, Gerril Gen·itszoon;
fchrijven van H. DE
lit une
D E G R OOT,
OOT, zo wel den weg Ijt
ecne Reformatie heef[ aangeweezen; zeggende verders
wij Hollanverden , 'wij
Hol/fm·
MUS)

C 0 B V A N Lr:
c; u
L E li
U \V

ders kotmen
k01men dien. III(JI) niet genoeg dan!cm, en ik hourie mij
gelukkig, zo ik
i!c zijne deugden, zo eenigzints "an
'-tm verre kan
bcgtOijPeti.
bcg";jpe11. De wijze nu, waarop hij de Kerk wilde gerefor-

be Hond kortelijk daarin: " Het kwaad, fehreef
meerd hebben, bellond
fchreef
hij, zoude
zonde ligt Ie
te geneezen zijn, indien de opperhoofden van
beiderlei {baten, met oprechter harte overeelldroegen, om de
Euangélifèhe
Euangélifche oprechtheid en godvruchtigheid te herfiellen.
her!tellen. Dali
moest men
z~aken !tellen
meg de zaaken
!lellen aan honderd, of vijftig mannen,
uit alle volken daartoe gekooren, die door een heilig
heili~ leven,
bijzondere geleerdhc:id,
geleerJhdd. cn
en afgerècht
afgert'cht oordeel, aanzienlijk wa·
waren: het geene dceze
deeze fi(mdeu,
a"mdeu, moest, door eenige weinigen,
daanoe
daartoe uitgekool.en, in het kort. bijeen worden getrokken.
DI!
Di! l1ellin
Ilellin;;en
moesten binnen de muuren
6en der Theologanten m{)esten
d~r Schooien
SchooIen blijven. Mer. moest ook allerleie opinien, voor
g-:cn artikelen des Geloofs houden. Eenige llellingen
!tellingen moesten
worden vernietigd. Eegige moesten worden veranderd in aan·
aanmaaningen. Dit behoor.le de voornaamlte
VorClen
voornaamlle zorge der Vodlen
en Stenden te zijn)
zijn J dölt
d,lt 'er de zulken over de Kudde des lieetjeeren gefield
die wet
\Voord waren voorzien en
gelleld werden, dIe
JTlet Gods woord
geoetTend
geoeffend om te ondcnvijzen,
onderwijzen, Ie
te vermlallen,
verm.lanen, te vertroosten,
vertroosten.
te befirafl~n
bearaff~n en ti! wederleggen". Vooral verwierp bij het rere·
fvrmeeren, met mi3t,
twi3t, mtt ~e\Vdd
~ewdd en oplOer;
oplOef; vcrklaarcnde,
verklaarende •
zulk
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zulk l'en alï;<!cr
alï;<!er van tweedracht te h.:bbcn,
h.:bben, dat hem de waarhl'i,i 7.~lve
hl'Ï,l
zd ve lllishaagde,
mishaagde, als ze oproeri~
oprocri~ was. Wii
Wij eindigen
dit
RASS MUS met het bijfchrift , door
die artikel van den grooten .EERA
..engemelden G,
bo
bovengemelden
G. BRA N D T, onder
ouder zijn afbè~ldzel gelleld.
geGeId.
Den: heeft de Prijhût1 in de Christen Kerk ge/eit.
Den.' zogt de
maar door
dl}or geen oprQerigheit.
Deez'
di waarheid; mallr
opr()erigheit.
H'á:
pruken
Ira! was hij vijand'
v ijantit van dllt pret
kOl met
1IIet den dugen!
dagen!
Hoe jlont
Roe
flont hem het geloof, dal
dat "Ioeti durft plengm tegen!
ugen!
IJ/ie
IPie [edert rud/ijk zo.ht,
zodt, m
tn vreedzaam is geweest,
J'ur "tW
,'an zulk ten Cilristen
Cl/risten geest.
Geeft duun illuster d'ter
'I
luren.
't Ree/ull/atig
Ru/ull/atig onde..r[clzeidl
onder[clzeidt der zaaken
zaalren lam hij !urm.
Ew
de waerdJ ReformuretJo
ECII Rotterdammer
RO/Ut"dammer It!~rl
'e~rt tie
Reforlllenetz.

lllIn- en tlÎt:ar.èers
uit:ar.èers hebben zig veelvuldig bezig gehollllen
geholhlen met
s'mans leven te befl:hrijven. Schoon beknopt, heb ik 'er geen
CLA
RMl/NOO,
beter gevonden
gevonden.• dan dat van ADOLI'HO
A DOL I' HOC
LAR
M LI NO 0,
wel
ke in het hoogduitscll
hoogduitsl:h ecne
eene verzameling \'au
welke
\'3n Levensbe.
fchrijvingen van vermaarle
heeft,
vermaar ie en geleerde mannen gemaakt heeft.
in zeven deelen, in 8 vo, die gedrukt zijn in het Jaar 17
J 70 8,
8.
te lf/ittenberg,
RASSM
MV
Jf/illenberg, waarin die van .EERA
U s de eerfie
eerlle is.
ERA S !VI'
!\Ol US JAN sz, of Erasfllus
ErasfIlus Johamlts,
Johnntus, een dIJt,
dal" vermaardfte
Latijn[che Schoole te
maardll:c Uni/arisfon,
Uniloris[m, was Redor
ReCtor der
dt:r Latijllfche
Antwerpen, van waar hij, "In
6Jn zijne
zjjne gevoelens,
l!'evoelens, naar Palm
Polen de
wijk moest neemen. Naa eenigen tijd daar vertoeft te h",bben,
h~bben,
trok hij naar Tranfijlvanie, alwaar hij. Goor de Unita/'isjèn.
Irak
Unitm"isjèn.
tot Predikant werd aangefield
aan gefield , echter onder voorwaarde, dat
Jnl de
hij niet openlijk met de oude Ariaanen mogt leeren , "ot
Zoone Gods
Cf/ds gele/tapen
was,
alvOo,.ens
het
heelal
met
ie
ge[dapen
alvoorens
tie [~/1ep.
[dep.
zelen WQS
Zelen
was voortgeb,.agt.
voortgebragt. In de daad was hij van dat gevoe.
len, en had daarover, in P~len zijnde, groote
groore twislen
t\Vislen gehad,
gehad.
met FAUSTVS
Antwerpen zijnde,'had
FAUSTUS SOCINUS; nog re
te AnfwClpen
zijnde."had
hij in fiilte eene verhandeling over die fiuffe
{tufTe doen drukken;
maar Prins WIL
D.E I verijdelJe :lIdaar
~ldaar zijne oogmerw I LLL.EE M DEI
ken;
k\:ll; doch builen
buÎ(en dar
dat had hij den roem
rot!ID van eeu
eeg geleerd man en als
bijzonder
biJzonder en'aren
ervaren in de-Hebrceuwfche taal. S 0 C I NU
N usS heeft
heefe n3·,
na·
cierhand
derhand in het
htt licht g\"geeven, het gefprek dat hij met ERA s.
XI\'.
Aa
1.1
S
XIV. D Jj;A EL.
E L.
?tI L'
L"S

Sll6
S66

ERASMUS
JANSZ.
}:
RAS MUS J
ANSZ. ERB~KE, enz.

sz. gehad heeft; 't
]i; RAS
MUS
'[ welk ERA
SM
U S zeer kwalijk
be[chaaft was; verklaarende •,
nam, om dat het niet genoeg befchaaft
te zijn van de waarheid zijner bewijsredenen ,t
zo .erzekerd u:
weinige, welk hij 'er over gefchreeven
ge[chreeven had, durfdat hij het weinige.
durf·
de fiellen
nellen tegen de wijdloopige verklaaringen der Sociniaanen.

MUS JAN

R.

5 I MO
M.
SIM
0 K.

EK E; Keizer HEN D RIK DB UI fielde
11: II.ABBEK
flelde het,
het. in zijnell
Giftbrief Vin het Jaar 1046, tus[chelt
tusfchelt Lovenll en IS/I1,
Is/a. al..
waar men het nog vind.
vind, aar. het Riviertje I!.erdb.elc,
I!.erdb,elc. drie
uuren VaD Zutphen.
ALT 1IN
N G,

Not. Cerm. Inf. P.
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ERE MI T J., (D ANI EL) .an geboorte een A,uwerpeA,uwerpe'
"aar,
flaar, en met het begin der zeventiende Eeuwe, Geheim.
hij,
fchrijver van den Hertog van Florence,
F/orence, wiens LofJeden hij.
met algemeene goedkeuring, uitgaf, in het Jaar 1603. Al
wat hij verder fchreef, zo in Digtmaat als Proza, werd alge·
algemeen met toejuiching oRtvangen.
olttvangen. Gantsch anders, echter,
~edeliik gedrag; want, daar mede verdiende hij eene
was zijn aedelijk
algemeene minachtin~. Sc AA LIG RE RR kreeg fpoedig berouw
berouw,J
dat hij
bij hem
bern CAS A1l VBO N U s had aangepreezen.
aangepreezcn. Op aan prij •
aanbezing van zijnen vriend, had hem deeze ab leermeester aanbe.
badt bijna haare
volen in het huis van Montaurre.
Montaterre. De zaak hadt
volkoJT1enheid, toen ERE M I T J. middel vond om in dienst
volkoroenheid,
van den Heer DE V I C te treeden , die zig
lig gereed maakte tot
het gezamfchap lIaaf
naar Zwitzerlanti.
Zwitzer/anti. Deze heer was een zeer
Godseerlijk man; doch uitermaate ingenoomen met zijnen Gods.
dienst, en zeer ijverig om anderen daartoe overtehaaien.
overtehaaleo. Hij
oveneedde ook, met kleine moeite, 1;:e R E 1>7 I TA, en deze ging
CA[ot den Roomfchen Godsdienst I)ver. Hier over kon CA'
S A U BON U s zig niet 'troosten; hij kende de bekwaamheid van
den zogenaamdeQ bekeerder, en die van den bekeerde. Hij
E MII T A veel geleerder was, dan de Portugeefche
Portugufche
wist dat :iKRREM
Monnik; en, echter, hoorde hij, dat de Monnik bern, met
ti,!! eerfien
eer{lc:n fiQQt. omver~eworpen
om ver~eworpen had; maar ook fpoedig ont.
cl,!!
delta
dek-

EREMITA. (DANIEL )
d~kte
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hij de reden van dezen zwakken tegenrland. ER! M I T A zogt
Godsdienst. die voor hem de
geen 3ndcr.:n
anderen grond, dan den rijklten
rijkllcn Godsdicllst,
begeerte naar ri~kdomm~u
fche.:n iets kwaads te
beste was. Deze begèt:rte
ri"ikdomm~u ii:ht!cn
dien m;!n
m~n hem bezorgd hade,
hadc, was vijf.
voorfpellen. De dienst.
dienst, dicn
Rijisdaalders Jaars waardig. Die fomm.:
fomm~ fcbecll
fchec!l1 hem in den betig Rij:,sdaalders
middelmatig-, en op '[
'e laatst
ginne zeer groot; doch vervolg-:ns middelmatig,
likt
middelen om zig te verrijken;
Iilke met al. Hij zogt allerleie mijdelen
verrIjkeil ;
en inzonderheid had hij hct
het oog gevestigd op de huizen der
U s wederhield
wederhidd hem tweem:l~
llisfchoppell. CA. SSAA U BON us
llis[choppell.
tweema~ van
zit; bij hen in dienst te begeeven; doch liet hem
h'em zijne \'f1]c
\'file!
zig
},clIze, toen hij in dienst
diense van den heer DE V I C ~rad.
De Jongeling werd dan RoolUschgezind.
zig, I1Ict
lJlet
Dè
RoolUschgezind., eu
en bebaf
be;;af zig.
Zwiturland. Zijn Vader, een oud>
den Afgevaardigde, naar Zwitzerland.
ot:d,
Protest3ntsch, W:lS
W:lS over die vc:ralldering
veralldering
eerlijk man, en goed Protestantseh.
troostel}';' hij zo/{t zijnen Zoon wed\;r
weder op den
niet te troostel\";'
nice
dcn fI'gren
reg ren
dJartoe zijn woord; doch !lecl1t~
weg te brt'ngen; deze g~f d;lartoe
!lcCl1t~
in [chijn.
fchijn. CAS A VBO
VBO N U smaakte, te Leiden.
Leiden, aan zijn!
zijn.!
uat DAN I I! L 1:r: R
R I':
E ~I
vrienden bekend, dat
~111 T"
T A een t>roode0ter
L>roode~ter
was, en uitenn:late
U'lar de !Uhf!:.
IDbC!:. Zie
Zil! hier een tweeuitern1:late graag U1ar
de bed~og;
bed:og; want hij deed dit 11niet,
o:n el
do!
iet, dan met oogmerk 0:11
\:\ n
Jlarwedde
Jl:lC\vedde te bekoomcn.
bekoomen. Men
lVIel~ had Iwn
h~m hooren uggen,
z~ggen, dat
hij zig omtrent de geloofsgefchillen
geloofsgeii:hillen geheel
gehccl onpanijdi~
olJpanijdi~ hielt! ~
en dat hij voomeemens
voorneemcns was. zig naar den tijd te Cchikken.
Ii:hikken.
en zijn voordeel zou behartigen; [pottende met heil,
hen, die IlllU
hun
f Jrtuin daarom verwaarloosden. Deze verandering van ERE MI.
fJrtuin
TA, ten
teu opzigte van den
dell Goulsdienst, de\!d
deed ziine liefde .vo9r
,voÇlr
se A L I C;! R. niet verminderen; l hij
'zeWs in zijne
h ij toonde dit 'zelfs
f~l!ritten na s'mans overlijden, vattende zelfs de zalk van S CACA'
fduitten
L I G RROp
EROp tegen &
beli\vam hem
LIG
b Cl
c"r 0 P PIU
P I U s.
Die, echter, bel\\vam
niet, ERE lil
1.1 JI TA, zeer [chlln.
fchankwalijk: want deze fchroomde niee,
tegcl1 waarheid, tell
ten won tc
te lkllen.
delijk, zo luet ats
deIijk,
als tegcR
Vijf Jaaren
toen hij ERE M I T A te Rome ontmoet
Jaareu geleeden , [Oen
bad,
R u u BEN S.
bad. wai hij. Ulet de twee
twce broeders R
S, en nog twee
andere Nederianocrs.
Nederianrlcrs, hij
gekomcli, om
0111 een reisje te
andcre
bij hem gekolller.,
d<.'zc lleerelJ,
lIeeren, zegt hiJ, war\.!il
teil hoogllen
doen ll:ur
naar Tiyoli;
Tivoli; deze
warel! ten
hoogfien
geërgerd,
gei!rgerd, door zijne redenen,
redenen , geduurende
geduurcnde die korte reize.
/!. T I!.
ft 0 N I US, en van de Zotlernijen
Hij fprak niet dan van pPET
van A. B. t: T Y N, eu foer geweldig uit tegell olie
Van
Jje gjenco,
gjenen, die
ft. a 2z
geA
o
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gebelgd fLheencn
fl:heencn oV,'r
nv,or de unredelijkheid
unr\!delijkheid van dIt
dit gefprel(.
gefprel{. l"og
L'óog
tek. ndc ~llerlei
~lIerlei onkuischheden,
onlwischheden, op dt'
Jn.:er; hij tek.nde
m;!er;
de' muuren, in
de herbergen.1
herbergen.J daar zij vernachtlen.
vernachtten. ERE M I TA, eenigen tijd
v.:rdlVecnen ziJnde, verbec:1dde
mt:n zig, dat de ardaarna, v.:rdweenen
verbeeldde men
moede hem zo verte gebracl.t
g~brac!t had, dat hij zig in eenig Karr
lIIoede
htli~(r Klooster had begeeven;
\laar
hui7.tr
begeeven j maar men ontdekte, dat hij naar
Siena was venrokken,
Siula
vertrokken, ahl'aar
alwaar hij zijn Hof maakte bij den
AartsbbCcnop
J. S C A
AN
0 1 0 ;\1
1 NI,
Aartsbhfcnop Ase
N II U
U SP,
SPI CC
C COl
MIN
I J die hem ;:an
zijnen Neef, den GrOvtkllmerhed
Florm·
Grovtkllmerhel:r van den Hertüg
HertfJg v:m FJormc ( , aanprees,
vc:rkr~eg hij c:enc
tenc Jaarwedde
Ct,
aanprees. Door dat middel verkr.:eg
van den Vorst, ter belooning van e~ne Lofreden , die hij
m!l~kte, op het Huwelijk van den Gr.;.Jt.Hertog
Gr,,"t-Hertog me'
M}~ cs'
Gmaakte.
mer M
Dil
L E NA V
A N 00 S TE 1\ R Y K. mi
Flii hield zo kragtig aan,
DIILENA
VAN.OOSTEl\RYK.
om naar Duitschland gezond.:n te worden met de afgevaardig.
den, die aan verfchciden IUjksvorl1en
Ijke Sreden
Steden den
Riiksvorllt:n en Keizer
Keizeffjke
dood van den Vader des Groot Hertog!
Hertogs bekend mn'lkten dat
S I LV J 0 PICCOLOMlNt
P Je COL fnH N I wa.
hij zijn oogmerk bereikte. SILVIO
hem zelfs hier lOe behulpzaam.
behulpzaam, prijzende hem aan ais Tolk:.
bern
Tolk.
E R JO: MI TA
T J. beroelude zig. in ze~eren Brief, gefchrceven
geCchrl:evi!n
ERF.
da t hij was een afgezant .van den Groot Hervan Augsburg •, dat
tog van Florence;
Flormce; de fliechtvader
niechtvader van de Groot Hertogin
log
vondt dit zeer bclachJijk.
Florence te rug gekoomen,
gekoomen. verbelachIijk. Te F10unce
bj de ItaUaanen
Ita/iaQnen te maaken, duizen.,telde
lelde hij,
hij. om zijn Hof b'j
den van fprookjê~, bctreff-:nde
betreffende de dronkenfchap der DUilfcherr.
Duilfcherr.
Geweldig deed hij hun lachen. als hij fprak van de LltteroefL.tteroef~
fellingen van MA
[J RIT s,
H(sfm,• en van de
feningen
M AV
5, Landgraaf van Htsfen
V@rfen,
V
tlrfen, welke
\\'elke deezt
deeze Vorst maakt!'.
maakte, tOt
tot lof der j(lngelingen,
jongelingen.
die den eernaam van Btlcca/llureus
Bacca/llureus aannaamen. Hij vertelde
hen,
hen. dat deze Landgraaf, met dieR van An{pach,
/lnfpflch, en met den
gcdronktl1 had, op de gezondheid van
Vorst van Aflha/I,
Aflhalt, gedronkt:11
den Koning
Konmg nn
un Frankrijk, en op die van den Koning van Engdanti, en op den dood of ondergang van den Koning van
,t/anti.
Spanje;
bij dit laatl1e
drinkelI ,
Spanjt; en dat hij
laatfie in het rond had doen drinken,
toegebragr aan den Gezant van den GroOt
Groot Her.
en zelve had loegebragt
togo Zonderlinge geneegenheid
gcneegenheid bewees hij. daarentegen,
daarentegen. aan
de Duilfche
Duit{cne Eddieden,
Ede:lieden, die te Florence kwamen. Deeze waren
da:lr eenen Vad,erlar.der
niet weinig verheug,I,
verheugcl, da:lT
Vad.erlar.der te vinden, die
Ilali:uJIIs,h
eo!l\;ll
l'tlli:UJ1ls,h fprak, en
ll\;ll onderrichtte in de gewoonten
,cwoonten des
Lands,

EnEl\llTA,
EREMITA,

(nA"'JfL~
(nA~IF.L'

enz.
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Lands, daar hij zig o,lthiclr!.
o,Hhic!,!. Hier door m
iukt\: hij goed cier
Land.,
nunk[e
V31l
en weinig kosten. lIij
Hij oeffende
oetrend\! zelfs de vriendlijliheid,
vriendlijiiheid. var.
hun bij Iigte
lig te Vrouwen te brengc:l,
brenge:l,. alwaar zij dan de beleefdheid hadden,
badden , nc::m
n<:m vrij te houden. Op ze!.tren
zek<:ren tijd, brag-r
bragr hij
hil
RooUlsch Catoblijk
Clwblijk perCoon
een Roomsch
perCuon in een oneerbaar hrJis. D~e
D~e.
&e. daags te vooren tin
zijnde. was onge·
ongese.
ulr Communie geweest zijnde,
Mgen, zig zo kon
kort daarop tot het k w~ade te bc~eeven; [Ocn
toen
hem h~t huis verdagt vookwam , wilde hij te rug treeden.
f. RI!.
,\11I T hA bez .\der
,\tltr hern,
hem, dat het een
cen plaats was, daar hij
!.
RE ,u
bij
UO('Ken hidd en ltuJeerde.
lluJeerde. De andere,
aildere, geloof :130
zijne Hoeken
aan
:zijnçn
veder binnó!n.
binll~n. De lichtekooij
lichtekoCJij was
7ijn~n eed flaande, trad ver.ler
niet te huis; echter kon
kun de vree:ndding
vret:ndding ligt zien.
zien, wat
lVat 'er te
zi~ daaruver aan zij:1en
zi):1en Leidsman,
koop was; hij beklaagde zig
die 'er den Cpot m.:de
(la', en h<!m
hem voor ecn
een fchijahc:i1i,;en
fchijnhdli~cn
ml!de na'.,
uitrcholdt.
Bij anderen gaf hij zi~ uit voor een doorfl~pen
uitfcholdt. Hij
Stnatsman, en beloof,lc,
R~g;;eringswiize te zullen
Staatsman.
beloof,le, over de Rcg.:cringswijze
dit! TA Cl T Vuss en
cn andere
verhandelen zulke onderwerpen,
ondt!rwerpeo, die
-verhandelen
d.: 111l/uJfitie
ver,
vertee ovem.:lfen
overtr~trcn iUt!den.
IUl!den. Tegen de
llll\uifitie haJ
baJ hij e"n
e":ll
ouk
(/Pbcvat, die hi zelfs,
doodlijken haat I'P6cvat,
zelfs. hoe gev arlijk dit ook
omgan.
ware, in zijne brieven riet verrehoonde.
vcrfchoonde. Door den omg311.
onmgtige Vrouwsperroonen,
Vrouwspcrfoonen, zijne beste krachten en
met omugtige
gezondheid verlooren ht!bbende,
hebbende, betoonde hij vervolgeIJs
vervolgens
eenen af~eer voor dezelve. In zijn
zijlJ n~gt ea
en godloos leeven
hij, tot aan zijnen dood, die voorviel te LiY()rtlo,
LivlJrflO,
volhardde hij.
in het Jaar 1613. Te Utrecht zijn eenige Werken van hem
Traéèaat de auliea
vi/IJ.
gedrukt, onder andertn
anderen het Traéèa~t
aulica & eivi/i
civj/j vita.
ERF-MAJ.SCHALK,
ERF
- MAil S C HAL K, van Hoiland,
Hoi/and, van ouds genoemd Erf
groolflaJmeester des GraaVf1/
groolflalmeester
GraayCII "(Jn
van Holland.
Hol/and. Voortijds was
dit Erfmarfc,'za/kfthap
Erfmarfchalkfihap verkaogt aan d.! Heerlijkheid van
Naaldwijk,, in De/jlflnd.
Naaldwijle
De/fland. WIL L E M,
M , Heer van NaaldwIjk,
Naflldwijlt • werd
iClloemd, Erfma1Ichaik
genoemd,
Erfma,.fchalle en Ren/muster
Rentmeester GetJeraal
Guurllal van Holland.
II RIK
HEM
werd, door koop vlln
vun den Graaf
Prins FR E n
RIlt H
E ~ D 111
lol K werd.
M B
BE
R. G, voor drie honderd vijftig duhend
gllldens,
van .A In
REM
ER.
duizend gll/dens,
16 u, Heer van die Heerlijkheid; en, uit hoofde
in het Jaar 1612,
16111, hem onder de
daarvan, zogt men, in het Jaar 1617 en 1618,
be[chriJven. Maar dit.
dit, buiten
Edelen van Hol/and
Holland te doen befchriJven.
van Prins ~IA
~I A u
U ltl
geCchieden,
kennis VaD
lI.1 T s. niet kOIlDende seCchieden,

A
Aaa 3

bleef

3ïO
3iO

ERF-IVL'.RKSCHALK,
ERF-M:\RKSCHALK, "tm
~'{m lIo/larld.
Ho!larul.

bleeC htt,
verwekken. agterwee.
blee:'
hlt, om bij hem gcene jnlouzij
jalouzij te verwekken,
gen; doch op den grond van eigendom,
cigendom, die hem toe kwam,.
kwam ..
ver7.0gt hij, aan de Staaten van Hol/mul,
Ho//tmd, in het Jaar 1637,
verzagt
cl:t
d~t hem, bij koop, ook de Heerlijkheid van 's C,'avezalJd,
C,'aVeZalJd,
toegeGaan; waarin, op zijn
en Zand. Amtbagt mogt worden toegctlaan;
een dub.
dubvoorflag ,,bewilligd
bewilligd werd. Hier door verkreeg de Prins ee"
bel regt, om onder de Edelen van Holland befchrev~n
befchrenn te
worden.
Deeze Erfmarfchlilllr,
Erfmarfchtlllr, of E'fg,'~otflillmtestl'r,
E,!g,'()ot{l"lmustrr, had, ten tijde (ler
der Hollan(/f:he
HoJ/antl!:he Graaven, in die hoedanigheid, van ieder
paard, met het welk de Graaf iemand bcfchonk, uit aanmerking VaR den hoogen prijs des Gelds.
Gelds I maar éénen gulden.
Zijne bediening be!lond,
be {land , ln
in het hooge opzigt
opligt en de wagt over
de, Graaflijke Stallen; dat is, zo wel over de Stalbedienden ,
als over de Paarden, het voeder, en het geen daaglijks aan de.
zelven moest ge,eeven worden. Zo ook was het des M::r[chalks
fchalks post. de nodige paarden te bezorgen, aan alle perfoonen, ieder volgens zijnen rang, welke gehouden waren, den
vcrzeIlen; en ook boven dien zorge te
Graaf op de reIs te verzellen;
draagen, dat geene knegten of andere geringe perfoonen, even
al, de lieden vaa
vara adel, de {loutheidbadden,
tloutheidbadden, 's Graaven paarali
den te gebruiken. Eindilijk was hij gehouden, jaarlijks aan
's
'5 Graaven Schatmeester te geeven, een lijst van het getal en
paarden.I die zig
de waarde der paarden
Zig in de Stallen bevonden
bevonden,,en
'en
1I0k
lIok van die, welke door den Graaf, geduurende dat Jaar.
]~ar,
aan dezen en geenen
geen en gefchonken waren. Hoewel, met cle
cic af.
Graaf.,ook
ook dit Ampt wezenlijk vernietigd
zweering van den Graaf
is, ,heeft, echter, Prins FREDIUK
FREDltlK HENDRIK, bij het koo.
Nllilldwijk, den tijtel
redçu
pen van NIIIlIdwijk,
tij tel daarvan behouden, om red~u
boven gemeld.

roder/. Hiflorit,
2046. en
Zie radert.
Hiflorü, VII Deel, bI. 246.
XI.
X
I. Deel. bi. 250.- VAN LOON aloudt
aloude Re.
Reiceringnvijzt,
lceringnviju, V. Deel. bI. 515'
SIS' enz.

E J. r -li
• S T.a
T..& D HOU DER; zie
A D H, 0 U DEI..
ElF
zje ST .A
DEI.
E.I.

ERICHEM, ERICUS m: I, ERlK.
ERIK.
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E R re IJ(J I! M, of E P. IC u M, een klein dorp I in Gtlderltlnti,
Ct/der/"n" ,
behoorende onder den Rechtb:m/c
Rechtb:m!c der !lad
flad Buurm.
Buur!!n.
El!.ICUS DE I, of ERIK,
RINGO, en broe.
EltlCUS
ERIK, zoon van ltIBGO,
der van den in de Gurle Gefchiedenisfen van Nederland zo
beruchten HAR
HAR A L
815, als
L D; hij regeerde, omtrent het Jaar 8'5,
Koning van Denemorken.
ZOI
Denemarken. Na den dood van sr WAR
WAR T, zal
een andere E RIK,
RIK, zoon van s I WAR T
T,I op den croon
troon verhee.
ven worden; doch dewijl hij nog onmondig wos. en ER I1
I I:
zig reeds beroemd gemaakt had, werd deeze als Koning ver.
kooren. Eer hij die waardigheid bekwam, was hij gevlugt,
en had zijne toevlugt
toevlugc genomen tot Koning L
L 0 D F.. '"
W Y K DEN
DEN
VROOMEN,
HARALD,
V R OOM EN, en zig, met zijnen broeder HAR
ALn, teMtls
te Mets
dOin doopen. De Keizer fchonk hem daarvoor een deel vaD
Frilslantl,
Frilsland, tot zijn onderhoud, met bevel om de grenzen vaR
het Rijk, tegen den inval der Deenm
Deenrn en Noormannen, te
befchermen. Ook werd hij begiftigd met Dorej1atlt,
Doreflatlt, aan den
Rhijn. De geduurige invallen zijner landslieden bragten Kei.
zer LOT HA
HA B. rUi in vermoeden, dat hij ontrouw handeldt';
hij ontnam hem, uit dien hoofde, Dorej1adt,
Dorefladt, en wierp hem
in hegtenis. Heimelijk ontkomen zijnde, zogt hij hulp bij
L 0 D E W Y K den Duit/der, die hem bcfchonk
befchonk met eenit;~
plaatzen in Neder. SlTxen. Aldaar verzamelde hij een Leger.
viel 'er mede op LOT HAlt
HAlt I U S aan.
aan, verwoestte de Landen
aan de Noordzee, en hernam Dorej1adt.
Doref/adt. LOT HAR
HAR I U snOot
snoot
hierop een verbond met hem, waarbij EER.lt I K beloofde, de gren.
zen van Fries/anti te zullen beveiligen, zo als hij deed. Zijll
broeders z(!on.
z(!on, GUN TRA M, nuod naderhand tegen hem op;
z.ij leverden elkander Dag: al wat van adel was, fneuvelde
:z.ij
daarbij, uirgenomen
uilgenomen de bovengelnelde lt RIK,
RIK, die toen Ko·
ning werd.
ER IK, Hertog van Brunswijlr,
Brunswij!c, was, geduurende de Neder.
lllndfche beroert.:.n, zeer vermaard. Allereerst ontmoet mell
lnndfche
hem in den blrugten Veldflag van Sf.
St. Quinfijn.
Quint;jn, in het Jaar
J557.
J557, waar bij de Franfchen de nederlaag bekwamen. De
overwinning, die aldaar behaald werè, word inzonderdeid toe·
,efl:breeven, aan deu moed en het beleid van lieo
lien Grllllve
Gr3llve vlln
A3'"
Eg-

E RIK.
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Eglllor.d.
Egmor.d. De ConIlabel van Pram"ijk
Fralil'ijk werd zelfs daarbij gevangen genomen; hij en de
dt! l\Iarfchalk
i\Iarfchalk de St. hÁ N D R E vitden
vi~len in
handen van JHertog
lertog EAJ
E R J K,
K I die hen naar BrutJSwjjk
BrutlSwljk voerde.
Koning F I LIP s, die deezc
decze be :den gaarne in zIjne magt zag.
floot, ill het volgende Jaar,
Jaar. met deu
den Hertog
Hertog,I een verdrag,
verdrag.
om hun aan hem overteleeveren,
overteleevt:ren, legen
tegen een losgeld van honhon.
derd en tw;!alf
tW;'3lf duizend ponden. van veertig groolen.
grooten. Voor
fumme, verpandde F I LIP S
een derde ged~elte van deeze fümme,
aan ER IJ KK het Slot en de
dt! Heerlijkheid van lJ'oerde".
,roerde". Dit
IJ/oerden: ,rant
11.n,et de voorregten van lI/ouden:
want vrouw 1\1 IJ.All.·
fireedt l1,et
C
01\
It Eol
E l. T had
had,I in het
h"t Jaar 1346,
J346, en IIerwg
Hertug F J LIP S5 van Bo",..
Bo","gont/ien. in het Jaar 1425,
gom/jen.
1425. beloofd.
beloofd, getekend
gt!tekend en bez,vooren,
die HeerlijkhdJ
Heerlijkh~iJ,I 11illlmer
,Jilll:ner te zullen verutten, vl!rkoopen of
~ervrumdell: zo ab
al> biijken kan uit de Handv. Win Oude1VliOude1ViII"ervretmdell:
Ier, bi. 27lJ,
27!J, en bij MAT
M IJ. T TH EU S
5 de Nob/itale,
Noblittlfe, pag. 200.
Toen, in het }'1ar 1566, Koning' I LIP S,
s, met geweld, de
Inql1ifitie
Nederlanden wilde invoeren, ontflond'cr
InqllHitie in de
dt! N~derlanden
ontltond,'cr een
cl:!t lIer,o~
gerugt, dat
IIcr,o:~ E 1\
It IK, als Pandheer ,• in't
in 't Graaffchap
Granffchap Kleef,
op 's I\.onings
Konings l1aam,
naam, Krijgsvolk verzamelde, waarmede hij,
21s gezelid
geze~d we,"d,
zo :tls
we.d. voor had,
had. de lnqu:fitie
Inqu:lhie en 's Konings wil
te onderlteunen.
onderfleunen. De werving op 's Konings naam was zeker;
doch Je Landvoogdes, om de gemoéderell
gemofOderen nièt
nict meer te ontOntrusten, beweerde. dat F I LIP S '.:r
';;r gecncn
gecncll last tOe
toe gegeevell
gegeeven
z'~er ernfli~en
zil eellen zeer
ernlli~en brief aan den Hertog,
Hertog.
had; ook fcnreef ziÎ
\'an den naam des Kowaar bij zij hem l>~vai,
bcvai, zig niet meer van
nings te bedienen. D~ Hertog llaa",
a~:J:-' te
re hierop de werving voor
nin!;!
eenigen
te dezelve naderhand.
rcnigen tijd, doch herva~ IC
Te W()erdm,
WCJerdm, alwaar
al waar zig veele
v~ele Lut/ur/chen
Lutlw/chen onthielden, wien
de Hertog niet
ni~t ongeneegen
ongencegen fcheen, zijnde hij,
hij 1 zo als nader.
hand gehleeken
Confesfie toe~edAan, waAugsburgfche Confesfic
geblecken is, de Augshurgfche
ren veale beroerten ontflaan.
omlta:tn. De Wethouderfchap
Wethlluclerrchap had 'er de
beelden uit de Kerk doen neemen. De Ilellog,
bCildell
Ilt!ltog. lOen
toen de beo
roene
gefiild was.
was zondt aan
M~gi!lraat dier Slad
roerte gefiilJ
~:tn de I"bgillraat
St:td eenell
een en brief,
zijnèn diensl weder te aan.
waar bij de Pastoor gelast werd, zijnen
w:tar
't welk hij echter niet nakwam. De Hertog)
Hertog, fchoon
vaarden; 'I
Lutht:r~chgezilJd.
Luth\:r~chgezil1d, bedien.le
bedien.ie zig van die beweeging, om bezwing en kriogsbehoeften
ze.ting
kri;gsbehoeften op·
op het Slot te hrengen.
brengen. In het
Jaar 156], wierp bij mede volk in lianen
Planen en Allleide, na
da.t
di.t
0

E RIK.
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373

dat hij drie vaandels,
vaande!s, oneer HU G TI:
T r: N IJ
8 ROE K,
({, N Y V
\' 10
ë L D
en REN
R Jt NES
E ssSE,
E, gelhgen
ge03!~en hadt
hadt,I die getragt hadden,
haddt:n, de fchans
aan de vaart re bem~gti;!ell.
ilJ het Jaar J 572, Ir
bem~gtiëe!l. Na dat, in
lroer.
oertien, voor den Prins van Oranje, of liever, voor de Sraatcn
Stnaten
verzekerd was, door beleid v,:n
v.:n Jonlzer
]onEer AD
A D JU
lU A A N V A N
S W'I
W-I ET EN, werd, in het verdrag, hij
bij overgave gefchied,
g~rchied,
bepaald, "dat hee
het re;!:t
re.n aldaar zou gehan,lhaafc
gehandhaaft worden. op
tijd, aldaar gevolgd was;
" gelijken voet, :I!s
als feden ecnigen tijd.
benadeeling van den Pandhe~r, wiens RenemeaHer
" bui
bl\l een
ten henadeeling
RenrmeaHer
Herren inkomllen
inkomfien vrij en onbelee
" zijns I-Ieeren
on belet zou mogen kOtn\!n
komen
" ontvang;;'I1".
onevang;:>IJ".
De IHertog
lerwg bleef getrouw
geerouw de zijde ,an
,-an F I LIP S aalJklceveu,
aankleeveu.
en bragt de zaaken der Staaten
Seaaten groot nadeel toe. In het Jaar
1574, eischte hij,
hij. bij eellen
eenen brief, gedagtekend den ('7 v:tn
v:ln de
maand Junij, Hoorn en EnkhuÎZC/I
Enkhuizm op; doch dit was van
va"! ge.:'n
ge~n
r;evolg. Tot aan zijnen dood toe, die voorviel op den 17
November van het Jaar 1584, was hee
het FJLIPS,
rIL/PS. door ver.
Jonmooglijk geweest, het Pandfchap
loop zijner zaaken, !onmooglijk
Pandrehap te
losft!n;
losfen ; en dus bleeven Woerdm, en andere goederen, die hij
in de Nederlanden bezn.
bez3t. in Zij;H!
zij;Je m:i/:t.
Testament had hij
ma/:t. Bij Testamcnt
dezelve
dezel
ve gemaakt aan zijnen natuurlijkcn
nacuurliJkell zoon, WIL L E M V A N
B • U N S W Y K, en deszelfs
des zelfs zuster,
zustcr, I(!. T HAR IN
I NA,
A.
Dl!eze
Deeze
us, lleno;{
Herco:{ Vfm
insgeliïks overll!edcn
overleeden ziJnde, verzogt JUL I US,
insgelijks
BrunswiJk, dllt
BrunswlJk,
d~t de Staaten het o,zigt
0 ~zigt over de He, rlijl hcid
heid
Woerden, en over de Lüsveltifc/lI!
Lüsve/tlfclzc en andere goederen
goede,clJ hié!r
hit:r
van Wuerden,
blij.
te Lande, ten behoeve van de regt hebbenden , wildea blijhet, tot op den dood van Hertog
Herwg
ven behouden: zij deeden het.
JUL I Us.
Us, die voo
voo&viel
.. viel den 2 van de maand Maij
l\1aij I[SS9.
5~9.
Denelfs
De,zelfs zoon en opvolger, Hertog
Herrog HEN D RIK JUL JUS,
I us. beo
geerde toen,
toen. dat de Staaten hem de fIeerlijkhedfn
Heerlijkheden ft
IJ oer},',.,
oer:i,'l'/
en LieSl'eld,
Lie;)'eld, met zekere Huizin'ge in den Haage.
Baage, bc::ewns
bc:;ev~ns
de
cle ontvangene
olltvangene i"komften
i,:lwmflen deezer gtlederen, welke
weli{t! de Staatc~1
Stnate~1
ingehouden haddl!n,
hadd~n, z::luden
zouden overdraagen.
overdraagcn. Doch de
dc S[3r,l~n
SC3r,lè!J b\!b<!afi1:erven van \V
IV I L L
LEI.{
gréep~n. dat deeze goederen, na het amerven
E J,f
"all
van Bnmswijk,
B,·ut,swijk. op deszelfs zuster
ZUHer KAT IJnAR
A RIN
I NA
A verV:1/[.tl\
verv:lllotil
Det!ze was gereouwd
1\ N D REA
~ E ASS DOR I A, wel.
waren. Deeze
geliouwd met "N
welke in dienst des Konings vsn
van Spanje
Spa"je was; ~n, uit dien hoof_
hoof.
de, waren de goederen in de Ned;;lIanden,
Ned>':llanden, haar behooren.
Aa 5
de,
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F..RTNGA.
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de, verbeurd verklaard. Men liet, echter, den Hertog de
vrijheid, om zig hier· tegen. volgens de gewoone middelen
van Regten , te verzetten.
verzenen. Onzeker is het, of hij zig daar·
danr'
van bediend hebbe; doch bekend, dat hij, in het Jaar 1593,
den voorga:ll1den
voorgaanden eisch vernieuwd heefe; op een en denzelf.
den tijd, als RA l' HAR I NA "tJn
,'an lJrunswij1c,
lJrunswijlc, toen weduwe
van gemelden ANDREAS DORJA,
nORIA, bij de Sta:lten,
Staaten, om die
zelfde goederen àeed verzoeken. De Stuten beflooten toen,
den Hertoge handligting lI:1ntebiedeu,
Ilantebiedeu. mids hij
bij horg fielde
voor de wedergeeving; de weduwe bewees lOen,
toen. dat zij
eene natuurlijke dogter van Hertog ER IJ KK was, 't welk hij
ontkend hadt: hoewel de Staaten ,• in zulk een geval, hun
regt voorbehielden, om dat zij gehuwd geweest was met een
vijand dee.zer
de~er Landen.
feden het regt verkreeg en heb.
De Graaf v A N HO HEN L o. federt
bende, wdk HEN D RIK
R J K JUL I us,
us. op de RrunsUiijlrfche
Rrunswijlr[che
goederen in Hollantl.
Holland. gehad hadt, br~gt
br1gt zo veelte wege bij
de Staaten, dat zij hem dezelve araonden.
amonden. Zijne weduwe,
MAR I A V A N N A S S
5 A u, met welke hij, in '. begin van het
Jaar 1595.
1595, getrouwd was. heeft ze nog na zijnen dood beo
Woerden, in den Jaare
zeeten. Doch het Ptmdfchap
Palldfchap van Woerdm.
1617,
16 1 7, afgelost zijnde, is weder met de Goaflijkheid
Gt-aaflijkheid van
Ho/hmt!
Hol/aml vereenigd geworden.
Zie f/(Irlerl.
Par/erl. Bijl.
Hifi. VI Deel,
Deel. bi. 15,
J 5, 16,
189, 167, 1!'!6.
11!6, 187,
187. 232,220,381,
~32, 220,381,

473. VII Deel, bi.
bI. 331. VllI
Vlll Deel,
329
32 9 en 330.
E1I)I
E J. I N r.GA,
A,

een edele Slate in Friesland,
Fries/and, in de nnhijheid
nahijheid
Dorp B"i!zum,
B,.;tzum, behoorende onder de Grietenije Luu.
Lau.
'Wooruerodeel,
Jl!tJtlrrJeradeel, in het K
Kwartier
warti~r van Ooslergoo.
OOSlergoo.
Wil
't
\II1n 't

ER KK 1:ELL E N S, een fieJeke in het Noorderdeel van 'e Her·
Her.
togdom Gu/,k,
Cu/tir, aan de Grenzen vlil
van Keulslond,
Keuls/and, behoorende
Îchoone Lands.
onder het Hertogdom Ge/der; het legt.in eene fchoone
douw.
In het Jaar 1578, werd
douw, vier uuren vtm
Vtln Roermond.
dit

ERKELENS,ERKESTEIN,
ERKELENS,ERKESTEIN. ERLEBEKE,
ERLEI3EKE, enz. 3ï5
3;-5

dit Stedeke, door M 0 N DRA G 0 N, op naam
nanm van Koning F 1IL
LIP
J PS,
s, bemagtigd; de Sta:lten
Staaten hernamen het naderhand.
Na dat de Marquis A;\IBROSIUS
A~IBROS)US SPINOLA, in het Janr
Jaar
J607, met eenige Regimenten Spanjaarden,
1607,
Spanjnartlen. op Luxembllrgfchm
R I!{ "E N D RIK •,
burgfçhm bodem lag. werd Prins F RE J) RIK
broeder van M A UUilIl. 1lTS,
T S, toen Overile
Overlle van der Stanen Ruite.
Ruit.:.
rij. derwaards gezonden. om :zii:'
SPI
:zi~ te vernestelen.
SPI NOL A
dit verneemende , begaf zig
zjg van daar, en verdeelde zijn volk
in de Steden daar rondsom. FR E D RIK HEN D R I!{
r K zijnen
weg neemende over Er/re/ms,
Erke/ens, deed de pOOrt
poort Illet
met een petard
van een fpringen, en m.aakte
maakte 'er zig meester van. Die van
Er/uJen! hunne zwakheid kennende, en ondervindende het
Er/uJens
nadeel, dat 'er in lag, geilaag
gellaag vaR heer te veranderen, hadden',
zeden een geruimen lijd.
tijd, aan de Spflfm/dlen
Spflan/èhen en Staaffehen
Staatfchen
brandfchatting
brandCchatting betaald; thans waren zij genoodzaakt gewor.
den, zig voor Spanje te verklaaren; ook bevond de Graaf
Y la N DEN 11
Y"
IJ ERG zig daar binnen, met eenige b~zetting.
b~zelting. Niee
alleen bemagrigde
bemagtigde de jonge Veldheer het Stedeke, maar nam
gemelden Graaf, met meer dan 50 Spal1jaa/"den
Sptmjaarden •, gevangen. Al
wat tilbaar was, werd geplonderd, en de rest in
ilJ brand geiloo.
gefl:ooken. FnEDRJK
's Graavenbroeder,
FREDR/K VAN DEN BERG,
BERG. 's
dit willende wreeken. deed een aanllag
aanflag of'
o~ /lartiel1hurg;
Aaráwhurg; doch
-meende te bedienen,
bedienen. werd tijdig
het verraad.
verraad, waarvan hij zig ·meende
ontdekt, en hij in :zijne
zijne hoop te leur gefield.
gelleld. Er/re/em
Er/u/en.
bleef in de magt
niagt der Staaten tot na den 1I1unflerji:hen
lJlunflerji:hen vrede.
Zie 10
., 0 NT A NU s.
s, Ge/Jufdu
Ge/Jetfdle Gejèhietienisfen
tIenisfen ; H. D E G R OOT, NederNeder·
ltlnáfche
IlJndfche Jaarboe/un, fol. 526.

EB
een vervallen
ER K EST E IN,
IN. of A R I{
!{ EST E J/ N,
vervaJlen Slot, in
provimie van Overi;sfel,
de Provintie
Overiisfd, onder Zal/and.
E lt LLP;~ DEK E
El'.
hosclt;
hoseb; zie

,

een Dorp in de Meijerij van
V2n 's Hertogen.
Hertogen-

A A R LEB EEK.

E IlJt t. E KON,
LEK
aal! den
KOM, of ER
E RL
EK U M, een geringe buurt,
buurt. :1211
Iraol, .en wfinig beneden Ihllitl{Jf:1l.
flinker oever van de Iralll,
l'fdlin:I':T!,
be ..

37(, Jl:"R
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'mLO, ER
yr'~N7.UlL. RR:\TKrNA,ERNESTUS.
ER :\TKTNA, ER ~mSTUS.

-

behoorenJe
behoorel1Je aan den 1iet'r
ri/alles.
Yilattes.

DIR K

B 1: R'l H R A 1\1,

Haron de

1.1 EL,
Geldersc1z
E R M E L 0, E.
E I MEr.
M E L of AB ME
L, is een klein Gelderse"
Dorp, liggende in het midden van de Heide.
Heide, een goed uur
gaans bezuiden lIMdlrwijlr.
Men vindt van dit Dorp reeds
lIMdl/'wijlr.
van het Jaar 1006. I Je Ge·
giflbrief Vdll
gewag gemaakt, in een giftbrief
OnPrt'dikanc bediend. On.
reformeerden worden alJaar Goor één Predikant
der het Schou:sampt
Schou:sampc van lrmel behoort het Dorp NUI1JPeet,
Nunjpeu,
en ondt'r
ond!:f dit legt de buur[chap
buurfchap Hu/sltarst.
HulshIJrst.

E R 101
E N Z 11 I L, een ~~fg')d,
fg'Jd, in deeze en de oude Saxifche
ER
MEN
Lanuen; lie
zie 1 R MAN SUl L.

E R M f{ IJ NA, was de oude bel13alling
bcn3aming van eene plaats, die,
me: meer andere, in Gelderland, aan de beide
bdde oevers van
de Bo)/enwtltJ/,
BOl'et/waa!, volgens de gifte van Heere BAL \) E RIK, in
IOflo, cen
ten dl:d
't Jaar loflo,
det:! gevallen was aan de Kerke van
Utrecht. Zo veel ik tot nog coe
toe heb konnen nafpooren, is
Ut;eçht.
'er gcene plaats of benaaming, die
dic in klank naar dit woord
zweemt, of het moest zijn, dat men Ermlce, alleenlijk hield
voor het bijwoord IN EN, welke benaming
cigen is aan twee
benamlllg eigen
of drie dorp!:n,
dorpen, liggende aan de fFaal,
fFnal, tegen over ZliltbJTIJtner.
Zie PI
1'1 A
AL
IJJmmlf.
L 11 A.

E !t]1. N S NA, eene edeLe
edete State, ondet
onder het Dorp Ec.
Ec, in de
Oostdot/Jerodeel.
Grietenij OostJonijeraJee/.
AartShertog

v~n Oost(!'ll"ii~,
Oostc/II'iil!,

zoon van KeiII, broeder van Keizer RUIl,
DOLPH
DOL
P H DEN II,
I1, wa~
was g"booren
g~booren in het JaarI~94,Cndoor
Jaart ~94 ,cn door FIF I.
LIP s, in plaats van den Henoge
Hertoge vv ANP ARM AfI , ~angerteld
~~gefield
als Lalld\'oogd
Land\'oogd over de Nedcrlanden. De SpanJaarden
Spanjaarden gaven
voor, dat hij de lIIan
man was, die oe afgevallenc Landfchappen
weder onder 's Konings gehoorzaamheid zoude blengen ; doch
voorzel:ging werd niet bewaarheid. Ten tijde der InIn·
èeeze voorze~ging
{terk
land[che beroerten in Frankrijk,
Fra,Jleriilt, en waar ondt:r
ond~r FFrI LIP S !1erk
landfche
throon
arbeidde, om Koning HHl!:R N D RIK nnEI! N IV van den [hroon
te bonzen l (doch 't welk jui!t diende om hem de Nederlanden
N .E S T
LJ S,
ER NES
TU
s,

zer

1.1 A X 1I MIL I A A N
M

DEN
D 1: N

Z R NES T U S.
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den te doen vt:rliezell)
vc:rliezen) verbofld
verbofid zig
ziS de Spaall/i:he
Spaanlde Koning.
Koning,
met veele en voorn:MIm~
voornaf.m~ Grooten in
iiJ F'rfJ/jlrriJk,
Fnllilrrz)k , en
enl10eg
f1o~g voort
voor.
zijne dogter
dogtfr I SA
S A lJij E
ALL
L LA0\ CL A R A
A tot
rot Koringillllc
KoringilllJc te doen
aannet'men,
aanne~men. tn hanr
ha~r vervolgens
wrvolgens met dezen ~ R NES TU S5 in 't
huweli.lk
huwelijk te doen treellen. Doch hier mede bedolf
bt;dorf hij ook zij.
ne zaak in Frtl1Jkn)1c.
Frankrijk. ER
ER N l!~ ST uU i moeH zig.
zig, in pla:us van
de Kroon van Pr{Jllkrjjlr,
FrolJkrijk. met het Gouverneurfchap
Gou\ferneurfchap der
Nederlanden vergenoegen; ook trouwde hij lJiet
Iliet lJlee
mee IS A.
BI!
LA CL A RA,
maar wel zijn broeder AL
b E R TU s.
S.
nl! L Lh
RA.
A L Ij
Men zegt dat hij een zwaarmoedig en flatig
f1atig Prins was,
was. dien
men zelden of 1100it
nooit heefr
heeft zien la hen; doch ce
te gelijk zacht.
moedig.
on::;emeen Godsuien.
moedig, en
ell van geen wreedeo aart,
aare. en on:;emeen
Godsdien.
(lIg.
{lIg. In de Ntuerlanuen,
Néderlanden. echter.
echter, bevond men wel haast. dat
al zijne goedJanigheidzig
goedJarrigheid zig bepaalde tor den Koning en den
Roomfchen Godsdienst.
Godsdiensr. Van de ]efuïcen
Jefuïten zijne opvoeding Ont.
vangen hebbende, behoefde men zig. over zijnen haar
haat tegen
de Ketters, nier te
uiterlijk vertoon zijner
re verwonderen. Hee
Her uit~rliik
alleen. om de Nederl/l11ders
zachtmoedigheid diende alleen,
Nederlanders te mislei.
misleiden,
den. en,
en. W3re hee
het mooglijk.
mooglijk, te blinddoeken. Doch hier toe
roe
was hij niet fchrander genoeg; zijne listen
lisren werden fptJcdig
fptJedig Ont.
ontdc~t. Voor dat hij in de Nederlanden kwam,
kwam. verfpreidde zig
zi~
dar hij,
het gerugr,
gerugt, dat
hij. met een llJagtig
lIlagtig Leg<lr,
LegIlr , zoude herwaards
koomeu. om de rebellige
rebelli~e Nederlanders re doen bukken; doch
koomen.
VI ede te waakent
tevens. dat hij volkoomen magt had, om Vt
waaken.
over.
op zulk een voet. als hem zou goed dunk~n. Vóór zijne overkomst,
komst. deedt
deedr men dusdaanige gerugten loopen;
loopen: eensdeels, om
het volk ce
te verfchrikken;
verfcluikken; anderdeels om het zeh'e
zelve te verleiden,
()f
of wel tot opflaRd
op(laFld tegen de Staatin
Scaa:Qn tc
Ie bcweegcll;
beweegt:l1; doch noch
het een.
een, noch hee
het ander gelukte
gelukle den Spanjaarden.
Spal1jaarJw. De erva3ervaarenheid had het volk te ve:=l
ve~l geleerd, bedachtzaam te zijn, om
zig niet te laatcn
tot in den
laaIen verfchalken. In zijnen optogt tOt
Palt:;; genaderd zijnde,
,nict onthouden,
zijnde. kon hij zig .niet
onthouden. zekere
verKeerde
veTKeerde proefltukken zij lier lankmoedigheid
lankmoedigbeid jegens Graaf J 1. N
"an
"tm Nas(au
Naslau t~
CF. betoonen, ter
[er oorzaake ,(lat
,dat GraJf JAN (ZO
bij m~ende) den
d~n P;rltsbrave
Pallsgrave geraaden had, zig uit zijn Land
te l>etieeven.
bcgeevcn, om als dan zig t:!
t:! ~onncn
lonnen vcro[)tfcl1ulJi!;ell,
veronclèh ulJii;cn ,
geene vestingen voor ER NES
US.
N F. S T
TU
5 J en zijne onderhebbende
onderhebbcnde
geenc
SpanjffllrfJen,
SpanjRllrden, te hebben doen opeQeu: want anderi
ander. wed
weil hij
over·
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overal, overe.enkomfiig
overe.enkoml1:ig zijner waardigheid, onthaald. Rij den
lIJen:z over tafel zittende.
zittende, berae
berfle hij uit in
Aambisfchop van lIIen:z
1j)ijtige
ijlijtige woorden, en het doen van dreigementen tegen ,den
Jefuïten. waarom
llJen niet
Graave. Zelfs vraagde een zijner }efuïten.
waaxom Illen
JUentz, zo wel als elders, de InquiGtie
te lUentz.
Inquifitie deed werkzaam
zijn. Te Brusfel gekoomen, en met groote pracht ingehaald
tijd, zeer ail,
fii!, zonder iets te
zijnde, gedroeg hij zig, eenigen tijd.
verrichten, ten opzigte
opzigre van vrede of oorlog
oorlog;j vergenoegende
fiaat te voeree,
e11 zig trots en hovaarpraclttig'~n naat
voerel: • en
zig met een praclttig~11
dig aanllellende
aanflellende , zonder iemant de minne
minfle eerbewijzing tedoen.
te doen.
Zelfs nam hij voor de aanzienlijkfien den hoed niet af, in den
waan van zig daar door gevreesd te zullen maaken; doah in
geraak,c hij daar door in minachting, bij al wat om bern
hem
tegendeel geraakte
w~s.
Voor iig
lig zeI
zelven
hij zig ook ras bedroogen; 'er
wzs.
ven , vond bij
welk~ hij
xig
was geld, noch die veelheid van Krijgsvolk, welk!t
bij :tig
hadt vQorgefleld,
vQorgeaeld. en hij dus buiten flut,
aaat, om iets van belang
te verrigten.
Ook fchool
fehool 'er nog iet anders agter.
ag ter. F I LIP S was veel te
wantrouwend, om hem het volle bewind der Nederlanden te
betrouwen; hij qad
ijad hem alleen herwaards
henvaards gezonden, met ooghem nader bIj
merk om bern
bij Frankrijk te brengen, met behulp
van de Ligue. zig aldaar te doen indringen,
indringen. en vervolgens
met zijne dogter te doen huwen; doeh,
doch, gelijk wij boven zeiden,
hij, in :het
den. hier vonden zij zig beiden bedrogen. Dewijl hij.
eerfie Jaar van zijn verblijf.
verblijf, niets verrigtte, haatten hem zelfs
eerlle
de Spanjaards, en fchroomden niet, zo min ;fis
:tls de Neder/tm.
Neder/tlnden, fehimpdichten
fchimpdichten op hem te maaken. Te llrusfel,
llrusfel. Aniwerpen en elders,
voorfchijn koo-·
koo-'
elders. zar;
za~ men ze in menigte ten voorfcbijn
men: onder anderen een, waarin gezegd werd:

E R NES T US, die de fest' ili
ER
Ïi
Erger dan de pest is.
Komt zien waar de rest is,
Of 'er niet ten best is;
Maar omdat hij de leSt is,
Nihil op 't request is.

Bui.

E
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Buiten twijff.!l, heeft de lnaaker
maaker van dit bovenflaande fchimp.
Distic/ton, ge.
dicht het oog gehad op het bekend Latijnsch Distichon,
fchoten op Paus ALE X J\A N DER DEN V
VI,
I, die in de Gefchiedfèhoten
boeken, als een afgrijslijke booslVigt,
booswitit, afi:~fchilderd
af~~~rchilderd word ~
" Sextus Tarquir.ius, Sextils
Sexms Nero,
a!; is/u:
Nero. Sextus ab
ist(J:
" SeJllper
SeuJper fub Sexds
Sexcis perdila
pel'dila Roma fuit.
zesde Tilr.
Tor_
zesdm. De uI"e
Zinfpeelende op den naam van den usdm.
de
zesde
Nero,
de
zesde
Alexander;
de
zesde
i,
tlltijd
I[u']n,
1J"]n,
Nero.
is allijd
"lJor
'YlJor Rome een verderflijlr
verder/bik kwaad geweest. Dus werd ER.E RNES T US, als de zesde -der
der Landvoogden, na den oorlog, of den a;mvang
beroenen, ook voor
aanvang der Neder/rmdfche
Nederltwdfche beroerten,
Nederland al5
al~ verderflijk aangezien. In ledigheid ,of met vrouhij zijnen
wen, of te
tC bed leggende aan het Podagra,
Podagra. verfpilde h1j
tijd. Zijnen naam bezw~lkte hij boven dien, met het omko~.
pen van Moordenaar.,
Moordenaar~, om Prins M A U RIT S om te brengen.
Onder deezc
deeze bevondt zig zekere MIe
MIe"
11 IEL REN I C H 0 N
die, te Breda gekoomen, en op vermoeden gevallt;en
gevan!;en genoo:
genuo:
men zijnde, beleed, buiten pijn en banden, dat hij was opgemaakt om Prins M
M A U RIT S te vermoorden; dat de Graaf
v A NN DAR
BAR L A I lIf
},f 0 N T
hem daartoe,
daanoe, door groote beloften
had bewogen, en bevolen, heUl
hem in de kamer van den Aam:
heno~ te volgen, van wkn hij insgelijks groote beloften en
hertog
T
toezeggingen had ontvangen; dat hij, toen BAR L A I MaN
M 0 NT
binnen traut,
olltzag, in het Portaal
bJiJvt:n ilaan.
t1aan,
tradt J uit omzag,
Ponaal zijnde blijven
11 A R LAl
L A I MaN
M 0 N T en ER Nes
Nes T IJUSS over dat !luk had hooren
)aatstgenoemd~n zeggen: AI het geene
geenf! ik
fpriekell, en den laatstgenoemden
fprieken,
beloove,
heloQve, z(/l
zol ik
ilr dubbel noalrr;men,
ftllak{Jmen, ell met
mei 'Woeker
'Woelrer vol.oen;
volioen;
dat hij ook op !laan
fiaanden
den voet, 500 Guldens ontvangen had,
had.
op eene Ordonnantie,
Ordonnantie. getekend door den Aartshertog. Dit
alles bekende RENteHON,
RENICHON, in biizijn va;i
van HARTlUS
HARTIIJS en KOalg<ozanten van den Aartshertog
Aarcshertog tot de Vredehandelini
VtedehalldeJin~
M A N s, atgezanten
in 's Grav
Gravellhage:
ellhogc: en op die gedaane
gedunne bekentenis, omving
ontving hij
zjjne
zijne verciendc llralfe. Wijders beJeedt
bcJeedt hij,
hij. dat, behalven
hem,J zes anderen tot dat fchelmlluk
hem
fchelml1uk waren uitgezonden. Een van
deeze, wns
deeze.
was PI! ft R 1;,. 11
IJ UFO U R, die, ecnigt:
e~llig(.! ]:l3fcn
Jaaren gelee.
geleedeu, als Solda:u,
Solda3t. onder
uuder de Lijf\\'agt
Lijf\\'a~t vaD
vaD Prins .1\1
JIJ A U lt
A 11' S geden,
diend
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Deeze bekende, ti.: Bergen op den ZC1111,
Zeolll, dal hij,
\\'ede~ dier.st onder de
door den Aarrshertog,
Aartshertog, was aangezogt, wede:
neemen,, en vervolgens den Prins, op de Jagt, ofte
Lijfwagt te neernen
Rijswijk in zijne fiallen
fiallen,, of als ·hij
-hij ui( de Kerk kwam, Dlet
met zijn
);1usket, 't weil, met twee kogels moeH
moe~t ziin gelaaden,
gel aa den , te door.
Iilnsket,
f.~hieten; dat bij het neemen van aflèheid van den AartshertOg,
Aartsherwg,
deeze
Mijn zuon, indien gij
Kij volbrmgt,
volbrengt,
ch:cze tot hem gezegd had: l11ijn
/iat gij 111/j
mij bdooji,
bdooft, en den Tiran uit den wegtuimt,
aot
weg 7uimt, zal de
dt:
Parrldijs
~pen jlaan. Op deze
regIe weg naaI'
na/lr het Po
radijs voor u /lpen
belijrlenis, werd gemelde PI ER
E R RED UFO V
U R, te Bergen op
bclijrienis,
dm Zoom, gevierendeeld. Ook had EJi B. NES T Us
US om,;ekogt
eenen G u ILO P EZ, een Porlugcefchen Duétor, en Lijf medio
CllS van Konir,gin
Konil~gin ELI ZA BET
H, om haar, door een vergif.
cus
B F. TH,
tigen drank, van het leven te berooven: waarvoor hij zou ge.
meten 5°,000 Dukaaten; doch
doelt dit verraderlijk fiuk
Dleten
/luk werd ruge.
ru~[.
baar. Terwijl E IlII NES TU S alleen tottor, deeze en 'dergeiijke
taar.
dergelijke
zaaken bekwaam was,
\ras, had F I LIP S weinig dicust van hem.
Zijne oogmer~en,
oogmerhen , en voornamelijk zijn ontwerp omtWlt
omtrult het
lJuweDjk,
Kroon V·ill
Fra:drrijlf, tnL!cr
lIuwenjk, en op' de Kroan
V-tU Fra;;/rrijlr,
ml;!cr agtewit dan
'lioorwaards
voorwaards ziende gaao, en ontwaar wordende, dat deKo.
deKoning hem begon te haaten, en dat de Neder/anders
Nederlanders hem ver.
nclmen, Ooeg hij aan het kwijnen; zijne ziekte nam, in de
15~5, zodanig de overhand, dat
maand Februarij van het Jaar 15!ll5,
eenige dagen bedlegering
hij, na eentge
bedlegeriug gewt:est te zijn, tusfcilen
tusfehen den
I I dier maand, den
geeit gaf.
lichaám geopend
10 en 11
Jen geest
Ziln Iichaàm
zijnde, vond men eenen
eellen fieen
/leen in de Nier,
NÎ!:r, en een levenllel!
levendell
wo~m, die de omliggende deelen afgeknaagt had. Hij liet zwaa"
rc fchulden na.
Roomschgezinde Schrijvers, die meer uit panijfchap,
partijfchap, dan
om der w:larheirl hulde
huid!; te doen, gefcbreeven
gefchreevcn hebben,
hl:bben, fchroolof van hem te gewaagen; MEE
nEE
K is
men niet, met lof.
ME F. 1\R B
EEK
onder deeze geenzins de mÏa(le,
men in zijn Uroniji
min/le, zo als lllen
fol. 802, zien kan.
ER N "~ ST
ST US
5 was, volgens het verhaal van
yan Mannen, die
}anuarij van het Jaar
meer geloof verdienen. op den 30 ]anuarij
15:),1·,
B,.ûs(e/ in zijn GOllvemement
GOllvemcment aangekoomen
aangekoomen;j zo-dat
15~)4, Ie
te BrUsrei
ziJn LJt:!hcr
ue(licr van geen
gecn Iln;;cll
Illl;;CIl duur geweest
t','eWL'cst is. In den aal1~ang
aall~ang
van het Jau '595, toeu hij bijna noó
no& l;iets
verrigt
l;Îets \'errigt had,
maal{.
maak·

XIV.D pl.IV.

rnNr.~TllS,
'EnNr.~TllS.

ERNST

C~SIMrR

3111
3~I

maal\te
maa~te hij een ovltrllag
ovttrOag van den !laat
flaat van Oorlog, en beo
vond, dat
vont!,
dot hij, om dien te voeren, 300,000 f)ukaaten
\)ukaaten ter
tef
maand noodig had: uit hoofde van zijn V1Idzig
wdzig betlier.
befiier, was
hij
tlaat, die (omme bij een te krijgen.
bij op verre na niet in fiaat,
Ook beging hij een grooten misllag,
E iD U GO, terwijl
misflag, met v
VEIlOUGO,
deeze bezig, ,was met
wet het beleg VIiD
Vlan Koeverdtn,
Koeverden , van daar tot
toe
t~ dagvaarden,
zig te
dagv~arden J om rekenfchap te geeven van de brandfcharring,
îcbatting, die hij
bij in Friesland gevorderd had; als mede van
andere gelden, over welke die dappere Krijgsman bet
het bewind
hadt
badt gehad. Het is W2ar,
waar J dat, van die penningen, niet veel
len dicn!le
dicnfie van 's Konings zaaken
z3aken in de Nederlanden gebruikt
wai: W8nt,
want, VER D U GO
GO had dezelve, op bevel des Konings.
Konings,
naar Spfm}e
Spfmje moeten zenden. Dit geval fmerre
fmene niet alleen
VER
bem, om zijne beVER D U GO; maar ook de foldaaten, die hem,
kwaamheid, als hunnen Vader
Vacfer eerden.
eerden, waren
wart/n daar over ten
hoogtlen
rnisllag is genoeg,
hoogfien hedroefd. Deeze enkele misOag
genoeg. om te
doen zien, dat de Aartshertog
AartShertog geheel onbekwaam [Ot
tot het beflier
mer van zaaken was.
was, en dUi
dus geenen lof verdiend heeft.
Men zie van hem, REI
R I! I D,
II. en anderen.
i~ 0 11.

V A N MET E l!.
II Z
EN,
N,

E IlR N S5 TeA S5 IJ M til.,
t R, Graaf van Nas[au,
Nas/au, de Zoon van
Grave van Na.r[atl
Nar[aTl Dillenb
f)illenb urg, en van JUL
A NA.
JUL rJAN
A,
Uogter van den Landgrave van Luchlenberg, werd geboren,
Dogter
den !u
!U December VJn het Jaar 1573. In zijne jcugd
jeugd werd hij.
benevens zijnen broeder La
0 E
l!: W Y lt
R, in alle Rid.
L 0 D
IC GUN '1'
T W.E
W ER,

JAN,

derlijke oeffeningen
oetreningen en takken van geleerdheid, eerst te Sitgt"
daar naa
Baatl, onderweezen. Van !daar vertrok
nal te HeiIJ"'on
Hei/bron en BIIZtl,
hij naar Geneve, voorts naar Franltrijlt:
Frankrijk: en
rn kwam eindelijk te
CrImingen • bij zijnen oudtlen
Groningen.
oudfien Broeder,
Broedet. Graaf WIL LL I!.E MLoM LaDE
w Y K. Hij belloot
D I! W
beOoot onder denzelven
denzel'len ,i den Staat tegen Spanje
te dienen. Hij had het
59S) mei
wet
bet ongeluk. in het Jaar 1I 59S,
zijnen Broeder Graaf,
Graaf .. 1I LIP S,
s, en I ft N Ss or,
ot, Grave van SfJ/ml,
Solms, in
eell
eCIl Veldflag
Veldtlag tegen de Spanjfll1rdtn,
Spanjatlrtitn, gevangen genoml:n
genomt:n,,en
en naar
B.hijnherk
J<.hijnherlt gevoerd te werden; de twee gemelde Graaven
GraaveLI
overleden aldaar;
aldaar j doch hij werd gelost, voor
\'oor 10,000 guldens.
gulden!.
l)aarna
lJaarna befchonkea hem d. Stuten
Staaten met een Kompa~nie Voet~m l)
J) IE
&I!. L.
II
D lbol
volk

xm
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volk. waarmede hij,
hij. in het volgende laar,
I:lar, in Hulst in bez.erring
beurring lag,
volk,
de Spo7ljllardt!J
Sp{/lIJaa.rdtn die plaats belegerden. In het Jaar 1591
1597
woonde hij. onder Prins M
Af A U RIT s,
5, de belegcringea van
Rltijn6erk
Lingm bij. In het Jaar daaraan verzeIde
RhijnIJerk en Lingtn
verzeide hij de
weduwe van den
den- Prins vun
VBn Oranje, naar Franlerijlc.
Pranltrijk. In het
volgende Jaar te rug gekoomen zijnde, was hij tegenwoordig
teger.woordig
in den Veldtogt, tegen den Admiranl
Admirant van drragon.
Arragon. Ook
hielp hij,
hij. in het Jaaa 1600, de fchans St. Andries
Antiries ovennees.
overmees.
de VOOrts
5, in dat zelfde
teren, verzeilen
verzeIlende
voorts Prins 1YI
M A U RIT s,
Jaar, in den vermaarden lOgt
rogt naar naalfdtren;
rtaallderen; bij welke
gelegenheid hij zig als een Held gedroeg; gelijk ook bij de
verovering der Steden, in het volgende Jaar. In het Jaar
J60S, werd hij,
aangefield tot
J6oS.
bij, om zijne betoonde trouw, aangelleld
Gouverneur van Rltijnbulr.
Rhijnbtrk. In 1606 belegerde en overmees.
terde hij Lochtlll,
Lochem, en bekwam
bek wam. in dat zelfde Jaar naa het
overlijden van zijnen váder, voor zijn Erfdeel, het Graaffchap
GraaITchap
J)i(!(z;.
lJit1l'.. Met bewilliging der Staaten ,• deed hij eene reize naar
Hertog JUL 1 U S van Brunswijlr,
Brun/wijk, dien hij bijfiand
bijlland bood in de
belegering van Brunswijlr;
Brunswijk; hij trouwde, bij die gelegeuheid,
met sOP n I A Hft E D WIG, dogte, van gemelden Hertog. Nog
in dat zelfde Jaar. werd hij, door de Sta:lten,
Sta:lten. tot Veld Mar.
fchalk en. Luitenant Gouverneur
Gouvern.:ur van Gelderland
Gelder/and benoemd, en,
en.
in het Jaar 1610, tot
Luitenant Gouverneur van Utnekt.
In
tOt LuÎ[enant
U/rtcht. 10
Da:lm
naam der Staaten , verwelkomde hij,
hij. tWee
twee Janren daar na. FR
F R ED RIK DEN
D R NV,
V. Keurvorst van den P"/fZ,
Pilltz, als
lis deeze, ter 'vol.
trekkinge van zijn Huwelijk,
Huwelijk. naar Engeland reisde, en gelei.
de c!enzelven
<!eflzelvell tot 's GrtJvenhllgt.
Gravenltilge. Zijn broeder, Graaf,."
Graaf w 1I r...
~
LEM
LODEWYK
r6~o, overleeden
L
E MLO
DE W Y K "an
Van Nas!tJlJ,
Nas!au. in het Jaar r611o,
I>'erleeden
zijr.de, werd hij, in deszelfs plaatI.
Stldh<JUder van PriesFriespIaau. tct
tot Stadhouder
land aangel1:elJ.
aangef1:eld. Na dat het be!laud
beftaad met Spllllje;
Spllllje, in 't vol.
gende Jaar, geëindigd was, vond de Staat. bij den aanvang
van den tweeden oorl,lg,
oorl.Jg. in hem een dapperen verdediger van
deszelfs Reg~eD.
Reg~en. In het Jaar 16u hielp hij
bij BergenoPden
Bergenoptien
Zoom bemagugen, en ontweldigde den Spllnjaarden,
Spanjl1artim, SteenwIjle.
Steenwijk.
In het volgende Jaar,
Jaar. verzekerde hij
bij de !lad
Rad Embden.
Embdm. tegen
de aantlagen
aanOagen van den Keizerlijken Generaal TIL L Y; ook beo
ncemde
M A U 11.11 lTS, in dat Jaar,
jn.gevalle zijn
noemde hem Prins },f
Jaar. ingevalJe
zijo
~roeder FAit
., .U D JU KK lil E .-D
lIf-D a
alK
I K v~6r hem kwam te overlijden,
tor
toEn
toen
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tot Erfgenaam van het Prin~dom O,.t1nj~.
In het Jaar 1626
Oldmteel, !lilde het oproer te LUt/1I'illlrden,
LutlH'lIl1rden,
veroverde hij Oldmtnl,
en was. in J628,
J6~8, tegenwoordig bij de verovering van Grel.
Grol.
In het Jaar 1629 meende hij den Graaf v A N
N DEN
DEN Jl
nE
E 1\ft G de
l7e/uwe
re/uwe te doen ruimen; doch dit mislukte hem, wordende hij
Wj
zelfs genoodzaakt, te rug te trekken. Gelukkiger Oaagde, in
dat zelfde Jaar, in zijne tegenwoordigheid, de o\'ermeeste.
ring van 's
'f /lertogenbosclt,
I1ertogenbosclt, door FR
lf END RIK.
FR E D RIK 11
Hij en PrinsFREDRIK
Prins FR E D RIK WILLEM
WIL L E M rukten, in 'r
I(l3~,
't Jaar
jaarIl'i32,
voor renlo; doch, eer zij die Stad bemagtigden, zond de
!>rins hem, om Rorr:'flond in Ie
llrins
te neemen. Hier wilde het on.
geluk.
clat hij, op den tweeden dag van het beleg dier S:ad ,
geluk, dat
van zijn P'iard
P~ard !lappende
bezititigt!n •
!lappen de , om de loopgraaven te bezibtig~n
Stad in het hoofd gefchoottll
gerchoOl t:1l werd,
met' een vuurroer uit de Stacl
en aan deeze wonde, niet langer dan drie uuren daarna,
overleed. Dit ongeluk gebeurde op den 2 Junij van het ge·
melde Jaar 163'2; van alle b~minnaars des Vaderlands, werd,
hij ongemeen betreurd. Zijn lijk, gcbalzemd ziJnde, werd
n:lar Luuwaarden
naar
LUlIwaarden gevoerd, en aldaar., met lui!ler, ter aarde
Hof ahhar,
ahbar. vertoont men. onder de oude
belteld.
belleld. Op het I-lof
gedenkflukken van dien tijd, den hoed, door welken de
gedenkllukken
fchoot was doorgegaan. Bij zijne Gemaalinne had hij twee
D RIK CAS I M I R en WIL L 10
I: M F RED RIK.
,wonen: HEN
HEN D
zooneu:
die beiden. naa malkanderen , Stadltoudus
Frieslantl.
Stadhoudrrs van Friesland,
G,.oningen en Drelltlte
Drtmthe geweest zijn. De laacfle
laatile heefe den
Groningen
flam
ftam der Graaven van Nas[au
NasJau Dietz voortgeplant.

Zie

REI D T; D
DE
E GR
R OOT;
DEN,
DEN,

vAN
N D.E N
N Z A. NNCefchiedenisfen.
enz. Neder!.
Nederl. Cefchicdenisfen.

ER N ST, of ERNESTUI,
E R N lt ST U!, Graaf van
vlIn MlZnsfeld,
Mllnsfi/d, MarkMark·
ERNST,
Boutiglierc; natuurlijke zoon van
graaf van Castelnuol'o
Casteinuol'o en Boutigliere;
E R N S T v A NMA N S FEL
F lt L D,
Graaf P IET ltE II E
D. gebooren in
het Jaar 15&5,
ISflS, doch, door Keizer RU DOL P H DEN
DEN Il, als
eer(le jeu~d
een echte zoon verklaard. In ziine eerfte
ieu~d werd hij
opgevoed aan het
bet Hof van den Aartshertog ER
lt R N
NES
E ~ T US,
Gouverneur der Nederlanden.
Nederlanden, en daarna gezonden aan zijnen
zijnell
broeder, Craaf "J. REL
REL V A NMA
NMA N S F I L D, om door hem.

i~2

~

,h
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MAN~FF.Ln.

jn de konst des oorlogs, onderwezen te worden. Tot meer.
in
meer·
Jaaren ge'-omen zijnJe,
zijn Je , diende hij den Keizer en den Ko.
der lanren
ning van
Nedel"landfche oor.
vnn Span;e,
Spfln;e, in de Hongarilche
Hongarilehe en
e'n Nedel"land[ehe
op , bijzonder te.
logen; doch vatte eerlang een misnoegen op,
gen Span;e;
genoeg werd bevorderd.
Spanje; het zij om dat hij niet genotg
of om dat hij zijne bezolding niet ontving. In het Jaar
Jaafl609,
16°9,
nam hij wedèrom
Aarcshertog L E 0 POL D,
wed~rom dienst onder den Aartshertog
Overae. Doch dezen dienst ver·
en bekleedde den
uen rang van Overlle.
laaIen
laaten hebbende,
h..:bbende, begaf hij zis
zi~ onder de Unie, en diende te·
Hertog KAR EL:!
E L .l MAN U E L Win
,'an SIII'oijt,
SIll'oijr,
gen Spanje, onder Herrog
die hem tot Markgraaf verhief. Na dat de vrede in Frank'
Fran!t·
rijk
was, trok hij, met :1000
~ooo man, naar
nllar Duitsen.
Duitselt.
,.ijk geOoten was.
land.
ter onderlleuninge van ,,]{RED
land, [er
F. D R r K, Keurvorst van den
Pil/tl,. die hem, in het taar
faar 16:
16; 8,
8 , naar Boheemen
Bolteemen zond, om
01Jl
PdIIZ.
verllerken. De Boheemtrs beo
de partij
pnrtij tegen Oostell/ijk
OlJsten";jlr te verfierken.
noemden hem, te Praag, tot Genera:il
Generaàl Veldtui~meester.
Overfle van
vlln het Voetvolk: in die hoedanigheid bemagtigde
en Overlle
Pllfen;; en fchoon hij daarom, door den Keizer.
Keizer,
hij de Stad PlIfen
in den n
Rijksban
echter. de:
de Bohe~men
Bohumen
ijksban gedaan werd, hielden, echte:r.
hem in huunen dienst,
nem
dienst. en namen hem onder de Land/lenden
Landfienden
aan.
Op den Keizerlijken
Keizerlijlien Generaal BB'Oti C Q 0 Y, die hem eellige
eenige
fchade had toegebragt , wist hij zig fpoedig te wreekew.
fcbade
wreeke..
Pa/t:: tot Koning van Boheemen
dat de Keurvorst van den Pal!:1'.
verkooren was. en dat
uat Rijk wederom verlooren had, verdedigde bij,
hij, echter, zeer hardnekkig PUfm
Pi/fen en Tahor. F nnJi:E.
D RIK benoemde h(!m
hl!m vervolgens tot
tOt lijnen Generaal; doch
docb
Keizer rE
, E R DIN A N D, hem voor een muiceling
uicmaakende,,
muiteling uitmaakende
zetteu', en begroote fomme Gelds op zijn hoofd zenen',
deedt eene grauw
lQoven
looven aan een iegelijk, die hem levenfig
levendig of dood aan hem
bem
leverde. Piljin
Pi/ftn moest hij,
hij. in het Jaar 1621, aan den Keizer
/laat zijnde, TIL L Y te wederfiaan,
wederfiaan.
overgeeven; en nicr
niet in fiaat
week hij,
bij, met zijn JLeger,
..eger, naar den Opptrpa/lz,
Opptrpaltz, en floeg aau
aan
de grenzen eenig volk van den Generaal TIL L Y. Deeze
trok daarop insgelijks naar dien oord; waarop F. R N S5 T naar
Irok
den Nu/erpalt::
Jaar I6g2.
16~2. verwoestte hij den
Nuierpalt: week. In het 1aar
Keizer, voor de tweede maal
Elzas: waarom hij. door den Keizer.
in den
l!en Rijksban ied:lall
iedull werd. Zonder
~ondcr zÏi daaraan te aooren:
fiooren:
trok
"ok

Na
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trok hij, ten {weedemaale , naar het Sticht Spias; en na dat
g~voegd
Koning F.R
FR E D lil
lt I 1:,
Je, met zijn Leger, zig bij het zijne g:voegd
had, floeg
iloeg hij de Beijerfèhen
Beijerjchen bij MengeJshdm,
Mengetsheim , vert\verde
vefllverde
fiormenderhand Ladmburg,
Laden/Jurg, en ontzette Hfn!ent1!J.
Ha,'!ena,'J. Door de.
llormenderhand
{legt van hem bil.
b'\!o
zen voorfpued"
voorfpoed., werden zijne troepen, die (legt
taald werden, aangemoedigd, om hem fchlelijk én gewillig
te vol:.ren.
vol:zen. Zeer fpoedi~ en onverwagt overviel hij den Land.
graaf
~raaf van Hesren
Hesfen Darmjiatl,
Darmflad, als eenen vriend van den Kei.
zer.
zer, en naf!1
nam hem en zjjnen
zijnen zoon JOH A N N.! SS gevangen;
voorwOlarden • werden zij ondlagen.
op zekt:re
zekere voorwllardel1,
verëenigde hij zijn leger met dat- van eH R J S'
Vervolgens verëenigue
TJA A N, Hertog van Brunswijk.
Brunswijk, en lIisfchop van Ha/ber.
flati;
flad; (rok.
irak. door den Elzas.
Elzas, LOlharÎfigen
LOlhari"gen en Henegouwen.
naai
flegeen
naar B~(iband.
B ~/Jbanti. om dat de zaak van de Ligue in een flegten
fraat
!Jij zijnen dienst den Keizer te vergeefs had
fia~t W:1S.
was. en !lij
bad
;l.angeboden.
aangeboden. De togt naar de Nedtr/anden
Nederlanden iefchie'dde zeer
onverwagt. en was zeer rampzalig voor de plaatzen • dáar hij
doortrok.
zijrle S"ldaaten alleen van den roof leef.
doortrok, om dat zijne
de.. De Hertog
B 0 lJ
H~rtog van II
11 I L L 0 N, te Praag den Her.
Hervormden Godsdienst hebbende aangt:noomen.
aangenoomen. zogt hern
hem te
overreeden •, om de Hugenoten.
overreedelI
Hugenoten, in Frnn1cfylr,
Frankrylr. bij te fpringen;
't welk geene kleine vreeze bij den Koning veroorzaakte ;
S hem te bewee;;en
bewee,:en , om
zelfs zogt de Hertog van NE VER S
in dienst van den Knlling
E R N ST,
KDning overtegaan.
overte~aan.
Doch Graaf ER
den ~alls
waarneemellde, trok regt door naar de NeinlLJnden.
kans waarueemende,
NuI~r'onden.
Op den 29 AugustuS
Augustus van het Jaar 1612,
16'12, vond hij zeer onon·
verwagt, den Spaanfchell
Spaanfchen Generaal Don G 0 N SA L VOD I:It
CUlt D U A,
A. bij Fleurij. achter een berg, in volle flagorde,
flagorde.
om hem de'
de pas aftelnJjden;
aftetnljden; zints tien weeken waren d~
Mnnsfeldfclte Soldaaten
Mansfeldfche
Soldaatell niet onder dak geweest:
gew<:est: veelell
veeleu zelfs
hadden in geen veertien dagen brood gezien.
gezien J en waren afgeafge.
mat en krank. Nogthans wlagde de Graaf eenen Dag.
flag, die zo
gelukkig uitviel, dat de Spanjaarden. geheel verDagen.
verDagen, met
achterlating van alle het ge[chut
gefchut en pakkadje, de vlugt namen;
zij. om dat MAN SF.!
SF.E L 0 hun niet vervolgde, zig
hoewel zij,
de overwinnirig toefchreeven. Gebrek aan leevensmiddelen
deed hem naar de Náerlllnden
Nder/llnden voortfpoeden. Onder weg
verloor bij veel volk, en ouk
ook een groot deel van den bebeo
Bb 3
haal.
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haalden
hnahlen buit. Hij was tegenwoordig bij het gelukkig ontBergtnopdtnzoom, dat door SPI NOL A belegerd
zet van Berge'lopdenzoom,
was. In het volgende Jaar was hij tegenwoordig bij den
vrugleloozen aanflag
aanllag d.s PrinCenvan Or"n/e
Orlln;e op Anfwe,-pen.
Antwerpen.
vrugleJoozen
I!l groot gevaar te hebben geloopen
Nog in dat zelfde Jaar. I!a
verdrinken. vertrok hij wederóm naar Dui~sc!danil,
van te verdrinken,
Duil..scli/and,
nam Dor/len.
nor(len. ·en
'en andere plaatzen ,• in Weslpha/en
Westphalen weg, en
deed een inval in Ol)~t·
Omt· Fries/oRd.
Frits/aRd. IntusCehen
IntusCchen was het LeLe.
gt;r van Hertog eH RIT I A A N Ylln
vlln Brunswijlr,
Bl'unswiJk, door TI'"
TI 1.g/;r
L Y,
ver!lrooid. De Staaten namen in hunnen
'{, gellaagen
geflaagen en verflrooid.
verloupene knechten; doch, alzo
dienst een goed
~oed getal der verloopene
:lndt:rs geleerd hadden dan rooven
TOoven
zij onder MAN S ,F E L!D, niet 3ndf:rs
en plonderen , werden ze wederom ontflagen
OIJtllagen ; die in diensl
dienst bleven,
bleven.
tot lilA
111 A N S FEL D, in ODSf
OIJS(_
geleidde de Graaf vV A N ST Y RRUM
U i\I lOt
•
.liitsland,
toeliet. De Generaal TIL.
TIL_
.li"ies/and, die hun allen moedwil toeliel.
teil oogmerke, ERNST, in Oost-Fries/nnd}
Oost. Frieslnnd} aan Ie
te
I.Y had ten
tlsten;
Stukhauzen, zig zo wel vertlslen; doe:l
doe!l deze had, bij Slulrhauzen,
IChanst, dat TIL L Y hem Diel
niet kon naderen. Gebrek aan
Ii.:hanst,
g(!ld was oorzaal.
oorzaak,, dat zo wel de Mansfo/dfcllen
Mansfoldji:hen als de Fron_
Frangdd
Jèhell,
verllerkt waren.
warcn, het den OIJSlfriczm
Iche/J, met welke zij verflerkt
Ooslfr';czell
ondraaglijk maaktcn.
maaklen.
te verhoeden, bOa
bo_
De algemeene Staaten , om den opfland
oplland Ie
S T eene
Gul~ns aan'
aan.
den Graave ER N ST
rene fomme van 300,000 Guldens
het volk zou afdanken'
mids bij,
bij. na de ontvangst daarvan, hel
cn het land doen ruimen. Hij deed dit ook, zeer weinig VOlk;
vOlk;
en
b~houdende, 'I
't welk binnen kort mede verliep.
ldlOudende,
bega! zig dalll'op
da:rrop naar Franlcrijk,
Frankrijk, daar men, lan~$
langs hoe
hal:!
Hij begat'
meer, voor de magt
Oosttnrijlt, bedugt werd,
magl van OOSltnrijlr,
werd. en bad den
meer.
bemeeni~er_
Koning, den Paltzgraaf te onder!leunen.
onderfieunen. Dit bem
"eeni~er
lIlaate
!lak bij
hij over
OVer naar Enge/and,
Engeland, daar hi"
ll1aate beloofd zijnde, flak
begiftigd. en tOt Generaal Veil
VeIl.
zeer wel ontvangen,
omvangen, rijklijk begiftigd,
lOuCchalk voor den aan
!laan den Veldtogt, werd aangelleld.
lnufchalk
aanfiaanden
Oo~ verzamelde hij
Ook
bij aldaar eenige troepen. voerde dezelve naar
Holland.
doch
flond
ze wederom,af aan deu
"
HolI~nd
,
.doCh
fiond
den Prins van
Van 0
Oranje,
•
.
ron}l!,
0:11
tot bet
het ontze.
ODtze. van Brl!da,
Breda, van te
~:1l er zlg, lot
re bedienen
r1l1aal over naar Enge/and,
1lak bij
hij ande
ander1l1aal
Engeland, alwaar hij;
hij:
Hierop aale
~ll~t groot
wege~s geleden fchipbreuk, aanlandaanland.
~l1et
grool levensgevaar, wegeQs
d~. [n
In het Jaar 16'5,
hij bijna geheel DNilscnlmlll
Dlli/schl0l1l1
d.:.
1615, hielde ilij
in
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in onrust. en verbond zig met BET H L E ~ 0 A B 0 R; doch
ziende, dat die Vorst zig met den Keizer wilde vereenigen ,
l'erliet
bern. met oogmerk om te rene/ien
f/enelien of in Tur.
verliet hij hem,
kijen
dta
Ic/jen zijn geluk te beproeven. Op den ~o
20 November dts
Jaars 1'!16,
1'116, werd hij, te Bosjie, van eene
eelle zie~
zje~ te overvallen,
overva\len,
die hem den dood veroorzaakte. Zijne bedrijven hebben al.
toos verwondering veroorzaakt.
Want hoe menigvuldige
maaien
maaIen hij ook geOagen
getlagen werd, en fchoon land noch volk
hebbende, kwam hij, echter, telkens, eer 'er iemanq
Ïi?manq op ver.
dagt was, met een nieuw Leger
Volgens
Leg~r ten voorfchijn.
zommigen zou hij de eerlle geweest zijn.
zijn, die zig vaa Dril
Dra..
gonders bedie.nd heeft. Ook word 'er verhaald, dat hjj, ziju
londers
einde voelende naderen, zig aankleedde, deg degen op }ijd~
Jijd~
gordde, en dus
(laande, in de arme van zijne bedienden, alt
dUi {bande,
alJ
een Held, den geest
gee!t gaf.
Zie v A N

Nederl. OD,'I.
OD,"I.
Hiftoire dil rtg.
reg. tie
LOllis
Louis XIII, Tom. IV. enz. Inz.
tnz.
MET ERE N.

Y A S SOlt,

E ltII N ST, Aartsbisfchop en Keurvorst van Keulen,
Keulen. was de
jongfte Zoon van AL B naT D.E NV, Hertog van Beijeren,
Beijenn,
geboren in het Jaar 1544. lil
IR den
d~n Jaare 1566 werd
w~rd hij verkooren,
1~73, yan
kooren. tot llisfcllop
llisfclJ.Op van Frijpngt:"
Frij(ingetl;-J io
in het Jaar· 1:573,
von
Hildesheim;
Luik, en in het Jaar 1586
Riltleslteim; iu het Jaar 1580
15&0 van Luilr,
van Munfter. Reeds in het Jaar 1583,
J583, wns
wos hij aallgelleld tot
Aardsbisfchop van K~ulc",
ABrdsbisfchop
K~uletl, in de plaats Vlm
v:m GE U·H
B·H A R I)
T RU eH" s, die, om zijne verandering van Godsdienst,
en aangegaane Huwelijk, van
vaD die waardigheid
wllIrdigheid omzet
ontzet wn, en
cn
zeden
Net/trJanden,'. ill
zedert zijn verb~ijf
verblijf hield in de NUtrlande"
In wel iuioni.aion·
detheii te DeJft.
Ilerk· als Ta u Cc HES
>"door de Staaten ,
Delft. Zo. (lerk·
a ES ",door
OIlderlleund
'werd, zo kragtig onderlleund!lrl
ODderlieund "werd,
onderLleund!lfl de Koning van
Spanje
Spsnje deezen KR N ST,
ST. wien hij; vijfduizend Man te hulp
:loodt. De Stad BOTl
Bon werd, door verraad;
verraad; aan
lan deu
dell llisfchop
llisfcllOp
overgegeeven. MAR TE lf
.l! lilt
K SC Ji 1I)J
K beroverde
heroVerde dezelve daarna. Bisfchop.:u
Bisfchop.:1-8 N S-T
S-~ venoegde
veryoegde zjg in' PerfooD
Perfooo bij PARPAR"
MA,
bem meerder hijfiamt
bijaalllt Toen nu de bel4 A, en verzogt
verzagt van hem
leerde
leerde- hulp achter bleef, wilde hij naar Beijeren te rug kee.
:B b 4
rtn,
rtlt,

3R~

F.RNST, of 'ERNESTUS
ERNESTUS AmmsrpS.
AU('~USTITS.

r~ll;

duch de Paus beval hem, in zijn Bisdom te blijven.
Bij
den Oorlog voort, en kwam ~Ile
alle zwarighedea
Hij zette dalI
da,l llen
1612. en overleedt te
te boven. Hij leefde tot in bet Jaar 16u,
ArelJdsberg,
Wes/plullen.
AretuJsber6, in Westphalen.
Deel J ell
eD
ST RAD A, NederI.
Nederl. Oorl. Il
II Deel,
'IHUANUS.
'I
H VA N US.

ERNV.
OfPRNESTUS
Hertog vAn-Rruns.
E
R N \oT, ofp
R NES T U 5 AUGUSTUS,
A U GUS TU s, Hertogvlln'
Bruns.
wIjlt
wijlt en Lunenbul g.
g, Keurvur,t
Kcurvur,t en Bbfchop
Biófchop van Omabrug ,
~as

de Zoon van Hertog GE
G E 0 1l
II GEen van
V:1Il A 1'1
ELf
N N A E
L Il O·
Dogter van den Lalldgraave
Lalld!\raave L 0 DI!.
D E W Y"K van Hesft"
Hesfe,.
Dartnflad. Hij was geboren, den 18 November van het
Dal'mf/ad.
]a:lT
Jaar 1629.
,629. Na den dood van zijnen Vader.
Vader, die.
die, in 't Jaar
164- 1 , geilurv~n
was. begaf hij zig naar
de Hooge Schoble
164
ge{lorv~n was,
uaarde
Jllllrpurg. en bekleedde aldaar. de waardigheid van Re&or
Reêlor
te MfJrpurg.
MagnifieentijfillllJs.
Magnific oiliflilll IJS. In het volgende Jaar deed hij eene reize
Hollatul en En~eltlnd;
EnKeland ; vijf Jaar(.'n
Jaaren daarna, bevond hij
naar Hol/arul
zig in Frllnk";jlr,
Fran/rriJIt, reisde van' daar naar Spanje. bezag geheel
I/olie,
Sieilie en Ma/til,
MaIlII, en k
kwam
ill
Itolie, Sicilie
wam van daar de rug in
DuitsehItmd. In zijne afweezigheid, was hij tot Co"djullr
Co"djut~r
Du;lschlalld.
van Maagdenburg
Mflagdenhurg verkoorin.
eCfte
verkoonm. Naderhand deed hij nog eetle
naarI/lilie.
Vlln
reize naar
It,;lie. Na den dood van FllAN5
F 1l A N 5 WJLLEM
W J L L EM "Iln
l.f/urtenhe,-g, werd hij,
Mun ilerfchen VreIrurunhçrg,
hij. uit kragt van den Muntlerfchen
de allngelleld
aa,ngelleld tot llisfchop
Bisfchop van OWllbrug
Osnllhrllg In het Jaar 166
1665.
5,
was hij een der voornaamtle
voornaamlle bewerkers van den Vrede, tuSrus'
Engeillfir/ en de algemeene
. Staaren Met de laatstgenoem.
laltstgenoelB.
fchen Enge/lint!
algemeene'Stliaten.
Oom hij.
hij, te
Ie N;e~bll"g,
Nie!Jhurg, in het volgende Jaar
den noat
Jaar,,een'e
een'e defen'
five Alliantie;
Alliantie j en bragt, in't
in 't Jaar 1667, door zijne máiewer-m~ewer"
gevaar. door een vergelijk.
king te wege, dal het gl!vreesde gevaar,
geOoo~en., zonder nadeel te doen.
overwaaide . .Even
te Kleef gefloo:en"
doen, overwaaide,
gelukkig flaagde
Oaagde hij, met behulp van andere Vorilen,
Vortlen, in het
hét
ZweedelI en llrUl1w,
Dreef/mI
bijleggen der gefchillen •, die rusfchen ZweedeM
gereezen waren. Ter gelegenheid van den inval
inv~1 der Ft-anfchen,
in de Spaanfene
NU/fr/at. rJ.tn,J in ltet
~et Jaar 1667,
Spaanfche Ntfltrla"tien
IlÎ67 , maakte hij,
lllet
DuntmlU'lrt,,; lJrat(dmpurg
lJrll".dmburg en
eD de al,emeene Staarea.
Stalltea.
Illet DunemlU"ke,,;
een
eCD verbond. om de aigellleene
algelleene rust te bewaaren.
hewaaren. In het Jaar
167 J, deed hij, op IlÏeuw,
Ilieuw, eene reize na,r Italit
I/lllil '.J. en bc:vrii..
bevrii
1671,
de,
NOR A.

ERNST,
E'RNST, of FP.NESTU~
FPNESTUS AUGUSTUC:,
AUGUSTU'\, RRl>
ERll
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de. bij zij e te~ugkomst, zijne Onderda3nen
Ondcrda~nen van de gevrees'
wel~e de Oorlog, tusfchen den Staat en de
de dOQftochten,
doortOchten, wel\;e
Franfc"nen.
Pallz
Franfcnen, veroorzaakte. En vermits de vijanden in de Pa/ta
fierk indrongen, trof hij een verdrag met den Keizer. Spanje
SpRnje
en
v~roverde de Stad
cm de algemeene Staaten , belegerde en veroverde
Tri~', na dat hij, alvoorens, de Franfche Troepen.
Troepen, tot hulp
Tr;er,
beel verflagen badt. In het volgende Jaar vertuon'
gezonden, heel
de hij zig voor Maaflricht, als mede voor Charleroij,
Cizarüroij, en ia,
bet Jaar 1678 floeg hij de Franfch~n,
Frfl1i[chen, voor Se.
St. D~nijs.
Denijs. EeR
EeA
het
gevaarlijke twist, in den Jaare 1679,
]679, tusrchen
tusfchen Detnemarken
De,nemarlren
ontllaan. werd, door zijnen werkzaaen de Stad Hamburg,
Hambu"g, onttlaan.
men aart en wIjs
wijs beleid, gelukkig bijgeleid. Bij gelegenheid
dat de Franfchen, in her Jaar J6~
r6~ I1 ,• in Zwaben en Franken.
Fronken.
dooIgedronge~ waren, voerde hij, in perfoon , een Le.
land doorgedrongen
gooo ma:!
m3:1 aan den RiJn, en bewerk,e, dat de Hertog
ger van 8000
valJ Ho/jlein
COIIO,.p in zijne regten herlleid
Ho/ftein GOlffJrp
herfield weId
werd Daarop
SpRnje in Braband te hulpe te
flood hij aan, met zijn Leger, Spanje
!lood
kOOIDen.
kooIlIen. Doch, om de Frlln[chen
Fran[cken en "wIJbe"
Zwabe" te keeren.
voegde hij zig. met zijne Troepen, bij de 15edlliëerden,
gedJliëerden, hielp
de Stad
Ment::. veroveren, en keerde
herde daarop naar de Spaan.
Slad iI1ct/tz
Jche
d.m
foke Nederlanden te rug. In het Jaar .692,
i 692, zond hij din
00 man, om tegen den Tu/Ic
Keizer 5°
50DO
Tu/ft te dienen. Ten zelf.
den tijde leverde hij, aan Ellgtifl/ul
Enge/onil en Holland, volgens in:
in"
houd der Trakt laten.
laten, 8000 man in de [\
boud
r..: ederlanden. Onder
groole alliantie,
alliantie. lusfchen
dit alles trad hij in die groote
tusfchen den Keizer
u Maij van het Jaar 1696,
en de algem~ene Staaten , op den 22
,efluten, en zond, in dat zelfde Jaar, 4°00.
aefloten,
4000. en in het vol~eode' nog daarenboven 6000 man, in de Nedcrlandcn.
&eode'
Nederlanden.
AfgeZ:iDt, uit zijnel1
zijnen naam verfcheenen op de VreEen Atgez:mt,
àehandelingen,
hielp dezelve groolelijks bevorderen. Doch
àehalldelingen, hh:lp
wallt hij overleed, den z3
~3
hij zag 'er de vrugten niet van; Wallt
Ja'nuarij
0
Jànuarij '1all
'1an het Jaar 169g.
169l!. Uit zijn
zijL! Huwelijk, met S 0'
F 11. E D RIJ[
R ] I( DEN V, hadt
badt hij 1
KiodereJl
PH JA.
JA, Dogter van F!.
7 Kioderel\
verwekt.
Eli
grao, Dorp, in SIfilliS
Slaats BraIJand,
Brabl1nd. ruim ander'
E a P, een groo,
Ri vier de Aa,
Aa. over wde
wd e alda:r
alda~r
half uur van Aarie,
Aorie, aan de Rivier
twee bruggen
bruggc=o liggen. Het Dorp zelve is zawengelleld
zawengeLleld uit zeBb
ve:}
DbSS
W1

890
a90 FRP,
FR P, FRPT, (JAN

VAN

KUlK,
KUIK, Hur
Hur"on)
"on) enz.

ven gehugten. of bllurcfch~ppen; welker huizen, ten getale
van 3°0,
300. meestendeels van elkander verllrooid liggen. Beha1nehal:ven de Heide, die gemeen is. beOaat
beGaat het 753 Morgenll
Morgen.
Bouwland.
Bouwland, 't welk ald:lar
aldaar zeer vrugtbolar
vrugtb .. ur is. Op de Rivier
hec:fr
bellaat
bedr men een Water en Koornmolen. De Regeering bellaac
pit zeven Schepenen, en ééneu
één en Secretaris, die zijn ampt
erflijk bezit,
erBij"
bezit. Men vindt 'er eeue groote
gloote Kerk, op wel
welker
"er
midden een fpÎ[ze
fpitze Toren naat,
flaat, en aan de Westzijde, een
;waare
,waare gemetzeld;:
gemetzdd;! Torc::Il,
Torc::n, die, echter, thans niet hooger
hoo«er ia
i,
dan het bovenae gedeelte van
vau het Kerkdak. De Gerefor.
meerde GemeeIlte, die voortijds haaren eigen Predikant had.
bad.
vereenigd;
't
welk
tot in het Jaar 1676, is zeden met Yahel
rechel
:Jog heden f.laats
flaats heeft. Het Adelijk
A.deli jk Gellacbt
GeGacbt v A N ER
E R P,
P,
in fj"abanrJ,
fj,'(lÓllnrJ, voert zijnen Daam
naam naar dit Dorp.
TI i\
il

C 11 JI Hl
E·N E,

r • 111.
Geog
j/. 569
Gtogr•
569.•

•
E R P T, (J"
(J.4 N "A
• A H KUl
IC U I tt,
l{, Heer van) was de perfooD,
perroon.
die, met J '. fta 110 !i'
T S EER
Stalmeester
~ 1 },f
)4 us
E E a A ART s,
Stahneesler de.
del
Prinfen van Oranje, in het Jaar J57Z,
J57'l, na dat YlisJingen
n;sJingen aan
's Prinfen zijde was overgegaan, dit zelfde te ter Vurt
Veere beo
proefde; het welk hem ook gelukte. Zie v x E lt lt.
YIJd"l.
rad"l. Hijl.
Hifi. VI Deel.
Deel, bI.
bi. 353.

E R P .I• N I us, (T HOM
H 01\1 AS) gebooren
gcbooren te Gornichnl1,
Gorn;chem, in
bet Jaar 1584, deo 9 September. In het Jaar 1618, werd
hij, te Leiden,
Lddtn, bero.
hero< pen tot
lot Hoogleer~ar
Hoogleer3ar in de OosttlJCiJt!'
OoslelJc!t~
taaIen,
Ca.Jdeeuwfthe, het
taaien, uitgezonderd de Hebruuwfche
HebrulJw[che en
en Ca,Jdeeuwftht,
onderwijs van welke hem eerst twee laaren laater werd opge·
draagen. Lang.
Lang te.
te v()oren,
vooren , namelijk in bet Jaar 1612, had
men hem, om zijne bekwaamheid, genodigd in El1/:.ûand
Enf:.tland te
komen, doch hij dit verzoek beleefdelijk afgeflagen. In her
~emelde Jaar 1620,
.620, werd hij, door de Heercn
Heeren Curatoren van
de Lddfche ilcade11lie,
Academie, voorzien met brieven van de Staa.
ten
~ u
s. naar Frankrijk
teil van Hol/and
Hol/alld en van
V311 Prillfe M A
U RIT S.
Frankrijlc
gezonden, om PIT RUS MOL 1 N E U $ en A N D REA S 1\ft I·
IVE
.E 'f us, beiden, of een van hun, te beweegen
beweegen,I tot het
bet aan·
Dee·

EH.PENIUS. (THOMAS)
ERPENlUS.
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neemen van het Hoogleeraarampt in de Godgeleerdheid te
Leidm; doch
doçh deeze reize deedt de G!'doelde uirwerking
nier.
uitwerking niet.
daanoe overover·
Naderhand derwaarts gezonden, om Rft I V L Tl' UusS daartoe
Fran[chen te beweegen tot ziJG
zijG otftflag,
ot1tOag, ver.
tebaalen,
tehaalen, en de Franfchen
kreeg hij •dit, met groote moeite, alleen voor de"li
de'li tijd van
twee Jaaren.
jaaren. ER PEN I us verfiond nier
niet alleen de bovel;;o:e.
melde, m~~r was boven dien zonderling ervaaren in de Ae.
liopifche, Per(i(che
P'!I/ifc/te en Turkfche
TUl'k[che taaIen. De Keizer van
Maroltko fch:me
fch:lt!e zijne brieven, ia
Arabi[d gefchreeven,
Marolcko
in 't Arablfd
dar hij dezelven bij zijne Juweclen
juweclen be\~aar·
be\vaarzo h\JQg,
h,)og, dat
de. Hij gaf hem
bem zelfs den tij tel
rel van zijnen Raad. De
Koning van Spanje verzogt hem in zijn Koningrijk over te
re
handfchriÎt, 't welk, rot
koomen, ter verklaaring van een oud handfchriît,
dien tijd toe, niem:md'had kunnen verftaan.
verllaan. Maar de Staat~n
S[aat~n
weigerden hier roc
we te bewilligen; zij zelve gebruikten h\!m ,
om de brieven van Koningen en Vorfien uit Afte en Africa,
AfricD, in
hunne taal
gefcbreeven, te vertolken. Zijn groot vcrfiand fiel.
tanl gefcbrecvcn,
tlel.
de hij te werk, door een onophoudelijken
at beid en maakte
onopboudelijken arbeid
zig, door een minzaam gedrag en onbefprookenheid
onhefprookcnheid van ze.
den, bij geleerden cn
en zeer aangenaam.
Daarenbu.
en ongeleerd
ongeleerden
a~ngenaam.
Daarenbo.
ven hieldt hij geduurige briefwi~feling met de vennaarJile
vennaarJlle
Mannen van zijnen tijd, als met SCALIGER, CASAUlloCASAUIleJ.
N us,
us. M"
Mil R N I X en veele anderen.
Hij overleed Ie
te Leiden,
Lei 1en,
in den .bloei zijns levens, den 13
IJ November van het JaarDe Hertog v A N B U I[J["([ IN
I IV G HAM kogt zijnt:
zijne fraaie
J624.
Boekverzameling, waarin veele zeldzaame werken gevonden
werden, ten dienfie van de Academie van Cambrigde. Onder
zijne fchriften
feb riften is meest bekend zijne Grammatica.
Grammatic{#. Hcbr.ea,
Hcbr.eo.
cum Gratn1J1IlIiCIl
Chald.ea, Si/,.;aca
Sijriaca &
Gram1l11llicil Chald.el1.
& Arabica.
Box HOR N. Toneel van Hol/llnd.
Ho'''mJ.
S 0 ER
ERM
MAN,
.4 N, Academisch Re.
Register: A/mae Leiden/.

EI! SSEE L E, een dorp in de Meijerij "on
van 's Herf'gellbosch.
Her/,gellbosc1z.
EK
Rede
in 't Kwartier van Kempen/ani.
Kempen/antJ. In eene fèhatting
Ichatting of bede
ov~r gantscb lJra!Jand, van J40,OOO
Gulden!, droeg de
Meijerij va'! Jf'!J Bosch 19,379 Guldens, 16 Stuijvcrs
cn
en

39~
30'1

ERSELR,
ER~ELR. ESCH.

en .1J penningen; ht'1
ht't Kw~rtier
KIr~rtier van Kempen/and. 'tG74
iG74 Gul.
Iluiver en 9 penningen. Dit Dorp, als een vin
van de
dens, I1 fiuiver
dens.
32 of 33, daar onder behoorende
behoorl;!nde,• belaaide daartoe
daarroe 192
19~ Gul.
dens, en 1':
I~ fiuivers; en Loon,
Loon. als onJer den Reglbank
Regtbank van
Erfele ·g-eleegeo,
fi~ivers en l3
·geleegen, daarenboven 199 Guideis
Guldeis •, 5S ft~ivers
penningen.
v A~ N DEl!.
DEK HOU V E, Handv.
Handy. Chr.
V
2 Deel,
Decl, fol. 368.
36ll.

Es eH,
eH. een Dorp in SlllfllS.
Stil/US· Brabond
B1"flband., aan de rivier de
Nemer.
Nemer, lIen
ien uur ~:lans
~aans een
ten Zuid
Zuid·- Oosren
Oosten van HUyoorr/;
Hilyoord; hoehoe·
wel klein.
klein, is hct.
het, echrer.
echter, een zeer
we~vaarel1d Jorp
dorp I.
11 hee
zecr wetvaarend
het
Jaar 155), werd het,
het. door F II LL rps eEN II , aan den Heer
van BOX
B 0 X TEL verpand; welke panJfchap.
pandfchap., echrer.
echter, naderhand
weder is afgelost; wordende roen
wen dit dorp' van de Heerlijkheid
tof een Sloatsclz
BDxtel:lfgelCheiden
Boxul :lfgelCheiden., en Wt
Staatsch dorp g~field. In
het Kerklijke
Ker~lijke ia
is het,
rot nog we
lOe,J met Boxtel
her, Wt
Boxttl vt!reenigd
vt:reenigd ge.
gebleeven. De Kerk aldaar is tamelijk groot.
groOt, en heert
heeft e~n toren,
toren.
dIe van boven met
mee een phlt
plat dak gedekt is. Es
E scC H bevat onO!ldIe
boomen
der zig J 80 morgens lands,'
lands J' waaronder veele met boom
en beo
plant zijn; belbande ,• voor het overige, uit
uie bouw- en weiland.
Men relt
telt :lIdaar
OIldaar S8
58 Huizen, bulren
bulten een aanzienlijk Oud ManMan·
nenlt
is, aldaar gcfiich
t, door eenen wou TI!
T .!!t
J)l E L
U M.
nenh uui;,
gcf1:icht,
11. V A lIi'
LU
De Regeering bellaat
befiaar 'er Uil
uil zeven Schepenen, eo
en dc:n Secre.
taris, die dat ampt insgelijks
insgelij ks te Hl/voort
Bi/voort bekleed.
Meermaaien heeft
dit Dorp de rampen
·van Jen Oorlog ge.
heefe dl[
rampen'van
leeJen. To.en,
Toen, in het
leeden.
he! Jaar 1541,
15~ 1, de GeldIIfchen
Ceidtrfchen,• onder aanT]i; N V A
AH
N ROS S E M, een inval in Bra.
Bra..
voering van MAR TEN
band deeden, en alks te vuur en te zwaard verwoestten,
verwoeSltcn, bebeo
,af
~af lig
zlg v 11A N ROS S E!\f
E!I1 van rugt naar lJoxtc/,
lJoxtel, 't wdk,
welk, na
dat ket, door hem geplonderd was, nog 70óo
70ó~ Guldens moest
betaalen. Van daar Irak
bmalen.
Irok hij \laar Ooslerwijlr; daar hij mede
7000
Na alle de onderhoorige Dorp~n
Dorpen te
70~0 Guldens vorderde.
dt.!zelve , daarc:nboven,
hebben doen plunderen. werden dt:zelve
daarenboven. gebrandfchar
lJiI!'arenbuj-~ op 1300; Tilburg op 4300;
brandfchat :; als lli'l'arenbuk-~
Oufcltot op 7°00;
Oujèltot
7000;
res!e/14
res!e.... ·....n Oer/e,
Oerle. met de gchugien
daar onder bl:hoorende, 61' 250. Guldens.
Es C H was
zo-

EC:CH,
E~CH, ESrHFT)A,
EsrHF.T)A, ESSC'r-rJ{TS
ES~C'~nTS (NTCOLA,\S)
(NTCOLAAS)
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zodanig verW')t!st,
VerWI)~st, dat het niet meer dan '200
200
Guldens
kon. opbrengen. Na die fom me,
me. zo van de~ze als meer ande.
re p!a~tzen
p!a~tzel1 te hl bbt'n
bb en Ingevorderd, hegaf zig die verwoftleu.
verwo~tl&l_
de Krijgsm1n na Ir Eind1roven,
dt:ed belegeren en in.
Eilldltoven, welk hij déed
innam; doende vt!rvolgens
vl!rvolgens de Krijgsbezettin~
Krijgsbezettiu~ over den Kling
[pringen.
fpringen.
Geen minder leed ondere.ing
onderging het, in de 'iolgende
volgende Oorlogen,
die in
ilJ Rrl/hand
Rrl/band zijn gevoerd. In he!
het Jaar 1766, vond men
in de ]'\;iet:w~p.
~iet;w~p, pi~ren
pit:ren gemeld, dit een Doel'
nOel' van EES5 C 11,
IJ, zijn
Zijn
land ompJoegende.
bad tu5fehea
ompJoegende, op het zelve gevonden
gevondeu had
tUifche.
de 400
400 er:
e'~ ~oo Romein[dle
Romcin[de penningen, hier e,l
el) ginds van el·
elkander verfpreid,
verfpreia, welke onder de Regeeringen van verfeheiverfcheiden oude RiIJUinJi:1ze
RwuinJche Keizers ~emunt waren; ieder van de.
zelve werd bijna vijf fiuivers aan zilver waardig gerehat.
gefchat.
Zie v A N HE URN, Bcfclrrijving
Ylfn 's HerBcfchrijving Ytfn
tf)gwho~'ch, I Deel, bi. 50S. iJ
BAACH
C H I E.
togmbol'ch,
ENE, Geogr.
GelJgr. bI.
bi. 627.

Es C H E D A , een vermaard
vennaard Krijgskundige, in dienst van
àen
lIlen Stdat
St:,.at ,aan wien, na het fneuvelen van BAR T li:.Ii: L ENT l! N s,
S,
het bdeg van Gro,dngen,
Groningen, in het Jaar 1580, werd opge·
opgedragen.
E ss C H 1I us, (N I COL A 11
s) gebooren
AS)
~ebooren te Oosterwtfk,
Oosterwljk, iA
Brahand
Broband , was een welgefic1d
welgefield en deugdzaam man, wien het
ook aan geene geleerdheid ontbrak; doch ongemeen gefield
op een eenlaam en afgezonderd leeven. Dewijl zijne
z;\'a~.
zijDe z;>"aleheid hem belette,
beleue, een Carthuizer
CQrthuiz~r Monnik te worden, ver.
ienoegde
~enoegde hij zig, zijn leeven ten einde te brengen in een
hlln Klooster te Keulm,
Keulen, waar in hij weeken agCelletje van hun
tcr
ter een zijn verblijf
vt!rblijf hield, zondtr een mensch te zien. Hij
overleed te Diest, ill bet Jaar Ir S78; nalaatende verfcheidene
fiigtelij ke werken,
werken. die men bij v A L. A N D REA S gemeld
vind. Zijn leven is biJl;breeven
bwchrieven door .A a NOL 0g UU,$ J 0IUNNES.
JiAlIll'iESe

Es·
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,JOHAN
\JOHAN DE)
DE)

bCkkecide,
bekleedde, bij DON
DON p.N
J.\N
Met 0 eTAC T AVlO nE
VlO
nE G"NZAGA,
G·'NZAGA, w<?ruhii,
wèrJhii, doorDoN
doof DON J"N,
JAN, inhet'Jaar
inhet'Taar
157 6 . nau Alllwerpl'n
1576.
All/uierpen gezonden,
gczonden, om de SpfltlnfclIe
Spfltlnfclze BevelhebBevelhehbeweegen,. met hunne knegten.
knegten, de SI.ad
Sr_ad en het Land
bers, te beweegen"
te water te vtrlaarcn.
verlaalcn. Deae bezending werd alom rl1gtbaar
ruglbaar
gemaakt, op dat het fchijnen
fchijr.en zoude, als of het D
D ()
n N J"
JAN
N
ern~t ware, de Spf1l'ijaartis
Spmrjtltlrds te doen vertrekken; doch hun
geheime last, zo als men oaderhand
naderhand ontdekte, hield in.
in, hUll
in te blaazen.
blaazen, dat zij in den togt
rogt niet moesten bcwilligen.
bewilligen. In
den aanvang dagt men, dat DON
A ~ enkel dco
rogt te water
DON J A
den [Dgt
aanraadde, om het volk zo veel te langer op te houden; doel]
:rnnraadde.
doei)
naderhand werd men ontwaar.
ontwaar, dat zijn oogmerk was, met de
vloot, waarmede de Spflflllfche
vloot.
Spt1tlllrche knegren zouden worden over.
overgevoerd,
gevoerd. Engeland te bemagtigen. De Spaanfche Bevelheb.
hUil heimelijk bev'oolen was, en ver.
deeden, 't geen hUil
bers deeder..
klaarden gezind te zijn, te water te willen
willcn vertrekken,
vcrtrekken, mids
mid!
men 'hun vooraf hUl,ne
hUl.ne achterftallen
achler!1allen voldeed. Doch de Staa·
ten
ren weigerd<:n,
weigerden, om ge\Vi~lige
ge\Vi~lÏge redenen, d:tar in Ie
te bewilligen;
en dus liep het
C0 V
VED
DA
A en GO N
vrugh~t bedrog van E S C
N ZAG A vrug.
reloos af. Ook werd de raad, dien hij DON J"
teloos
JAN
N gegeeven
Staaten den Oorlog aantedo\:n.
aantedot:n, in het volgen.
had, om den Stanten
de Jaar, ontdekt. Es co vV E DD A
A had, met brieven, in èijffer
cijffer
gefd:reeven, op last van r.f) 0 N
gefchreeven,
N J"
JAN.
N, den Koning daar vaR
vaA
kennis gegeeven.
gegeeven, doch de brieven we:den,
werden, op verzoek van
den Prms van Oranje, die 'er reeds kundfchap van had.
had, op
bevel van den Koning van Nflvorre.
Navarre. op de heide bij Rou,..
Bour.
d/JIfJUx, onder[chept,
d&flUx,
onderfchepr, door den Heer D u P LES SIS aan den
Prins gezonden, en vervolgens ontcijfferd
onrcijfferd zijnde, a:\I1
a:\O de S'aaten overgegeeven, en openlijk gt'meen
g~meen gemaakt. Ten klaarklaar.
fien bleek hier uit,
uit. wat 00 N JAN, ten opzigte 'Van de Nf.
N,.
derlantiet/
dcrlanden en van Engeland,
Enge/and, in den [child
fchild voerde. Voor
dat men dee~e Brieven Inagtig was geworden.
geworden, was ES C
C0 V
V EE.
D
JAN, benoemd, om nnr
j1;ezonden
n A.
A, door DO)f
DO II JAN.
nallr Spanje
Spanj, ~ezonden
te worden. en van !len
c1en Koning een merklijken onderlland van
penningen te verzoeken, Ier
ter hetaalinge
betaalinge val1
vall de Spoonfc!u
Spaanfde
knechten, als mede 's Yorf1:en
Yorflen wil te verftaan
verllaan ., omtrent het
Tan dezelve. Zod:lDi~
Zod3ni~ werden de Staa~en daar door
dOor
vertrek TaD
mis.
mis,'ail
,'an Oostet/riJk,
OostenriJk, het ampt van Geheimfchrijvc r.
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misleid, dat zij in overleg namen.
namen, den Gehdmrch
Geht!imfch rij ver eenen
wijdluftigen Brief aan
:lan den Koning mede te gt'even.
gl'even. en hem,
na zijne te rugkomst , met een Jaargeld van tlVee
twee duizend
kroonen te befchenllen.
beCchenJlen. Doch ES C 0 V
VE D
f) A
A vertrok wel met
de Brieven, maal kwam nimmer te rug. Kort na zijne
Zijne aan
komst in Spanje.
Spanje, werd hij, op bevel des Konings, verraader.
lijk vermoord, om reden dat men den Koning had diets ge.
geE sc
C 0 V E D A het 'ei' op toegeleid
toege!eid h"d,
h;;d, DON
maakt, dat ES
JJAA 1\l\ van de Nederlanden meester te doen worden. ST RAD A
A
zegt, dat l'F' I LIP s, door v 1\lI. R GAS, dit uit Frankrijk
Ft'(mkrijk was
overgebriefd.
allc:en in Spanje baarde deeze moord veel
overge1Jriefd. Niet alleen
onrust; maar veroorzaakte ook aan DON JAN zo veeie
veele fmar.
te, dat zijn dood, ná'tuurlijker
te.
nátuurlijker wijze, 'er döor
door verhaast
werd.
ST RAD A , Nederl. Oorl. I Deel, rader/.
Hijl. VII Deel.

Es C H A ARE N"N. een dorp
tJorp in Staats
Stants •- Bfa'ltllnd,
Brll7l4nd, nabij de
Stad Grave; firekkende deszelfs Landerijen genoegzaam tot on.
der het ge[chut
geCchut dier Stad, en bij de Burgpoorr,
Hurgpoorr, tot aan de
Kontrefcharp.
KontreCcharp. Dit Dorp heeft zijnen bijzonderen Regtbank
van zeven Schtlpencn.
Sch~penen. waaronder
waatonder de Gehugten van H,1I1
BRil en
Langeraar mede behooren. Een gedeelte der Landerijen, on.
Langernar
der de dorpen Gasfel
een
Gasftl en Efthaaren
Efchaaren behoorende , zijn tot eell
h"eft hier ook een Dijk.
afzonderlijken Polder ingedijkt. Men heeft
fioel,
nocl, be!l:aande uit den Schout der Stad Grave en de Landen
Kuilt, als Dijkgraaven,
van Kuik,
Dijkgraaven , zeven Heemraaden, den Lanil.
Lan.!.
fchrijver 's Lands van Kuilt,
een.en Gerechtsbode.
Kulk, en eent:n
Voor deezen Dijkgrailf
Dijkgra;lf en Heemraaden, is, in het Jaar 157Q0 ,
,ene
tene Inftruétie
Infiruétie beraamd en va9tgefteld,
vattgefteld. beftaande
beftaande- in 26 ArtikeArtike.
len, en naar welker inhoud zij zig. fiats
fints dien tiJd,
tijd, meestal
gedraágen hadden.
hadden, en voortaan gedraagen moeten. De InIn·
ftruétie
firuétie is naderhand beyesl'Igd.
beyest1gd. door Pries
PrilJS WIL L E M DEN I,
als zijnde, door fJuwelijk
Huwelijk met A N N
NA
von Egmflnd,
Egm,,,,d. GraviIllle
A van
GraviGlle
.,fln .Buuren-,
Buu1'm, Pandheer van de Landen van Kuilt.
t'lIn
Kuilr.
Zie PA RIN GET
G ET en v A N A L~ N, Befthrijv,
der flmJ
Btfchri/v. dfrftotl
GrlZve, bi. 237 en 679.
679 • 11.B A
A. C HIE NE, Gtog".
Glog". bI. 723.
Grflve,

Es C aH Itlt·
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ESCHE
DE, ESE. ESINGE, ESGO.
ESCHEDE,
ESGO, enz•

..E
!:- S C H EDE, een Adelijk Huis in Ge/derland, onder het
Dorp Gor/el,
Gorjel, hehoorende
behoorende onder het Schoutampt van ZutZut.
phen.

Es CCII
IJ E
D JI:, eene Havezate in de Provintie
Provinti~ van
EDE,

O"er;js~
Overij$~

fel. digt bij het Dorp TubbergeH, niet verre van OortOort·
marsfem.
mars[em.

Es E, weleer een oud Slot, of Adelijk Huis, omtrent Pol/Yollenhoven.
Es GO, meest genaamd A EJI: S GO; door zommisen
zommigen word hij
gehouden voor een Zoon van FR ISO;
1 S 0; zie Tweede Deel,
bI.
SSs.
bi. 355.
Es 1I N GE, een Dorp onder de Groninger Omlanden,
Omlt11Jden, in
het Webter Kwartier.

Esa N STA D, in de Provintie Friesltmd,
Friesland. eene oude Stàd»
Stad,
volgens zommigen, gerouwd
gebûuwd door den Hertog ODIBALD,
0 D!B A L D,
àie
tHe aan de regeering kwam, in het Jaar 355. Voorh~e\'l,
Voorh~el'1, wil
men, zou zij den naam van Warden gevoerd hebben. Door
de rampen, welke deze Stad ondergaan heeft,
heeft', is ze geheel
en in het vergeetboek geraakt.
verdelgd, en zijn beide naam
naamen
WIN S E M II U s getuigt, dat ze gelegen heeft, tustèhen
tUifèhen de
Lauwers en het Doklwmmer
Diep, op het Noordeinde
Noordeillde van
Dokkummer Diep.
Dokkenburg. Kort na het Jaar 300, vertoonden zig aldaar
twee niet
nie.t zeer groote Walvisfchen; de eene vervólgde den an.
deren. met zulk
zu\k eene fnelheid en perfing
perÎlng van water.
water, dat de af~
l.oop van hetzelve hen
}JlOP
ben op het drooge'
drooge liet zitten. De groot.
fte was 38,
3&, en de kleinIte
kleinfte 29 voeten lang. In dat zelfde Jaar
Jaar,t
trof
trol Friesland
F,.iesland een geweldige watervloed, daar EfonJlf!tI,
E[onflq,tI. 35
huizen door verloor, en de Kerk te Minnersga nederftortte.
nederftQrtte.
IJl
In het
bet Jaar
JllIIr 808 , op den 20 JuIiJ.
Juli), kwamen de Noormannen
Noo,.mannen de
Lauwers op, overvielen deze Stad, en verdelgden haar
hatr gehee
en al, op' 24 Huizen na. Om dit te wreeken, vielen die vin
van
Sb,v'ren
eD Dem,mar1cen,
SI/'VII-en in jut/nn(/
jul/mui el1
Demmtarlcen. en keerden van daar!
daar,

met

RSP[NOl. ( Pdns
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met een grooten buit belaaden. Nog na het Jaar 9°0) werd
EJol1Jlad
Zeden, echter, is zij,
Ejonflad eene magtige Stad genaamd. Zedert,
zij.
dl! zee, geheel weg gefpoeld.
door d'è
ge[poeld.
WIN S E
I! M I U s,

Chroflijk
Chronijk vtm Friesland, fol. 37
Y N,
en 86. M 0 N TA
T A N U s en G u I C 1.6
I .a It D Y
fol. 179. Sc IJ 0 TA N us, Chronijk van
Friesltmd, fol. 78.
Frieslrmd,

Esp tNO
I NOl,
I , (Prins)
<Prins) geduurende de Spaafl[che
Spaanfche beroerteIl
een der vermaardile Veldheeren, en wiens gemalin geen min ..
defl:: dapperheid betoonde. De Prins voerde, in het Jaar 1581.
den:
;lIs Gouverlleur
Gouverneur het bevel binnen Do,rnik.
DOlrfljk. Van d:;ar trok hij
uit, tef
ter bemagtiginge
bemagciginge van Sint Gillain,
Gil/ain, 't welk hem ook gelukte, hoewel de Waaien, kon
kort daarna, zig van de Stad weP ti R M
M J\, de tijding bekoomen hebben.
hebbender meester maakten. PAR
uittogt van ESP I NOl, met zijne FranJèhen, bede van den UitlOgt
eerl1en van de maand Ocgaf zlg derwaards , en Doeg, op den eerflell
tober, het beleg voor Doornik. De Prinfes,
Prin[es, die, in het
her af~
zijn van haaren Gemaal, het bevel aanvaard had, verdedigde
de Stad manlijk, en !tond
fiond zo lang, tOt
tOt dat zij een [chooe
fchoot in
den arm ontving, allen gevaar, met grooten moed en bekwaam_
heid, door, t(lt
tot op den ~9 van de maand Novembef;
November; wanwan·
neer zij gedwongen werd, de Stad, op eerlijke voorwaarden,
zijn. dit
overtegeeven. Maar het zal wel der moeite waardig zijn,
v~rliaalen; Ie meer, om
0111 dat men de dapdap_
beleg oml1andiger
omilandiger te v~rnaalen;
pere verdedigiler
verd.edigiler van Doornik hier uit beter zal Jeeren kennen,.
uit een T lt I!B U
V R SPE L, voor el!nige
eenige Jaaren,
J aaren, onder den tij.
dan uic
tijtel MA
IUI A V A N LA L.l
L.A IN.
't licht gegeeven.
cel
MA ~
IN, in 'c
E$TREIL"
ESPINOI.
De Heer vVAN
A NES
T REI L, Stedehouder van .E
SPI NOl,
worcten , deed niets buiten weeten en
dit moet \rooraf
\'ooraf gezegd wonten
toellemming
toefiemming van de Prinfes
Prinres MAR I A V A N LAL A IN, wier
dapperheid hem volkoomen bekend was. Doch, wat baatte de
bezetting te zwak was, om
ODI den overgan,
dau de bezecting
overgang
dapperheid, daar
te konnen
kannen v:erhoeden,
ce
verhoeden, doordien de Prins 11v A NES PIN 0 I ..
met al wat hij bij een had kunnen brengen, zig bij den Prins
eenige, dat M
e.~
van Oranje gevoegd had? Het eenigè,
Al A .a
AlI A en e
$~
T REE L te !tade
fiade kwam
kwam,J was, dat d~ l~~~zetelleu, meest
XIV
XI V DEEL.
CC
Cc
Pro·
Pro-
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Protestanten, en dus verbitterd tegen de SpalljQarden.
5palljaarden, het
,ebrek
gebrek van Soldaaten vergoedden. Uit WalltrouweR,
waDtrouweR , hadQell
hadden
zij alle hunne Room[che medeburgers de wapenen ontnomen,
en zig dus tot wedernand
wederlland bereid. Het Leger, waarmede
PAR M A de Stad omfingeld had. was ook niet
nict talrijk; maar
gegronde hoop hebbende, hetzelve, eerlang, verllerkt
verllerkc te zien,
bevlijtigde hij zig intus[chen, de Stad, meer en meer, te na·
naQeren, en zijne [chans in order te brengen. De belegerden
deeden, inms[chen.
intus[chen, al wat van ervaarene Krijgsknechten kOIl
gevorderd worden. Met hun gefchut deeden zij den vijand
.Jle
Prinfes werden zij hiertoe
.lle mooglijke afbreuk. Door de Prinres
&elladig aangemoedigd; vermaan ende den eenen, biddende den
&efiadig
anderen om getrouw te zijn; zomtijds
zl.lmtijds met bedreiging van
llraffe, en dan weder met beloften van vergelding :; zij ver·
llralfe.
ver.
zuimde niets, 't geen van nut zijn kon.
PA.
)d ~ het zig tot fehande
fchande achtende, voor eene vrouw
vmuw
P Aa MA
te moeten wijken, betrachte
berrachte niet alleen den pligt van Hoofd.
jiij zette zijne naderin.
naderht.
man, maar zelfs dien van Soldaat. Hij
met grooten ijver voort; de ver afgeJ.egene zocht hij met
roet
cen Rlet
tie naaste po
posten
Hen te vereenigen. En,
En', in dl
dj daad, het geluk.
te hem, de loopgraven,
loopgraaven , binnen weinige dagen, zo verre
voort te zetten, dat de Batterijen van dienst konden zijn •
.Alle
• ile deeze, met grof gefchut beplant, werden gebruikt, om
het gefchut der belegerden ten onbruik te maaken. Dewijl
de graften der Stad droog waren.
Ge
waren, gaven zij den vijand te beo
ter gelegendheid om de muuren te naderen,
naderen; en dezelve, door
~dernorten. Verre van daar -dat dit
ondergraying, te doen nederllorten.
ondergraving,
den belegerden den moed zou benomen hebben •,arbeidden
arbeidden zij
zij,•
integendeel, nacht en dag, aan 't herfiellen'
herfie/len- van dezelve,
dezeh:e,
daar
daRr het grootlle gevaar was. PAR
PA. R M A naderde, inmiddels.
inmiddels,
zo verre.
verre, dat hij, na eene groote opening gemaakt te hebben,
befloot
Splmjllllrtlen, met grooten
belloot tot den fiorm. Gelijk de Spllnjllllrtien,
moed.
to~ vaardig maakten. zo deeden ook de belemoed, zig daar toe
,erden
eerden van
vaD binnen hun best.
best, om hun wel te ontvangen. Men
werà handgemeen; el
ea het is bijkans ongelooflijk, wat al bloed
'er geplengd werd. Van wederzijlfe
wederzij~e fneuvelden
ineuvelden 'er veelen, en
wel van de aanzienlijkllen.
aanzienlijkfien. Menigmaaien
Menigmllalen fcheen de over.
Willllinl:,
wiU\lin~, nll
na deezen,
deezen. dan eeenen te :.tullen
~ullen toevallen. De
Pria·

XIV.D pl.IV.

DE PRINCES VAN ESPINOI,lN m:VERDEDIGINGvAN DOORNIK,
IN
DE RRESSE
VEGTENDE, WOBDT INDE
IN DE AR.MGEWOND._
ARMGEWOND._
INDE
DRESSE VEGTENDE,wOBDT
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Prinfes van Il S [> I NOl
NOl betoonde eene verwonderenswaardige
fiourmoedigheid,
fiolltmoedigbeid. en muntte boven allen uit
uit,I in het hevigst
arijd. Ter pl:latze.
plaatze. daar het meeste gevaar
geIlaar was, zig
van den flrijd.
"Verrchijn ik hier zelve
begeeven hebbende, zeide zij: "Verfchijn
mijl!
" niet? vertoon ik hier niet, in mijn perroon,
perfoon , dien van mijll
" Gemaal? lk aaa
flaa hier,
hier. niet minder bereid dan hij, om den
" dood te verachten en het Vaderland dienst te doen, gelijk
laaren wij dan, vroome Krijgsgezel.
" wij alle fchuldig zijn; laaten
belluiten,, eerder het lee
ven dan de plaats te verlaaten;
" len. beauiten
leeven
" laaten wij niet fchroomen, de plllats
plaats te bewaaren,
bewsaren, zo als wij
" tot hier toe gedaan hebben. De vijand zal eindelijk moeten
" wijken;
wij ken; en deeze overwinning zal ons van meer volgende
volgend~
..
" verzekeren".
eR meer dan mannenmoed, flemden
!lemden haare daaden m~t
eenen
Door een
haare woorden overeen. Zig in het heem
heetst van het gevegt
begetven hebbende, bekwam zij eene wonde in den arm; en.
en,
echter, liet zij niet na, de haaren aantellloedigen;
aantellloeJigen; waardoor
eindelijK, de Spllanfchen.
Spaan[chen. met groot 'verlies, mOestell
UlOesteu
dan, eindelijl\,
wijken. Behalven veele andere aanzienlijke mannen, waren,
waren.
aan de zijde dei vijands. gefneuveld, de Graaf v
VAN
BUAN B
UQUo Y; de Heer van (; L A JON,
JON, en de Heer v A N B 0 U
UR s;
S;
de Markgraaf van v

A R II AllO N;

JON A K N It S B A P T I STA

de Heer VAN J.lONTIGNY
:UONTIGNY en de Baron
BIG L Y waren zwaar gewond.
.
De Hertog var. ALE N S 0 N, in Engdand, berigt vau de
belegering bekoomen hebbende.
hebbende, liet niet na,
na. den belegerden
hoop van ontzet te geeven. 0 R A N JE
JE en lt 5 PIN 0 Idee.
Ideeden het zelfde; maa.r
maar dit alles agterblijvende. deed zulks den
verllaauwen. De Vorst eQ
e~
moed dier dappere verdedigers verllaallwen.
de: Stedt:houder deeden al wat zij konden, om dIe
dle hoop Ie.
de
S TON
~eluk
vendig te houden. Den EngeIfchen Kolonel PRE ST
0 N ~elul(
te het, eenige dagen na den llorm,
c:enig
llorm. door geweld, met eenig
volk,J door het Leger
Leger,J in de Stad te koomen; dit deed den
volk
moed wederom wakker worden. Maal' toen Illen
men in de Stad
berigt kreeg,
aankolllSt
kreeg. dat men nergens,
nergens. van de :tan
kOlllst van Franfchen, hoorde gewagen, en dat in de Nederlanden
Nedelianden geen toe.
[ehen.
flcl tot het
ht!t omzet gemankt werd; toen be"gon de hoop eu
de moea te ,dijk
~dijk te vervallen. Het gebr~k
gebri:k in de StaJ was groot;
Cc ~
ht:t
Cc~
h~
DEL MONTE;
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het volk, 't welk foldij trok, weinig in getal; en bet
het gemeene
volk niet zo talrijk, dat het aan alle noodwendigheden voldoen
wa&
kon. Van de dapperfien
dapperllen waren veelen gefneuveld. Groot was
ook het gebrek aan yeele noodwendigheden.
tegenover!lelling hier van, was het
bet Leger
L~ger der vijanden
In tegenoverllelling
merklijk verllcrkt.
MA. nog meerder magt te gemoet
verllerkt. PA II MA,
ziende, vernieuwde, van alle zijden, zijne poogingen, om de
Stad te overmeesteren. Met dit alles hadden veelcn
veel en van binnen
moeds g~noeg , om de Stad tot den laat!len
laatllen droppel bloed
te verdedigen. Maar de twist, die, van binnen, do,>r
dOQr de
RoomsCbgezinden,, verwekt werd.
werd, was oorzaak.
oorzaak, dat men bebeo
Roomsebgezinden
floot, met den vijand in onderhandeling te treeden.
treed en. M 4J. B
RI A
van
V A N LAL AI N was vermaagfchapt aan de voornaamllen vaD
s.
het Koninklijk Leger, bijzonder aan den Markgraaf RU B AA S.
overgee.
Door deezen bewerkte zij, dat zij de Stad zoude overgeeven, op voorwaarden, zo eerlijk als met mooglijkhcid konden
b~dOl;gel1
w~ren de voorm:amlle.
voorn~amfie.
b
.. dOl;gen warden:
wlJI'den: deezt waren
Sta:! eene volkomenc
" l)at de Stad
volkorneut! vergiffenis van den Koning
" zou ontvangen; dat de Ingezetenen zig weder onder de
'0 fchuldige gehoorzaamheid van.de Kerk en van den Kor.ing
J'
begeeven; dat zij, die zig tot de Roomfche Kerk
" zouden begeevenj
ver·
" niet wilden begeeven, met hunne
bunne goederen, mogten ver.,
" trekken, waar het hun goed dagt; dat de Krijgslieden, met
" hunne wapenen, reistuig en vliegende vaandels, zouden uitaf~ekocht,
" trek ken; dat de ploudering
plondering der Stad zou worden afl:ekocht,
eindelijk, dat
" voor tweemaal honderd duizend guldens; en , eindelijk.
0 I, zonder eenige verhindering, met
" de Prinfes
Prinres van ESP IN
J NOl,
" alle haare goederen en gezin, zoude mogen gaan, waar het
" haar behaagde".
voorwaarden , ging Doo,."ilc
Doorf1ik over. op den 29
Op deeze voorwaarden,
van de maand November. De Prinres werd, bij haaren uittogt, met zulken geroep en gejuich in het KoninklijK
Koninklijk Leger
ali eelle onverwonnene, maar als
ontvangen, dat zij 'er niet als
overwinnaares fcheen door te trekken. Esp I1 NOl bleef, ni~t
tegen!hande dit onheil, getrouw aan 0 R A N JE; hij bevond
tegenllaande
nabiJ Gend,
Getld, in ecn
zig, met dien Prins, in het Jaar 1582
IS!l2 •, nabij
een
mjna onder de muuren dier Stad, zaten
aller grootst gevaar. Bijna
Prinfeu, om het geveit
geve~t tegen de Waalen
Waaien te aan·
aandil: beide
beidt Prinfen,
fchoufchou·

F:~PI~OI,
F.~TlI~OI, (Prins)
~Prins) ESSCH~,

'tSC;E"f ,enz.
1!SC;g'l,
enz.
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fchouWdl. Naau~\lijks
Naau\\lijks vier roe. en van hun beiden af. vdde
t<.!r neder viel;
een ko[;cl
kor;el een Soldaat zodanig, dat hij t(!r
het welk hun deed te rugge meden; hebbende, echter, het
genoegen van PAR M A te zien aftrekken. Ter gedachteni:fe
gedachreni:fe
van de dappere verdediging
verdcdi.;ing van Doornik, door M 1\/I R I A
cen legpenning
V A N LAL A IN, werd een
legpeuning geOaagen, dien men,
bij v A N La
L 0 0 N, vindt afgcbeeld.
afgebeeld. Ter vergeldinge van de beo
beweezene dienllen
dicnllen aan den Staat. door den Prins v A NES P IN 0 I, werd. bij het Ouiten
/luiten van 't
'e belland
Spat/je, gezorgt.
be!1:and met Spanje,
dat zijne goederen aan zijne kinderen geleverd werden, en wel
voornamelijk aan zijne dogter·
dogter-,, die met den Hertog v A N SULL'y getrouwd was.
LY
Zie BEN T I vV 0 G L I 0,
en WAGENAAR.
W A GEN A A R.

VAN L 0 0 N

Es
ESSCHE,
s C HE, ('t
(' t Land van) anders lWeulI'jJrijen
NieulVjJrijen genaamd.
gcnnamd,
ligt, met den Uitterdljk,
Uifterdljk, in de Slnj1:nfche
StnjT!nfche Waard.
Waard, onder
DorJrecht.
Don/acht.
Es
E sss E ~. een Buurtfchap.
Buurtfchap, in Cdder/an',
Ct/der/ani, or.der het Schoutampt van Barneveld behoorende.

E ss

I!
N,
EN,

een Klooster;
Kloosrer; zie

JES S lt.

Es
SEN, (H
EN lJa I K VAN)
V A N) was,
w~s, in ket Jaar 1619,
Itir9,
ESSEN,
(HENlJiUK
Raad in den Hove
\\&ar.
Have van Ct/derlnnd,
G!!Iderlnnd, en werd, in die waar.
digheid, aangelleld,
aangefleId • als één der vierentwintig beruchte Rech.
Rach.
ters van den 'Onfierflijken
'Onfletflijken OLDENBARNEVELD,
0 L n E N BAR NE VEL D, en de
[wee
twee andere aanzienlijke Staatsgevangenen, HO G E Rft DE
np. Ers
en DE Gil OOT. Grooter eer behaalde
beha;t/Je hij, met zijn gezantgezant.
fchap naar FranJrrijk,
Franlrrijk. in het Jaar 1624, tt!r
ter bewerkirog van
een verbond van onderlinge befcherming Dlet
met dat Hof, en
cn brag~
brllg~
het, met de anderen Gezanten, zo verre, dat
dar L ODE
0 D E WYK
IC
D
E XIII, bij het verdrag,
DE
verdrag. beloofde, aan de Staaten , in dit
Jaar,
volg~de
Jaar. twaalf honderd duizend, en in ieder der twee volg!nde
Jaaren,
Jllaren, een miJlioen
millioen ponden oprefchieten; welke fomme de
Staaten, aau
:laren, na
DI het treffen
vaD vre·
aan den Koning, drie J
Jaaren,
treIfen van
de
Cc 13
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ESSEN, (HENDRIK
(HENDRrK

VAN)

ESSEQUEBO.

de of be1and,
be1nnd, wederom zouden voldoen. Ook beloofden zij,
zij ,
Befiand te zullen maak en , zonder den raad
geen en Vrede of Eefiand
Majefieit. Voorts zouden de Staaten
Stanten ,
of tusfchenkomst zijner Majelleit.
aan
Oorlogfchepen
aalt den Koning, op zijne begeerte, eenige Oorlog
fchepen ver.
huuren of verkoopen, en Hem, zo hij in 00 rlog mogt raaken,
raak en ,
met de helft der gemelde fomme, of met manfchap en fchepen
onderfieunen,, indien
ind!en zij zei ven Vrede
naar evenredIgheid,
evenredigheid, onderlleunen
hadden, of indien de veiligheid van h1.iTlnen
hunnen Staat zulks konde
gedoogen. Deze Heer HEN
HENDRIK
ESSEN
af.
D KIK VAN
VAN R
6 S R N was af~
aanzienlijk Geltiersch
gel1acht,, te
te
komfiig uit een oud en aanzienlijk
Geliersch gellacht
./lI-nhem; reeds vroeg ill
in het Jaar 1400,
J 4°0, word, in de Geider.
Arnhem;
Geiderfohe Gefchiedenisfen,
GeCchiedenisfen, gewag gemaakt van eenen zijner 'ioorHE N D RIK v A NES SEN genaamd.
zaaten, mede HEN
Zie

lil TE N HOR ST,
S L I C :li

Gelder/che
Geláerfche Ge-

/chiedenisfen,
Foder/.
fchiedenisfen, Deel 1I,
1I. bI.
bi. 224, rader!.
lIif/orie, Deel X,bl.340,
X, bl.340 ,345.
NT,
/lijlorle,Deel
345. BRA
BRANT,
RijlQrie
Rif/Drie der Rtchtspleeging.
Qu EI! B R
E of IS E Q U E II!l 0, eene RiEs SE QQtJU E B 0, EÇ
ES S E Q
Gu;ano en Cnrl.
Car;vier in Zuid-Amerika,
Zuid - Ame,.i!ra, in de Provintie van Gultma
bana,
l1f~na, die haaren oorfprong heeft uit het Meir van Parima;
Porima;
lQopende
bet Landfchap der Caribden, al.
alJoopende noord waart door het
ver[cheidene rivieren in haaren vloed onlva~gt;
ontva\'lg't;
waar dezelve verfcheidelle
.in de Noordzee, tusfchen Oronoque
Dezij valt in
OrDnoque ten westen ,en De·
mnrttlr oostwaarts. lij
West1l111rtar
Zij behoort aan de Nederlandfche West·
Indifche MaatfchllPpij;
MaatfchapPij; welke aldaar een goed Fort, verfcheiver[cheiIndifohe
dene goede Plantaadjen, één Commandeur, één Predikant, ee.
nige Militie, enz. heeft. De Zeeuwen bebben
hebben tot nog roe fiaande
~ebouden. dat aan hun daar van de uitOuitende
toe,ehouden,
uitfluitende eigendom toe·
behoort; waartegen de andertj
Westinà;fche Maat.
Maatander~ Kamen der Westindifeke
JèlzaPPij,
verf::lzappij, en bijzonder die van Am/leidam, zig altoos ver.
hebben. zo als wij uit de volgende fiukken zullen zien.
zet hebben,
Kamer "on
van Tienen, was. in de mallnd Augustus des
De Kome,.
Jaars 1750.
J750, te Amf/eJdam
AmjleJdam vergaderd
vergaderdgeweest,
geweest, en had, op den
1I
<Jen dier maand, bellooten,
beOooten, alle de bijzondere
bi jzondere Kamers te vernden
ver.
Ri, E~feljuebf)
Esfeljuebo
zoeken, dat zij de Reeders en Handelaars op Ri/J
wilden aanmoedigen, om fchepen
zenden , alzo
fchepell dl/rwaarts
dilrwaarrs te zenden,
me.

E~SEQUEBO.
E"SEQUEBO.
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men bevond, dat de gewasfen der Maatfchappij en der planters
bij gebrek van fchepen,
egge;.
fchepen J aldaar te lang bleeven 1legge;.
De Afgevaardigden van Zeeland
Zu/and verklaarden ongelast te zijn,
om in dit befiuit
belluit te bewilligin.
bewilligen.
Niet lang daarna beweerden, in openbaaren druk, de Ed.
Mog. Heeren Staaten van Zee/and
Zeeland en de Hoofddeelgenooten
HoofddeelgenoQten
van de Kamer van Zeeland, dat zij een uitlluitend regt had.
Es{tquebo en de andere Rivieren te valren
den, om alléén
allééll op Es{tquehD
vaaren
en te handelen. Hun Vertoog
Vercoog was van din
den volgenden In.
Inhoud (*):
"GUA}ANA, HET AMAZOONSCHE RIJK, en bij de
"GUAJANA,
onze
ollze meest bekend onclir
onder den naam van de WIL DEK U ST, is
eene landftreek, gelegen aan de viste
vaste wal van Amerika, tus.
fchen de groote Rivier de Am4~ones en de Oron9cque, leggende aan de zijde van ti'Amazones, onder de linie lEquinoctiael, op de lengte 329 gr. 10 min., en aan de kant van de
Oronocque, op de Noordbreete van 8ti gr. 30 min. en op de
lengte van 318 gr. en bevat in zig verfcheidene kleindere
ldeindere Ri.
vieren, alle uitwaterende inde
in de Noordzee van Ameriea,
America, als
daar zijn, die van Suriname en Esfequebo,
ES{eqUelHJ, met haar onder"
onderhoorige, die van de Berbice en Cajenne.
" Niet lallg na de ontdekking van deeze Landllreek
Landfireek., heb.
ben de Ingezeetenen van onzen woc!lelenden
worllelcllden Staat,
Staat. en voorna·
voornamelijk:
melijk die van Zeeland, daarop begonnen te Equipeeren eR
fR
reeds in àen Jaaren 1598
J598 en 1599 bij de fchepen.
fchepen, van den
Heer TEN HA E F Burgemeester van Middelbutg,
Middelburg, met asfeften.
asfeflen.
tie
bevaaren, omtrent welken tijd. die
rie van deze Provintie bevaarell,
volkplantillg formeerden, en
van nisflngen,
JTlisfingen, daar reeds eene volkplanting
nie.
d' dmazones
niet verre van de rivier á'
Amazones twee Forren
Forten opwierpen,
het eene genaamt Nos/au en het andele Oranje".
Orflf1je".
" Men zou een breed veld vinden, wilde men de gantfche
Wilde Kust, zo· in haare bevolking en verderen voortgang in
het

(fI.)
pIIlo/zen dit F'ertolJg,
PertolJg, 'Woordelijk en
(*) Wij p/aatzen
In letterlijk, in
zijn glheel
geheel te liever
Izever~.. 0111
0/11 dat de
Je Leezer
Leezeriat1rdQlreenv,lkomen
tlaM dD,r een v,/komen
tlenkl;eekl
denltIJeelll 'Ion
'Y(ln ti""e
J'IZe Bezitting kon
kan ileltoom'n.
ieltQDmln.
çc..j.
ÇC4-

4°4-

rS'IEQUEBO.
rS'iEQUEBO.

het generaaL, als in het particulier betrekkelijk tot de Provin·
tie van Zeeland. detailleeren ; dan, dewijl hei
he{ voorneemen •
is, ouverture te geeven van de volkplanting
hier alleen is.
volkp'anting in ES.
SE Q u E
I! 80.
80, ea
ep daaronder behoorcnde
behoorende Rivit:ren,
Rivi~ren. mid~gaders
het regt- dat bun
E IJ. M 0 o. de Betren Staaten van
vlln Zeeland,
hun ED.
en van de Westilldilèhe
Westindilèhe Compagnie alhier private op d\:zelve
indispurabel
"geconft:rveerd is,
indisputabel competeert, en ook tot nog toe ·"econft:rveerd
is.
zal men zig ook alleen nopeus
E SSE
nopens ES
I! Q u r.
F. B
8 0 borneeren
bomeeren,, en
in geen particulier detail treden,
treden. omtrent de andere voorn.
Zeeuwfche Rivieren,
NAM
E, de BE
Rivieren. als die van SUlt IIN
11 ME,
B .! R nl.
CE en eAJ EN N ~"
de eerile
eerfie door ceeze Provintie aan de
Wfstindifche Compagnie (doch Zëeland
Wrstindi[che
Z~eland geinduceert zijnde,
werden op dt'n
Slad Amlleldam
dt!n U'1f Maij
I\'Jaij 1<')83,
1683, de Stad
Am!leldam en Jen Hui.
ze
:ze vpn
v:>n Sommclsdijl;s
Sommelsdijks Ï11gelalen,)
ingelaten,) verkocht voor eene [omme
van tweemaal honderd en [cstig
fcsdg duizend guldens, volgens
Koopconditie geïnformeerd in de Registers der Refolutien van
de Heeren St~aten v:m Zeeland den 6 JUllij 1682. fol. '49. De an.
dere door de Familje
Famllje VAN PERES, in den Jaare 1714' met
Communicatie van Hoogstgedachte Heeren Slaacen,
Staacen, aan zeke.
re L\mlleldamfche
Amfleldamfche Societiit gecedeerd; en de laHile,
laatfle, bij COIl_
Con.
uaft
uaé1: door de We~tÎ1Jdifche
WeHiudifche Compagnie ten }aare
Ja:lre 1658. aan den
Ridder BAL T 1111 Z 11A R G B RUI
R U IER,
ER, overgegeeven en mits de
loekomst
v~n de Kailler
1659. gera.
toekomst van
KallJer Zeeland zulks in September 1659tificeerd. l\1oetenèe
l\1oelence cClligli;k
ccnigli;k over
ovt!r de Wilde Kust in het gene.
geile.
neraal remarqueeren , dat
d~t de Staatcn
Staaten van Zeeland altoos
altOos IIecon.
/Jecon.
fiderecrd
fiJ~rcerd en genoemd zijn, Patroonen
Patroor.en en StigtelS
Stigten van de Co.
lonien gelcegen
rusfehe" Caap
geleegen aan de vaste
va~te Klist van America, tusfche"
d'Oran~e en de Rivier d'Oronocque I en wel voornamelijk van
die van Esfl!quebo, bij Excellentie bekend onder deu naam van
Novil
NovlI Zelandia.
Zelandia •
..
" Welke Kolonie reeds bij de Kamer Zeeland bekend en beo
he.
vaaren is geweest ten tijden van het verleenen van 't Oétrooi
OCtrooi
ten Jalren
Jaaren 1621. Citwijzens de oude Boeken en Registers,
en onder anderen een Journaalbuek
) 627, in opvolging
Journaalb(lek van 1621,
van dat,
~ I! Q
do
dat I van Conijn, in E Sss.!
Q u.!
u ~ B 0 gehouden, doen
doendo
ReJtening
R\!Jtening van dl"szelfs
dc"szelfs adruinillratie
admioi!lratie aan de Heerwn
HeeTfm Majoors
van de Wilde
Wildt! Kust van Zeeland: maar het fcheen de Leden,
compolèc:renJe de geIlerale
gellerale Comp~gnie, in den aanbeginnereedsreeds·
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reeds een doren
d:H de Ka'ner Zeeland, alleen op
dOJen in d\?
d~ Vvt:t,
Vût:t, d;;t
deeze Colonie equipeerden en daarolll
JaarOlIl ook in Jen Jaare 1632.
ter veJ;gadcJÏllg
veJ;gadeJÏng van XIX, bij Illeerderhtid
IlleerJerhtid werd geconcludeerd
dezelve te vt:Tlaalen. het gt:t!lle uict
uiet alleell
alleel} bij de Kamer Zee.
land werd gecontradiceerd, lU9:lf in haar particuliere Vcrglde.
rin ge , den 8 ApIil
ApIiI deszelven
deszelvcn Ja~rs, gerefo:veerd.
gcrefo:veerd. di.: >abfolu.
>abfo'u.
telijk aan te houden, en is zonder verder Contradic1ie
Conlradic::1ie V,lll
V,I11 de
andere lUlmeren
l{;Jmeren in het aanhouden, en befiieren van dezelve
Colonie, bij de Kamer Zeeland gecontinueerd en fucfesf!velijk
fucfesfivclijk
de nodige Ordres ~eaeld, uitwijtende derzclve
derzelve Noturen fub
datis 17 en 24- JUllij
Junij 163 1 , 13 Februarij 16:u..
16.1.1.. ell
e11 291 unij
daaraan volgende is genomen eeR notable
nota bIe Refollilie
Refolutie , dal gee"
C%men
ColfJnurs nog andae pof/on en , de Irilde Kust, zu/le1l1lJo~en
zullen 1IIop,en
bevaartn,
bevaaren, als deeze Kamer en COff[rnter "tln Peres nl/em
(die zo gezegd is de Colonie van de tlerbice met cOllfeta
c011fent va.l
deeze Kamer engeerde
engt!crde)) en met denu/ven
denulven liet
hel Cllrga[oen ge.
reed te maken.
maKen.
" Wat met den Commandeur van Esfefjtlebo,
Esfcfjtlebo, v A N D I'!JO; R
GO I! S genaamd, van tijd tot tijd gehnnde,J is.
Wat Carga.
tornl<?erd~n.
zoen hem toegezonden, en wat cOl1ct'pt~'n hij formeerden,
om den handel iu die kwartieren
kwar!Îeren VOOf[[(!zwen
voofttt:zerrcn en Ziivermijnen
Ziivermijncn
in de Oronocqlu te ontdekken, zullen de panicnlieri~n
particulieren Notulen
dezer Kamer van 20 April I:n
<:n 21 l\'faij, in het Jaar 1617; 2T
Februarij en 18 April in het Jaar 1639. J 11 April, 23 ]unij en
18
J 8 Oétober in het Jaar 1640.
1640, en meer anderen uitwijzen, en
op den n Maart in het Jaar 1657 vind men een lij,t van de
nieuwe Colnniers , die veele buiten de FranCche en Engelsche
uit Zeeuwen bellonden.
" De Heeren Staaten van Zeeland altoros de welvaard hunner
Ingezetenen voorllaande, hadden geduuri,~Jijk de uitbreiding en
meerder bevolking van deeze Colonie in het oog, zijnde de
Westindifche
Weslinuifche Compagnie toen door hct
het verJies
verlies van Brazi! en
de Spenduen tot belwuJ
behoud van bet
bee zell/cI:
zeil/er: huilen
huiten 1l31lt geraakt.
geraakt,
eenige kosten daartoe te fupporreeren,
fupporrceren, en om dus dan deeze
Colonie, ten voordcele
voordeele van de Commerciëerende en Navigee.
rende Ingezetenen, te conCervt:eren en aan eene
cene onverant
onVerant
woordelijke direétie, als bij fommige Provinticn omtrent Bra"
Brazit was gehouden, ui et te exponeercn
te llellen ,
exponeeren cn bloot ce
Cc 5
vond
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vond het meerder deel der St3atsleden
St~atsleden goed, deze C9lon;e
C!J/on;e
Prol/intiaal te maaken, en dezelve genoegzaam als het ware,
Prol'intilllli
van onder de dirrtbe
dirrtl:te van deze
dl'ze Kamer te neemen • dan, dit
~en en twee Leden geen aggrearie
aggreatie
goede voorneemen , bij een
kuunende vinden, namen de Steden van Middt/burl
kUlmende
Middelburg en P/is'
Plisfingen , en naderhand Veert
Veer~ bij inlaringe,
inlatinge, d,e
d.e direétie, popapopa.
lat ie 't Etablis[ement
Etablisfement van Pantadjt"n
Pantadjl'n in het leveren van' llaaven
latie
op zig, gelijk dnrvan
daarvan in de Maanden Oétober
Otl:ober en December,
J651 fnlemneele
folemneele accoord en zijn geOooten,
gellooten. bij de
ten Jaare 1651
welke onder
dat deze Colonie zou·
onJer anderen was geftipuleerd,
gellipuleerd ,dat
zoude worden gedirigeerd, door agt Commisfarisfen, als twee uit
den Magillraat van Middelhurg.
Middelburg. een uit die van Ylisfingtn,
Flisfing~n,
en
tn ecn
een uit die van Veert.
Veer~. en vier Bewindhebberen
newindhebberen,, uit de
Kamer Zeeland.
Zeeland, als twee d3arvan
d~arvan occupeerende , wegens het
JWdJeiburg[che, en één wegens het Plisjingfche,
J71isjingfche, en één welWddelburg[ch~,
gens het Fur[che
Peerfche Qnohier,
binQuohier • houdende hunne Vergadering bin·
nen MiJt/elburg.
Midi/elburg. aan het Westindisch Huis, beginnende derder·
zelver Notulen met den IJ November, in het Jaar 1657, en
eindigende met den 19 Novemb~r.
November, in het Jaar H163.
uS63. Waren
de kosten en fpendueu,
fpenduell, allfen tot charge van opgemelde 3
Wa\cherfche Steden, groot
groOt en genoegzaam
genoegz:lam voor dezelven on'
ondnaglijk, gaande het in deezen gelijk men doorgaansch ziet,
dat alle nieuwe onderneemingen, en voornamelijk de uitbreiding van eene volkpl3nting,
volkpl~nting, in het eerst kostbaar is, zo had
men aan de anderen
Rnderen kant, reden van zil
zi~ te fbteeren,
Hateeren, dat zo
veel debours[ernenten,
deboursfernenren, en nangewem:e
uangewen!:e devoiren.
devoiren, met een rij'
rijken
keil oogst van Produéten
Produtl:en zoude worden gerecompenfeerd,
maar de alver!lindendtn
lhet" ARE
alverllindendtn Oorlo~,
Oorlo~. en wel die. lhet""
R 1': L
D E ~ T WEi,
WE', DEN ontnam de drie Steden genoegzaam
genoegZ&Rm alle
aUe
hoop: Deèze
Deéze Colonie met die van Sur;nomtn
Surinnmen werden in den
Jaare 1665.
EJ[eq/Jrbo •.
1665, door de Er'gelfche
Er·gelfche ingenoomen, en El[eqlJtbo,.
da:lrna door de Franfchen g~plondert, en dus onbeheerd {;edaarna
liebleeven, tot dat Hun Ed. Mog. de Staaten
Seaaten van Zeeland,
Zulrmd, als
twuwe
trouwe Voorllanders
Voorflanders van hunne Domeinen en oude Posfcsfien
Posf.:sfien
llUnner
hunner Ingezeetenen.
Ingezeetenen, ten Jaare 1666 een Esquader deeden
Eqllipeeren,
eeK goed aantal Zeeuw[cht
Eqllipeeren. voorzien met eea
Zeeuw[che Land.
militi;: • principaalijk gedestineerd ter
tcr herovering en verzekering
militk.
van de Colonien
Amtri/rll .[
't ,een
Colonil!n in Amtri!rll
leen van effeét was, dat op
deR
del

ESSEQU~Br>.
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den 28
2~ F\!bruarij
F~brllarij in het Jaar 1667.
1667, Suriname de Engelfche
EsfequebQ eene
weder afhandig is gemaakt, en dat daarna in Esfequebo
bezeninll werd gelegd.
gelegd, en alzo weder in posfesfie geno·
geno'
goede bezettin~
men.
" Welke tijding hoogstgedachte
Staaten , niet alleen
hoogstgedaclue Heeren Sruren,
ten
uinerfien aangenaam voorkwam, dewijl zulk!
zulk~ aan derzeJver
teil uitterfien
derzelver
faJUlaÏl oogmerk volkoomen beantwoorden. m~ar ook van dat
dut
1älutair
gewicht en confidentie oordeelden dat hun Ed. Mog. den Ka.
A 11 R A H
HAM
Kit
YN S
$ SE
SEN
C-) als Opperhoofd van deze
pitein All
A)'[ IC
II Y
N (*)
ketting met een Medaille daaraan
Expeditie met een gouden
goudenketling
recom·
hangende vereerden, en voorts de Admiraliteit.
Admiraliteit, alhier recommandeerden,
eer!le gelegenheid dezen K Jt Y N SEN weder
mandeerden. bij de eerlle
met een bekwaam Schip te voorzien, krijgende VOOrts
voorts de Ka·
Lantrnilitie, Ligtenllerg
Ligten6el"g ende Rame hunne avan.
piteinen der Lantmilitie.
ver,lere Zee - Kapi leiDen
leinen goudene Meduiljes,
cementen, en de ver,iere
~eauthorifeerd, om
wordende wijders Gecommitteerde Raden geauthorifeerd,
gum verder ter maintain, en voor der aankweekilJg
aankweeking van
al het guut
de Landen van
vau Sur;m,me,
Surim.me, en de andere Colonien en
Kwartieren',
Amtr;ca gelegen mogte dienfllg
dienllig en nt>noKwartieren·, aldaar in Amerita
!lellen.
dig wezen, te bezorgen en in het werk te fiellen.
nu de Westindifche Compagnien in vroegere dil'
dj!.'
" Of fchoon IIU
eeDig regt op Esfequdo,
Es{equlbo, als uÏlgeevers
gen, al eenig
uitgeevers van een Leen,
pretindeeren , zo als Dewindhebberen
llewindhebberen !leunende
konde pret.ndeeren,
fieunence op ze.
Conventie. den a2l( Januarij
januarij in het Jaar
kere provifioneele Conventie,
J6511, tlIsfchen
Bewindhebberin van deze Kamer en de Re.
. ]6SIl,
tusfchell Bewindhebber.n
Re_
geerders der drie Walcherfche Stede~, ten Jaare 1686 zich gelieven te explieeeren
expliceeren , het thans zeker en evident was.
was, dat debem:agti~de, door de Franfche geplonze, door de En~elfche bemagti~de,
Es·
derde, en door de gantfche waereld verlatene Colonie van Esfe!uebD met baar
haar onderhoorige Ri
Rivieren
oaderh:and op rpefefUeDtJ
vieren en oaderhand
ciaaJe
ciaale

Omier het
net Art: van tiee:etI
Zeelte/d, zul/en
zullen wij'
wij 'ss mllno
mam
((.)
.) Onder
dee:etI Zeeheld,
beti,.ijven DmPQndig
omjJandig verhaaIen
ver!taakn,, en d/lar
ti/lar uit zien, dlllllij
tiat lIij de
iedrijven
hdooning, 'WllllrVlln
'Waaryan hitr
hier leWfJl
geWlig gemaaKt
'Worti, .uhiel
tiubie/ Vtr4
helooning,
gemllt1/tt 'Word,
~er4
dien. had.
ditn.
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ciaale last van de Swaten
Staalen van
VJn Zeeland, aan hunne Land- en
Zeem Jgt gegeeven, in ~zit genomen.
gel'omen, en van de Vasfalagie
was gelioereerd:
Ï;lcolHdtabel, dat Hun Hoog Mog.
gelihereerd: En dus i;lcolltdtabel,
alleen het regt incumbl?ert,
incumo';-er!, (,mmet dit onbeheerd goed aifpotiek
difpotiek
te handelen, 't is
Is oot daarom, dat
uat dezelve de direélie,
direél:ie, daar
van volkomen laaten a~lI
Hnmitceerde Haden,
a~1I hiomne
hwnne Gcc
Gec lInmiueerde
Raden, zon·
zonm~t de Westindifèhe Compagnie te deder zig eenigermaten m<:t
mell.:rcn,
melll!ren, veel min eens haar Î:.mrimente
Î::nrÎmentc daarop in te neemen ,
niettegellHaande,
Be\\'i!Jdheobercn dezer Kamer voor
niettegenHaa!Jde, de vier Bè\\'indhehberell
den tijd Jer EngeIfchen
iO\'aGe mede in de direélie
Engelfchcn invafie
direél:ie waren. Het
HUil Ed. Mag.
is ook d~arom, dat HUil
Mog. op den 25 Augustus,
Augusrus, in
het Jaar 1668,
1663, al wederom zonder de Compagnie eelrigl.il1ls
eelrigl.ÏlHs te
kennen, de drie Walchcrf,he
plenillidine
Walcherf(he Steden die Colonie, ex plel1Ï1t1dil/e
leusta/is,
p6teSla/is, een' regte
regIe elge"aar
elge··aar competeerelJue, met eenpaarigheid van fiernmen
ragen en con
fereren, die zei
ve ook Ie
Ilemmen opged
opgedragen
confereren,
zelve
aanvaardl.:l1 en verfcht.:iden
aanvaardt:1l
verfcheiden conferentien te houden tot henefic·:ebenefic·:ering van dien, doch vrcezende wederom al te groote fpenducn
fpenGucn
te moeten
moelen 1oen, dewijl die nog meer dan ooit gernineerc was,
lieten in de Maand l\1:;art
Mliart in het
hct Jaar
J3ar1669,
1669, hunne gedachten
!,laan
~aan om dezelve te verl.:oopen;
ver~oopen; dan hunne cordaatheld niet
kUImende
kunnende permitteeren , .1at daar de Staaten van de Lande,
omtrent zes maanden te vooren , hun deze Colonie, met remis
van alle onkosten, h:;dd~n
hadd~n gecedet:rd,
gecedeerd, dezelve bij verkoop
zoude bltneficee~en, el
f:J door dat geval,
geval. ook wel mooglijl{
mooglijl' in
handen van de g-eneraale
g~neraale Compagnie of van particulieren, wooncnde buiten deze ProvilHie.
nende
ProvinlÏe. mogte vallen, en dus liever ei.
genbelang postponeerende , aan het waare intrest van Zeelllnd, en derzei ver
\'er Ingezetenen, te reeden zijll
Zijll geworden.
geworden,
deze Colonie wederom' in den fchoot van Eigendom aan Hun
Et!.
!VIog. de Heeren
Ed. Mog.
Heercn Staalcn
Staaten van deze Provintie
ProvinlÎe,• en vervolgcnds
Gecommitteerden Raden,
gends aan de direétie van Hunne Gecommitleerden
mder
n~der te leggen.
"Uit
" Uit dit gepremitteerde is zonneklaar afteneemen , wat
moeite, zorge en kosten,
ko~ten, de Westindifche Kamer van Zet!_
Zet!.
Imul, de dtie
Imui,
drie Wa1cherfche
Walcherfche Sleden
Steden cn biJzonderlijk
bijzonderlijk de Staaten
van deze Provinrie,
P[(JVinrie, voor de alimentatie,
2limentatie, educatie en redding
van hunnen Voedficrling,
Voedllcrling, NIEUW
NI EU W ZEE
ZEELANIl,
LA N Il, als getrouwe gevaders bebben in het werk ~efield,
j;efleld, hoe deze Kamer,
reeds
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rot deszelfs behoud in het Jaar 1632 heefe gevigileerd,
hoe dezelve "rau'tl1illl,
.' rtJtltJ1im, alle d~voir~n
dt:voir~n heeft aan~elVend,
aangewend, ter
populatie en augul1l~ncatie
augulll<:nratie van deae
deeze C"lolJie,
Cdlollie. hoe llun
Ilun Ed.
Mag.
gcallege.:rde rcd~nen,
redenen, vreezende
vreezend~ haare to"
coMog. dezelven om gcallcge"rde
tale ondergang, een
ren nlinf1en
ll1infl~n dat met de noJige
nodige attentie niet
mogt worden behandeld d\izelve naa zig getrokken heb'Jen.
dan vermiJs
elI Goes, de direCtie
vermids de o;.>polide
o?politie van Z"ih~e
Zilih~e en
daarvan aan de Re;:,~~roers
Re~',~èroers der drie Srelil'n
Stetien van Walcheren,
en ~an
dl: Ik\\'inJhehberen
;an eenige uit de
ncwinJhehberen van, Je
de Westindifche
Westilldifche KaKa.
mer alhier, mandcerd~n,
Je Engelfche
mandeerd~ll, en was het niet
nict door de
Oorlog. zekerlijk tot een der florifanHe
florifan1le volkplantingen
volkplalltingen van
Amedktl
NEAmerika geworden,
gt;!word~n. hebhende
hebbende ten Jaare 165B
16sB eenen co R NE,
L
1S G
ü L I AT Heen :Jieuwe
LIS
GO
:licuwe Kaart van die Landllreek gema3kt en overgehragr
ov\!rgehragt. en reeds een Plan~ef0rmeerd,
Plan~er0rmeerd, om daar
eell
l1iddclburg te bouwen;
een Stad nirllJl.'
niruw l1iddclbur!j
bouwen j dan Ze/ani/ia
Zekm.1ia N~Ya
he,ft
he ..Jt dit geluk nier
niet mogen erlangen
erlangen,, maar door
duor het Zwaard van
ollzeu
owzen vij~lld,
vij:lI1d, tn
en de
Je plundering van onzen
ollzen wenmaligen
coenmaligen vriend
vage, en als een verwoeste Landllreek blijven liggen,
liggen. en heeft
heefe
de Comm;,ndeur
rentamen op
Commilndeur van de Berbice. daar wel eenig tentamen
gedaan. doch niet u:agtig
n:agtig gewee,t
geweest dezelve in bezit tt!
tt.: houden,
hebben hoogstgedJchte Heeren Staaten
nu/tius
Staaten.• die als een res nultius
laaten occupeeren"
occupeeren,. en dus h.m eigen 'goed geworden zijnde,
daar Iliemant
niemant wie hij was, eenig recht op had.
had, hetzelve ook ill
hl
den Jaare 1670, bij een bondig en fulemncel
fulemneel accovrd, aan de
Westindi!èhe
Westindilèhe Kam~ alhier in Zuland
Za/and overgcgeeven,
over!!cgeeven, en dewij{
aan de. waare
wa~re teneur en inhoud van dit accoord niet weinig ge·
legen
kgtll is, zal her
het niet ondienllig zijn, die conventie, tegens
alle die
te enerveeren of
dil: zouden willen, of trachten,
trachten. dezelvell
dezelven tel:llerveeren
verdraaijell,
argumemeu, iu het breede te illu·
verdraaijen • eenigzints
fenigi:ints met argumellteu,
mineercf1.
mineercl]. (*)
I

" De
(")
(~) Om niet te
Ie wijdlooP"g
lI'ijdloopig te
Ie ziin,
zi;n. hehben
hebben wij de Condi·
tien, wallr op die overrJragr gefchierl
gefchjerl ;$,
is, en andere Su/dun.
djl Bericht hehoo,.èn,
behoorèn, en waarmede het
die als Bijlagen
BIjlagen lot
lol dil
gededuceerde gejustiftuert
gejusliftuerl w~rd, agterwegen geMalen. De I.e·
I,ezer
belang bij
hij heeft,
heefl, Iran dezelve
vinJm in de 1'I
Ezer,, die 'er beialJg
dn:eb'e 'VilJJm
NE·
1: it
L. JA
D. "(JIJ
J7~O.
D
DI:
lU.
] A .AB.
A B.ll.
,'on IJel
hel 'Jaar
]anr 1750.
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~-------------------------------------------van Zee/and,
Zeeland, repre·
repTe.
" De Heeren Gecommiteeerde Raden vin
fenteerende de Staaten van de Lande volgends Refolulie
Refolutie VIll
van
f~l1teerende
22 September 1667, de zaak
zaaken
direéèie van Esftquebo
den u
en en direétie
Esfoquebo
aanbevoolen, accordeeren.
accoTdeeren, "p den J 1J April in het Jaar
Jiar 1610,
geven aan
met de Westindifche Kamer alhier aan Zeeland
Zee/anti en gevel1
dezelve Kamer
Kamer.•. op derzelver infianLelijk
inftantelijk verzoek en aanhou·
Esfequebo, ter haanr
hoar,r dispofitie wederom, uitwijfens het
den, Esfequeho,
noofd van gemelde conditien en voorwaarden,
voorwaarden. zegge wederom,
wederom.
boofd
waarbij een zeker en natuurlijk iofligeerr.
infligeert, dat
dl[ tli
ni mant dan de
Zee/and ,dezelve in eigendom heeft toCtoc'
Westindifche Kamer Zeeland
gekomen, en eenige tijd, daarvan is gedeposfedeerd ,eweest.
~eweest,
gekomen.
en wel op zo een tijt, als
ail. dezelve dit contraét
contraéè aangaat. met
eu
zo eene die volkoomen tot de l'osfesfie
geregtigd zijnde.
zijnde, in
Posfesfie geregtigil
!laat was.
was, zodanige befprekken en conditien te maken, als na
flaat
Colon ie van EsfequeIJo
Esfequebo wt:rd dan weder ingeruimd
rade: De Colonie
overgegeeven. ter difpofitie van de Westindifche Kamer
en overgegeeven,
alhier in Zeellmd,
Zeelllnd, en geenzints aan de generaale Westindifcho
Westindifch"
cerfte Artikel voornameCompagnie, uitwijzens het hoofd en eerfte
Compagnie.
al!deTe Artikelen van dit Contraét,
lijk en voorts meest alle de andere
het was ook onmooglijk,
onmooglijk. dat zo deeze Colonie aan de generaale Westindifche Compagnie. en ter haarer difpofitie werd
overgegecven, het woord wederom plaats konde hebben.
hebben, deWestindifêhe Compagnie nooit dlfpofitie of
wijl de generaale Westindif~he
direéèie
direétie over Es!tquebo
Eslè'lueho heeft gehad, of geexerceerd, maar wel
alleen, zijnde bij de Notulen van de Kamer
de Kamer Zeeland alleel1,
van XIX meer dan eens gedeclareerd, dat nieuw Neder/anti
Nederla"d
vao
onder direétie
direéèie van de Kamer Amfle/dam
Amfleldam was. eo
en die van Esfe- '.
quebo !lond
Zeeland: Contraéè
'1uebo
Ilond onder die van Zee/tJnd:
Het voorn. Contraét
van overgifte, behelst voornamelijk twee Conditien, de eerlle
eerfie
Colon ie mede uit hoofde
dat deze Kamer in Suriname (een Colonie
als bij meergem. Hun Ed. Mog. Refolutie van den Jaaren 1667
conftèen, de Staaten vin
van Zee!tJnti
Zee/llml in eigendom toebehoorentoebehooren.
contlc:err,
de,)
de
,) Jaarlijks zal aanbrengen, de nombre van 4QO flaven,
Gaven,
hieromtrent is aanmerkIijk ,• d'attentie van Hun Ed. Mog., op
het Intrest van Hun Proviotie
Provintie en Co!onie. en particulier op
bet
Westindifche Kamer alhier in Zeeland,
Zeeland. dat zelfi
dat dat van de WestiDdjfche
zelf,
bege~:en, dat de Yoorn. Slaave
bij Encouragement willen en begc~ren.
Slaavc
èezt:lve en bij ;ecn
j;ecn andere Iümcr
K~mer zal behandeld
Negotie, bij (leZe!ve
bebandeld
wor·
wor-
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worden, gelijk het 6 Art diéteerr,
SeRedi&eerc, declareerende , dat de ScheFen van vourn. Kamer, die de naven in Sminame
pen
SlIFillame zullen bren.
gen, of hunne retouren gerpromen
gcfprooren uit de verkogte naven,
afhaalen, vrij en Exempt
Ex~mpt zullen weren
las[van daar afhaalcn,
wefen van het lastSchepen, de
d( Colonie "~fm
SuriTiatnl
geld, dat NB. alle andere S:lrepen,
,'an SUr;Tia1N6
btvflQ,-enJe, (dat is die niet van de Kame
KalJle r Zeeland
"tvaQt"ende,
Zec:land ten fine
voorfz. zijg
zijA uitgerust) tlon
alln deze PrOl'intie
Proy;nlÎe moeten voldoen IJ
en dus te
ie oplenenheid
oplettenheid van Hun Ed. Mag. n()oit
nooit het mindere
uit het oog verliezende, hoe veel te mt:er moet het klaar en
Evident voorkomen, dat dezelve het groote voordeel hunner
I:n zekerlijk derzelver
derzelvel' waare
Ingezetenen hebben behartigt. en
Intentie,
t weed~ C,onditie
Ç~nditie is geweest, dllt
Intenrie, bij de tweede
dlll niC1nanJ
niC11ZantJ dm
We!liMliji:he KQllIer
Kal/Ier ~IIIhier
~nlhier in Zeelar.ti
Zeelar.J en de Ingrzelenen
lngl'zetenen
de Welt;'lIlifl'he
dezer Provinlie
Esrequebo zouden .oCl'tlaren,
Prov;nlie Esfequebo
,óevaaren, duidelijk zon.
zon_
der ad!lruétie
adllruétie te zien bij het 7 of laatlle
laatne Artikel, houdende
ES S E Q u E
B 0 zal voortaan bij
Jt 80
woordelijk, , De Colonie van ESSE
, alle en een ieder vaR de Ingezetenen van Zeeland mogen beo
opregnen van Plantaadjen geeulI vaaren, als mede door het opregtlen
geculword\!n, en zullen over zulks vrijheid
, tiveerd en bewoond
blwoond worden,
, hebben, hunne Koopmanfchappen, m~t eigenfchappen,
eigenfehappen, daar
, te brengen en hunne
bunne retouren wederom daar en tegen valt
vall
, daar af te haaIen"
haaien'. Wam, W~t nogdzaak
noodzaak was 'er, dat dit
Want,
Ingezetenen van Zeeland befprooken werd, als t
recht voor de lngezetenen
Colon ie mogten handedie der andere ProvintieR mede op die Colonie
len, of dat het aan de Compagnie !land,
llond, daar Premisfie toe te
verleenen,
verleenen. welk argument veel te duidelijk en klaar is, dan
kannen beweeren, flat
clat de woorJen,
woorden, met fere.
dat men zoude konnen
c\ustle
g(i!illfer.
c1usfie van allen anderen.
anderen, daarbij haddeu moeten weren giillfer.
zijn. want is het de Ingeze.
reerd, die 'er zekerlijk niet nodig zijn,
tenen der andere Provincien
ii ii E Q u EB
Provinden gepermitteerd op E Si
E B 0 te
navigeeren, moet een van beiden lIoodzaaklijk
J100dzaaklijk waar wezen.
wezen t
berprek voor de Ingezceenen
Ingezetenen van
of dit befprek
\'an Zeeland,
Zeeland. geeft duideduide·
lijk te kennen, dat zulks met feclufie voor de Ingezetenen van
ande=c Pruvintien
Pruvincien moet vernaan
ver !laan worden, of het is evident.
evident,
ande:e
dat indien, dit befprek voor de Zeeuwtn
Zeeuwc;n niet was gedaan, de
W1!:ezetenen der andere Pruvintien.
Z~eland,
1n~ezetenen
Pruvintien, buiten die van Zeeland,
daartoe alleen het regt zoude hebben, het
im mees niet
bet geen immers
palpabel is. - Ten anderen dewijl alle
Tracnlle Ordonnanti-:n,
Ordonnanti~n, Teaeta-
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raten, Conventien ,• en wat dies
allO de·
taten.
clies meer is, odieus zijn. alzo
:lcIVi! doorg'lansch
nrekkl?n io
:lclve
doorg<lallsch en altoos
allOos firekkcn
in praejudicie van een
derde, zo, moeten
moeU:!ll ook die woordl!nlijk
woon{(:nlijk in Suiêlo
Slriêla Ju,,~
Jure verver·
(taan
ftaan worden.
worden, permineerende
permitteerende geen de min!le
minfie rcferves, Con.
jcétuuren, of ExfienÎ!en,
Ex!lenûen, moeten
moetende
de dus ook in deezcn ge.
worJen • Daar
naar dilhihte
difirihte woorden.
woorden, en g;;enzints
naar
jugeerd wor"den.
g~enzinrs \laar
Suppoûtieu.
SuppoÎ!Eien.
,. En wat zoude .loch
doch de reden geweesr
geweest ziin,
ziin. dat de Hee.
Hee·
ren Gecommitteerde rad6l1.
raden, bij het derde Art: van dit Ac.
coord zig zou hebben laaten perfuar
pcrfuar leeren , om alle onkosten
ttot
ot verzekering en bewaring van het Fort en Colonie van ES·
SE Q u En
E no,
0, aangewend gratieuslijilo)
gratieuslijIlo) te remitteeren , was het
niet dat
dar hunne Ingezeter.en,
Ingezeter.en. die dus meer eo
en meer in (laar
fiaat zou·
,1en
tJcn zijn de Provintiale lasten te
re dragen,
dragen. en dmbij
dAarbij eGnige
Avanwge boven andere genooten. En eindelijk wat zoude
Avantage
{log de oorzaake zijn,
(log
zijn. dat de Staaten van Zeeland op den 28
julij 167°' declareercn,
declareeren • in de verzogre
verzogte prolong:aie
prolong:ttie van het
Oétroi niet te Conftnteeren.
Confcnteeren, dan onder Conditie, dat de ver.
vergadering van XIX alvooreQs
alvoorel1s zal agreëren het Comraét
Contraé1: tusfchen
de Heeren Gecommitteerde Raden van Zeeland, en dia
dilt van de
Westindifche
WestindiCche Kamer alhier dcn
den IIIl April bevoorens gemaakt.
en ~daarop vervolgend~ procureeren dt:
de A
Approbatie
pprob!1tie van Hun
Han
Hoog Mogende, was het al weder niet om de voordeelen
voordeel en hun.
I!oog
ner lngez&enen
lngeZ&eneD boven anderen. En heeft de Vergaderingi
Vergaderingli
van
\'an XIX volgens hunne ReColutien van 3 September 1670, dien
zig ook aan hun H. Mog. geaddresfeert
geaddresfeen en oounoe.
conform, zjg
OotlDoe.
dig verzogt,
h~t gemaakte accoord te ampleéteeren. Waarop
verzogt. ht:t
J looggedachte Heeren Staaten Generaal op den 15
IIooggedachte
IS {)étober
Oétober
160
t 60 goedvinden en verllaan
verna~tl,, in voorz. verzoek te Canfen.
Confen.
leeren , werd
werdende
en de dien volgende, het voornoemde Accoord
geapprobeerd, en daarvan aéte in forma gedepecheçrd, en
hebben hun Edel Mogende op den 29 daaraan volgende ComCom.
municatie van voorÎz. Approbatie ontvangen, die dan óolt
óo/t
geen verder zwaarigheil'l
zwaarigheit'l hebben gemaakt, in het Oétroai
Oétrooi voor een
nieuwe generaale We.tindiCche
Wf.i!Îndifche Compagnie, gaaf en zuiver te
confenteeren.
bij hun H. Mog. op den 20 September
conCenteeren, het geen .bij
167-1-. zijn volkomen bel1ag
167-i-.
beOag gekregen heeft.
conileert nu
nn EviMnt
Evidrnt,• .Jat
,lat
" Uit het hier vooren aangetoonde confleert
net
n~t
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het meergenoemde
meergenuemde Contraél:
Contraét van I I April 1670. zijn agreatit',
agreatie,
olIchoon hèt.
h.:[. verratificatie en belland heeft geacquireerd. en otTchoon
zoek, daartoe
a:1n hun H. Mag.
daarcoe aan
Mog. , bij de oude Compagnie was
be: zelve met zijn
zjjn faveure voor de leeuwfcbe
Zeeuwfche Ingedaan, is he:
gezetenen, aln
aan de Nieuwe Compagnie overgegaan, alzo Zeeland anders in het nieuw Oétroi
Oél:roi niet heeft geconfenteerd.
geconfenreerd, zijn.
zijnde l1et
het zelve door de Oétrooien
Oél:rooien van 1700
J 700 en van 1730 op
nieuws bevestigd.
,; Ook is de gedagte Conventie nimmer in conrroverfie of
het regt van deze Kamer, en dat det
Ingezetenen in
dec Zeeuwfche ingezetenen
bedenking of contestatie
comemtie getrokken, dan alleen in den Jaare
16{l6.
Wanneer de Vergadering van X wel eenige
1685 en J6{l6.
eellige
infraétie
infraél:ie in opgemelde Conventie
Convenrie beeft zoeken te maaken, met
Ulet
hel Despotieck aanltellen
het
a:mltellen van een Commandeur over ES SIS :IEB
no.
Q u 1:
o. en het openllellen dier Colonie tot het aanleggen van
plamagies voor een ieder, colltrarie
contrarie den Abfoluten
Abfoluren teneur van
het 2 en 7 Artikel, maar is echter door de billijke
billijkt: waakzaatnwaakzaam·
gelluit •
heid van de Regt:erlOg
Regeer/ng van Middelburg in zo verre geHuil,
aanOag (als bij naar
aat
óat men zeden dien tijd geen en verderen aallOag
zi~ trekking van kleinigheden, daar doch evenwel omtrent
omtrenc
(iient
<lient gevigileert • op dat deze Kamer het eigen noodlot niee
niet
moge ondergaan, als dezelve noopens de direétie
direél:ie over S[.
St.
I:
l: u
U STA T 1
IUS
s is overgekoornen)
overgekoomen) op principaale
prinCÎpaale Pointen
Poimen van
dit accoord hteft durven onderneemen , lIlaar
maar Zeeland
ZeeJand bij Con.
tinuatie gelaten in haare regtmatige Posfesuen,
Posfesûen, daar de Notulen van de Kamer van Zeeland van 44- Maart 1686. en oneinanderen, midsgaders die van~ de Vergadering van X vall
van
dig anderen)
15 Novemb. J689. 23
!l3 Maart J(')90.
J690. 10
JO Oétober
Oél:ober 1701. en ontallijk genoegzaame
genocgzaame preuves van geeven.
" En eer men van deze Conventie zal affcheiden moet
Toor het laast nog eens geremarqueerd \\orden, dat de geneyoor
gen.:Taaie
direél:ie en eigendom van E 8 S E Q
raale direétie
Q. u E B 0, de Kamer
Zeeland incumbeen,
incumbeert, en daarom ook wel gedaan heeft van
Jaar tot
v;m
tot Jaar Schepen te Equipeeren (zolang dczdve
dezdve v:.n
een Vragthaalder was voorzier,
voorzier. ) om van derwaan
Gerwaan de Producten over te brengen, niet alleen van haare Plantagien, maar
ook van die der Colonier,
Colonier~,, volgens het 7 Artikel daar aangelegd en gecultiveerd: van welke Equipages, zij aan de verXlV
~lV DEEL.
Dd
~a.
&a.
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gadering van X wel Communicatie hebben gegeeven, maar
~,:;greatie, veel
'lm.
geenzillt~ derzelver a;.:greatie,
V toe I min die van de Kamer '\m!leidam,
Prefidiaal mogt wezen afgewagt , en deze
/leIdam, ol1èhoOll
offchoOll Pre(jdiaal
jagttour beunen zijn ge.
Equipagies ook geenzinLs
geenziOls in flaefs
/laefs of jagtwur
cOlllplltecrd
cOJl1putecrd geworden,
geworden. volgends Refolurien
Re(olmien van de X, de dada·
10 II November 1717. (dit in 'l
't voorbij~aan) maar het arguargu·
mem.
ment, daar uit de Kamer Zeelands eigendom (uit hoofde van
voornoemde accoord) op EiS E Q u RB
I! B 0 prof/uurt,
proflueert , is, dat
omtrent hetzelve geen jota verandering kan of mag werden
werdcn
gemaaKt.
gemaakt. teu
ten zij de Kamer Zeeland hetzelve doet, die dan,
Apdaartoe ook noch niet gerechtigd IS, dan met ConCeRt en Ap.
probatie van de Heeren Staaten van Zeeland, of derzelver ge.
comiueerde raden, want znlks
Regel in Regcomineerde
zalks is een bekende R~gel
ten. dat geen
gun Contraélen,
Contratlen, of Conventien kon.en
kQn.en of mogen
m~gen ge.
disfolveerd 'Worden.
'Wordm. of eenige infraflien
d;sfolveerd
infraêlien fubjefl
fubjetl zijn dan met
ndveu der Inte8,-eerende
IIdveu
Intes,.eerende partijen: in allen
allcn gevallen tcn de.
zen, nog naauwlijks bij 6lezelve als alleen bij de uitter!te
nooclzaaklijkheid;
dg Expiratie van het tegenwoordig
noodzaaklijkheid; dan na di
OttroOl,
het een wenig verkreegen regt is.
is, de parti.
pani.
OétroOl, om dat he,
indisputabel
culieren Ingezetenen vàn
van deze Provintie in
disputabel compe~
teerende ; en met relatie tot de Generaale Compagnie en de
lCamer Zeeland in 't bijzonder, in het geheel niet, zelfs ook
Expirati~ van het voorfz. Ottrooi
Oétrooi , zonder volkoo.
niet na de Expiratie
Con(ent en toellemming van alIe
Hoofdparticipanten ,
men Confent
alle de Hoofdparticip311ten,
zo als ten Jaare 1730, bij de permisfie
permis(je tot het bevaaren van
van de Kusten van Africa op Lastgeld is gefchied,
geCchied, en nu nog
lalstelijk
lustelijk bij den opdragt van het Generaale bewind over de
Compagnie aan zijne Doorlugtig!te Hoogheid den Erffiadhou.
Erffiadhou_
der. Of de Kamer van Zeeland gehouden is, ter vergadering
van X over de winnen
wianen en verliezen van deze Colonie te ver.
verill een zaak, die ten principaal
principaalen,
rekenen, is
en , deze Materie niet
concerneren de , maar dewijl de billijkheid àlto~s plaats beo
is concemerende,
behoorden te hebben, is het ook niet meer als reden dat Zee.
land, bij de drie JaarliJkfche
Jaarlijkfche of andere Rekeningen ouverture
val\
Zinken geeft, zulks is ook bij zekere ReColutie
ReColulie van de
van ziaken
i!eïndirigeerd en even daarom,
XIX den !lO
20 Septeruber 1658. q:eïndirigeerd
en om ,;I!oen
~e.en alld.ere
and.ere reden hebhen
hebben hunne Hoog Mog. in de
plCJ1m(cm
\';ln Glttraoi
pWJ1mfcm ,,;In
Glé1raoi van .Ao. 1674 en door nog twee volgen.
gen-
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Isfelupt
gende g~confirmeerd, onder anderen de plaatzcn
plaatzen van Isfe~ept
(ln
Bouw111en8ra geënumereerd.
Gn Bouw1IIen,,.a
~edemollflreerd recht, deze Ka.
Ka" ~oven en behalven het ,edemollllreerd
van Zeeland,
volgends Contraét
Contraéè van
mer en de Ingezetenen vaIJ
Zeeland. vOlgends
JouÏceeren dezelve ook van een
Overgifte competeerende •, Jouïceeren
geinterrumpeerde posfesfie
posfcsfie van bij de 130 Jaa.
Jaa,
wettige en nooit geïnterrumpeerde
Haeflitatie ten mintleu
minlle; vae
var. 80.
30. zeg.
ren en zonder de eenige Haetlïtatie
g(!nJe
Arbil. 1udic
g~nde lIftnocMus
Menoc/tiu! dt
de Aróit.
Judic Q:ltldl.
Q:uull. Cafu 24. No. 2z
dat ondtr
bewijzen Vlln
vtJn Eigendom
EigtndollJ behoorm indiám.
dal
onder de óewijzen
indicien.

Nu

kan 'cr geen
~een frerker
flerker bewijs van Eigendom wezen. dan de posvan ei,.
e~
ein bewijs \':ln
fesfie. waarom dan ook de posfesfie voor ean
l'endom word aangenoomen
aangelloomen in L. 8. §. 4. ff.
jf. ft
ft Sen'it.
vend.
t:endom
Sen·it. velld.
ult. C. de Rei vind.
'2. C. de Proóaliol1ibus,
Probati~lIib/Js, of bij
L. uil.
vi"d. i.
i.. 2.
Doéèooren, als bij Brunnell1atl
Brunnema'l ad D. L. 2. de prObfJlion.
probtJfion.
de Doétooren.
CtJ,.pz~yius pIJrt.
2. JUl".
O)fl/lil. 14·.
14. dtfil1.
d~jil/. !lS.
&c. Cllrpz(l'Iius
plirt. 2.
jure fo,..
[0,.. COlljlil.
!!,S.
No. 9.
Doéèrine wiJde
wilde
,t En wanneer men de reden van deze recht Doétrine
waarlchijnliik moeten opklimmen tOt
tot
nafpeuren, zoude men waarfchijnliik
den eertlen
eer!l~n eorlpronk
tlorlpronk der Eigendommen, die men dan zoude
bednden, de Posfesfie te zijn, waarvan in het breedc
breede Gil
G R obe\·inden.
o.
~. 2.
T I U s Inl. tot de Holl. Rechlsgeleerdh. 2. B. 3· D. J.
e<lr(1e tijden
lijden geen bepaalden tijd
,." En hoe zeer in die ellrfle
tiJd gere.
hoe lang, di"
die Pusfesfie
Pusfc,fie mogte
mogle geduurd heb.
quireerd wierd, boe
ben, eer den eigendom,
eigendom. daar door verkregen werd,
werd. zo is
nogthans , dat bij de Civile wenen
wetten een vaste bepnaling.
bepauling.
het nogtb:lns,
daaromtrent gemaakt is, zo echter, dat de tijd tot het verkrij_
gen van Eigendom naa den aart en nalUur
natuur der zaak, dan
dim eens
geil
korter. dan eens langer bepaald is. In welk onderzoek men
zil{ niet inlaat, vergenoegd zijnde met aalltetoonen
aamclOonen,, dat een
zi~
millflen van 80
30 ]aal'!1J
Jaareu ten volle fuflicent
fullicent is.
is, om
Posfesfie ten mintlen
daar door Eigendom te
tC verkrijgen. Yerll1i1s
Fermits zodanige
IfIl.
zQt/a"igt un
een [fil.
11JCmorillaie PosfesJie
Pos/esfte uitleverrJ,
uitleverd, een
ren prefulIJlio
Je
7Ilemor;l1a/e
p,-efumtio 1t1ris
JU"is &'
ES ie
iln Conl,.arizl11l
Contfariullt
'Jure pr~te,.ea
pr~lere(J non
nfm admÎuil
adll1ittil prObal;Q"eS
probatio"n fm
J1fenochius de
de Prtf(!ulJltio1dims
Lik. 3. Pr.efu11Ilio
PrtefulIllio 131. No. 3.
.Menoç/lius
Pr4"ll1lioflilms Li".
1/1IJar VODr
vOlJreen
VIJl óewi;s
heuli;s van eigendom gehouieR
gehouJeR wer.!,
werd, VII·
Vil111liar
'een vDI
gcnds denzdven
lJfenlJchius, n
D L. No ; 4.
genJs
denzelven lJlenlJchius.

rler In~ezete.
" Dus nu ook de Eigendom dezer Kamer en dcr
nen van Zeelaud
Zeeland uit hoc
h~ KoolJlfche
D'IC.
lIeo
KOOlnfche Recht, en Rechts nnc.
Dd •s
wo·
DJ
wo-
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tooren, ten opzigte
opligte van derzelver lmmemoriaale
Posfesfie aan·
aanImmernoriaale PosCesÎ1e
getoond ziinde, m1g
m1 g men veilig Condudeeren,
Coududeeren, met de eigen
getOond
woorden VJu
vall een Memorie doór
uoór de Colon iers , van de eigen
Colon ie van Es[equebo,
Es{equebo, in het laast van het Jaar 1714,
J7J4, aan de
geprefenteerd, waarbij dezelven
Heeren Staaten
Slaaten van Zeeland gepreCenteerd,
aan Hun Ed. Mog voorhouden.
/runnm bevoorhouden, " dat gunzints kunnen
he.
II
fYestiY/(Jijèhe Compagnie te,' velogadering
vergadering van
~1 ijpm,
iJPfIl. hoe de fj/estinJiJèhe
X in het {pel
[pel k011l/,
/rIJmt, tlndellllJnt
tlndemllal de overgifte ~'an ES[i''lueho
Es{e'luebo
tliet is gefchied ter dispofitie van de vergadering van X
Xlllaar
"üt
maar
wel {pedaal
hitrlru/r/ulij/r aan
{peciaal en hitrlru/r/ulij/c
aon de Wi'stindljèhe
WestindiJèhe Kamer in
Zeeltmd; zulks moet vtrjlaan
Zeel/md;
verf/aan worden, daf
dat de Kamer alleen
allun
dispofitie
heeft, even als un
een Particulier, r.onder
~onder dat ZIJ in
tiispofitie huft,
nadeel Vim
vlm ril'
de Conditie unige mngt
mogt hl'bbetl,
hebher. , deswegens met
anderen Collegien
IJl'rjlonen, houiatdg
hoedalJig die ook
oo/r Zouden
moonderen
Col/egien of Perflonen,
zouden ma·
IJf konnen
Konrlfn genaamd
Cogmallmd worden te ddilltreeren,
deiilJtreeren. of deze Co·
gen of
tonie
lonie 1Iut
tlut andere Ie
fe mtlll'utn.
mtl/aren. mam'
mom' dat die moel
moet blIjven
eelJ Particuliere Socie/eit
aan de Kamer als
nis teU
SOCÎeteit alIuIl
al/em , en voor
yoor
ZeeuwfeIte Ingezete1ien
Ingezetenen &penjltlatl,
alle Zeeuw{c!u
ápenjlllall,
" En niet tegen!1:aande dit alles heeft
heert de meerheid ter ver.
gaderinge van X laast Ie
te Amtleldam
Amfieldarn r,ehouden op den 11
IJ AuAu.
gaderinl:e
gustuS 17So goed gedagt, een gantsch
ganrsch informeele
hiforrneele en op ~e.
p;e.
}lrekkige
jlrekkige gronden fieunende Refolutie te neernen,
neemen , & non oboh.flan
{lantt
te de fierkfie Oppofitien van de de gedeputeerden wegens
'Z~elar,d
Misfivl!n
Zeelar,d te concludeeren, •,fiat
tiot bij
hij I.d'ture
LeftIJ re van Misfivm
"tJn Rio Es(eqllebo.
Esfeqllebo. ~eI'e11J(2rcqZleer"
gn'l'Tllarc'lZieerd zijnde, dat
inge{'omen "tm
, ingekomen
•, de Prot/uc?m
Produc?en van dne
due Compagnie en ~'tm
~'an particuliere
Colol/ie moeten blijven
lot mer/r/ljk
merk/,jk
, planters in die Colollie
hlijven leggen, tot
gebl'ek ,'an Schepm,
Schepm. alle de ,·es.
,'es.
, ,.adul van dezelve, bij gebrek
,,peflive
peflive Kamers te verzoeken,
verzoeken. ten eit/tJe
einde ifder
ieder in tie
de Pro.
Pro,
•, "in/ien
'Yin/ien en Stulfn
Stulen hunner rtfidentie,
refitienlie, de
Je Particuliere Na
, "jgallttll
geme/tle Colonie tI
vjgall/tll Ie an;meeren,
a1limeeren, ()m
om op meer geme/lie
, Navjguren en te Trofiqueerm'.
Trajiquu/'m' • Zettende dus de vrije vaar
op E ss E Q
Q u E B 0 volkomen open."
open," dan hebben de Hee
f'en Gedeputeerde
Gedepuree,.d~ van wegens til'
verIrIaar,
,.en
dl' Kamer Zeeland verHaart
op {ubjeé1
fubjeêl Vt1n
van voor[z.
voor{z. Re{olutie
RefQ{utie niet tc
te weun
wezen gellist,
ge/ast. el
mids dim
meJt niet te kannen
dien zjd
zic'z dallr
dtUlr mei/e
konnen in/aaten,
in/aMen, maa
dr,:dve U
de-:,'Ive
re moeten ttg~nfpree/ten.
teg~nfpreelten.
Hoe informeel en onb!
ollbc
lbaab.1ar voornoemde ReCvlutie
n.ef\)lutie is, blijkt bij het hier voore
1baab:m
aal
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aangduulI<le. aiu> niemand wie hij zij buiten de Staaten
Sraaten of
ht;nne
l;ec()lIl1lli;te~rde Raden, en de Kamer Zeeland. en dat
h t;llne <.;ec()lllwi~te':rde
HUil IIoog
Hoog Mag.
nog wel te tarnen, als principaale en door HUil
bevestigde COllrraél:amen,
Contraél:àOfen, ecnige Priucipaale
Principaale verandl'rillg
verand~ring om.
trent meergemelde Colonie kan of vermag te maaken."
" Echter vermeet zig een~ vergaderinge van "; tl(i par in
pIlrem non habtt Împuium
impuium J.•. tegen de opPJfitie
oppJfitie en tegellfpraak
van een integreerend Lij
LiJ viln
dewelkl! zijne regtvaardige
van dien, dewelke
regevaardige
lleheeringe voorfiaat
voorllaat , en die Wilder
zP!1der i~.
i~
Posfesfi.:
Posfesfi~ en private Beheering~
dragt in dezelve zoekt te Conferveercll,
ConferveerelI , een declaratoir te doen
tamSc;l
tancsc"l firijdig tegen de hillijkheit en het weLlig
wcLtig ver];ree!!en
ver);ree!!ell
regt der Oppufanten, dewelken men geen tijd vergunt, om
haare Committenten
Commiuenten van de~e
voodra;ing(', eedc~e precipitanle
precipitante voodra;,;ingt',
ee·
nige fellnisfe
k'ennisfe te geeven,
gecven, maar neen, deze geprcliledit~crJen_
gepr(!lJledit~erJen.
[radie mogt foigneus en met de uiuerlle
uitterlle fecretl'sfe
fecretPsfe behandeld
Houg l\1ogende
Mugende bil
bi, de
worden; ja zelfs en zo verre dat Hun Hoog
Puinteu var. befchrijvillge
befchrijvinge van zulk en
tn principaal point, geen
de minne
Ie
minlle kennisfe mogt hebben. want zoude anders
aIJders veel re
particu·
lEquitabel zijn geweest, om teten
regen het regt van een particuliere Provintie , op zo een point, Confent tot het hOIlJen
hOlden van
vall
Iitre
een vergadering van X
X te verleen en ; zijnde dus niet alleen de
gelegenheid aan atle Hoofdpanicipanten
Hoofdparcicipanren benomen om hunne
G.:committeerdens, daarop behoorlijk re
te lnllruecren.
G.::commilteerdens,
Inl1:rueeren, maar
ook de Hooge Vergadering
Verraderillg van de Staaren
Slaaten Generaal,
GentraaI , buiten algelleld om zulke Laefiven VO(lrneemens.
le mooglijkheid gefield
VO(lrneemens, in
aan beginne te fluiten.
lluÏlen, gelijk bij onderdanig Request, door
den aanbeginne
de Zeeuwfche Hoofdparticipanreu.
Hoofdparticipanr('Q. gemuneert met lelrercn
letteren
van Voorfchrij\'ens van Gecommitteerde Raden alhier aan
Hunne Hoog Mog. reeds den 31
3 I Aug. I,asrleden
I.astleden is \ oorge.
dragen:
drag~n: Hebbende de precipitance van deze Refolutie.
Refolutie, daar
niels bij werd gerc:firingeerd,
gerc::llringeerd, zelf5
zelfi de privare
niers
private h:ndd der
drlane Verwe, volgends
dilane
voJgends het 7 anikei
artikel van meergemelde Con·
Contral"t,
rral'1, op poene van ümfisc:jlie,
ümfisc:jtie, alleen bij de Kamer Zee·
Zeeland te drijven, voor alle en ijgclijke opengelleld".
Refolutie , niet dm;
" Stemmende voornoemde Refulutie
tla,; ~p gebrt/r.
gebrtk.
kige, abuftve en "an
Jrige,
van de wafZrhdd
wtlarhdd dtyjerende
dt"ierende gronden (7.0
(zo
lIeeren Sraaten
Staaten
als weder dezelve Hoofdpanicipamen
Hoofdparcicipanren aan de Heeren
van Zeeland laast in de maand September zi~ hebben gcexpliDd 3
ceerd)
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ceerd) en dus niet anáfl"l
anáus "Is l'oor een
cen etlfret
erJlrel pretext te !tQII_
hQII.
tien.
den t Want
want wel verre dat onit
o~it geb
gchrelr
rele zoude
zal/de zIjn gewet
geweest
st a(m
alm
Schepen.
OV~I' te brengtn,
het in
Schepen, om voorfz. Pro4flflen
Prot/,iElen over
brtflgm, zo is lut
tegendeel, dal daar ni/nos
n/loos overvloed van Schepen geweest is,
'Waardoor
waardMr "ezelve
'ezelve menigmaal tiut
mei Fautvragt
Faulvragt (.) !teb/;en
heb/Jen
~noeten re/oul'nuren,
til andere bOI'en !Iun
moeten
relourneeren, en
!tun ordinaire legdti.
/cgdagen moeten verfOl'Ve11,
vertOl'ven.
En offchoon in het Jaar 174-1 al één eenig
cenig Schip minder al!
als
naar gewoonte derwaarts was getrokken, is'
is ~ullrs
zu/les nergens an.
an"et·s
IIet·s .door verlJorZllalct
ver~orzlfakt als dat h'Jn
hun Edele
Eáele Mogende l'n
en de .ddAd·
mirnlittit,
frimdfihap, de
miraliteit. alhier,
a/hier, drie Schl'pên,
Schepen, tie J7rimdj€!tap,
GDflde
G~de Sp,or,
Sp~or, en d' Es[u[uebiefc!te
Esfeifuebüfèlte J7rimdfchop,
J?rimdfchtlp, dewelfee
dewel/ce 0/altoos tot tie
de Esferuebu[che
Esfequebeefche Vaart
raart gebruikt
gtbruikt u'ierden,
wierden. en waar
'JJan
,"eeds derwaarts
zeilree lag,
vtm une
/!ene t'uds'
derwaf1l·ts zeilret
lag. hebllc"de
heb"!!"de geprest en
9 maanden in hunnen dienst gehouden, niet lil/een
,II/un tol
lol pl'ctapretavuring van viJflndeltjlu
invafien in deze,
"uring
vijandelijke inva(ien
deze. maar OQk
0IJ1e VOOl"navoot'na,neJjj~
Confer'Jflfje en behoud van de Pro~'inlie van HnlllJelij~ tot Confer'Jalie
Ho/land

(*)
C*) Dit gepareerde
geporetrde der Huren
Heeren Hoofdparlicipanten
Hoofdparticipanun conJleerl
confleerl
Sch.eplh~ek van den Heer
bij tene
eene Nofariaale
Notariaa/i Copie, uit
uil het Sch.epshIJel.:
Parleer
Parker,, dat ha
het Schip de Es[equebu[che
Esfequebeefche J?riendfcltap,
J7riendfcilap, op ûjn
zijn
'JJij[rJe
vijfrJe 'et,ur
let,ur 22
2'2 December
Decunber 1749 te Midáe/burK
Middelburg gearriveerd,
~n gecalculeerd
en
geea/cu/eer" legem
ugms tieszelfs
desulfi ~'il!rde
~'ierde retolJr
retour V/in 17 Februarij bevoorens 72 M een half Oxhoofden
Oxhoofdcn Suiker
Fautvl"agt
Suileer Fautvragl
heeft gehad, waarvan Qolr
~olr d{Jor
foplmige Fautvragt is
dlJor [0,1I1mige
;s betaald.
B/ijkende
Blijkende iit
iil ter
Ier ntdergeJldde
ntdergefldde verier
vft.ier bij
hij de 5 Notariaa.
Notariaa_
Je Copien
aatl 'We/gemelde
CQpien uil
uit Brieven, van EsJeljuebo
EsJe'lueho aan
welgemelde Heer
Htt,.
Padu,.
geaddnsfurti•
Pat"/ur gead,it·es~ertl
"an jan Ral'iere,
Ral'ien, dato 6 Septemher I1749.
7<4-9,
.Als ",m
Adrialln Y.,.d(Je/,
Adri/uln
Y.,.doel, 13 080ber
Oc1ober J740.
J74O.
Jan
Jfln Dudonjon, 17 ditn.
ditll.
Lourens Stlrm van 's Grm'ezande, 21 dit"
dit,.
A. Hollander, 23 dito,
dito.
Alle welke
we/lee bewijzm
bewijzen 01:0oS
o/:oos kIlwen
k,m/en teprotluutrd
gfprDduuer" !porien.
worden.
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Dus zoude het met geen de
minfie Edelmoedigheid te Compasfcercn
COlllpasfcercn zijn, zo men in HolHol.
argum~nt 't geen door.
land gebruik wilde maaken
maak en van een argum~1lt
door~Iagtell van gebrekaall
gebrek aan
fchijnend te refuteren is, dat zo 'er al klagtcn
all~en is tüetè[chrij·
t()etèfchrij'
Schepen zijn gekomen, de reden daarvan alleen
algt'meene welzijn van ons lieve
ven, aan het behoud en het algl'meene
Vaderland; en wel van de Provintie Holland en Zeeland in 't
'c
Particulier.
eenige fchraale verwe, die nog resteert, om de AuAu.
" De ecnige
thoriteit
colo·
tboriteit van de Vergadering van X, tcn
ten deezen mede te coloWeslÏndifdle Compagnie en deze
reeren , is het niet van de Westindifdte
hooglijk kan dcsayoueeren, want het is
i$
Colon ie , 't geen men hooglijK
zekerlijk te voorzien, wat discentien, uit het neemen dezer
Refolutie, en voornamelijk, als men die ter Executie wild~
refulteerel). of nu voordeel en welvaart,
leggen. zullen refulteere~,
welvaart. uit
tweedragt
regtdraats IhijIlrij·
tweed
ragt en oneenigheden geboren woràen, is regtdra:l!s
gefen.
dig tegen de Fondamenteele wetten van de Unie en alle gerenfeerde kundigheid: & pofito
pojito rul
ft' tlO'1
'J011 concesfo,
cDncesfo, dat
oat deze R er.)er.)"
lutie ten nutte van de Compagnie konde firekken, geeft zulks
verkregene hezi'
bezi'tinge
een regt, om in iemands wenige verl;.regene
tinge in.
infraétie te maaken,
maakcn, en waar
w:m het mogelijk dezelve tegen wil en
dank van zijne regte
reg te Eigenaar, den eenen
een en t'Olltrukken,
t'o~trukken, en de
andere op te dragen? immers in geene deelen, en zoude zulks
eer lHlar
naar Overmagt, dar,
daQ naa eene Vnje Regeering in een Vrij
Lanel fmaakt'n.
d·it een fusten eu worden om in
Lanal
fmaak"n, en bovendien, d'it
het vervolg deeze geheele Compagnie en andere, naar Ho:.
Ingeze·
land overtebrengen , in prejudicie en rot ruine van de Ingezenieuwe
tenen van Zeelaad ,• volgens de IIII Articulen der oude en nieu
we
Oétrooijen tot twe~negende
rwet:.-negende in deze Compagnie volkomell
volkomen ge·
geregligd; en ook is het hoognoodzaaklijk
regsigd;
hoogl1oodzaaklijk,, da: eer men zig in.
Iaate in deze en dergelijke Argumenten, men dezelven llaauw.
laate
l1aauw.
keurig examineert, want de grootfie Kamer op een na, eens
llaar
zullén ook de kleindere wel.
haar regt verlooren hebbende, zullen
haast voor 't pouvoir van de grootfle
groorfie fuccumbeeren
fuccumbeeren.•
..
" Men zoude hier een einde maken, bij al
aldien
dien bet
het voorvoor·
neemen niet was, eeu
een korte fcherll
fchers van bet lorrest
Intrest van deze
Provinrie en derzelver ingezetenen, tOt Coafervatle
CORfervatle van dezen
Provintie
privativen
geeven, Want:
want: zo dra zal voornoemde
privativcll handel, te ,teven,
otld/lm "ontgenoot,
;'ontgenoot.
land onzt!ll
onU'1 oud/lm
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in traétoire Refolutie
R efolutie van I I AngtUstus
!111g[U~tuS laastieden , geen effeét
effeB:
inlraétoire
[oneeren,
foneeren, of men zal in Zeeland, een gruote
gruole diverfie, in de
vaart,
vaan, op ES S E Q u E B 0, befpèuren,
befpçuren, 't
'e geen onmooglijk an·
ders wezen kan, om d:1[
d:H de eerfie
eerlle Colon iers aldaar. zo wel
als de laalll:e.
laad1:e. tik naar rato groote (ommen fchuldig zijn '. aan
de Kooplieden en Commi~ fionarisfeo, binnen dt:ze Provintie
Provir.tie.,
en dus eene nieuwe winkel kunnenèe vinden, waar men geen
oude fchuldcn lDaant,
maane, zullen gemelde Colon iers alle hunne
hunue
Cargazoenen
Carga
zoenen • en
eu verdere brnodi!!hedens.
brnodi!!hedens, uit
uie andere ProvinProvin·
tien ontbieden en de
Je Zeeuwfche Commisfionarisfen met
mee hunne
regtvaardigt: Pretenfien
regtvaardIge
Prerenfien laten zugten, en veel van dezelven,
daardoor genoegzaam ruineeren.
" Men Confidereere ook wat voordeelen dezen handel aan
de Provincie
Provintie Zeeland, en voornamelijk aan de Wa\cherfcr.e
Wa\cherfcl:e
Steden toebrengt.
webrengt. waardoor niet alieen de Kooplieden en Com.
Commisfionarisfen.
mi,fionarisfen. maar ook
ouk de kleindere gemeente, (voor welkers ordel1!lijke
ordellllijke kostwinning een Trouwen
Trouw eu Vaderltjk
Vaderhjk Souvraill
SouvraÏiI
vooral verpligt
verplige is te zorgen.) eenigzil1!s
eenigzillls in fiaat
/laat worden ge.
field
fielj aan de zwaare lasten dezer Provintie (uoven vermogen in
hun Quota gefurchargeerd,) ee
te voldoen. Hee
Het is om deze eu
en
meer andere billijke redenen, als mede (oe
tot Conferv8tie
Confervatie van
haar regt.
regt, dat
dae Hun Edele Mogende de Heeren
HeeTen Staaten
Seaaten van
den Lande, op h'!t
h~t verzoek der Generaale Hoofdpanicipan_
Hoofdparticipall.
ten van alle de Quohieren Kamer Zeeland,
Zeeland. op den I I Sep.
175Q goedgevonden
int.
tember 175°
goeógevonden hebben, een cordaate
cordaaee en allez
allezint.
Refolutie te neem en , bij welke Hun Edele Mogende
gegronde Refolueie
niet
nict alleen hun Ordinaire gedeputeerde ter Generaliteit.
Generaliteit, geliegelie..
ven aan te fchrijvcn, en deze\,)len
deze\,ven ee
te gelaiten, met
mee allen emst
te in/leeren.
infieeren, dat de llevelhebberen
llevelhebberell van de Generaale Geoc·
troijeerde Westindifche
Weseindifche Compagnie, door Hun Hoog Mogende
mogten wordelt
wordel4 geordonneert. de meergemelde Refolutie. in
te trekken en buicen effeét
effeB: te fiellen,
/lellen, of ten min/len
minfien dat dezei ven
ven,• bij provifie mogt
moge worden gehouden buiten
bu:een Executie,
Gedepuceerden, op den 30 September
hebbende de Ordinaire Gedeputeerden,
.laar
Gaar aan volgenden, ook het nodig gebruik
gebruik. l1Iet
mee het doen
doeD der
opgemelde Propofitie, ter vergaderinge van
Vall hun Hoog Mog.
daarvan gemaakt.
gemaakt, dan hebben. de Heeren Gecommitteerden
"all
Taa de Provincie van Holland en Wescfriesland
Westfriesland zulks CopieCopie~
lijk
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lijk overgc:noomen,
overgenoomen, om in de
dt: l1ulJIJen
hUlItJt:n breder
brt:der te worden Ge.
communiceerd, doch dien onverminderd, door hun Hoog
lVIogende ten zei
lVIogellde
zelven
ven dagen goedgevonden, dit geproponeerde,
te {telleu
tot Roder/o,
fiellell in handen, van de Heeren van 11
II E K ERE N
Ntot
en andere hunne Hoog Mogende gedepUteerde
gedeputeerde tot de zaaken
van de Westindifche Compagnie, om te Vifheeren
Vifiteeren en te ExaExa.
mineeren
miueeren op Rapport, en voorts aan de Prrefidiale Kamer
aangefchreeven, de Gerequireerde Refcriptie,
Refcriptie. ten fpoedigfien,
fpoedigften,
en hoe eer zo beter aan hun
Illllten toe.
bun Hoog Mogende te laaten
komen. En hebbt:n
kom(m.
hebb~n de Heefen Staaten
Seaaten van Zeeland, boven
dien, de BewinJhebberen van de Westindilch(j
Westindilchli Compagnie,
ter Kamer alhier, gelieven te
re gelasten hunnen Commandeur
op ES SE Q
Q u E B 0, of dien dezelven Reprefenreert,
Reprefenteert, te ordon·
ordonneeren geen Schepen, komende uit de Havenen dezer Lan.
Zoutbrief afgeafgc.
den, die niet voorzien zijn met een Hout en Zolltbrief
geeven, bij de Kamer van Zeeland, op ESSE
ES SE Q,U E 13
i3 p, of
annexe
annexe. Rivieren, te
te admiteeren om te laden of te loslen,
losfèn,
welke Ordres ook door de llewilldhebb~ren
Bewindhebb~ren voornoemd korte
dagen daarna zijn gedepecheerd, en' reeds den 20 daaraan vol.
gende naar E S$ S E Q u Elia
E B 0 verzonden.
" Dus is het te hoope dat de Hollanofche
Hollandfche Kameren over.
tuigt zijnde van haar ongelijk,
prrefipitaIlte
ongelijk. van opgemelde prrefipitante
Refolutie der Tienen zullen afzien, op dat door tweedragt en
discrepances, deze Colonie uit haare welvaart en als uit den
wieg haRres
gaat, en in
haares Levens, ni~t eensklaps Een
ten gronden gaar,
het Graf haars verderfs bedolven
bedolvenworde".
worde" •
't Liep niet langer aan dan tot in de maand }anuarij
Januarij des
Jaars 1751,
1751. wanneer de Reprefentallten
Reprefentamen van zijne
zijtJe DoörlugtiDoorlugtige Hoogheid en de Bewindhebbers der voorzittende
voorzinende Kamer
Amfieldam, aan dè
di! algemeene Staaten , een uitvoerig berigt toe..
zonden, waarin !let Vertoog van Zeeland wederlegd werd.
Bet advis van de Piefidiale Kamer -der
der W. I. C. nopens het
bet
Het
Recht
volgellden
Recbt op de Colonie lfequebo, was van den volgelldeu
Inhoud.
"HOOG MOGENDE HEElI.EN.
HEEl\EN.

" Ter voldoening aan de ordres , vervat in Uw Hoog Mo.
Refoluti.: van den 3r
3J Augustus jongstleden, bij welke
gende Refoluti\!
Re.
Dd
Ro.
DdS5
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Refolulie, U IV Huug
Huog I\Iogende,
Mogen de , hebben ,goedgevonden, dat
Refolutie,
Copije van den Reque,te, door de Hoofdpanicipomten
nn
Hoofdparricip'mten Iran
a\!e
alle de Cohieren der Geoélroieerde W..,stinJifche
Wo:stinJiCche Compagnie
ter Kamer Zeeland, aan Uw Hoog Mog. gepreCenteerd, en
van dLszelfs
d~szelCs bijlaagen , zou worden gezonden aan de RepreRepre.
femaJlten
fell[anten van zijne Hoogheid, en verdere Bewindhebberen
Hewindhebberen
van de WeslindiCche
WeslÎndifche Compagnie
Comp.ngnie ter Prefidi~le Kamer A:r.fiel.
dam, om, na ingenomen te hehben, de Confideratien van
de Respeélive Kamers, aan Uw H. M. te laaten toekoomen
derze;ver
advies j als mede ter obedientie van Uw
derzeiver berigt en advies;
H. M. nadere ReCoJutie
Refolmie en aanCchrijving in dato 30 Septem.
J750. hebben de gemelde RepreCentancen
RepreCentamen van zijne Doorber 1750.
lugtige Uoogheit, en verdere J3ewir.dhebberen de eere, na
communicatie met de respeélive
respf.'élive Kamers, en met toeflemllling
toeflemOling
van alle dezelve uiIgenomen die van Zeeland, aan Uw lIoog
IIoog
Mog. voortedragen.
" Dat zij RepreCentan:en en verdere Bewindhebberen , met
verwondering gezien hebben, boe de gedachte Hoofdpartici.
Hoofdparrici.
panten
Repan ten tcr
ter Kamer Zeeland, openlijk poCee<en,
poCee--en, dat bij de Re.
ful utie, in de vergaderJng
vergadering van Tü:nen,
Ti.!nen, op den 111I Augustus,
mede jongstleden genomen, zoude
zoud'! wezen geconcllldeerd,
geconcludeerd, de
"nnrt
van lfefjueb()
nlle Ingezetenen
vaart op de
dl! Ril'ieren Vlin
Ife'luebo voor alle
"~tm dezen
deun flalll optn
op~n Ie
Ie zelten.
zeilen.
van
" Want gelijk de Reprefellt31lten
RepreCelltallten en verdere Bewindhebhe.
ren gr~legenheit zullen ommoeteu,
onrmoeteu, om :lan
aan Uw. H. 1\1.
M. te
toonen,
wonen, dat'
uat' bereeds voor meer dan zestig Jaaren de Rivie.
Rivie·
/fe'luebo en BOllrona
BOIl/'ona zijn opm(!e(leld
opw(!efleld geweest
geweest,t zo kan
ren Ijeljuebo
aan Uw H. M. uit het Extraél van d,e Norul.en
Notul,en der gemelde
gemeld~
vergadering, ten
teil deezen
dee~en geannexee,rd,
geannexee.rd, (*) [erflond
rerfland en direcdirec·
tdijk
optnflelling
tt:lijk blij:"en,
blijken, dat bij dezelve van geen opmfl
elling der vaart
op I{;fjlle/;o,
I/'t'llieilo, dewelke tegenwoordig
tegtnll'oordig zoude geCchieden,
geCchiedell, word
particuliere Nagewaagd, maar dat alleenlijk is beflooten,
benQoten, de pa~ticuliere
vi.

{{*)
.) Wij zullm, even als bij hel
v()or;ge, om temelde
rt!·
hu vQorige,
temeldt re·
SI1JHen, .,Is
Jienen/le, agtenngt.
IIgttrwege.
tien, deze SI-uHen,
II/S Bijla6gm
Bij/allgm tiitntntlt,
Iflalen.
laaien.
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v'gamen tot
[Ot de Trafiek en Navigatie op dezelve te animurm
v;g~nten
animtertn
cllcouragurtn.
en Ie cncotlrnguren.
toe!l:and dezer zaake, kortelijk
korrelijk voor
" En omme dan den toelland
RepreCentanten en verdere
Uw ii.
H. M. openteleggen , zullen dt: Reprefentanten
Hewindhebb.:ren
te deplooiee.
deplooieeHewindhebb~ren de vrijheid
\'rijheid neem en omme eerst Ie
zij als nog vermeen
vermeenen
ren de redenen op welke zIj
en tot ae bovenallimeering bevoegt geweest te zijn,
zjjn, en vervolgends
gemelde alliDleering
voorfl.lagen te doen, als zij vemouwen
venrouweu
om tot dit werk zodanige voorflolagen
'befli.Cendete wezen.
alzins 'beflbfendete
eerlle betreft, zo funde6l'en
fundeacen de Reprefentanren
RepreCenranren
" Wat het eerfte
en verdere newindhebberen,
llewindhebberen. zig voorna:nelijk op den klaaren
Letter van het Oétrooij, door Uw. H. M.
M, den 20
IlO September
1674, aan deze Compagnie verleend, en op de Refulutie
ReC01utie ill
hl
de Compagnie zelve ter vergadering van Tienen den
deu 17 000.
Oéto6~5 g.:!nomen.
ber J 635
" Dij
Bij het Oétrooij werd, nevens meer andere plaatfen
plaatCeo ook
Colollie
de Colon
ie van Ifequebo nominatim gefield onder de gemeene
zond~r uac,
dat, daar van
bezittingen \'an de Generale Compagnie. zonder
eenig particulier recht of Privative Vrijheid, voor de Ingeze.
(.,)
tenen van Zeeland is gewaagd. (~)
" Dij
mj gedachte
"erbis goed
geJachte Refolutie is insgelijks expresfis "ubis
verflaan , de R;'IIiere
R;v;ere vnn
van licquibo
Iiequibo en BOl/ron/:
gevonden en verllaan
Bourollil
m;dr deun
Jeun o'etltcjJ,IIen,
o,efl/~Jlt"en, "001·
,'oor n/Ic
a//c rn
ffl een ieder.
üder, die de;duo
mMs
woorl ZII/
zlIl willen voren
yaren etI
ef) hO/ldelen
erz. En ingevolge van
konde/en e7'Z,
'Waart
n~et geme~n
geme.:n confent
conCent alzo beraamde fchikking
deze en ll~et
feh ikking is, bij
Reiolutie. nilderen
naderen aandran5
aandranfl gemaakt. tot
de gequerelleerde Refolutie.
tot
bevordering van het geene federd zo veele Jaaren eenparig was
geoordeeLi , ten nutte van de Compagnie te Ihe;,
geoordeel:i,
Ure;, ken.
RepreCentanten en verdere Bewindhebbers zijn niet
,. De Reprefencanten
welke Conventie op den 11
I [ April in het Jaar 16io
r6io
onbewust w.::lke
tusCchen de Heeren Gecommitteerde
Gecommirreerde Raden van ZeelantI.,
ZultZnd. elI
en
tusfchen
tlie vIn
van de W. I. C.
ter Ka:ner aldaar is aangega:m
anngega:rn geworder..
geworder:.
tfie
C, tef
en aan welk beding de Heeren St.laten
St.taten van Zeelt1l1d
Zultmd bij Ref,,·
RtClJjulij in het Jaar I67
lutie van den 28 dato Julij
167 0 ,• hun
hnn Confent
ConCent tot
de

(") Zie Groot Plllcl1nthoelt,
Dul, fol. 1333, !rol.
Irol.
(*)
Plllcllllthoelr, !IJ
III Deel,

2.
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de ter dier tijd verzogte Pro!ongati~ vail het Ocloij, vOJrmaali
dtz..:r LanJ~n verleend, hebben
ht:bben gelieaan die van de W. I. C. dt:z..:r
accrvichelOren.
ven te accr0icheêren.
zaak en , wanneer
" Maar men brouilleert het Sijllema der zaallen,
tonventie en deszelfs gevolgen api'licabel g~tI1aakt
g~maakt wordeze Conventie
den op de Compagnie, èft\\ t:ike [egc!1l1'oordi~
tegc!1l1'oordi~ fut,fi!h:'\:rt, en
op het even gcmel~e
het l·ar
J:ar 16ï4, 1131J
lIàu dezelve
gemel~e Oétroij in h..:t
t1oofdtoegellaan;; integended
integendeel bt::Roorde
btRoorde het b;j vooruoemd.:
toegellaan
vooTlloemd..: tJootä.
part,cip.inten
dat zodallige Pro·
Propart.cip.inten buittn
buÎttn Contdlatie te wtzen,
wc:zen, dal
longatie van Oétroij als in het Jaar 1670 was verzogc,
verzogt, en
waanoe dt:
dl;! Heeren Staaten
Scaaten van Zeelar.d, hadden beOoQ[cn
beOomen geen
Cl.lnfent
te
dragen
dan
onder
de
geHeIde
Conditien
, not[
CunCent tC
nolt in de
dat na eene deliberatie vau
van lIog
waereld is gekomen, maar dar
uo~ 4
cu,fChentijd verfcheiden
COllcinuacien voor
verCcheiden Colltinuatien
Jaaren, in welken tu,fchentijd
korte terUJijnen
verkend, eindelijk Uw Hoog Mog. ook
korre
termijnen zijn verl..:end,
met toe!lemming
goed.toellemming van de
Je Ikeren
Hceren Staaten van Zuland is goedgevonden het
bet oude Oétroi verder tJlet
nIet tt:
tt: contillueeren.
contiuueeren. maar
de W. I.
voorfz. ConvenCon venl. C , met een Kamer van welke in de voorCz.
lÎe
gehandeld. g.eheel
g;eheel te
IC dls[o!\'eeren
dlsfol\'eeren en te vemietigen., zo
tie is gehandeld,
als Uw Hoog Mog. in het meer
lUeer gedachte nieuw Oétroij wel
expresfelijk
ver !laan , dat deeze Ilieuwe
nieuwe
expresfdijk gedeclareerd nier te verflaan
WeH-IndiCche
WeH-Indifche Compagnie,
Compagnie. met de oude eenige gemeenfchap
zoude hebben; en het
her heeft aan de Reprerentanten
RepreCemalllen en verdere
Hewindhebberen geen gering genoegen gegeevell,
gegeeveol, te zien, dat
lIewindhebberen
v~n ZetJand,
Zetltlnd, zo.>
die van
ze.> wel als de andere Kameren in vroeger
gevolgd, en op de ernltig·
ern!tigtijden dezelven PrincipieR hebben gevolgd.
fie wijze helpen voorfiaan,
dac door de erectie van deze tevoorflaan , dat
gen
Compagnit.: en het vernietigen
geu woordige Compagnie
vt:rnietigen van de oude, de
Concesfien
hij de gerlisfolvurde
gerlisfolveerde C(/mp.
CQmp. voor/ljds
voortijds loegl'flaan
lorgel/aan
Concesfiell bij
vervulltn. Gelijk aan Uw H. M. zal blijken uit de
zijn vervul/tn.
ReColu:ie van de Vergadering van Tienen,
Apri~
RcColu:ie
Tienen. van dt!n
den 10 April
in het Jaar 1616.
Hct is waar, dat min
" Het
men nu onlangs, bet gewigt iezer
beeft wille inblen·
aanmerkinge apprehendeerende, daartegen heeft
gen, dat de vernietiging van de oude
onde W. I. C. niet
gen.
nier zoude
kunnen pr~judiceeren,
pr!\!judiceeren. aan de vrijheden van de particuliere
Provinti~ Zeellmd, die geen Leden zjjnde
zijnde
Ingezetenen der Provinrie
'Van de Compagnie bij hit
her naan of vaJlen
vallen van dezelve geen
verver·
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verandering in hunne prrerogativel1
konnen onderonder.
prrerogativell zouden
zoudçn kannen
gaan.
" Doch ook dit argument nader wezende overwogen, zal
zelve zijn eigen zwak openbaren; want waarin berustede het
regt van de lllg<::zetenen
Ingezetenen van Zeeland? Niet in Privilegien,
of eenige vergulluinge
vergulJuinge van geliiken
gelijken aart , dewelke of onwe~
derroepelijk , of onveranderlijk zouden WCZlln,
derroepelijk,
wezen, zeifs niet in
de Concesfie van een Domain of Reg:aal
Regaal goed.
goed, door de Hee.
ren Staaten van Zeeland, aan hunne Ingezetenen afgefiaan,
maar enkel in de Convel2tie.
Conventie, tusfchen Heeren Gecommitteerde
ContraaalJten, niet die
Raden van opgemelde Provintie als Contraél:anten,
van de W. I. Compagnie ter Kamer aldaar, zo als dezdve ter
dier tijd was fubfisteerenàe,
fubfis[eerenàe. ge ccordee d
cl en gefloten,
gelloten, en in de
Condicien,
Gecommirteerde RaConditien, door wel gemelde Heeren Gecommitteerde
den, daarb j voor de Ingezetenen van Zeeland bedongen; dit
konde nu volgends
volgend. de Hedendaagfche Regten aan de Zeel/wZeeJl~v
fi:he
ji:he Ingezcetenen
Ingezeetenen wel eene bevoegdheid geeven,
geeven. maar het
regt daar door verkreegen, opereerde niet verder, dan ten
lasten van de gemelde Kamer, en deze Kamer te gelijk met
de gl/heele
g~heele oude Compagnie, haar wezen en befiaan hebbende verlooren, zonder dat de nit!uwe
ni~uwe Compagnie in eenige
lasten of verbintenisf<.
verbintenisf< n van de oude heeft mogen fuccederen,
fuccederen.
of met dezt!lve
dez~lve eenige gemeenfchap hebben,
hebben. is ool{
ooI{ de voorfz.
galltsch te
re niet gegaan,
gegaan. lOlt
t:lt alle recht of aan"
aanovereenkomst gantsch
fpraak, tot de 1'riien
vriien Vaart
raart en Handel, VOO7"
voor de Ingezetenen
'Van
daarbIj gejlipttleerd,
gejlipll!eerd, is geworden zonder Ef·
Efvan Zeeland, daarbij
feél:j aange,den
aange.den noch de Contraétant, ten wiens lasten,
las [en , de
feét;
fijpulatie was gemaakt, noch eenig fuccesfeur van dezelve
word gevonden, geen retour, geen verlating, geen confiscatie
van eenige
Refpeél:ive Provinticn
eellige Effcéten
Effeéten ten behoeve van de Refpeé1:ive
Provintien
in het particulier heefl
beefE plaats gehad, maar alles wat de oude
Compagnie eertijds was bezittende is geramasfeerd, en door
Uw H. M., onder wier oppergezag, de gantfche
gant[che Compagnie
behoort, gefidd
gefield in de posfesfie van de nieuwe Compagnie.
Compagnie,
bezwaar, of gevolg als
aJs het geene Uw Hoog Mog.
zonder ander bezwaar.
tot foulaas van de ParticipauteJl
tot
Panicipautel1 en Depoficanten
Depofi(anten hebbeli
hebbcII gelieven te ordollllceren.
ordolll1ceren.
" Ad O,u/um confieert
confieerc van dit alIes
alles wederom uit de Letter
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[er van het nieuwe Oétrooi, dewijl daarbij als hier voren reeds
rer
is a:mgemerkt, onder anderen ook de Colonien
ColQl1ien van lfequebo
Ifequebo en
Bourona zijn
gel1:eld als gemeene bezittingen van deze opge.
opgeBourontJ
zjîn gefield
pOS·
rechte Nieuwe Compag'l1ie,
Compagnie, niet gedistingueerd van de andere pos·
fesûèn
tlipulade van
fesû.::n of tot eenig bepaald einde, veel min mer ftipulatie
een privalivr.
privaLivr. vrijheid voor de Ingezetenen van Zeeland,
Zeelond. of
Provil1tie alleen, ouverture van haare
dat de Kamer van die Provintie
gemeide Colonie, zouden geven, maar
rekening, en rakende de gemelde
eenviludig en generaal.
eenvDudig
gunl1:ige bewaaring der vorige rech" En dat ook onder de gunfiige
ten van de Ingezetenen dezer Landen, en fpeciaalijk
fpeciaaliîk van de
participanten en Depofhmen
Depofbnten van de voorgaande Compagnie.
Participamen
door Uw Hoog Mog. bij het meergemelde nieuw Oétroi geordonneerd, met is b.::greepen
bègreepèn eenige bijzoqdere vrijheid voor de
uitfluiting van
Ingezetenen van de Provintie van Zeeland, met uidluitiug
anderen, blijkt
ten klaarficn
klaarl1:cn daar uit, dat Uw Hoog Mog. hebbl1jkt teil
bende laaten opregten eene nieuwe generale Wes/mrilfehe
Westmdifche Compagnie, zoodanig van de oude afgezonderd, als hier voren gepagnie.
noteerd wierd, en dezel
ve nieuwe Compagnie, voorziende
dezelve
met behoorlijK Oétrooi, Privilegien en Exempren, expresfulijk
expresfelijk
geÜatueerd, aat
rou niemand van de Ingezetenen dezer
hebben geftatueerd,
anderi dan Ilit
Landen, anders
uit den naam van even gedachte Compagnie, zal mogen varen of negotieeren, onder anderen fpecialijk
op de piaatfen van lfequebrt
lfequebl) en Boumerona.
Boume,rona •
" Tot dit uitdrukkelijk en Univerfeel verbod, het welke
..
geene uitzondering vooriemant mede brengt, of kan gedogen,
door de Heeren
Breren Staaten
Sta:lten van Zeeland bij hunne toel1:emmlnge
toe(\:emmlnge in
het g\!zegde
g..:zegde Ottrooi,
legt. nader confeRt
Oétrooi, zo als het zelve legt,
zijnde gedragen geworden, had men niet kunnen verwagten,
Provintie
dat de Ingezetenen van de gemelde Pro
vin tie thans tegen de
overgifte en folemneele toe(l:emming
toe (temming van hunne Souverain zoude
mogen prretendeeren een voorregt • het welk aan hun niet toewaarvan zij niet zulIen
zullen kunnen toonen in eenige wettige
komt, en waárvan
zijn, min nog dat lie
ue Ed. Mog. Heeren
posfesfie te zijn.
privative posfesûe
St~atel1 van Zeeland zelve zoodanigen uitflag zouden Willen
WIllen
St~atell
begulJfiigen.
begulJlligen.
",. Boven deze nu
I1U gevindiceerde dispoûtie
rlispoûtie van het Oétrooi
Rcprefçnt~l1'lten en verdere I3ewindbebberen
zelve. hebben de Rcprefcntaaten
zelve,
Dewilldhebberen
zicJ:J.
zicà
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zich nader gellerkt
ge!terkt gevonden,
gevonden. door ck
dl: maximes in de Com.
pagnie en de bc!1iering
particulier.
be!tiering van dezelve ten opzichte particulierlijk van lfequebo
Ifeqtt~bo en Boumerona bij continuarie geobferveerd.
" Want in de eerile
eerlle plaats zal aan Uw Huog Mog. kunnen
worden getoond dat immediatelijk, na het nieuw verkregen
Oétrooi,
Octrooi, de Kamer van Zeelal1d, verre van Rio Ifequebo bij
cOl1tinuatie
cOrJtinuatie als eene aan hun bijzonderlijk afgeilane
afgellane Colonie
privative en
eu [uo
fuo jure te behandelen, in tegendeel door de
Vergadering van Tienen, bij Refolutie in dato l8
)8 ]anuarij
Januarij
geworden, om met de bezorgin.
1675. fpeciaal is gemagdgd geworden.
ge van dezelve gedurende dat loopende jaar VOOrt te gaan,
en zulks lllet
met duidelijke tegenfielling vaJ
vaa die gedemandeerde
bezorginge aan de behandeling door de gezegde Kamer, ten
tijde der voorgaande Compagnie daar over gevoerd, en met
voorwaarde dat dezelve Kamer gehouden zoude zijn ter naasnaas·
ter Vergadering de andere refpeétive
aangaanlie
refpective Leden, dien aangaande
volkomen Ecc!tJircisfement
vervolgIns getli~'
'Volkomen
EccllJircisfement te geeven, omme vervolgms
gedi~'
poneerd te
Ie worden als naar behooren.
heeft in het fuccederende
" Op dezen voet voortgaande heen
Cuecederende jaar
1676. het vijfde point van de deliberatielI,
deliberatien, waar op da
d~ res.
respcétive Kameren zijn befchreven geworden, fpecialijk getenpective
deerd, omme een' vasten en permanenten voet te beramen.
beramen,
wegens het behandelen van Ifequebo, ten einde zulks voortaan
kome te gefchieden uit den naam en van 'Wegens
wegens de Generale
Compngnie, mitsgaders voor rekening van deulve,
dezelve, invoegen
bitmen
ten respefte
re/petJe van de andere Plaatfen
Plaatjen en Comptoiren óhmen
ha
hN DistriCt
DistriEt van den Ottrooie
Oé'lrooie gelegen, reeds is gefchied.
" En over dit point bij order gedelibereerd wezende is den
a. April 1676. beamen
beGoten een Guarnizoen te houden op !fequeIfequeKamer, welke de 'lIorJr}z.
vOrJrjz.
ho
bo en het zelve te recruteren door die K~mer,
tourbe'Urt in tie
de Equipagie bij deze VergaRivieren IQ!
tot een tourhfiurt
dering zal worden toegevoegd. VoortS is gedurende dezelve
Vergadering, op den JO. van de gezegde Maand April, door
de Gedeputeerden van de Kamer Zeeland,
Zeeland. ingevolge het gere.
gerefolveerde op de hier voren gemelde 18 Januarii
Januarij 1675., omilanomllanGig {apport
prin.
.lig
(apport gedaan, waar inne
illne de Handel op ljêquebo
lfequebo ten principaaHle was beitaande,
be !taande , als mede wat retouren,
retouren J mitsgaders hoe.
danige ordres en methode de Heeren huune
hUllue Principalen omom·
trent
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[rent
trent het behandelen van dien hadden geob[erveerd,
geobferveerd J en is ver·
volgen" gereColveerd dat die plaats voortaan zoude worden bevolgens
varen en behandeld, "al/ardtjk
"allendijk uit den
dUl naam
nClam en van wewe·
"gcm de Generille
"gem
Gener/Ile Compagnie door'Modanige
door 'Modanige Kamer, die
" dezelve in het rtguleeren
r'guleer!!" der tourbeurten zul/en
zullen werden
w6rden
aan de respeêtive Le" geaJjignurtl,
geaJjigneertl, en wordende wijders oCln
"den ten. hoogfle gerecommondeerd
gerecommCllldeerd hunnc
hunne jèrieu[e
jèrieufe gedach.
" Jen
fen te laten goan
gaan op middtlen om de Negotie op de voorn.
Pillatfe van
" Plllat[e
vtm tijd tot tijd meer en meer te doen toenemen
" en accres[eeren;"
accresfeeren ;" en bij ordre nog eenige rapporten op dit
fubjeét uitgebragt wezellde,
wezende, is bij nadere Refolutie bij de Vergadering van Tienen in dato 15
i5 Maij 1677. de Kamer van Zeeland, uit naam en van wegens de Generale Compagnie,
Compagnie. we.
wederom fpecialijk gemagtigd tot de verzorgÏ:Jg
verzorgi:Jg van het benoobenoo.
digde voor het Fort aan Rio Ifequebo, en daar tegens de Kamer Amfteldam
Am!1:eldam gelast tot het doen der voorzieninge van de
Curaçaofche Eilanden, doch beidt!
Curaçao[che
beidi niet in diervoegen dat de
pri.
gedachte plaatfen zouden zijn geconfidereerd als derzelver prieigendommen, bij elk voor .:te Ingezetenen hunner resvative eigendommen.
peétive Provinnen in 't bijzonder te verzorgen en genoten
gefloten te
houden,
vaD Zeeland zelve ten opzichte van het
houden. 't gene die van
Eiland Curaçao nooit zouden toefiaan. maar bij wegen van
ollderfchikking
onderfchikking en als bijzoudere departementen van waarnee'
geming,
ming. voor en in den name van de gemene Compagnie: ge·
lijk dan; in conformité vltn
van deze laastgemelde Refolutie, fue.
fuecesfiveIijk,
cesfivelijk., zoo wel door de Kamer Zeeland ten reguarde van
l[equebt1,
Ifequeb~, als door de Kamer van Amfteldam
Amfieldam ten opzichte
van Curaçao.
Curaçao, aan de e;efamentlijke
~efamentlijke Compagnie is gedaan raprap_
port, van
Vlm hunne verrichtingen, en daar na de qualificatie op
nieuw verleend, of wet
wel verzocht met de gedemalldeerde
gedemandeerde bezorging VOOlt
VOOlt te gaan.
" En het fuppediteert een klaer merkteken van den iever dewelke tbans
ten u is voerende, openlijk te ontkennen
thani deze [us
fustenu
dat de Equipagien van de Kamer Zeeland naar lfequebo
Ifequebo in
Slaafs of Jachts.tourbeurten
Jachts-tourbeurten zouden zijn gerekend,
gerekend. daar het
gevallen. waar in
bij zondere gevallen,
contrarie van dien, buiten de bijzondere
ook genotuleerd is dat het vergunde in geen confequentie
cOllfequelltie
zoude worden getroklken,
getrokl,en, met exprelfe woorden word gevonvon·
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vonden bij
bij de Re[olutien
Reeoluden van de Vergadering van Tienen. in
datis 16 September 1698. 13 November 1102.
daris
I70!1. 20 April
1706. !2S
25 Oétober 1716. II
11 junij 1725'
17!2S. 13 Oétober 1730.
en andere meer.
" Wanneer ook de Kamer Zeeland nalatig was om de verfchuldigde Elucidatien en Rekeninben te geven, is dezelve
Refoluticn daar toe
bij iterative Refolutien
we ferieufelijk geperfuadeerd, en
gezien zijnde dat de Commandeur van Ifl:quebo
Ifequebo alle zijne
zjjne
Brieven aan de I{amer
Kamer Zeeland addresfeerde, is den 112
u Oe.
Oc.
tober 1716. befloten denzelven te ordonneeren, dat hij bij
alle occafien aan de Yergadering
f7e"gadering van Tienen bericht zoud~
zoud(!'
geven van den toetland
weiland der zaken en het
h~t Intrest van de Compagnie in die Colonie.
" En om dit Artikel te fluiten, den 13 April 1743. is gere.
foiveerd dat het Schip de Jonge Daniel , gediend hebbende
folveerd
tot
Jan Ifequebo , door de Kamer
tot afhaling der Retouren lan
Zeeland niet weder zonde worden gt:ëquipeerd,
g~ëqujpeerd, zonder nana.
der qualificatie door alle de Kameren.
Kameren •
.", Men onderneemt tbans
thans wel deze en diergelijke Refolutien nu van acbteren
achteren te decrieerell
decrieere~ als overilemmingen en aan
die van Zeeland opgedrongene Dispofitien, maar met hoe weinig recht zulks gefchied,
gefcbied, daar toe zal uiet anders beboeven
behoeven
l!l Maij 1680.
1630. door de
bijgebragt te worden, als dat op den 12
Kamer Zeeland wezende afgezonden de Poinéten van befcbrij_
befchrij_
ving der Vergadering van Tienen, bij het tweede lid van 't
7 poinét door opgemelde Kamer zelve, reeds in confideratie
dienflig zouce wezen de Rivieren van
is gegeven, of niet dienfiig
vall
{[eqnebo
lfequcbo hier te Lande voor all,
alte particuliere Planters opm
open
te
Ie /lellen.
flellen, qmme
~t11me alzoo
aJzoo de exçesjive
excesjive kosten aldaar val/mde
vnlJmde
eenigermaten te lub/everen.
/ubleveren.
eerCle ouverture tot
tot
" Hier zien Uw Hoog Mog. hoe de eerfie
openClellen van de Vaan en Handel op lfequebo
lIet opeofiellen
Ifequebo direételijk
van die van Zeeland iil
ii afgekomen.
" En, noch bij de opgemelde dadelijke openftellinge
opellfiellinge van de
gemelde Rivier en Colonie op den 17 Oétober
Oél:ober 16~5. noch
vervolgens bij de verdere deliberatien gedurende het zelve jaar
over het
bet eige onderwerp ,ehouden
gehouden.• word eenig
eeni, disaccoord
dia8ccoord
XIII 1)
J) El
Eli: L.
Ee
van
VAn
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van de Provintic Zeeland bij die van de Compagnie beo
fpeuru,
fpeurû.
Alleen hebben de Gecommitteerden
" AIIeen
GecolJ1.mitteerden van de Kamer Zee.
land op den sApril
5 April 1636. in de Vergadering van Tienen
gerapporteerd, dat de Heeren van Middelburg en andere SteStee
gerapporteerd.
den, alb
ab Geillteresfeerden,
den.
Geinteresfeerden. zoo gezegd werd, in de voorfz.
ter direélie
direél:ie van dezelve hadden ge·
Rivieren. die voor deze tef
eerllen hadden geoppofeerd tegens het verftaan, zich in den eer!len
trek van den Commandeur op Bouronn
Bourona door de GedeputeerBewindhebberen benoemd, doch naderhand verklaard dellden.
de 13ewindhebberen
zelven
}'an de Geoctrooiee,'de
Geoc!rooiee1'de
ze/ven wel te willen laten ter direBle
direlUe van
West.lndifclu Compagnie, onder zeIl
ere gep:oneerde
gep70neerde voorWest.Indifehe
zekere
Refolmie is genomen.
waarden waar over echter geen Refolutie
Mag. bevinden, hoe we.
,. Vervolgens zullen Uw Hoog Mog.
Poinélen, waar op
derom de Kamer Zeeland zelve, onder de Poinél:en.
de Vergadering van Tienen tegens
regens den 9 Maij 1689. te Mid.
delblll'g is befchreven,
(er neder fielt: "De RefpeêJive
Re/peBlve Kadelburg
befchreven. ter
WOf'den ,'erzocht hare Gecommitteerdtn
Gecomms'tteerdm te authlJri.
authlJr;.
" meren 'Worden
overleggw en concluderen.
concluderen, of men de Colon
Colonie
" [eren omme
IJttJme te overleggen
ie
lfèqueho en Bourona 3al
flntlhouden of afzetfen
afzetten;; bij
" van lfequeho
Sal l1anh01~den
hij
"•• aanhouditig
aanhouding,• hoe men die naar hehooren
behooren r.ccesfivelljlt
[uccesfiveltjk Vlln
'Van
noodtge Slaven
Slflven en verdtre
verdere behotften
bezorgen; en bij
" nood'ge
hehoeften zal hezorgen;
hij
,_ afzettit!ge,
voordeeafzettinge, op wat Conditien men die ten musten
metsten voordee.
",. Ie voor
,'oor Je
de Compagnie zoude ,'erltoopen.
,'er!toopen.
" En het Extraét
ExtraB: uit de Rerolutien
Refolmien van de gemelde Verga.
dering in dato 19 Maij 1689. zal toonen.
toonen, dat het gedachte
poinB:
grbragt wezende.
wezende, en na
poinét van deliberatie op het tapijt gebragt
overweginge verftaan
verfiaan dat voor het Intrest van de Compagnie
veel avanrageufer
avantageufer zoude zijn, de voorfz. Colonien van Ifequedoen, op onJer de con
!:ondi.
bo en Bourona aan anderen over te doen.
di..
geprojeéleerd, Art. 10 "Zon.
zon.
tien, voor de gezegde overgave geprojeél:eerd,
" Dat de handel op en aan die
der eenige referve is gefield; "Dat
dÏ'e
" Colonirn niet zoude mogen gefchieden, als direét
direB: uit en na
" deze Landen.
Landen, en ')1oor
voor ie
Sltlat in.
tie Ingezetenen van dezen 8taat
paan. Dit waren ter dier tijd de
distinBeiijk vrij en open /laan.
" distinêJelijk
Westgevoelens ook van de Zeeuwfche Geintresfeerden in de West"
IndiCche Compagnie
Compagnie.•
Indifche
..
" En dat het verloop van de eerst daar op vol~ende 50 ja-

ren
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ren gcene andere fentimenten htel't doen geboren worden,
blijkt zoo uit de vredige beaiering,
belliering, dewelke de gemeene Com.
pagnie mede over Ifequeho en BourontJ,
Bourrma, ingevolge van het
meergemelde nieuwe Oétrooi en voorgenoemde fchikkingen.
fchikkingen,
h~efc
h~eft gevoerd, en uit de continuatie van het gezegde Oétrooi
op den 30 November 1700. wederom met toellemming
toefl:emming van de
Provlmie van Zeeland verleend, als uit de deliberatien en beo
Provintie
fluiten vervat
virvat in de refpeél:ive
refpeaive Refolmien,
Refolutien, dewelke op den
2
5 April 172r.
24
Oétober
17
7.
en den 3 Oétober
172 T.
Oaober
Oétobef 1130. in
de Vergadering van Tienen zijn genomen •
.. Want in de eerfle der gemelde Refolutien word bij de ge.
gefamentlijke Compagnie goed gevonden en verflaan
verfiaan dat aan een
i(ge!if~
Îege!ijft

zoude zijn gepermitteerd om in de C%r
tie van
C%nie
yan I[eIfequehl}
quebl) landwaart
/andwnart te mogen ingaan.
ingaan, en, ten zijne particuliere !efJsten,
ontliekTren.
kQsten, Mijnen en lVIinel"a/en
1I1fnet"alen te ontHekKen.
,. Bij de volgende van dato 24 Oétober
Oaober 1727. is op een
rapport van Commisfarisfen gearrefieerd, dat het popu/erm
van
eentg/! men.
yan de C%nie
C%n ie van Ifequeb()
Ifequebo en het animeren van eentge
menfchen J om zich aldaar ter neder te 'Ut/en.
zetten. van
[dun.
l'tm veel nut en
voordeel
yoordeel voor de C()mpagnie
Compagnie,, en particulier/ijk Vo()/"
Voor de ge.
melde C()/anie
C%nie zoude zijn. En vervolgens word niet de Ka.
KaAmfleldam geauthorifeel'd
ze.
mer Zeeland maar de Kamer Amlleldam
geauthorifeerd om zeker Plan, aldaar breeder gemeld. na te gaan en in ordre te
brengen.
voorGelijk dan ook bij de l.aatst gedachte Refolutie het voor.
noemde Plan nevens eenlge
eentge Confideratien
Confideraden door de Kamer Amfteldam is geëxhibeerd, en vervolgens befloten:
1l:eldam
befluten: daar van ten
relPef'te
refpeé1e van
yan de ClJlonie
C~/onie vlln
vlm I[equebo
Ifequebo zodanig gebruik te Wa.
ma.
ien
jen als men hij
bij de eerfle voorkomende gelegenheit mtt onder.
onder_
ja. bij de notulen
ling overleg
over/eg zoutJe
zoude bevinden
hevinden te hehooren; ja,
notUlen
I7U. vind men Bewindhebberen van de Ge.
van den 7 April 1712.
nerale Compagnie met ronde woorden genoemd, Eigenaars
van die Colonie.
C%n ie•
".. En op deze tot- hier toe geavanceerde gronden vertrou.
vertroudDor
wên de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen dat nu door
zich zelve niet alleen zal wezen vervallen
vervallell alles, w:u
wat uit de
meer gedagte Conventie en opgevolgde Refolutie, Approba_
Approba.
tie en Aj;reatie geëlideerd kan worden, 7;onder dat eene fpeci.
Ee l
Ee~

nque
fi~e
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fique refutatie noodig is; maar dat boven dien mede zal zijn
gedecideerd, of van de deliberatien, g'!vallen
g~vallen op een bloot
en
courage ment tot zaken, dewelke zoo icerativie
iterativie malen zijn
encouragemem
vastgelleld
vastgefield en verhandeld, een bijzonder poina
poinél: van befchrijbefchrij.
ving gemaakt h~d
b~d moeten wordelJ.
wordelI.
" Alle ordres van deliberatien in een gefchikte vergadering
diét~ren het contrarie.
diél:èrcn
" Dat ook over!1:emming
over!l:emming in zaken, daar niet expresfelijk
eenparigheit van opinien vereischt word, plaats heeft, is me·
de conform aan de maximes, dewelke zelfs in de hoogtle
hooglle Col..
Iegien geobferveerd worden.
(laving
" En het zoude mitsdien, al kon Diets meerder tot !laving
van de genomene Refolutie worden bijgcbragt,
biJgebragt , buiten tegenfpraak
fprank mONen
moeten wezen, dat de ReprefelltantCn
ReprefeIHanten en verdere Le.
Ledew~lke daar in geconcurreerd hebben, tot het nemen
den, dewelke
van dezelve Refolutie alleszins bevoegd zijn geweest, en dat
de Hoofd. participanten ter Kamer van Zeeland zich niet met
de vereischte olllzichtigheit
omzichtigheit tot de beCchuldiginge
befcbuldiginge van (ub
{uh en
obreptif, van geprremediteerde desfeinen
desCeinen en meerder diergelijke kleenigheden , hebben uitgelaten.
,~ Geen Imperium over gelijke word gealE
geniE éteerd
ech-él:eerd,, geene R
Rechten~ dewelke aan die van Zeeland deugdelijk. zouden hehoo.
behoo.
ren, wil men invaderen, maar het eenige oogmerk van de beo
beklaagde ReColutie
Refolutie is, de geringe vermogens van deze CompagCgmpagnie door eelle
Die
eene lastige Colollie, zonder geproportioneerd voordeel, niet te laten confumeren.
con[umeren.
" En, voor zoo verre de Hoofdparticipanten ter Kamer
Zeeland ook het fubjea.
fubjeél:. van [de voorfz. Refolutie willen aanaan.
tasten en bij Uw Hoog Mog.
Mag. pogen te introduceeren het onon.
derzoek, of in de Colonie lfequebo ooit zoude zijn geweest
gebrek van Schepen,
Schepen. zoo beeft men niet alleen bij de gedach_
te Ref..lutie zelve zich direaelijk
direételijk gedragen tot de Brieven van
de meerrnaaien genoemde Colonie ingekomen, en het gene
d3ar uit moest worden geremarqueerd, maar de Vaart op die
daar
Colonie dadelijk open en vrij wezen
de , kan de ingevoerde ob.
wezende.
)ettie,
}eél:ie, enkel buterende om de zaak tot longeur te brengen,
geen onderwerp van verdere overweginge uitleveren, dewijl
in allen gevallon he~ meerder trafiqueren en navigeren van rle
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IngczctcllIm
Op~llt: Volkplamillge
Ingezecemm vall dtn Staal op eene Op':llt!
Volkplantinge ten gege·
llrekkt!nde •
menen nutte is itrekkende
.. Niet minder verzekeren zich de Reprefentanten en verdere
Bewindhebberen , dat uit de nu bijgebragte reflexien
refl~xien bereids
ten genoegen van Uw Huog
Hoog Mag.
Mog. z.j
z..! Zi,ll
Zi.ill g.;bleken,
g~bleken, wat 'er
Posf2sfie, dewelke de HoofJpanicipanten
Hoofdparticipamen van de
is van de Posf2sÎle,
Kamer Zeeland nu 1ederd
ièderd 80 jaren herwaart aan de Ingezetenen
Provincie in het bijzonder willen eig<::nen.
eigenen. en
van de gemelde Provintie
vilieus komt tt: z;jn maar geheel ge·
hoe dezelve lliet
niet alleen viLieus
gededestitueerd van allen grond, zonder dat de Repre[emanten
Repre[catanten
en verdere Bewindhebberen zich zulien
zullen b~hoeven
b.:hoeven op te hou.
houden 'met te onderzoeken of de Ingezetenen van de andere
Provintien, op gelijke wijze als die van Zeeland de meerge.
Provintien.
melde Colonie aétuelijic hebben bevaren
bevaren..
•,.' Dat dezelve mede uit de Provinrill
Provinti{i van Holland met 'er
daad bevaren is, daar toe zijn de exempelen
exempeien ook van deze
Eeuw voorhanden, en de Notulen van de Compagnie hadden
die van Zeeland, zoo het geignoreerd mogte worden, daar
van onderrichting kunnin
kunlltln geven. Zelfs is de Kamer van het
Noorder Kwartier bij Re[olutie van den 31 Augustus 1694.
fpecialijk verzocht.
verzocht, om de Gerequireerde StiJven
StIJven naar
naor Jfeque.
lfeque.
óo
bo te doen 'brengen.
'brengen, en de Retouren van daar nnar
naar her_
her.
waart af te halen. Edoch het Van:n of niet Varen op zich
zei ven behoorende tot de res mertC
merte [aeu/talis.
facultalis, waar omtrent
ieene prre[criptie plaats heeft, kan dit poinét geen voorwerp
van confideratie maken, zoo lange daar bij te gelijk niet word
getoond,
fubfisteert, dewelke
getOond, dat eene dadelijke uitOuitinge
uitiJuitinge [ubÎlsteert,
dewt:lke
ooit gc[ubfisreerd
gc[ubfis[eerd te hebben.
niet getoond zal worden ooh
" En met geen meerder gratie word beroepen tot de eerfie
ontdekking van Guajana en het bevaren van die Landllreelt
Landitreek
federd bet jaar JI ~98.
)98. tot het jaar 167°' toe. Want om U\v
Uw
Hoog Mog. niet op te houden met een hiilorieel
hifiorieel verhaal van
de Equipagien
geEquipagiell zoo wel uit Holland, als van elders op de ge.
J,llelde
welde Kust voor hd
h.! jaar 16H.
1621. gedaan. en waar van de pu.
bliel\e en met den druk gemeen gemaakte Schriften overvloe.
blicl\e
getuigenis geeven, zoo zal bij allen in cOllfes[o
confesfo moeten
dige getuigenii
:lijn,
zijn, dat de meergemelde Colonie niet alleen onder de LimiLimi.
ten van het Oétrooi in het gezegde jaar 16zI"
l6z
voor de eer-
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fiemaal aan de Generale Westindifche
Westindi[che Compagnie verleend,
is begrepen, zonder dat eenige fchaduwe van gedistingueerde
Vrijheit voor die van Zeeland bij het gedachte Oétrooi
Oétroui word
eer!1:e tijden Ifequebo
gevonden, maar dat' boven dien in die eer1le
ook met 'er daad onder de gemeene direétie van de gedachte
Compagnie is geweest en door dezelve even als de andere
bezittingen belHerd.
befiierd.
" Het is waar, dat eenige jaren daar na, deze Colonie is
bt:!vollden van zoo weL
ig voordeel te zijn, dat bij de Genebevonden
wei,jg
I.ale Compagnie reeds te dier tijd gedelibereerd is.
dezeh
rale
is, om dezeJ.
ve te verlaten, en bij die gelegen heit fchijnt de Kamer Zee·
Zeeland, dewelke voor het aanhouden van dezelve
d€zelve was geporteerd, bijzondere attentie voor Ifequebo te hebben genomen,
t:igendom van dezelve Colonie echter,
doch zonder dat de eigendom
lIlen heeft kunnen nagaan, bij de Generale
voor zoo veel men
Compagnie ooit is afgefiaan geworden.
" Men, erkent in Zeeland zelve dat het projeét om deze
Colonie Provinciaal te maken niet is doorgegaan. De drie
Walcherfche Steden hebben wel de direétie over dezelve CoWalcberfche
Co·
lonie op zich willen nemeu,
nemen, en eeoigen
eenigen tijd daar in geconti.
Generanueerd, doch niet zoodanig dat de eigendolh
eigelldollJ van de Genera.
le
Ie Compagnie zoude zijn weggenomen. En of fchoon deze
Steden zich insgelijks
insgelij ks fc;:derd
ft:derd het einde van het jaar 1663. de
verdere verzorging, als te kostelijk, hebben onttrokken, he
Recht van de Compagnie en de palen van het Oél:rooi blijvende fubfisteren, zo twijfelen de Reprefentanten en verdere
16(;7_ wanneer de
:Bewindhebbereu, of men in het jaar 16(;7.
Zeeuwièhe
Zeeuw/ebe Oorlogfchepen Suriname heroverden, en bij welke
gelegenheit
regllarde van deze Co·
gelegen
heit mede een Conventie ten reguarde
Ion ie is gefloolen,
looie
geflooten, Ifequebo met recht heeft kunnen houden
res nul/jus,
nul/lus, en als een verlatene Colon
Colonie,
ie, zijnde
voor een rel
zulks niet over een te brengen of met het Recht der VolkeVolke.
ren in 't gemeen, of met de Confiitutie van dezell Staat en
de Unie tusfcben
tusrchen de Hooge Bondgenooren in 't bijzonder.
of zelfs met de Convemie
Conventie wegens de overgaaf van dezelve
Colonie geflooten.
Raifonnemellten
" Doch tot welk een hoogte men deze Raifonnementetl
ten opzoude Inogen
ruogen o,lVOerCIJ,
O}lVOeren. en in wat /land de zaken (en
zich.
lich-
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Zich te van lfequebo bij
bij de oude Complgllil!
COlllpigni\! m()g~n
mogen ZIJl!
zijl! ge·
wt!est, even als Suriname, de Berbice en Cajeune, dewelke
w(;!est,
alle aan dezelve Kust zijn gelegen, aan andere wettig zjjl1
zijn
ovt!rgelaten geworden, zonder dat de Ingezeter:en
[ngezetel:en van ZeeZt'Covergelaten
privatief recht kunnen
is ook
land daar op eenig prÏ\'utief
kuunen fustineren)
fustineren. i~
van de Oude Compag!lie,
Compag!Jic, in
Ifequebo, na tie vernietig ng vun
Gene.
den boezem en onder de beheering van de !\!ieuwe
!\Iieuwe Gcne.
Compa6nie gekomen en tot heden
h~den toe
we ~e.
g\.!.
rale We'sdndifche CompaI;nie
bleven.•
bleven
" Ja
Ja de Reprefelltanten
Reprcfelltanten en verdere Bewindhebberen kun.
..
!wn
plaatfe, en na rijpe coofideratie
cOl)fideratie van de gan·
gannen in de laatfie plaatfe.
Confticutie der zaken
za~en met betrekking tot de Colonie Ife.
fche Conllitutie
queuo niet begrijpen, boe
hoe de verkiezing om de gemelde
gl:melde Co.
quebo
lonie nog te houden als volgens de meergedachte Conventie
privativelijk aan de Kamer van Zeeland behoorende , zich bij
iem3n t, die weet hoe
hoe de voorfz. Colonie befiaat
befi:aat.J aangenaam
iem3nt,
heeft mogen maken, en ingang vinden.
al dien al het gene hier voren, zoo uit het Oc'Vallt bij aldien
" Want
Oe.
167~. als de verdere befluiten en gebeur.
gebeurtrooi van den jare 167-f.
WIS is bijgebracht, wierd ter zijde gefield, en alleen de con·
con.
lens
Hitutie van Rio }fequebo,
di>! bij
bIj continuatie tot behemtutie
Ifequebo, zoo als di~
den word gevonden, overlegd tegens de meergedachte ConHoofdparticiventie zelve. zullen de zaken [preken,
fpreken, en de IIoofdparticipanten
overtui~erj van hun n0toir
Oll'
pan
ten van de Kamer Zeeland overtuii5en
notoir Ollgelijk.
voorbeeldén bij te brengen: volgens de
Om maar eenige voorbeelden
I!eqt:ebo ZIJConventie Art. 2. zoude de Kamer Zee/and in I!eqz:ebo
zo·
danigen Commlmdellr
Commllndeur en verdere Officieren flelJen
jle//m als
dezel.
tinnigen
(lIs dezelgoedvinden, maar men vrage de Oudllen
Oudl1ell der Hoofd·
Hoofdve zoutJe goedvinclen,
participanten van de Kamer Zeeland, men vrage de Oudfie
llewindhebberen wie den Commaudeur op }fequebo
Ifequebo fielt? en
Dewindhebberen
de Generale Compagnie.
Compagfde.
het antwoord zal wezen: tie
het tweede Artikel zouden de Heeren Ge::om.
Gecom.
" Volgens bet
mitteerde Raden van Zeeland continuelijlr
continue/ijk op 1jèquebo
mitteerd,
IIefjuebo hou.
houSold8te/i uit het Guorni:uen
Guarniz.oen von
van
den de nombre van 10 So/dste"
Su.rmame.
Suriname. buiten SoltJije
SolJije van voor!;;.
voor!z. Kamer; maar RepreBewmdh~bberen vragen wederom, en
fentat.ten en verdere Bewmdbebberen
fentat,ten
Welgemelde
durven met. vertrouwen aan het antwoord van WeJliemelde
Hee·
Ee -44
Hee-
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Heeren GecOlnmitteerde
Gecommitteerde Raden fiellen I of dezelve dit
die getal
Heefen
Soldaten op Uèquebo
Hi!quebo onderhoudell?
onderhoudelI ~
" De overgeving van de Colonie
Colollie van Suriname in het jaar
16t12.
16112. beeft niet alleen de uitvoering van dit gecollvenieerde,
van aien
gemaakt, maar reeds 6 Jaren be
dien tijd af, ondoenlijk gemaakt.
be·
vorens, namentltjk
namemhjk op den 3 April 1676. was in de Vergade.
ring van Tienen genomen de volgende Refolutie
Refolmie ( al gedeeltegedeelte.
lijk bier voren geallegeerd ~) , Dat op het Fort aan Rio I/e.
" qutbo.
genaamt Kijk over al, in dimst van tie
de Westindi.
Westinái.
queb9, geT/aamt
fèhe Compagnie gelzour/eTi
'Wo,.d~n 2S Koppen, en dflt
" [ehe
gebour/en zullen 'WordHl
dat
.. de recr~te,.inl!e
ree,~terin/!e van tlit
dit Guarnizoen
Guarnizocn :/.al
:(,a! ge[ehietlen
gefchieden tloor
daor tlie
die
"'t Kamer, welke de vooljz.
RivieTiI met den aanklevt:
voo/lz. Rivierll
aankleve lIan
van
" dien tot
lot een tfJUrbeurte
tfJU,lIeurle in de Equipag,e
Equipaglc hij deze Yergade.
" t"ing
ring zal
zat wezen toegevoegt;
op~melde promesfe van de Heeren GecomGecom·
" Tegens de opgemelde
mitteerde Raden is door die van de Westindifche Compagnie
tef Kamer voorfz.
vooffz. beloofd, dat zij lieden jaarlijksch in de Co.
lonie
lonic van Suriname zouden brengen de nombre van 500 Sla_
ven, maar wanneer is zulks ge[chled?
gefchled? En wie heeft ofvolgens
ofvolgells
de fundamentele conditien
con di tien , op welke uw Hoog Mog. de Colonie van Suriname hebben doen vallen in handen en onder de
direaie
<.!e Generale Compagnie,
direétie van de Bewindhebberen van c!e
Compagnie.
het recht om Slaven in de Colonie van Suriname aan te voeren? of wie oeffent het zelve tegenwoordig? Immers niet de
Kamer Zeeland!
" Eindelijk wie drugt
draqgt de last van het
bet gebeele
geheele onderhoud
van de Colonie van Ifequebo, en de kosten, dewelke tot
tot
dt! zelve worden vereischt
confervatie van de
conCervatie
vereischt?? niet de Kamer
Zeeland, llIaai
maar de Generale Compagnie.
,. De Reprefentantel1
Reprefentanrell en verdere Bewindhebberen zien wel,
hoe men in de faatfie
laatfie plaatfe openlijk durft zeggen, dat niet
alleen bij de Compagnie geene verandering tegens de te meer.
meer_
malen gemelde Conventie zoude
zou~e kunnen worden gemaakt, als
door de Kamer Zeeland zelve, die dan ook daar toe niet ge.
toefiem.
rechtigd zoude zijn. zonder volkomen confent en toefiem_
ming van alle de Hoofdparticipanten , maar dat ook alzoo
niets, het gene befiaanbaarheit mag bebben,
nog nie.s,
bebben , zoude kun.
Den worden verricht, zonder approbatie van de Heeren StaSta.
nen
ten
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ten van Zeeland of derzelver Gecommitteerac
l\.ao::!l, als inte.
Gecommitteeroe t\.alJ;:!l.
integrerende partijen; Edoch het ganfche gebouw van dit zoo' notabel en fingulier argument wederom berustende op de Con~
ventie van het jaar 167°"
J670., die bereids getoond
gecound is thans van gee.
ne uitwerking meer tC zijn, moeten daar uit mede alle de Le.
Samen!l:el vervallen, want
wam indien de Conventie en
den van dit Samen1l:el
het daar bij voor de Ingezetenen van Zet>land geltipuleerd
gettipuleerd
Recht uiet op!l:eert,
opfieert, hebben de gefamentli]ke
gefamentli}ke Bewindhebberen
ter Vergadering van Tienen, ook volgens dit nieuwfie Sijste.
ma van deliberatien , mogen nemen de bel1uitel),
befluite!l. dèwelke
dewelke IIU
tlU
bij ordre aan Uw Hoog Mog.
Mag. zijn geCuppediteerd.
gefuppediteerd, en over
zulks zal het onnoodig zijn alhier te demoniheren
demonHreren welke con.
fufien uit diergelijke fustenue iu
in een geregelde Societeit zou.
zouden voortkomen.
Zee" Maar dat boven dit alles ook de Heeren Staten van Zee.
land zelve zich niet heboen
hebben aangematigd eenig bijzonder Recht
voor de Ingezetenen van hare Provintie binnen de Limlten van
het Oél:rooi
Oétrooi der West. Indifche Compngnie
Compagnie te prerenderen
pre(enderen;; teu
dien einde gelieven Uw Hoog Mog.
Mag. zich te erin neren het voor.
gevallene bij de jong!l:e
jong1l:e prolongatie van het Oétrooi
Oél:rooi aan de
Generale West
West.Indifche
- Indifche Compagnie verh:entf,
verleend, en de deliberadelibera.
'ien
voornamelijk
tien deswegens in Uw Boog Mog. Vergadering voornamelijk:
in de jaren 1729
J 729 en 1730' gehouden; ter
tcr dier gelegenbeit
gelegenbeic hebbel>.
ben Uw Hoog Mo/:.
lVIo~. gezien, hoe de tleefen
rleeren Staten van Zee.•
hnd zelve, bij de Conditien
Conditien,, waar op en anders niet hoogge.
melde Provintie
Provinde in de verzochte prolongatie zoude gelieven te
confenteeren, aan het hoofd 1teUen:
!lellen: "EerfteIiJ!t:
"Eerjieli;!t: /ia!
iiat aUe
alle de
" Onderdanen van deze Repu;J:ek
vo!}r den tijd, waar in
Repullllek "or;r
" het
hel voornoemde Oftrooi
Oetrooi zol
zal 'Worden geplongeerd, zullen mo" gen navigeren en negotieren door de geheete
geheele Limiten Van
van
Africa als in ./imerica;
Llmerica; Hun Ed. Mog.
Mag.
" het zelve zoo in dfrica
bevestigen de gedachte gemene Vrijheir
Vrijheit nader, bij het 8 ArtiArti.
keI van dezelve Conditien , proponeren ie
kel
Je dat "de Gamme,'.
Comme,..
voor de betaalde Recognitie, vrij zullen
" cian/en
clanten "oor
zul/en 11J&ge#l
1l1ogell
",. raren
Faren en Negotieren over al binnen de Limiten
Limittln van des
" Compagnies te vernieuwene Oetrooi;
Oftrooi; wel met betaling om.
omtrent zekere Di1triften,
Difiriften, doch 't gene alleen is van de tegentegen.
b~nuitell dezelve Heerell
woordige bedenkinge;
cu laatllelijk b;:fluitell
Heereu
bedenllinge; en
KeS
lies
S~
s~
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"Dnt alten
Schepen, met Compognies
Compagnies ComStaren Art. 25. "Dot
allen Sc/tepen,
gepJrmitteerd zal zijn te ""ren
vIIren en 11
te
" mi,lfien
wiJfien voorzien, geparmitteerd
Havens, Baden,
" komen in alle Havem,
Bnden, Ririeren,
Rh'ieren, Reden en onder
Kastedel2, Forten en Sterkten
" de Steden,
Steden. Kastu!en,
Sier,tten van den Staat
0/1'1 .de
de Nederlandfohe
Nederl::mdfehe II/e·'t
ltJdlfche Compagnie verleend
"" a4'1
IPert J"difthe
namaals te "erleenen.
verleenen.
" of na7naols
Deze Conditien zijn verder aangedrongen in de propofitie
" Dcz\!
door de Heertn
Heeren Gedeputeerden van de Provintie van Zeeland
Mag.
op den 17 Maart 1730. ter Vergadering van
\'an Uw Hoog Mog.
propofitie, onder anderen, zijntJe
zijnue gtmentiogementio.
gedaan; en in die propofide,
I:ven weinig als inde
neerd van Ijequebo,
Ijequeóo, word echter daar even
COl1ditiell wederom eenige
eel1ige fchsduwe van een bij.
bijopgemelde Conditien
el: privative
privativG Ffljhei:l
Prijhei-t "oor
')Ioor de Ingezeten "an
van Zeeland
zondere en
Zee/onti
gevonden, maar wel in tegendeel, niet
nict alleen
alieen eelle aanWIjzing
aanwijzing
dat de gemene Compagnie in de posfesfie was, om op de
Slaven te brengen, maar bovendien ook
meergemelde plaarfen
plaatfen Slavcn
fole1l1neele Proteftatie
Protefta/ie dat hun Ed. Mog. niel
niet reljuit'eel'eljuÎt'eeeene folell1neele
t'en,
't we/he ook lIlel
lIIet het
hel gemeen Intrest van de andere
f'en, als '1
Provjntien ovel'eenkomt,
overeenkomt, en ll',()odIlIZÎg.
zDodtllJip;, dat de Ingezetenen
Provintien
geilltres/èerd 2ijn,
zijn, dezelve "rijvrijder genen die in
;n de Zeevaart geintresfeerd
zouden genietell
genieten en jtJuisferen
jl/uisfèren alj
als die "an
van Zeeland. En
heden zout/eli
Reprefentanten van zijne
zjne Hoogheit en verdere BewindhebBewindheb.
de Reprefentamen
zich te meerder verplicht gevonden deze blijken
beren hebben zlch
van de eigene begrippen van de Heeren Staten van Zeeland
Mog. te moeten voorhoud,:n.
voorhoudèll, uit oorzake ,
aan Uw Hoog Mag.
Reprefentalllen en verdere Bewindhebberen het
(lat zij Reprefentanten
h-et onge.
noegen hebben van te verll:aan,
verfiaall , hoe altoos hooggemelde Hee.
Refolmie van dato I11I Sep_
Sep.
ren Staten van Zeeland bij hunne Refolutie
l'en
tember J 750. hebben gelieven goed te vinden Bewindhebberen
West· Indifche Compagnie ter Kamer Zceland
Zeeland te gelasvan de West-Indifche
ten, den Commaszdeur
Commandeur op Ijequebo,
lJequebo, of die denzd~'en
denzdl'en rep
rerepre.
fenteert , te ordonneren, gene Schepen komende
koml!nde uit de Havedezer Landen, die niet
l1iet voorzien zijn met een Hout en
nen tJe:&er
Zout Brief, afgegeven bij de Kamer Zeeland, op Ifequebo
ZOllt
of annexe Rivieren te adm;uer,n
admitterm om te laden of te J()sfen.
Josfen.
ti[
"n Reprefentanten en verdere Bewilláhebberen
Bewilldhebberen weten welke
aall de Refulmien van de Souvereideference men fchuldig i,
i~ aan
dezd ve. wanneer hunne wer.
ne Staten, en zouden zich over dezdve.
!üng
king
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king niet geëxtendeetd wierd buiten de LilTliteg
LirQ.iteg van dien Sou.
verein, niet dusdanig expliceren, mi\ar
m~ar het moet zeer furprenant voorkomen, dat Een der llondgenooten op zich zelve
exclufive bevelen geeft over zaken, dewelke niet tot deszelfs
bijzondere helHering,
belliering, maar o;Jder
onder het algemeen toezicht en
het oppergezag van de gefamentlijke
ge[amelltlijke Bondgenooten behooren.
" Diergelijke ondernemingen en firijdige ordres, dewelke
dewclke
op deze wijze door verfcheide amhoriteiten
aurhoriteiten zouden voortko.
kUllllen niet anders dan notabIe
notabIc [chaden
fchaden voor de Ingeze.
men, kUImen
tenen deze: Landen, en in de Colonien confufien en veel er.
gere
~ere gevolgen veroorzaken.
veroorzaken •
..
" En hopende hier mede op het Request van de Hoofd
participanten ter Kamer Zeeland genoegzaam te hebben be.be..
richt, en aan U
IV HooI!
HOOI! Mog. op een voldoende wijze te heb.
Uw
ben geopend den Staat der Zaken, waar over het zelve is rou.
roulerende: zullen de Reprefentanten en verdere Bewindhebbere'l
nu doen het voorfiel in den beginne van deze Informatien
reeds gedacht.
,t Verre van gecharmeerd te wezen op het
bet bezit van de Co.
"
lonie
l.onie Ifequebo, declareren de Reprefentanten
Reprefemanten en verdere Be.
windhebberen bereid te zijn, indien Uw Hoog Mog. en de
Jespeétivelijl( znlks
zulks goedvinden, deze ganfche
gan[che
Bondgenooten lespeél:ivelijl{
Colonie en de direétie over dezelve aan de Kamer Zeeland in
't bijzonder over te 13ten,
laten, mits dat dezelve Kamer aan de Gerefiicuere, de lasten en onkosten bij de generale Compagnie refiituere,
melde Compagnie ter zake van gedachte COlollie,
Colonie, federd des.
gefupponeerd, en voor het toekomende de
zelfs oprechting gefupporteerd,
zorge en onkosten van deszelfs maintien en bewarillge
bewaringe privati.
ve op zich te nemen.
" Door dezen weg zal het aan de Ingezetenen van de Pro.
'\Tintie Zeeland opea
Reprefentanren
opell wezen, voor zoo veel de Reprefentanten
en verdere .Bewindhebberen aangaat, en zonder van dezelve
oppofitie te ommocten,
ommot:ten, zich ten opzichte van Ifequebo te ei.
genen zoodanige privative Rechten, als zij zich thans.
thans verkeer·
imagineren.•
delijk imagineren
JO Wat kan nu
redelijker uitgedacht worden,
als dat de
..
worden. ali
Provintie , dewelke voor ha.1re
Provintie,
haare Ingezetenen particulier de
voordeelen van een Colonie vordert, ook bijzonderlijk:
bijzonderlijk de
las.
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lasten van dezelve: draagt, en de Compagnie de~wegens de.
domageert.
" Bewindhebberen ter Kamer Zeeland hebben wel de gene
gene.•
..teufiteÏ[
eu!iteit van rondelijk te dtclareren,
dtc1areren, dat de gefamentlijke
gefamentlijk.e
Hoofd- participanten van de gemelde Kamer genoegzaam alle
Ingezetenen zijn van de gezegde Provintie: en in die relatie
dei'.el·
kan eenig begrip gemaakt worden van de [ustenue
fustelJlle door dezel·
nUL van de Compagl:ie
Compagl:Îe openlijk
ve voortgebragt , eu dat het nut
\ie vérl>eelde
verb,;:elde voorword ter zijde gefield en gecedeerd aan de
deel
en van particulienm.
lIeeJen
particulierltn.
ten laste
" Maar de onkosten van eene Colonie te brengen teil
van de Compagnie, aan welkers hevordering zoo Hoofd - par.
Hewilldht!bheren niet zulien
zullen wllu:n
willen ol1[kennen
ontkennen
ticipanten als Bewindhebberen
eenigszjns
eenigszins verbonden te zijn; die onkosten, in een kun
kurt be!lek
be!tek
van tijd, geaugmenteerd
gcaugmenteerd te zien van vier [Ot
tot dertig à veertig
beduizend Guldens ieder jaar, en tegens zulk een notabel be.
zwaar, over de Ingezetenen
Ingezelt!uen van ae zes uverige Provintien
geb
ragt , aan die van Zeeland alleen de profij
ten te willen eigegebragt
prufijten
nen, is het Provintiale al te verre gepousfeerd.
gepou,feerd.
" En mits dien. nemen
nemt!n de Rtpre[entanten
Rtprefcntanten en verdere Be.
Bewindhebberen de vrijheit met verfcnJldigd
verfc" uldigd re,peét
reEpetl: voor hun
advies te befluiten dat Uw Hoog Mog het gedachte Request
gelieven af te wijzen; verzoekende te gelijk Uw Hoog Mog.
lntercesfie
Intercesfie bij de Heeren Staten van Zeeland, ten einde hunne
Edele
Edtde Mog. de Relolutie
Relolmie op den I I Septembsr 1750. ten re.
,uarde van de Vaart op de Colonie Ifequebo genomen, ~elie.
~eJie.
ven in te trekken, en buiten effeét
effetl: te lldleu;
lldlell; voegende laat.
fielijk zij Reprelèntanten
Reprelèncanten en verdere Bewindhebberen,
Bewindhebberen , ter
tef vol.
doening aan de Requifitie van
vall de Kamer Zeeland, hier ne.
nevens Copie van de Mi five door Bewindhbberen van de ge.
melde Kailler
Kalller den 24 l'.ovell'ber
~ovelrber 1750. over dit onderwerp
aan de Kamer Amfieldam
Amlleldam gefchreven,
ge!èhreven, inhoudende derzeiver
derzciver
biJzondere coufideratien en advies. Waar mede enz."
(gcteekend)
( gcteekend )

THOMAS HOPE.

w.
W.

ROELL.

Amj1elrJam
Amfleldam "en 19
jfJnullrij 1751.
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Berigt 1l
Doch de Zeeuwfche Hoofddeelgenooten lieten dit J3erigt
welk hun, door hunne Bewindhebberen ter Kamer Zeeland,
ter hand gekomen was, niet onbeantwoord. Zij zonden in de
Maart, aan de algemeene Staaten een Tegenberigt.
Maand Maart.
De Misfive der Hoofdparticipant~n van de Westindifche
~edagteke:1d
Maart,
Compagnie ter
tef Kamer Zeeland,
Zeeland. gedagteke:td
Maart. was
van deu
den volgenden Inhoud:

2'

H OOG MOGENDE
M 0 GEN D E HEEREN,
H E E Jt EN,
"" HOOG
" De
'Oe Hoofd - Participanten van alle de Cohieten
Cohieren der Gene.
Zeeland. door de
rale West
West-- Indifche Compagnie ter Kamer Zeeland,
Direétie van hunnen Bewindhebber advertentie en copie beo
Repref~l1Ianten
komen hebbende van 't Bericht der Heeren Repref.:nt3nten
van zijne Hoogheit en verdere llewindhebberen vJn de West.
WestPrrefiJiale Kamer Amfteldam, zoo we.
Indifche Compagnie ter Prrefidiale
gens hun zelve, als vervangende de respeétive kleene Kameren
nn 19.
J 9. Jam13fij
Januarij dezes jaars, en den 25. daar aan volgenden
ter Tafel van hunne Hoog Mag.
tef
Mog. geëxhibeerd; hOIJdende
houdende der.
zelver Advies op ons ootmoedig Request,
Reqnest, wegens de confer.
vatie van de privative
privarlve Vaart voor de Zeeuwfche Kamer en Ingezetenen op de Colonie Esfeqtlebo',
Esfeq'lebÜ', met alle fubmisfie den
Mog. geprefenteerd,
3 I.
1• Augustus laatstleden aan hunne Hoog Mag.
indispenfabel devoir geacht.
geacht, de vrij.
zoo hebben Wij van ons indillpenfabel
gebruiken. ons andermaal, bij forma van Con.
heit te moeten gebruiken,
tra- Bericht, op het alleronderdanigfie
alleronderdanigfte aan Uwe Hoog Mog.
Mag.
te addresferen.
addrellferen.
" En zullen Wij zoo min, als d@ Heeren
ReprefemJmen
Heefen Reprefemalllen
en verdere Bewindhebberen • ons niet ophouden met aan hunne
Hoog Mag.
Mog. attelllie
attentie een hifioriëel
hHloriëel Verhaal
V~rhaal van den oorfprong
legen verderen voortgang van de Colonie Esfequebo open te leg.
gen. ons genoegzaam verzekerd houdende.
houdende, dat bij zeker Begen,
Milgiftraat
richt of Memorie, op fpeciale Commisfie van den Mtlgifiraat
van Middelburg, geftrekt op een der Leden uit het Ulidden
ulidden
van hunner Ed. Groot Achtbare Vergaderinge, en op derzelver
derzei ver
ordres bereids voor eenigen tijd met den Druk gemeen gege..
maakt. zulks fuccinét en duideliik
maakt,
duideli ik is aangewezen. En alzoo
evengemelde
voorkeunbfe van de
Clvengemelde Memorie alleszins buiten voorkellnbfe
Zi;;';UW·
Z;;euw·
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Zeeuwfche Hoofd - Participanten is geinformeerd en Ingericht,
ve, veel min de argumenzoo zouden Wij ook geenszins dezel
dezelve,
Reprefenranten en verdere Bewindhebberen ,
ten bij de Heeren Reprefentanten
gemoveerd ~ ons behoeven aan te trekken; dan,
daar tegens gemoveerd.
dewijl die met den waarachtigen teneur der zaken.
zaken, en dus
pok met Onze elli 5e fentimenten
femimellten volkomen confentreert, zoo
willen Wij dezelve, voor zoo verre.
tot de po·
poverre die relatie heeft tot
fitiven van ons Request, ons eigen maken, en op derzelver
gronden, zoo wel als op die van ons Request aan Uwe Hoog
lVlog.
Mng. geprefenteerd, de avances en remarques van welgemelde
Heefen Reprefenranten
Reprefcntanten van zijne Horlgbeit en verdere Bewind.
hebberen , <iaar tegens gemaakt,
gemaakt. met alle moderatie debatteren,
en de vrijheit nemen ons omtrent deze twe generalia meest te
bepalen, de eerfie om ons te expurgeren, als of Wij bij ons
Request hunner Hoog Mag. ferieuièn
ferieufèn aandacht door frivole
beuzeltaal hadden trachten te induceren; en daar na het zwak.
ke fundament, waar op bet Bericht der Heeren Reprefentanten en verdere Eewindhebberen
Bewindbebberen gegrond is, zoodanig ebran.
leren, dat derzeJver
derzelvel geheel Gebouw in .[
't gezicht van hunne
Hoog Mog. zal komen te corrueren.
"De Heeren Reprefentanten
Repreft:ntanten en verdere Bewindhebbers
l1ebhen
l1ebben bij hun Bericht de Zeeuwfche Hoofd _Participanren
Participanten
bij Uwe Hoog Mog.
Mag. aangeklaagd, als of zij tegen de waar.
heit bij hun Request poleerden
poreerden dat de Vaart op Esfequebo,
bij de Refolmie
Refolutie (ef
ter Vergadering van X. op den IJ Augustus des gepasfeerden jaars 1750.
175°, genomen, was open gefield,
gefield.
daar nagt
nog thans
hans die alleen een encouragemem
encouragement om op die CoCo.
lonie te navigeren, in zich zoude bevatten.
"Wel is waar Hoog Mog.
Mag. Heeren, dat voornoemde Refolutie geen woordelijke, maar immers een dadelijke openftel.
openfielIing
in fluit ; de redenen zijn ook ligt te penetreren, waarom
Iillg illfluit;
men zich alleen ten dezen heeft bediend van fimpele anima.
tien en encouragementen. zonder dezelve met ronde woorden'
zoo breed als ten jare 1685,
t'extenderen, zulks is niet zoo
:zoo
1685. t'extenderen.
vooronderfielling, als of Esfequebo
zeer gefchied op een vooronderfielling.
reeds voor meet
lUaar all!
meer dan zestig jaren WrtS
was open gefield,
ge!l:eld. maar
01Jl
dit volgend convaincallt
convaincalJt argumellt
argument ad primum OCUlfJtlt,
OCUlfltll, waar
'e mogeliik, voor te komen, want wanneer men van een
op,mop€n-
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openll:elling gewaagde.
gewaagde, dit illlplicité
illlp!icité een
roefluiting in zicn
zich
openfteJling
een toeflllidng
zoude bevatten,
flOOtl deze R':[.Jlurie
tas haar
bevatten. en dus fiomt
R~fuilltie al te ras
eigen zwak en een volkomen advru
advelJ eu todlemming in de
tot
[Ot op heden toe fubfisterende COlJvemie
COIJ\'cmie van deniare 167°.
167°'
te openbaren, en even daarOlll
dnarolTI hed"c
hc(;!f[ de me.crderheir
me.erderheir der
laatstgehoude Vergadering van Tit!nen,
Tienen, liever bij een gerufeer.
efft'étueren,
de Introduétie het zelve voornemen trachten te efft'étueren.
't geen men nu bereids meet
toen zoo
meer dan 60. jaren geleden, töen
illef!itimé en dus ook zonder de minfle
uirwerkin.
wel als nu illuitimé
minile uitwerkin.
ge had geconcludeerd,
geconcludeerd. dewijl het zel,er
zfker is dat geen Contraéten
of Conventien infraétien fubjeét zijn, dm
cl 10 met toeflemminge
roeilemminge
der integrerende Pardjen, en dit was de reden dat de billijke
waakzaam heit van de Regering van Middelburg het effeét der
Refolmie, benevens nog eenige voorgellome infral'tien van
Re[olmie,
dien tijd.
aanflellen van een Com·
Comtijd, als onder anderen mede het aanllellen
mandeur voor die Colonie,
Colonie. door de Vergaderinge van X. heeft
gefluit, geliik zulks bij de meergemelde met den druk gemeen
geiluit,
gemaakte Memorie is geindigiteerd. Want hebben hunne Ed.
Groot Achlb.,
Achtb. , op'
gefirekte Commisfie, den 12.
1.2.
Op' een bij hun geilrekte
]anuarij 16M.,
1686., door hunnen Raad.Penfiollis
}anullrij
Raad. Penfionis van den Helm,
ontvangen ,. hoe Heeren Gecommitteé'tJe
ampel bericht olltvangen
Gecommitteerde Raden
d;:: Colonie
Provinrie dc
Colon ie Esfequebo wederom hadden ge·
ge.
" dezer Provintie
" çedeerd ter dispofitie
dispolltie van gemelde Compagnie ter Kamer
't Zeeland; en dat gedachte Heeren Gecommitteerde
'.
Gecommitt~erde Raden de
voorfz, Colonie fpeci:.!IiJk
fpecialijk hebben overgegeven cn
en ingeruimd,
" voorfz.
" en onder anderen bedongen. dat die van gemelde [(amer
Colonie zouden aan/lellen een' Commandeur en ande:'e
" op tie C%nie
,. Officieren.
Officieren, en dat VOf)!!Z.
C%nie
van
yoolfz. C%n
ie bij de Ingezetenen 1'tln
".' Zeeland, V001'/aan
yoor/aan zoude w,rden bevaren,
bevaren. (lis
{lis mede door
" het oprellhten
oprcllhten van Plofltllgies
P/afltagies gecultil'eerd,
gecultiveerd, enz." Daar
dan welgedachte
Magiflraat den 19. daar aan. op refol
veert :
welgedachre Magillraat
refolveert
W~st - Inclifche
Indifche Compagnie ter
" Dat Bewindht:bberen van de W\:st·
" Kamer alhier, ferieufelijk zullen worden gerecommandeerd
.'
nemen op het recht
re,ht en intrest van deze Provin" 'Wel licht
acht te 1Jewen
recommandatie. door
" tie en Stad:" En is ook van deze recommandatie,
Uewindhebberen van der Merkt en Bifcop
adde Heeren Bewindhebberen
Bi[cop met ad·
jUl1élie van den Advokaat, achtervolgens de RefL)!utie
Refl)lutie CommisCommis·
10riaal van eenige dagen bevorens,
bevorens. op dea
deu 129.
.29. daar aan vol1oria:l1
vol.
gende
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geilde ter Vergaderinge van X. rapport gedaan: "Dus, voe" gen gemelde Heeren Rapporteurs bij hunne conclufie, dat
" voortioemtie
voorlloemtie G%nie
Golonie niet als onder een onereujen titel
lilells
is
overleg!'even:" En is ook overzulks deze Kamer, en zijn
",j over§eg!'even:"
ook de Ingezetenen van Zeeland federd dien tijd tot op den
Il.
II. Augustus 1750., zonder eenige verdere conteaatie,
contel1atie, bij
hun oud en goed recht gemailltineerd
gemaiDtineerd gebleven.
"Dan dat men daar tegens zoude geiit:ven te allegeren ,
dat de Kamer van het Noorder Kwartier bij Refolutie van
X., van 31. Augustus 1(\94.,
Slar 694., gerequireerd zoude zijn om Sla·
ven naar Esfequebo te brengen, kan geenszins in nadeel vau
van
het recht der Zeeu-wfche
Zeeu\\<fche Kamer opereren; want,
want. wanneer hunner Hoog Mog. ferieufe aandacht deze Refolurie
RefolUlie gelieve te
ponderereIl , zal dezelve aan!londs
aanftonds decouvreren.
decouvreren, dat de Kamer
van 't Noorder Kwartier. op den 26. bevorens geauthorifeerd
il.rmazoen Slaven van Angola te halen en 't zelve
zijnde een Anna.z;oen
naar Curacao te brengen,
brengen. die Kamer op den 331.
I. Augustus
voornoemd, alleen verzocht is van dat Armazoen 200. Koppen in 't voorbij zeilen aan Esfequebo af te zetten, en, 't
geen opmerkelijk is, met 't zelve alleen maar te verzeilen tot
voor Rio" of de Rivier van Esfequebo, ea zulks niet op te
varen, tot voor het Fort, zoo dat dit in geenen deele voor
een Equipagie ter bezorginge van die Colonie kan of mag
worden gerekend, dewijl deze afzettinge der Slaven alleen
maar uit menagie gefchied zoude zijn, om dat derzelverkleen
getal de onkosten van een geheel Equipagie niet fcheen te
kannen dragen.
konnen
,. Maar, Hoog Mog. Heeren, de Zeeuwfche Hoofd
Hoofd.- Parti.
cipanten durven, echt€r
echter onder alle reverentie, ten dezen een
pas verder gaan, en nogmalen opentlijk poferen , dat noch
bij de Kamer van het Noorder.Kwartier,
Noorder- Kwartier, noch bij eenige
minae Equipagie op Esfequebo is gedaan.
gedaan,
andere. ooit de minlle
andere,
veel min,
min. dat voornoemde !200
200 Slaven daar zouden zijn afge.
Zet geworden, gelijk
gelijk. zulks klaar cont1:eert
confieert uit een' Brief 'lau
vau
zet
den Commandeur Beekman , van den +
~ }ulij
Julij 1696., Zt~ggen
zt~ggen.
de: .,
.. Ik hebbe tot op heden 't Schip de Eva Maria niet
gep~sfef:rd tot ons
" vernomen, en geloove dat zal wezen gepasfeerd
" leedwezen," zijnde dit het zelfde Schip van het
bet NoorderKwar.

no.
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Kwartier, dat voornoemde Slaven voor de Rivier van Esfe.
quebo moest afzetten, het geen den 26
~6 ]unij
Junij 1696. in Texel
is gerepatrieerd,
gerepatrieerd. en dus JO dagen bevorens, eer de gemelde
Drief van den Commandeur van Esfequebo
Rsfequebo was gedateerd;
daerenboven blijkt het, dat niet lange daar na, namelijk dell
A3
aS Julij van 't zelfde jaar, het Schip de Brakhond voor de Ka.
mer Zeeland naar Elmm!!
Ehmna en Ardra is uitgezeild, om Slaven
van daar naar Esfequebo
Rsfequebo over te voeren, en
ell heeft de zelfde
Kamer daar bij van tijd tot tijd gecontinueerd, als ccn
telJ jare
J 720 met 't
tt Schip Duinvliet , en nog wel laatst in de jaren
1730 en 1738, t'elken reize met den JongeR
Jongen Daniel ; zonder
Participanten.
nogthans dat van wegens de Zeeuwfche Hoofd. Participanten,
veel min bij meergemelde Memorie, waar bij alleen van een
Vrachthaelder word gewag gemaakt, ecnige
eenige de minll:e
minfie attaime
attailHe
of aanleiding zoude zijn gegeven, om Uw
U\V Hoog Mag. in te
leiden als of voornoemde Zeeuwfche Slaafs.
Siaafs. Equipage voor
'c geen nimmer in derzelver
geen tourbeurten waren gerekend, 't
gedachten is opgekomen, maar wel en te rechte. volgens dell
zin van de Refolutien der X. van 15
IS November 17°7,
'7°7, 1I I[ NoNo..
vember 1717. en oneindige meer, gepofeerd dat een Schip we.
gens de Kamer Zeeland, naar Esfequebo geëquipeerd of gege.
huurd,
buurd, alleen tot het derwaart brengen van benoodigheden
en naar herwaart
herw:lart overvoeren van Produél:en,
Prodllél:en, nooit voor eenige
tourbeun kan of mag geconputeerd worden.
"» Uit het gene met alle fubmisfie
fubmisûe tot hier toe aan Uw Hoog
Mag. is verwond,
Mog.
vertoond, durven
uurven de Zeeuwfche Hoofd. Participanten
:t1l11 Hunne Hoog
zich met recht flatteren dat het overbodig :tan
Mag. zal zijn gebleken, dat dezelve met
lVIag.
mec geen gefingeerde ar·
gumenten of ongevindiceerde poûtiven
poficiven zich immer hebben beo
hol pen , en dat
dac het dus niet dan ongefundeerde befchuldigin.
gen zijn, door welke de Heeren Reprefentanten
Reprefentamen en verdere
Bewindhebbers het credit der Hoofd. Pal'ticipanten
Participanten voor·
voornoemd, bij Hunne Hoog Mog.,
Mag., was het mogeliJk, leagten
tragtell
te benemen; en overzulks de Zeeuwfche Hoofd· Participal1tell
Participanten
in ean
een vast vertrovwen zijnde, dat dezelve voor Uwe Hoog
Mag.,
volkoM
Mog., wegens de hun aangedane kleenigheden , zich
zich. volko.
men hebben gepurgeerd. de vrijbeit
vrijheit nemen [el'
ter de!lruétie
dei1:ruétie van
din grondflag, op welke de verdere lngredi~nten
Ingredi~nten van
vlln het ,Be.
~e.
XIV DE
DEEL.
Ff
EL.
richt
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richt der Heeren Reprefentantell
Reprefentanten van zijne Hoogèeit
Hoogr..eit en verdere
Bewindhebberen gevestigd zijn, over te gaan.
of de Conventie
Cbnventic van den 11.
II. April 1670.,
" Namelijk, als ofde
I670"
tusfchen Heeren Gecommitteerde Raden van deze Provintie ,
en Bewindhebberen van de Westindifche Compagnie ter Ka.
KIlbeo
mer Zeeland, genoten,
gefloten, geen gemeenfchap of de min!l:e
minfte be1674. geërf.
geërftrekkinge tOt
tot de nieuwe Compagnie, ten jare 1674'
geerd. zoude hebben, en dat vervolgens de Heer.en Staaten
van Zeeland, bij Refolutie van 28. Julij I~70" hun confent
alleen tot de ter dier tijd verzochte Prolongatie
Prolon~atie van het Oe.
Oc.
trooi zouden hebben geaccrocheerd.
vooronderfielling
" Om de voorg('nome refutatie van die vooronderftelling
met eenige ordre te traéteren, moeten de Zeeuwfche HoofdParticipalltin prremitteren, dat het aan dezelve een fingulier
Participanten
genoegen heeft geprocureerd, dat welgemelde Heeren Repre·
Reprefentanten en verdere Bewindhebberen , bij derzelver Bericht,
meerniet hebben konnen disavouëren of ontkennen, dat bij meer·
genoemd Contraét, de Vaárt
Vaàrt op Esfequebo. alleen voor de
Thge'Zerenen
lhgezetenen van Zeeland privative, met uitfluitinge van alle
tnderen, zoude zijn geconvenieerd, zoo dat dezelve bet gege·
luk hebben te gelijk met Heeren Reprefentanten en verdere
Bewindhebberen voor Hunne Hoog Mog. te mogen vasthou.
vasthou_
den, dat die Conventie
ConVentie in faveur der Zeeuwen in volle kracht
en vigeur tot op den jare 1674. is geconferveerd geworden,
maar ten opzichte van de prrefuppofitie, als of deze Conventie
met de vernietiging der oude Compacnie
Compa,nie caduc was.
was, hebbea
hebben.
Wij Ihet
en verdere Be.
jbet ongeluk met Heeren Reprefentaflten
ReprefeIltantenen
windhebberen te discreperen.
" Ter fiavinge
ftavinge dat meergemelde Conventie in amplisjimtl
forma tot de nieuwe Compagnie is overgegaan, zal men al.
alleen de concatenatie en .aneenfèhnkeling
uneenfèhnkeling der Zeeuwfche Staats.
StHl'_
Refolutien ten dien opzichte genomen, en het Oétrooi Vilt
van
den jare 1674.
Hoofd-Par.
167.... zelve noodig hebben; biddende de Hoofd.Par.
ticipanten, dat Hunne Hoog Mog. gelieven te refleéteren dat,
ticipanten.
dat.
den 4 April 1670. door de Regeering van Middelburg
Middelburg,J als een
integrerend
Staats· Vergaderinge de Prolongatie
Prolnugatie valt
Vllll
illtegrerend Lid, ter Staats.
het Oétrooi. 't
Ot geen ultimo December 1671 fiond te exfpire.
exfpireTen,
ten, ij
Ïi voorsedragen
voor~edragen geworden; dat, vervolgens
yervolgens van deze
Pro.
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Propofitie een Point van Befchrijvinge gemaakt zijnde, het
zelve, deu 9 Juli; van het zelfde jaar, de Leden is toegezonden, dat daar op de Heeren Staten,
Sraten, na deo !l4
24 en 25
2S Julij daar
over gevoteerd hebbende, den 28 dièr zelfde Maand
M.aand declareren, dat men in de verzoch te Prolongatie van het Oél:rooi,
Oétrooi,
aan die Westindifche Compagnie dezer Landen verleend, t(Jt
fIJt
en met den jare 1700 incluft·ye
incluJiye zal confenteren
confenteren,, onder concUtie,
XIX de beditie, en anders niet, dat de Vergaderinge van XlX
wuste
approbatie van Hunne
wnste Conventie zal agreëren, en de approbatIe
Hoog Mog. daal op, bij Aéte in forma
forma, procureren; waar
uit immers evident confieert, dat dit accrochement geen de
minfie applicatie kond! hebben op eenige in tusrchen
tnsrchen tijds
Oél:rooi zelf
proviûonele verleende Prolongatien
het Oétrooi
Prolongaticn,, want her
exfpireerde eerst 17 Maanden daar na; zoo dat onmogelijk
als toen nog eenige deliberatien over provifionele Prolongatien plaats konden hebben; maar wat meer is,
is I zoo verklaren
Hunne Ed. Mag.
Mog. de Heeren Staten van Zeeland zich duidelijk en klaar; zeggende bij welgemelde Refolutie,
Refo!mie, dat dezelve
zoo eene Prolongatie begrijpe , dewelke den laatfien December van den jare 1700 zoude exfpireren.
" Het Col1'traét in questie
questÎe vervolgens, of verzoek van de
Vergaderinge van XIX, den IS Oétober
Oél:ober 1670 bij Hunne
Hoog Mog. geapprobeerd zijnde, en de Staten van Zeeland,
den 29 daar aan volgenden, hier van communicatie bekotnen
hebbende, waren als toen Hun Ed. Mog. gerust en zeker.
dat meergemelde Conventie, met de daar uit profluerende pd.
vative
minf1:en tOt
yative avallt:lges, voor hunne Ingezetenen, ten minnen
tot
den jare 1700 inclufive, zijn volkomen Olltflag ontvangen
11ad; en hebben daarom geen verdere zwarigh<iit
zwarigh(iÎc gemaakt,
zuiver en gaaf in de Prolongatie van 't
'c Oétroai, tot het einde van die loopeude Eeuw. toe (f: f1:emmen.
op dien
fiemmen. En ap
Mog. derzelver De.
zelfden grond entameren ook Hunne Ed. Mag.
liberatien op het verzoek van de Hoofd Participanten van de
Westindifche Compagnie ter Kamer Amfteldam, :Jan de Staatin
ten van Zeeland geprefenreert. ten einde de Oude Compllgnie
in een Nieuwe mogt
mogr worden geconverteer..
geconverteer.-. • daar deäelve,
Jlaar eenige gehoudene
gehondene deliberatien federt den u April 1674.
den 2. Augustus van 't zcltäe .iaû, zonder repetitie van hun
Ff
voorF f 2.
I
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'Voorgaande accrochemeflt.
accrochemem, als volkomen confierende op het
eens gegeven woord en de goede trouwe van hunne Bondgelloten,
noten, in confcmcren.
conlèmèren.
tEer uit is zonneklaar de inrende
_"" Hier
inrentie niet alleen
aJleen van de Heeren Staten van Zeeland, maar ook die ·van
'van hunne Hoog Mag.
2elve.
zelve. af te nemen; namelijk, dat de validiteit van die Conventie befproktll, verz('gt
verzi)gt en geratificeerd is,
is. met relatie tot
zoo een Ottrooi!
Oétrooi! 't geen met den jare 1700 zoude exfpireren, 't zij dan zulks een oude dan wel een geheele nieuwe
form in zich bevatte.
" Maar het zij ons gepennitteerd de attentie van hunne
huntte
Hoo~ Mag.
Mog. te mogen opleiden tot het Oéirooi
O~rooi voor tie
de NieuCompa(mie zelve, bi,
pra:111isfen het reeds hun
'We Compa'wie
bi} welkers prremisfen
Hoog Mog. behaagde te declareren, "dat niet te min onze
,; ln;;ezetenen,
In6ezetenen, bij hun voorgaande Navigatie en Tmfique,
Trafique,
mÏlsgaders
mitsgaders bij hunne Traccaten
Tra,laten , Alliantien en Verbonden
"" zullen blijven gecon/èrveerd."
geconlèrveerd." Moeten die woorden nu te
kennen geven, dat de Zeeuwfche Ingezetenen van hunne priTrafiql1c gedestitueerd, of vlln
van de te hunvative Navigatie en Trafique
nen faveure aangegane, en bij hunne Hoog Mog. Dispofitie
en Rerolutie
Verbindtenisren vervallen waren?
Refolutie ge ra ificeerde Verbindtenisfen
interprrtatie van hunne Hoog Mog.
Laten Wij aan de equitable interpretatie
zelve, dewelke immediaat het tegendeel bij het laatlle Artikel
van 't zelfde Ottrooi
Oétrooi komen te fiameren,
fiatueren, ordonnerende "dat
" alle Refollltien,
Refolmien, en andere Dispofitien, bij dezelve van tijd
fa"" tot
tot djd aan de voor dezen geweze Compagnie in hun fa.
" veur vergund, dewelke worden verflaan van de zelfde kragt
})'t en vigeur te zijn,
zijD, als of dezelve
dezel ve alle te famen en particulier
geinfereerd ," en verders,
" in dezen Oétrooie op nieuws waren geinlèreerd
direételîjk, of indirettelijk,
indireL'telijk, ZDQ
ZQQ
" zonder daar tegens te doen, direéteJijk,
" weinig binnen als buiten
bniten deze Vereenigde Nederlanden."
Nederllmden."
" Dan dat de Colonie van Esfeqllebo
Esfequebo door niemant van de
lngeboornen of Ingezetenen
Illgezetenen dezer Landen zal mogen bevatten
worden, als alleen uit name van de Vereenigde Compagnie, is
buiten eenige contellatie; en zijn ook altoos zoodanige Schepen, van herwaart op voorn. Colon
Colonie
ie navigerende, met een
Hout- en Zout -brief, ingericht op naam van de Generale
Geoétrooieerde W
Westindifche
eeSLÏndifche Compa~nie der Vereenigde N
Neder.
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derlanden , geparapheerd door den I-Her
Heer PrreGderenden ter Vergaderinge van X, en ter kennis[e
kennisfe ondertekend bij den Heer
Advokaat, ge:nunieerd; daarom bepalen ook de Heeren Smalen van
Van Zeeland hunne Re[olutie
Refolutie van den IJ
) I September laatstleden, met recht tot de woorden afe;ege'Yen
afgege'l1en bij de Komer
Kamer Zeeland; zoo dat Wij hier i~
jl! al weder zoo gelukkig zijn, met
de Heeren Repre[entanten
Reprefentanten en verdere
v~rdere Bewindhebberen overeel1
te fiemmen;
aemmen: maar dat men daar uit infi"ingeert,
infHngeert, als ofE fequefeqlll!w
bo en Boumenora,
ba
Boumenora. als Domeinen van de Generale Compagnie
zijnde, voor alle Ingezetenen dezer Landen moeten openftaau,
open!l:aall,
weder recbtdraólds
is al weèer
recbtdrailds firijdig tegens den uitdrukkelijken leteiOrLten opaag ontont.
ter van het Ocrrooi , waar bij men met den eerLten
l1e:,t, dat de Plaatlèn
r..s[t;qu"bu en BoulJlenora,
dekt,
Plaatfen van t.sft:qUi;bv
Boulnenora, met
mer de
Curaçaofche Eilanden te gelijk, onder een en dezeltde
dezeItde CJa,fe
CJa.fe
,'an
ne zettingen ,. en wel onder de eerlle (meli
van des Compagnies Bezeningen,.
m~g die ter. jare 1685 tegens den Ocrrooi onder de tweeóe
l1l~g
twee.1e
Clasfe overbrengen, zoo men wil,)
dar die
dj~ dus
wil. ) forteren
foneren;; en dat
dUi
niet zoo v(l/firckt,
vedfirekt. dan de verdere Limieten van 't Ocrrooi ,
Ingezetenen van dezen Staat, zonder onderfcheid
onder[cheid ,•
voor alle Iligezewnen
zijn opel~gefield, word nader bevestigd door hUll
bUll Hoog Mog.
R"folutió!
Rt:foluti~ Van
VaD den 5 April 1675, waar bij hun Hoog Mogen.
de op de Concept- Refolutie van de Vergaáeringe
Vergaderinge van X,
aan de Generale Compagnie, bij Ampliatie van Ocrrooi • toefiaan.
Raan. ., de Eilanden van Curacao
Curaçao of zelf ct)
te bevaren en te beo
be" handelen,
handelen. of door andere Particulier€n
ParticuJier€n te laten bevaren of
" behandelen." Men toone nu een diergelijke Re{'olutie
Refolutie van
hun Hoog Mng. ten opzichte van Esfequebo; dan alzoo de.
zelve in geen Register te vinden is, tracht men zich ten dezen
met fubalterne Refolutien der Tienen te behelpen; op wiens
Propofitie of op welkers uitfchrijvingen die mogten
mogtell genomen
genomell
wezen, is om 't even, dewijl doch dtzelve,
dezelve, in genen deele,
tegens die van den Souverain,
Souverain. of tegens derzeiver
derzelver verleend Oc·
Oe·
trooi, konnen opereren. En of bovengemelde gerefolveerde
[fooi,
van den 5 April niet genoeg was,
bun Hoog Mag.
was. decrereren
deehlreren hun
Mog.
bij Met
ket 19 Artikel van het Reglement van den jare 173°,
17 30,
met relatie tot de vrije Vaart op de Kustlin
Kustlill van Africa,
Atrica, dat
alle Naviganten hunne ingehaudelde
ingehandelde Slaven vermogen te bren.
brengen aan Curaçao en de verdere PlaatH:n
Plaatf"n in America,
Ameriea, doch
Ff
Ft' :53
,eensgeensl)
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geenszins aan de Colonien van Suriname, Esfequebo en de
J3erbice,
Bcrbice, alwaar de Westindifche
Wcstindirche Compagnie, ingevolge het
Otlrooi en NB. de Conventien daar toe relatief, gequali.
Oél:moi
ficeerd zal blijven. Dat 'er nu geene andere Conventie, fe.
den de ereétie van de nieuwe Compagnie, immer noopens EsfeglH~bo is aangegaan, en dat vervolgens het woord Conventie
I I April 1670 kan en moet
hier alleen relatie tot die van den II
h«:bben,
h.~bben, is hun Hoog Mug.
Mog. en de geheele wereld bekend; en
Mog. nog ten jare
des niette~enllaande dan, dat hun
htlil Hoog Mag.
tno deze Conventie woordelijk erkennen, is men zoodanig
tegens de Zeeuwen geprreoccupeerd,
geprreoccupeerd. dat men opentlijk durft
dae dezelve bereids ten jare 1674 vervallen
fiellen, dat
ven'alIen zoude
zijn geweest.
2ijn
" En in dien iever voortgaande, gelieven de Heeren Re.
"En
prefentanten en verdere Bewindhebbers zich onder anderen te
beroepen op de kennisfe
kenniife der Hoofd Participanten van de Ka.
mer Zeeland, wie. volgens het tweede Artikel van de bewus.
t-e
aanil:elt. Zal
te Conventie, den Commandeur op Esfequebo aanUelt.
men niet aanllonds
aanfl:oncls die Heeren de Refolutien
Refolmien der Vergadering
fiellen; bij
van X. van 6 en 12
II December 1719. voor oogen Hellen;
de e€rfie
eerlle geven Gecommitteerde Bewindhebberen van de Ka.
mer Zeeland kenni,fe,
kennisfe, dat hunne Kamer den Commandeur over
Esfequebo, van der Heiden Reefen , hadde gedimitteerd:
gedjmitteerd: en
bij die van den I'1.
u, dat de zelfqe Kamer Zeeland tot Commanman deur in de Colonie van Esfequebo, ('t zijn de eigen woor.
mandeur
den,) had aangeftdd den Per[ooll
Perfoon van Laurens de Heere;
welke aanfiellinge
wel1<e
aanllellinge eenige der Heeren Hoofd. Participanten
nog in geheugen legt; dan wilden delel
ve niet ignoreren,
delelve
dat de Approbatie van de Vergaderinge
Vergaderins-e van X, fed€rd
federd eenige
weinige jaren in acht genomen is. die, offchoon dezelve
niet volftrekt
was. niet ll:reed
itreed tegens den in.
niee
volll:rekt noodzakelijk was,
'e ver.
houd van gemelde tweede Artikel, en ook niet dan in 't
uitllap door dezelve Vergaderinge
volg wel eenigen verderen uitflap
daar omtrent mogte
mogle wezen gedaan; dewijl doch altoos zoo
voorftellinge van de Kamer Zeeland, i&
een Commandeur, op voorltellinge
aangefteld
aangefield geworden; welke methodes men dagelijks ziet
zier prae.
tiferen, wanneer, om grootere inconvenienten voor te komen,
dferen,
komen ,
men wel van ecnige omllandigheden glisfeert, mits dezelve
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geen grief leggen aan de zaak of aan den gedefigneerden PerPer.
verfcheide exempelen, zelfs bij. hoogere Ver
foon, waar van verCcheide
gaderingen, te vinden zijn: dan nadien uit deze infchikkenhe.
it:lfchikkenheden nadeelige Argumenten en Confequentien fchijnen afgeleid
te worden, was het te wenfchen,
w~nfchen, dat de Heeren Bewindheb'
van de Kamer Zeeland, (alzDo
(alzoo men deze zaak mogeberen vnn
mu~
lijk, na verloop nn een derde van een Eeuw, niet me,.te
facultatis zoude confidereren,) daar tegens vIgileerden;
al;
facIIliatir
vtgileerden; als
da.t de zelfde Heeren, ter prreventie
prlllvcntie van verdere nan~
mede) dll.t
mede,
deeUge fufiinues,
wonen, bevorens
deelige
fufiinoos. zich geliefden diligent te toonen,
.ien tyd van prrefcriptie
prlllfcripde élabeert,
elabeert, dat alleen weder op üe
tie
ilell
Zeeuwfche Boeken gebragt wierde de post voor de WerkflaZeeuwfcbe
Refolmien op het
ven in Esfequebo, conform de Ordres cn
en Refolutiell
Januarij 167S
1675 en 15
houden der Boeken van 19 ]anuarij
IS April 167ó
J676
en vervolgens, dat de Colonien en andere Iiuitenlandfche
Buitenlandfcbe Ef·
feéten, van welke de waerde niet pofitive kan worden gedefinieerd, en dus ook de post over de Colonie Esrequebo,
Esfequebo,
uh de Doeken
Boeken der refpeétive Kameren wierde geligt, en ach·
achuit
tervolgens den uitdrukkelijken letter van 't tiende en eenige
volgende Artikelen van gemelde Reglement de Anno 1676
den voet, als tot. den jare 1712
is ondergeredresfeercl, op c1en
1711 Is
uan ten jare 17i3,
17~3, heeft men die Colonie
houden geweest; .Jan
Eifeét van de generale Compagnie eerst begil111en
begiqnen te
als een Elfeét
confidereren, die brengende op de Boeken van alle de Kamemet andere zoogenaamdt
ren, en deszelfs valeur te gelijk me~
Bezittingen 1 om redenen, zommige der Hoofd
Compagnies Bezittingen,
Participanten wel bekend, met zeven negende paIten,
parten, in eell
oogenblik des tijds,
geaugmenteerd.•
tijds. geaugmenteerd
" Verders , dat de Kamer Amfieldam, gelijk bij Refohuie
Refolude
..
van 24 Oétober 1724 mogt blijken, geauthorifeerd
ieauthorlfeerd zij, om
Ka~r in
zeker Plan te examineren, (participerende dus die Kamer
de moeiten,) als mede, dat de Generale Compagnie den last
(buiten de vereischte
en het onderhoud dier Colonie draagt, (bulten
Fortificatien, dewelke de Coloniers
kosten tot het maken van Fortificarlen,
fupportereq 1) iJ
is ook alleszins redelijk en billijk, dewijl de
fupportereq,)
Generale Compagnie, en dus mede de Kamer Amfteldam.
overwinften hrerideert, gelijk bij
naar rato, hare porden
portien in de overwinfien
IIH~er~emeJde cedruktc
r;edrukte Memorie
l'lemorie is aangeillpt,
aangefiipr, dat E.feqnebo
Esfeqnebo
meeriemelde
Ff4
~
fu
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in den tijd
lijd van 17 jaren JJ 382°7: GI: 16 fiuiv.
lluiv. aan de Generale
Cumpagnie voordeel he€ft
he(jft geprocureerd, en zoude dit hier
niet bij hebben gebleven, zoo bij aldien het Berkwerk , en
het Contraét
Comraét daar over nl}
nu omtrent
om treilt 50 jarer,
jarer. geleden.
geleden, van
eenige reiifite had geweest; want,
want) volgens de Rt[olutie
Rtrolutie van
7 April 1721, bij 't Bericht van Heeren Reprefentanten
Reprefentamen en
verdere Bewindhebberen gementioneerd, zouden dezelve 10
percento van de ontdekte Mineralen hebben geprofiteèrd;
geprofiteerd; en
is ook, om geen andere redenen, de Generale Compagnie,
bij die zelfde Refolutie, ais Eigenaar van die Colon
ie gecon.
Colonie
fidereerd en genoemt geworden.
" En eindelij!\,
eindelij!<, dat de Staten van Zeelant
Zeelani , bij
hij gelegen
gelegenheit
heit
van de laatfie Prolongatie van 't Oétrooij zouden hebben gedenuntieerd, dat-.alle de Onderdanen van d,ze Republiek door
de geheeIe
geheele limitt!n
limitl;!n van den Oétrooie
Oél:rooie zouden mogen navigeren
en negotieren , zoo wel in Africa
Arrica als in America , welk geavanceerde zijn betrekking fchijnt
fchijllt te hebben tot de Propofitie
Provintie , den 17
door de Ordinaris Gedeputeerden van deze Provintie,
Maart 173°.
J730. (er
ter Tafel van hunne Hoog Mog.
Mo~. gedaan, bij
we!J.;e alleen gehandeld woru
welke
wonlover
over de Vrije Vaart op do Kusten van Africa,
Afriea, onder Recognitie, en in dien zin verlieren.
verfieren.
de, kan dat Declaratoir geen andere relatie hebben, dan tot de
overvaeringe der ingehandelde Slaven naar America ; 't geen
ook ingevolge gemelde Propofitie der Zeeuwfche Gedeputeer'
Gedeputeerden over de gebeele
geheele Limiten van de Compagnie in America
America,,
uitfiuitiuge onder anderen
andèren van " Esfequebo, ingevotdoch met uitfiuitillge
de Conventien dam'
f"etatif. door
" ge het Oêlrooi en tie
daar toe -relati[.
hunne I-loog Mog. is geagreëerd; zoo dat dit notabel en finguller
gulter argument wederom berust op de vooronderfielling, dat
de Conventie van den jare 1670. met de nieuwe Compagnie
geen overeenkomst zoude hebben, waar van het tegendeel is
aangetoonû.
aan~etoond.
" Hunne Hoog Mag. gelieven nu uit het gene met alle onder.
onderdanige fubmislie
fubmisfie ten dezen is geavanceerd. klaarlijk te ontdekken, dat de Zeeuwfche Hoofd
Hoofd.- Participanten, bij derzelver
ootmoedige Supplicatie en Requeste geenszins het Sijfiema der
Zaken hebben gebrouilleerd
gebrouilleerd,J met onwrikbaar vast te houden
dat meergemelde Conventie tot
tOC de nieuwe Compagnie is over·
over-
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gegaan, en vervolgen~ bij de Ocrrooien
Oétrooien van 30 November
en 8 Augustus 1730. geconfirmeerd, en zullen hunne
ailerconvaincantfie decouvreren,
Hoog Mag. dus ook op 't allerconvaincantfie
dat alle Argumenten en Poficiven
Pofidven der Heeren
Rcprefentanten
Heefen Reprefentanten
en verdere Bewindhebberen , als geheel van alle grond gede.
Uitueerd, vervallen zijn; en overzulks vermenen de Zeeu
wZeeuw.
ititueerd,
[che Hoofd-Participanten, dat die beide voorgefielde POllltell
ten genoegen van hunne Hoog Mog. zullen wezen afgehandeld; verzoekende dus op het allerreverends tt gelicentieerd te
mogen zijn zich nopens andere Pofitiven van 't Bericht der
Reprefentamen
Heeren R
eprefentamcn en verdere llewmdhebberen
llewllldhebberen te expliC€ll
ceren, en wel aangaande dat de lase van deze Colonie in e€n
kort be!l:ek
befiek van tijd geaugmenteerd zouGe zijn tot f 3i àà
niet al gccompmeerd
40,000 GI. 's jaars: of hier onder nict
gccomputeerd mogt
wezen immenfe fommen
[ommen,, op gerepeteerde ordres der Verga'
Vergadering van X., federd weinige jaren aan den Bergwerker I-IilHilderillg
Iebrand cum Sociis,
Soeiis, tot het zoeken van Mineralen, ongeluk.
ongelnk.
lebrand
kig gefpeudeerd;
gefpendeerd; of de oorzaken van die
dit jaarlijksch
jaarlijks eh verlies
niet te anribuëren
amibuëren zoude zijn aan de difcordamie
dikordantie van opinien
opiniell
ter V;;;rgaderinge
V.:rgaderinge van X, voornamelijk ovt;:r
OVtr het uiet
niet genoegzaam provideren van 's Compagnies Plalltagies
Pluutagies met Slaven en
andere benodigdheden; dan
clan wel of de huidendaagCche
huidendaagfche direétie
direcrie
moeten Hoofd·
Hoofd - Participanten ter
daar toe mogt contribueren, moereu
deduÉl:ie en verantwoordinge van Heeren Bewindhebberen dededudie
zer Kamer overlaten; twijffelde geenszins of die Heeren, welke de direétie
direcrie in handen hebben, zullen bij die uitgebreide
Memorie, van dewelke dezelve bij hare Misfive van 24 No·
No'
vember 1750. mentie gelieven te maken, hunne Hoog Mog.
op dat Point volkomen eclaircisCemem
eclaircisfement en genoegen weten te
geven.
Hoofd - Participanten zich in te laten,
" Veel min vermogen Hoofd,
om de remarques op de Vad\!r1ijke
direétie der Heeren Staten
Vadt!rlijke direcrie
van Zeeland gemaakt.
gemaakt, te debatteren, 't geen geenszins aan
Onderdanen zoude pasfen , alzoo weinig dan dat het aan Ingezetenen, van al zulke Provintien, deweJi,e
dewelke met Zeeland onder een en '[
't zelfde Verbond van Unie fiaan, zoude conveConveuieren de Souveraine Refolutie
ReColutie van hunne Ed. Mog. opentlijk
nieren
te Wlakell.
wraken.
Ff S
FfS
" En
1700.
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" En dus fluiten
flui:en dan ook de Hoofd. Participanten hier mede
dit hun Contra·
Contra' Bericht, in die eerbiedige hoop dn
d:tt U Hoog
Mog. wel verre van derzelver ootmoedig Request van de hand
te wijzen, in tegendeel deze zaak conform het gedachte Re"
termineren.
quest zullen terrtlineren.
Waar mede enz.
Heeren, enz.
Hoog lIJogende
M~gende Haren,
(Onder l1<md,)
ltond,)
West-· Indifche Compa.
De Hoofd. Participanten van de West.·
gnie ter Kamer Zeeland.
(Was
géteekend,)
( Was gêteel,end,)
JOH.
Jon.

Middelhurg
MUse/burg den .29
29
Manrt
Maori 1751.

MAT T H. :D
J.l I'!
~ eRA N .t.
l:.

1]ANGUEPIN.
AN GUEPIN.
N. C.

VAN HOORN.

IK. PAR KER.

Het bovl!ngemelde
bovengemelde Contra .B~rigt, ter vergadering hunner
deliberaHoog Mogende ingegeeven zijnde. is, na voorgegaane delibera.
tie. den 5 April, hetzelve door de Heeren Gedepureerden
Gedeputeerden
der Provintie
pwvintie van Holland en West.
West· Friesland en van Zeeland
overgenomen, om in
In de hurmen
hunnen breeder gecommuniceerd te
worden, aan de Repre(èntanten
Reprelèntanten van zijne Doorlugtige HoogHoog.
Geoarooieerde West.
heid en verdere Bewindhebberen van de Geoél:rooieerde
Indifche Compagnie ter Kamer Amfieldam, om derzelver na.
dere Confideratien,
CotJûderatien, zo zij 'er eenige mogten hebben, daarop
aan Hun H. lVI.
M. te laaten toekomen. Gemelde Heeren Repre.
fentanten
den SI Augustlls
17S1,
fenlanten bragten
braglen daarop, denl\l
Augustus van het Jaar 17S
IJ
hunne nadere Confideratien in,
in) met deeze bewoordingen:
"

HOOG MOGENDE HEEREN.
HEERl!!N.

"De Reprefentamen
Reprefentanten van zijne Hoogheit en
r.n verdere De
ne••
windhebberen van de Westindifche Compagnie ter Prrefidiale
K'l.mer Amfieldam, ingevolge uwer Hoog Mogende altoos ge.
K.!lmer
ëerde Refolutie van dato 5 April jongstleden, rijpelijk hebben.
èerde
de overwogen de Misfive, door de Hoofdparticipanten ter
Ka.
Ka-
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Kamer Zeeland
Zeelaud,t den 29. Maart daar bevorens
bevorens,, bij forma van
Contra.
foufl:iell van hun ingeleverd Request,
Contra - Bericht en tot
tot fouflien
rakende de privative Vaan
Vaart op de Rivier van Esfequebo, aan
uw Hoog Mogende gefchreven, en W;lar
wilar van de Copije nevens
de ,edagte
cedagte uwer Hoog Mogende Refolutie
R~folutie in handen van de
Reprefencanten en gemelde verdere
Reprefem3men
v~rdere Bewindhebberen is gelleld,
geGeid,
vinden zich verplicht nog eenige nadere Confideratien, reHecreflecterende op zoodanige Artikelen, dewelke bij de gemeutioneer.
gementioneer_
de Misfive door de Zeeuwfche Hoofdparticipanten de nOl'O
zijn geavanceerd, of tegens het Bericht en i\dvies,
Advies, 't gene
uit name van de Repreiènmnten
BewiFldhebberen,
Repreièntanten en verdere EewiFldhebberel1,
op den 19,
J9. Januarij dezes jaars 175(.
1751. ter Vergadering van uw
Hoog Mogende ii
is overgeleverd, met eenige nieuwe argumen.
argumenten verder zijn gepousfeerd, aan uw Hoog Mogende gehoorzaamst in te dienen.
" De Reprefentanten en gemelde verdere Bewindhebberen
zien dan met genoegen, en accepteren ten vGordeele,
v<iordeele, dat de
Hoofdparticipanten ter Kamer Zeeland als nu erkennen dat
de Refolutie, op den II.
1 J. Augustu
Augustuss 1750.
1750' in de Vergadering
van Thienen genomen, immers geen woordelijke openfiellinge
openfieIlinge
nn de Vaart op de Rivier van Esfequebo infiuie.
inOuit. zoo als echo
ter de gedag te Hoofdparticipamen
Reque~t de zaak bij
Hoofdparticipanten in hun
hUil Reque3t
uw Hoog Mogellde hadden voorgedragen,
vo~rgedragen, maar dat men daar
in
animfJfien en encou.
jn zich enkel heeft bediend van fimpele
jimpele animntien
encou,
t'agementen,
Refolutie van den 17. Oéto.
rngementen> terwijl reeds in de Refolucie
ber 1685. de gedachte open!leilinge
openfieilinge met ronde 'Woorden en in
't brede is geëxtendeerd.
"" En hier mede de prreallabele aanmerkingen, bij het opgeopge.
melde vorige fchrijven en bericht naar waarheit ter nederge.
field, op zich zelve
zelv~ voor gevindiceerd houdende, zullen de
Reprefentanten en verdere Bewindhebberen zich niet aantrek.
ken, dat de gerepousfeerde befchuldiging toevlucht neeillt
neemt tOt
tOt
hunne
flui.
bunne gewone middelen. en van den klaren letter te rug fiuitende, zich poogt te falyeren in verhole intentien van hunne
maar ver rouwende te mogen vol.
eige vinding en verkiezing, Itlaar
voldoen mee
met de remarque, dat in de Conventie van den jare 1670
offchoou
offchooll dezelve tot hier toe !land
fialld hadde gehouden, echter,
volgens de termen van het tegenwoordig fubfifierende
fubfillerel1de Oétrooi,
geen
t;een
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geen de minlle fchuduwe van eenige w<!'Gultinge zoude worden
gevonden, en dat over zulks
he Fundamelit
zull;s het gal1fc
gUl1frhe
FUlldamem van het
llügeUrigle
uitged;;gte Mijfterium,
Mijflerinm, het welke men in dle
die gevreesde Con.
ventie wil doen beruilen,
beruqen, bellaac
bellaar in een ijdel Niet. moeten
zij Rcprefèutanten
Repref"ntanten en verdere
wrdere Bewindllc'b:,~rs
Bewindiwb~m d;);!r
d3:1!' alleenlijk
bijvoegen, dat de Hoo!(1panicipanten
Hoo!(1panieipant'~n ter KamL'r
K:l'11L'r Ze'dand
Zc·tland zich
te veel prrefumeren wanneer zij denken, dat bij de Leden.
Leden,
die in de Vergadering van ThiecJen
1750
Thie:len op den I Ij Augustus !iSo
tot de gea.:cufeerde
gea::eufeerde Refolutie op een legitime
legiti;ne wijze geconcludeerd hebben, fCïUpule
ferupule zoude zijn geweest, om het ge·
gemeene belang der Comp3gnie tegens de llrijdige lllleres{t:n
IDleres{t:n van
maar weinige openlijk te 12ten
l2.ten doorfhan,
doorfiaan, -of dat dezdven,
wanneer het belluit
befluit daar we
roe hadde gef1:rekt,
ge!l:rekt, door een gereu.
feerde lntroduétie •• zoo men het
her noemt, zoude hebben willen
bedekken de openlleJlinge
opell(l:ellinge der Vaart op Rio Esfequebo voor
:llle ingezetenen van den Staat, welke open!lelling
openllelJing ter!lond
terilond na·
der zal blijken, dat, niet zonder voorkennislè, ook van de
Hoofdparricipanten
Hoofdparticipanten tcr
ter Kamer Zeeland zelve.
zelve t eenpaarig is
geoordeeld ten nutte van de Compagnie te wezen.
" Vervolgens overgaan de tot het onderzoek der redenen
die bij de meergemelde
za.
m~ergemelde Hoofdpanicipantcn
Hoofdpanicipanten veruer,
verlier , en ter za·
ke, naar hun SijCl:ema, worden aangevoerd, zoo zullen uw
Hoog Mogende zich gunllig erinnercn
erinneren dat de Reprefentanten
en Bewindhebberen bij hunne meergemelde vorige Misfive
zich
zleh hoofdzakelijk hebben gevestigd op twee gronden ~ te
weten:
" Eerst op den klaren letter van het Oflrooi
Oé1rooi • door uw Hoog
Mogende den 20. S ptember 1674. aan de Generale We.tindi·
fche
fehe Compagnie verleend •
•, En tcn tweden op de maximes in de Compagnie zelve
geobferveerd, en op de Refolutie in Je f/ergadering van Thie.
ntn den Il.
I7. Oé1ober
nen
Ofloher J6r.S.
J6flS. genomen.
Edoch,J dewijl de Zeeuwfche Hoofdparticipamen éeue
" Edoch
éene
andere order hebben verkoren. en hunne aanme~ingen
aanmekkingen tegens
de laatstgemelde Refolutie in het from
front willen [tellen,
nellen, zullen
de Reprefentanten
Reprefentllnten en verdere
veraere llewindhebberen tot meerdere
klaarheit dezelve op dien voet volgen.
ontlDOeten dan de Reprefentanten en
" In de eerne plaats ontmoeten
ver
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verdere Bewindhebbers de ObjeCtie, "dat de meergedachte
" Refolmie van dato 17 OCtober Ió85, als ilIegitime geno" men. zoude zijn
zjjn gebleven buiten effl'êt,
effeêt, en dat de uitvoe.
" ring daar van als ook de aanftelling van een Commandeur bij
" de Vergadering van Thienen gedaan, door de waakzeamheit
" van de !l egeringe van Middelburg
zoude wezen gefluit."
Middelbnrg zonde
" De Reprefelltanten en verdere Bewindhebbers zullen ter
beantwoordinge vall deze inwerpinge
inwerpillge onderfcheidell
onder[cheidell de gevoelens van de CompaglJÏe, en fpecialijk mede van de Kamer Zee_
Zeehnd in dezelve, ell het gefustineerde van den Magifiraat
Magil1raat der
Stad Middelburg.
" Wat betreft de gevoelens van de Compagnie in 'c generaal
en fpecialijk mede van de KamelI
Kamel\ Zeeland in de algemeene Ver_
Ver.
gaderingen, zullen de Reprefentamen 10:
to: vermijding VJn
van onnodige largesfe, zich eenvoudig refereren tot de Re[olutien
Refolutien
dewelke bij hun vorig fchrijven zijn aangevoerd geworden.
" En. houdende dezelve alhier voor gerepeteerd, thans
alleenlijk
ll11eenlijk nader bewijzen, dat, boven en behalven de klare
blijken, dewelke uit de beiluiten van de Compagnie in de
VergadfJ'ing
Vergadfring van Thienen, en de Propofitie aldaar van wegens
de Kamer Zeeland gedaan, bij de gedagte vorige Misfive
genallnoreerd zijn, ook de Hoofdparticipamen ter Kamer Zee.
genallnoteerd
land in zich zelve niet anders dan overtuigd kunnen wezen,
van ten dezen tegens hunne eigen gronden en daden van hunne Voorzaten aan te drijven.
" Het is aan uw Hoog Mogende bekend dat de CredentiaCredentia.
1en
len van de Gecommitteerde Bewin'dhebberen, dewelke van
wegens de Kamer Zeeland ter Vergadering van Thiencu
Thienen compareren ,• niet gearrefieerd worden dan met kennis van der
Hoofdpanicipanten Bewindhebber, die gehouden en verplicht
is aan zijne Principalen rapport te doen .
•, Maar de Reprefentanten en verdere Bewindhebbers beo
roepen de gezegde Hoofdparticipanten van de Kamer Zeeland,
en vragen 1I1et vertrouwen, of bij het zevende Artikel van het
Bewindhebberen,,die
die wegens
Credentiaal, gearrefieerd voor de Bewindhebberen
de gemelde Kamer, cn
en dies mede in den llaäm
naäm der Hoofdparti.
verfcÀijneJl in de Vergadering van Thienen
cipanten zouden verfcliijnell
te~ens den 23. September 1685. tot Aml1eldam befchreven,
uiet
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»de Rivier van
llict
Jlict met duidelijke woorden is gefield, "de
" E$fequebo in geen fiaat zijnde om voordeel te konnen ge" ven, overmits d'Oriane Verwe op een flechte Markt is,
" en dat dezelve in meerdere Colonien word gewonnen, zoo
.. dimt in de/iberfltie
c,nvenieert die Rivier
"dimt
delibertltie gelegd of niet Clnvenieert
" l'oor
3'00r alle particulieren open Ie jlellen.
ftellen. te meer dewijl
" daar
doar tot een Request vtm
van verfcheide
verfclzeide PJlJnters
PJllnters 'Word
word gepre" fenteerd
fellteerd benevens "ie
tiie ""In
"I11n Boumerona, ingevolge van de.
de-

ze Commisfie
Commisûe is bij order door die van Zeeland zelve gedaan
de Propoûtie
Vaart.
Propofitie tot openjle!/ing
openfte!/ing van de meergemelde Vaart,
" Ell
En van het gebefoigneerde en gerefolveerde in de geroe!-,
gemel-,
de Vergadering van Thicnen
Thienen door de voornoemde Gecommitteerde Bewindhebberen •, op den 26. OOober 1685, te Middel·
Middel.
burg in de bij zondere Vergadering van de Kamer Zeeland, wederom
derOlll in tegeowoordigheit
tegenwooroigheit of ten minfien met kennis van
Hoofdparticipamen Bewindhebber, rapport wezende gedaan,
gedaan t
zijn, dezelve voor hUllne
hunne aangewende devoiren bedankt.
" Dh
Dit alles tot meer del bevestiging der genome Re[olmie
Refolutie
l;eav3nceerd zijnde.
Seavanceerd
zijnde, vragen de Repre[entanten
Reprefentanten en veraere Bewindhebbers nu wijders aan die van Zeeland of zelfs in de
Vergadering
Vergaderini van hune Kamer op den 26 November 1685 niet
is befloten, "dewijl de Rivieren vlln EsfequeblJ
Esfequeb, en BoumeBoume.
,>~. rona liij
J,ij tie
de laalje
Inatjle Yergadering.
J7ergadering- van Thienen "oor atle
alle en
" een ieder 'Waren
waren opgejlelrJ,
opgefleId , en de vrij
vriJ heit
heir gegeven om al·
al"» daar zoodanige Plantagie te maken als dezelve zouden ko~, men goed te vinden, en dat verfcheide vrije Luiden wel
" wilden overgaan, mits verzekerd zijnde van favorabele con~,
" clitien , over hel
het voor/z.
voor/;;:., fubjeël
fubjeët aan den Commandeur
11'
1" Beekman te fchrijven en aan zijn Ed. te zenden de Coodi.
Condi.
" tien bij Commisfarisfen van Nova Zeelandia tell
ten jare 166416601"" gemaakt en laten
Illten drukken met recommandatie enz.
" indien
Indien de meergemelde Re[olutie,
Refolutie, en de daar bij gear.
refieerde openllelling,
ref1:eerde
openfl:elIing, Duiten
/Juiten effect was gebleven, van waar
dan deze gevolgen? Ja de gedachten der Voorzaten verfchil.
oen zoo wijd van de tegenwoordige begrippen der Kamere
Zeeland ~ dat zelfs de Refolutie van Gecommitteerde BewindZeeland,
hebberen
hebbeten uit de respeél:ive Kamer van de Generale Compagn.,
waar bij Jakob de Jong tOt
tot CQmmandeur op Boumerona was
aan·
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aangefield , en van welke aanflelling
aanfielJing terflond nader zal worden gefpr<>ken, in de bijzondere Vergadering tot Middelburg
op den 3 Januarij 1626
J626 is geaccufeerd van notoire iaformali.
informali.
teit onder andere mede op fundament. dat op de Propo(iti,
Propo(itie
"an
van deze Kamer
Kt/mer de Rivieren 'Van
"on Boumerona en Esfequehi
Es!equeb~
zijn open;efleld.
openlefleId.
eige
" Dit zijn de ei
ge woorden van de Kamer Zeeland in hun.
ne eige vrije bijzondere Vergadering, daar gene overfiemming
overftemming
van andere Kameren plaats koude
konde hebben, maar in welke,
als reeds gezegd is, een Bewindhebber van de Heofàoartici.
Repreft:ntantell en verdere Bewind.
panten fesfie heeft. En de Reprefl:ntantell
hebbers laten dan over aan het oordeel van Uw Hoog Mogen.
de, welke de beweegreden mogen zijn, waar door nog heden
ontkend word de Rivieren
Rivier~ van Boumerona en Esfequebo ooit
opengelleld
opengeileld te wezen.
"Het
Ilurgemeesteren der Stad
" Het is waar dat de Heeren I1urgemeesteren
Middelburg. omme nu bij ordre tot het Examen van derzelver
fustenuen toe te treden, eenige dagen daarna bij de Bewmd.
opge.
hebberen ter Kamere Zeeland hebben doen verzoeken de opge·
melde hunne bijzondere Refolutie.
Refolutie, voor zoo verre daar bij
bi) de
aanfl:ellinge van den bovengenoemden Commandeur de Jong
aanftellinge
onder het bijgevoegde Protest echter was geapprobeerd geworden,
worden. te houden buiten Eifeél:.
Effeét, immers tot
[Ot tijd en wijlell
wijlen
die zaak nader zoude wezen getermineerd.
" Het is mede waar dat ter dier gelegenhelt
gelegellhelt een Commisfie is gemaakt omme de Rechten van de Walcherfche
Walcher[che See·
Seed~n. op de meergemelde Colonien te onderzoeken.
dt:u,
"'.' Maar de Reprefentanten
Repre[entancen en verdere Bewindhebbers zullen nogmaals aan de decifie van uw Hoog Mog. compromitteren of het eene manier van handeling is, overeenkomende
met het Respeét
Respeél: en de Candeur,
Candeur. waar mede men verplicht
is voor de lllustre
lliustre Vergadering van
Van uw Hoog Mogende te
verfchijnen, vrijmoedig te zeggen riat
v()ur!chreyc {lIltf
dat d(
d~ lIofJr!chre'lle
lUlt(
peiling 'Vlm
van een Commandeur zouie zijn gef/uit.
flelling
gef/uit, ten dien
einde eenige afgebroken Periodes uit Deliberatien en Rapfamen te voegen, dat dezelve een zin verver.
porten zoodanig làmen
toonen
fl:rijdende aau
aan de ware meening, en op deze
tooDen direti:
diretl: flrijdende
wijze een
eeIl fantoll1e
fantolJle hebbende vQorrgebl'a,e,
vQortgebrait, vcrvolljens
vervolgens het fi.
fi·
nale
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nale bc!1uit, 't
'r gene op alle de Deliberatien en Rapporten is
gevallen, te
tt! verzwijgen •
.. Indien uw Hoog Mogende door derzelver hoogfie
boogfie Gezag
zich gelieven te laten fubminiU:reren
fubminHlreren het Rapport, geinfereerd
in
In de Notulen van de Kamer Zeeland te Middelburg , onder
d,m
d€l1 datum vall 9 Januarij 1686, zullen uw Hoog Mogende,
verre van eenig
eel1ig privatief Recht van de Provintie van Zeeland
of van de Walcherfche Steden, 't gene ter dier tijd nog werwer.
kende zoude wezen.
wezen, te ontdekken, in tegendeel duidelijk
zien, dat volgens het gerapporteerde in den jare ]658
1658 wel is
aallge11:eld
aangeO:eld g,eweest eelle Direaie over het zoogenaamde Nova
Zeelandia, en dat de Steden Middelburg, Vlisfingen en Vere
als Stigters en Colonier~
ColoDier~ van de Kusten, aldaar befchreven
be[chreven en
bepaald, zouden worden geconfidereerd, doch dat de voorfchreven Steden de J
Jurisdiaien
urisclWien van dien zoude bezitten
bezinen bij
forma van Leen, fiellende fllccesfivelijk
fuccesfivelijk daar toe een Perfoon
Per[oon,,
waar op het Leen geconfereerd zoude worden, met betaling
van zekere
zeltere Heergewaden.
" Dat vervolgens de gemelde Steden in September van het
gezegde jaar 1658, wel hebben begonnen hare gedagten te
laten
hten gaan om de voorfchrevene Colonien Provintiaal te maken, maar niet dat zulks ooit is geëffeél:ueerd.
ken.
geëffeaueerd.
" Dat de Heeren van ter Vere reeds in het jaar 1660. in
MOl"a
Mora zijn gebleven, om hunne Q.uota
Q,uota op te brengen, ett
en
dat de Notulen van de Direaeurs geheelijkeindigen
geheelijk eindigen den 19
Novemb. 1663.
" Dat voom
voorts in den jare 1665 de Rivier van Esfequebo
door de Eugelfchen wezen de veroverd, dezelve wederom onder het beleid van Matthijs Bergenaar, Commandeur van de
Barbice, met eenig Volk uit het Guarnifoe»
Guarnifoeft aldaar geligt, en
geconjugeerd wezende met de Comp. Negers en Nndere
andere Bedienden die in de Bosfchen waren geretireerd, uit de voorvoor.
fcbreve Rivier zijn verjaagd, waar na de Militie van dezen
fchreve
Stàat
Staat aldaar post heeft
hE:eft genouJen.
genOillen.
" Gaande eindelijk de Rapporteurs over tot de Conventie
van den 11 April J 670, van welke bij de vorige Misfive van
VQn
de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen in 't breede is
getraaettrd.
getraaeird, en concluderende de gezegde
g.ezegde Rapporicurs
Rapporteurs daar
op

ESSEQU E
r: RI).
Rf).

46I
461

op nid tegens de Wtstind.
Wt:stind. Compagnie, teIl
ten behoeve van de
particuliere Ingezetenen van de Provintie Zeeland of de Walcherfche Steden,
Steden. gdijk men het thans vooraele
vooraelt , maar tegens
de Regering van Midddbnrg
Middelburg en voor de
oe Westindifche Cam·
Compagnie, tlat
dat de reftitutie
rejlitutie Vtm de
d~ voolfchl'eve
vOO1fchrevc C~'onie
C~/onje niet
ols
ots onder eene onereufe
oneJ-eufe tij/ei
tijtel is overgegaan, te weten aan
de Compagnie, na dat de gedachti
gedachte Colonie door de WaIcher·
Walcherfche Steden
Sceden was vt:rlaten, ten einde door dit Argument de
gedachte Zeeuwfche Steden te overtuigen dat dezelve op dJ
d;:
meergemelde Colouie
Colonie niet het minae
minile Recht komen te hebben.
" En omme uw Hoog Mogende niet te occuperen met
een ampelder
ampel der recit van 't
'e gene lin
jin de nadere en op het gemelde rapport gevolgde Conferentie noopens dit poinét
poinél: verder is voorgevallen, zoo folliciteren de Reprefentanten
Reprefentamen en
ve:dere Bewindhebberen de vrijheit omme alhier aan uw
Hoog Mogende te mogen voor oogen fiellen het Extraét
Extraél: uit
de RefoJutie
RefoIutie van de Westindifche Compagnie eer
ter Vergade.
Vergadering van Thienen, in daro
dato 5 April 1686, waar in hee
het beallic
belIllic
op de Reprelentatie van den
oen Magillraae
Magifiraat der Stad lVIiddelburg
Middelburg
is vervae,
vervat, en met welke zij Reprefentamen en verdere Bewindht!bberen zich vleien de remarques op dit Artikel geruswindhebberen
gerus.
lelijk
telijk te mogen eindi~el1.
eindi~en.
" De inhoud van het zelve is dus luidende: "De Hee.
Hee •
Dewindhebberen ter Prefidiale Kamer
"•, ren Gecommitteerde llewilldhebberen
" Amfieldam.
Amfieldam, hebben eer
ter Vergadering gerapporteerd, dat hun
" Ed. met en benevens de Heeren Gecommitteerden van de
"Hameren
" /{ameren in ',NMrder
'/ NOf)rder Kwartier en Stad en Lande,
Landt, tot
" voldoeninge
voldoenillge van de RefolUtie
Refolutie Commisforiaal van deze Ver.
"gaderinge van den 4
4- December, relatief tot eene
eelle vorige
"Refolutie van den lIO
"Re[olutie
liD November, daar te voren heboen
hebben
" geëxamineerd het poilJél:
poihét rakende het populeren ende culti.
culti" veren van de Riviere Boumerona, gelegen omtrent de RIRiEsfequebo, op de Kuste van America, dnl
dat hun Ed.
" vier Es[equebo,
"proviftoneiiJk goedgevo/1den
goedgevonden hadden, tot een Commandeur
"provifioneliJk
Riyiere aanteftellen
vlm
aanreftellen den Per/aan
Per/oon van
" op de voorfchreve RiYiere
I
H' Jakob Pitters
Pieters de 'Jong.
Jong, op een Traél:ement
Traétement van f 50 : •
I Z auh'er~
Maands, ende een Enomumem
Enomllment van 12
iluiver~ voor ieder
" 's Maands.
.,
~, Vat
Var Suiker; dat hun Ed. denzelven
deozelven mede gegeeven hadden
Xl V D E 11:EL.
L.
G~
een

46~

"
"
"
"
"
"
"
"0'
j,
;,
"

"
"
"
"
""
""

"
"

ESSEQUEllO.
ESSEQUEn~.

een proviÎ1ünele Infiruétie, dewelke in deze Vergadering
is voorgelezen geworden, mitsgaders nog aan te /iel/en
fielten en.
de denzelven Commandeur mede te geven een Asfifient,
Asûftent, beneffens eenige noodwendigheden die hij op zijg eerfre
aaneerUe aan·
kom11:e op de Riviere Boumerona lJoude
zoude van noden hebben,
rapporterende wijders de Heeren Gecommitteerden van de
Zeeland,0 dat de voor[z.
yoor!z. 'jakQu
JakQu Pieters de 'Jong
jong door
Kamer Zeeland
yeryolgens tBet
met eenige
eenigc Trains
Tra;ns., Perfonen en Pi·
hun Ed. vervolgens
yres was voorzien geworden, ende alzoo
vres
a/zoo dcrzeJfs
der zelfs transport
dat,t alvorens de Hee·
Heederwaart hadden gefoeiliteerd,
gefaciliteerd, maar dat
ren van Middelburg en andere Steden, als Geintereltfeerden
Geintere&feerden
in de voorfchreve Riviere ende voor deze tef
ter Direétie van
Zeedezelve hebbende geftaan,
gellaan , doenmaals genaamd Nova Zee.
naderI.ndia, zich deswegens hadden geoppofeerd, doch nader.
yerklaard. dezelve wel te willen laten
Illten ter Direêtie
Direaie
h,md 'Verklaard.
Y/Jn tie Geoêtrooieerde
Geoarooieerde Westind,[che Compagnie, zoo nog'JlfJn
thans dat dezelve v-erwagtede, dat de Direétie.
Direétie, gelijk op
In.
Esfequebo zoo ook op Boumerona, niet als Zeeuwfche In-

" gcboornen
geboornen zoude worden aallvertrouwd.
aatlvertrouwd.

Hief zien uw Hoog Mogende (Ot
tot hoe verre de geav:m" Hier
ge:lvan.
ceerde waakzaamheit van de Regering der Stad Middelburg
tenig effeét
efFeét heeft geproduceerd, en met wat grond men heeft
mogen zeggen, dat de aanfieIling van den Commandeur zouele
zoutle
ge/luit, zijnde integendeel in de Compagnie zelve en
wezen gej/uit,
Toor zoo veel de Domefiieke
Domefrieke fchikkinge aangaat, wel veelma'Yoor
len reguard genomen op de recommandatien en voorftellingen
van de Kamer Zeeland, doch lOt heden
beden toe nooit eenig Recbt
Recht
van de Walcherfche
Walcher[che Steden erkend, of het aanftellen van
Zeeuwfche Ingeboornen voor regel aangenomen.
" Niet meerder ou\'ert gaat de Critique,
Critique. geformeerd tegens
de Refolude
Refolutie van de Vergadering Van
van Thienen, in dato 31 Au.
gustus
ten de Commisfie op de Kamer van het Noorder
gustUS 1694, ien
Kwartier, om de Gerequireerde Slaven naar Esfequebo te doen
brengen. Men capteert eerst de woorden van de Refolutie,
waar bij gelast word, dat dit Schip zoude verzeilen tot 'Voor
voor
Rio Esfequebo, daar uit befluitende, dat het zelve zoude
hebben moeten blijven buiten voor de Rivier.
Rivier, en niet zoude
hebben mogen opvaren tot voor het Fort, en vervolgen fiatteert
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teert men zich in de aanmerking, dat dit Schip nooit aan Rio
Esfequebo is geweest of eenige Siaven
Slaven aldaar heeft afgezet.
Wat het eerlle
eerl1e betreft, zoo blijkt alomme
alom me liit
wit de Notulen bij
Biet altoos prreci.
de Compagnie, dat de benoeminge van Rio uiet
bepaaldeiijk word gebruikt, met opzicht tot de Rivier
fe en bepaaldelijk
eigemlijk genomen, maar dat dezelve te meermalen geëm.
VoJkplantinge
plooieerd word met betrekkinge tot de geheele Volkplantinge
of
\Jf Rezittinge
Bezittinge van den Staat, aan zoodanige Riviere gevestigd.
En om zulks uit dit eige geval te demonIlreren , zoo zullen,
zullen.
Uw Hoog Mogende uit den teneur van de gedagte Refo.
Refolutie befchouwen
befchouwcn hoe in dezelve vervolgens mede belloIn ilruétie te gelasten zoo veel
ten is, den Schipper bij
bi} lntlruél:ie
omUle,
ie maken, als gevoegelijk zoude kunnen doen omlUe,
ruimte .e
voorfchreve2oo
na uitlevering van de voorfchreve
200 Slaven, weder zoo "ele
,'ele
gerccd!lggende Retouren (Jon
Esfcquebo in te nemen als
gereed!lggende
(Jan Rio Esfequebo
hem doot' den Commandeur "ngpgeven
ingpgevcn zoude worden.

" Nu gelieven uw Hoog Mogende zich de gelegenheit van
Ri viere Esfequebo te rappelleren, en terfiond
de Riviere
terfl:ond zal zich de
abfurdit .. it der gemaakte captie ontdekken, want indien de
abfurditli!it
last om te verzeilen 'tot
tot voor Rio Esfequcbo in zich fluit een
opzei/en of bij het Fort
verbod om de Rivier niet te mogen opzeilen
te naderen. zoude de Vergadering van Thienen geordonneerd
hebben dat dit Schip in volle Zee zoude moeten losfen en we·
wefuscenue is, geene verdere
der Go,:deren
Goederen inladen, 't welk een fUSCelllJe
difhuétie
difiruél:ie meriterende.
mericerende. Van gelijke gratie is de tweede Retraite, namelijl\,
namdijl\) dat het Schip de Eva Maria
Mi/ria nooit aan Esfeque.
Es[equebo gekomen zoude wezen, zullende uit het Journaal, op
op het
gedachte Schip zelve gehouden, wederom ad oculum blijken,
dat de reden, waarom dit Schip aan de ordres niet heeft vol.
daan, hier inne gerefideerd heeft, dat het zeI ve Esfequebo was
voorbij geraakt,
geraakt. gelijk dan nogmaals aan uw Hoog Mogende
ten volle bewust is, dat langs de Kust van Zuid America de
pasfaat en aromen
firomen l1rekkeu
Ilrekken van het Oosten naar het Westen,
en wanneer de Schepen beneden hunne defl:inatie
deainatie vervallen, dat
dan een ganfche tour tot op de hoogte van de Eerroudes
Bermudes Ei·
Augustus,
landen, ja fomtijds en voornamelijk in de Maanden A.ugustus,
September en Oétober,
de loop der aromen op zijn
Oél:ober, wanneer d€;
is, tOt
tot aan de Terraneufïèhe banken rond genomen moet
fdite is.
G g ~II
wor.
wor·
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Doven de ge destineerde plaatfen te
worden, om zoo wederom boven
komen.
redenen. Hoog Mogende Heeren, dat
" En dit zijn de redenen,
de Schipper van het gedachte Schip de Eva Maria.
Maria, wiens
niet permitteerde zooda.
ladmg (geheel in Negers befiaande) nier
nigen tour te nemen, zich genoodzaakt beeft gevonden naar
oigen
Curaçao t,e
te fievtnen.
fi:ennen.
" Dat vervolgens de Equipagien,
Equipagien. uit name van de Com.
ComRsfequebo gedaan,
pagnie naar F.sfequebo
gedaan) gemeenlijk door de Kamer ZeeZee.
land zijn bezorgd en gedirigeerd geworden. daar van is mede
reeds bIj de vorige Misfive van Reprefelltanten
Reprefemaoten en verdere Bewindhebberen
't breede getoond, geen andere oorzank
oorzaak te
wiodhebberen in 'r
Departementen in de
zijn dan alleen dat., volgens de respeétive Departeillenten
Compagnie,
bezorgillge van Esfequebo
Compagnie. de bezorginge
Esfeqaebo bij continuatie is
gedem!ndeerd geworden ;lan
Zeeland, en daarte·
gedemandeerd
lIan de Kamer Zeeland.
gens de bezorging van Curaçao aan de Kamer Amileldam.
Alllfreldam,
Rekenillg van de gemeene Compagltie,
doch beide voor Rekening
Compagt.ie, na
bekome authorifatie van de Vergadering van Thienen,
Thienen. en
zoodanig , dat de Equipagien in tourbeurten
toegerekend.
tOurbeunen zijn tOegerekend.
" Dit blijkt, buiten en behalven de bewijzen in de ineerge.
~eerge.
dachte vorige Misfive bijgebragt
bijgebragr,, zelfs uit de Exempelen van
die Schepen, dewelke door de Hoofdpanicipanten
Hoofdpanicipamen van de KaKa.
mer Zeeland worden genoemd en bij de Extraéten, uit de Redezfn einde hier
foluden der Vergadering van Thienen, ten dezen
van het Schip de Brakhond ,
nevens gevoegd, als ten reguarde vlln
van het Schio Duin'fliet en van het Schip de Jonge Daniel in
den Jare 173°,
1730, en nog eens van het zelfde Schip in het jaar
1737·
" De Zeeuwfche Hoofd.
Hoofd - Participanten
Participallten protefieren
proteileren nu nooit
gedagt te hebben dat de Slaafs Equipagien op Esfequebo aan
hun niet zouden zijn berekend in Tourbeunen
gelijk
Tourbeurren , maar te gelijk:
echter zich eigenende de Argumenten, dewelke aangevoerd
commisfie, zoo als de Hoofd.
zijn bij zeker Bericht, op commisfie.
Participanten deciaren, van den Magillraat
Magit1:raat der Stad Middel
Middel-..
burg met den druk gemeen gemaakt. Voor zo verre dezelve
Relatie hebben tOt de pofitiven van hun Request zullen Uw
Mogentle bij het &edachte Bericht de iemeide
Hoog Mogende
~emeide erkenre.
111$
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llis
lijk , gelijk de Rcprefentanren
Rcprerentamen en verdere Bewind
nis Opent
Opentlijk,
bcbberen zich expliceerden, vinden ter neder gelteid.
geHeld.
hebberen
" Ja te onrecht word als nog uit de Refolutien van 15 No.
vember 1707
17°7 en II
11 November I7I7
I7 I 7 g~formeerd
g~rormeerd eene Generale
Conclufie, dat een Schip, wegens de Kamer Zeeland naar
n:laf Estot het derwaart bren·
fequebo geequipeerd of gehuurd, alleen tot
benodigdheden.t en het naar herwaart overbrengen van
gen van benodigdheden
Produéten, nooit VOOI' eenige Tourbeurce
.Produéten,
Tourbeurte gecomputeerd mag
worden; nimmer is, ten minnen
minfien niet gedurende den tijd dat
deze Nieuwe Compagnie befiaall
beilaan beeft,
heeft. van wegens de Kamer
Zeeland eenige Equipagie naar Esfequebo gedaan, maar altoos
van wegens de Generale Compagnie, wel door bezorging van
de Kamer Zeeland; doch op authorifatie van de Vergadering
van Thienen en nooie
t(jerekening, op een Tourbeun
nooit zonder toerekening,
Tourbeurt ,
ten zij om particuliere en presferende redenen.
" Klaarblijk wederom blijkt zoo het eene
cene als het andoce uit
wan~
de geallegeerde Refolutie van den IS November 17°1, wan·
neer daar nevens worden gezien de vorige Refolutien, Waar.
op dezelve is gegrond, namelijk die van 20 April en van 17
NQvemher
J706. zullende uit die Collatie terHond
NGvember 1706.
terllond openbaar
zijn, niet alleen dat de gemelde uitruscinge
uitrustinge is gefchied op
voorgaande uitdrukkelijke authoi'Ïfatien
authol'Ïfatien van de Vergadering
van Thienen, maar boven dien, dat het niet toerekenen van
deze Equipagien in een TOl1l'beurt,
jongne Re.
Tourbeun , bij de twee jonglle
foluuen uit hoofde van de onzekere omllandigheden. en dat,
folunen
Brieven, geene pofitive ordes gefield
door het mauqueren
mallqueren der Brieven.
konden worden, met expresfe alteratie van eerstgemelde Re·
folutie.
foJutie, waarbij het tegendeel was geltatueerd,
ge!ratueerd, fpecialijk in
dat bijzondere geval, is goed gevonden, zoodanig dat hier
en fchijn van
Van grond eellige
eenige .algemeelle
.algemeene Regel is
uit met geen
geenen
ontwerpen, en met nog veel minder gratie provoceert men
te omwerpen,
voor uw Hoog Mogcnde tot de Refolmie
Refolutie van IJ
I I November
1717, dewijl daarin direét het tegendeel word gelezen, en in
vicr gearresteerde Equipagien de TourTour.
het verdeelen van de vier
gegaan, om reden dat
beurte van de Kamer Zeeland voorbij gegoon,
dezelve al voor eenigen tijd was v,lrJaan
v~ldaan met het Jogl[.hiP
Jagtfdip
.ligatha , geequipeerJ
geequipeertJ {)p
kandel VODr
V~Dr ti,
tie C'/llo
C,IDde dgotno
op den Sklvm
Slaven handel
nie van ES[efjNe1JQ.
Esfe'illeólI.
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" De Repl'cfèntanten
Reprefèntanten en verdere Bewindhebberen zijn dan,
d:lI1 ,
of [choon
[ehoon hunne deference
deferenee voor Deelgenoten in de Compagnie
hen van alle fierke
heeft wederhouden , wel !;egefl:erke uitdrukkingen heefe
grond geweest zich te beklagev
beklagel1 dat ongefundeerde argumemen
en ongeverifieerde pofitiven door de Zeeuwfche Hoofdpanicipamen bij Uw Hoog lVIogendelI
MogendeR zijn voortgebragt.
voongebragr.
" En deze ongefundeenbeit
ongefundecnheit zal nog nader confieren
con!lercn,, wanneer de Reprefentamen
:neer
Repretentamen en verdere Bewindb'!bberen
Bewindh?bberen nu bij or.
de
re mogen voornemen de Vindicatie
bun gezegde noo.
Vindkatie van hun
dere
1670 •
pens het vervallen van de Convenlie,
Conventie, op den 11
I I April 1670.
Provintie
tusfchen de Heeren Gecommitteerde Raden van de Provimie
Zeeland en Bewindhebberen van de Westindifche Compagnie
tef Kamer aldaar, gdlotell,
gefloten, en waar over de Zeeuwfche Hoofd.
participanten zich in 't vervolg elargeren.
" Het poinét,
pointl, waar naar de decifie van dit ArtikuI
Artikul zich
m~t fchikken, befiaat
mo~t
befluat niet daar inne, of de Edele Mogende
Heeren Staaten
lOt de prolongatie
StRaten van Zeeland hun Con[em
Confent lot
van het Oétrooi
Otlrooi voor de Oude Westindi[che
Westindifche Compagnie, zoo
als in het Jaar 1670 wierd verzocht,
verzocht> aan het opvolgen van de
gedachte Conventie hebben gelieven te accroicheren, maar ilJ
il1
Confes{o wezende, dat zoodanige prolongatie van het Oétrooi
Otlrooi
voor de Oude Compagnie
Compggnie tot den jare 1700, als ter dier tijd
verzocht werd, niet is verleend, dat in tegendeel de gemelde
oude Compagnie geheellîjk
geheelIîjk is vernietigd,
verniEtigd, dat een gansch nieu.
we Westindifèbe Compagnie, op een ganscb
gansch ander verzoek als
het
bet voorgedachte van de prolongatie, is opgeregt, en wel
zoodanig , dat de nieuwe Compagnie met de oude geene de
zoodanig,
minne gemeenfchap zoude hebben, is de vraag of bij deze
nieuwe Comp(Jgni~
Compagnif! eenig privatief Regt voor de Ingelir.ttenen,
IngeJOctenen,
"an
'JIan de Provimie
Provintie Zeeland, met hetrekking
hettûking tot de Colonfen
Colon/en
'Van
'JIan Esjequebo
EsJequebo en Boumerona, is bedongen'?
bedongen? Het Contrarie
vnn
RepreCentanten en verdere Be.
van dien is insgelijks door de Reprerentllnten
windhebberen bij hun vorig fchrijven zoo klaar gedemon.
fireerd, dat dezelve zich daartoe wederom met fiducie zullen
refereren.
geeft aan de Reprefemanten
Reprefentanten en verdere Bewind.
" En het geefe
hebber!!n
hebberl!n nogmaals een bijzondere en uitnemende Satisfaétie
dat de Hoofdpanicipanten ter Kamer Zeeland, emplooi heb.
ben·
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bende mogen maken van de Zeeuwîcne Staats Refolutien.
moeten confes[eren
confesferen dat in de Deliberatien bij de Ed. Mog.
de Heeren Staten van Zeeland, over dit nieuwe Verzoek en
deswegens
J674 tot
des wegens gedane Propofitien, federd éen
een 12
u April 1674
den 2 Augustus van het zelfde jaar gehouden, niets dierglllijks word gevonden, maar dat Hooggemelde Heeren Staten in
het verzochte nieuwe Oarooi !uiver
sztiver en gotifhebben
gO(lfhebben geconfenreerd
femeerd..
".. Het is ook te kort gedaan aan de Eerbied, waarmede alle Onderdanen verplicht zijn de Dispofitien
Sou.
Dispofitiell van hunnen Soube[chouwen, en aan de prudentie en voorzieninge~
verein te befchouwen,
dewelke in de Refolutien van de Edele Mogende Heeren
Staten van Zeeland bijzonderlijk worden gevenereerd, zich te
verbeelden dat altoos hooggedachte Heeren Staten, uit confiallce
fiance op de meermalen gemelde Conventie en daar op verver.
leende Aggreatie en Approbatie, hunne toefl:emmillg
toellemming tot het
Oarooi voor de nieuwe Compagnie, zouder Repetitie van
hun voorgaande Aecroichement, eenvoudig zouden hebben
gedragen; want de Societeit,
Societeit. met wien originelijK de Conventie was gefloten, te niet gaande, en daar door de Con.
Rifl:ric·
ventie zelve wezende gecorrueerd, zoude zoodanige Rillric·
tie of bijgevoegde Conditie, dewelke zich alleen hechtte aan
de Aggreatie en Approbatie van de ipro
FaBo gecorrueerde
ip(o FaDo
Conventie, in het Abfurde hebben uitgeloopen; buiten en bebeo
hal ven , dat zelfs de Heeren Staren
Staten van Zeeland, door hunne
Concurrentie in het nieuwe
nienwe Oarooi, Esfequebo met duidelijke woorden medell:eIlen
medellellen onder de gemeene Bezittinge
Beziuinge van de
Generale Compagnie. en over zulks niet kunnen gedacht hebheb.
er Conventie, waarbij het
bet zelve niet
ben aan de Approbatie een
eener
aan de Generale Compagnie, maar aan de Kamer Zeeland ia
het bijzonder, zoude zijn overgegeven.
"Hier tegens zal van weinige l<:fficatie
Efficatie of Confideratie
kunnen zijn. dat Uw Hoog Mogende bij de premisfen van
het nieuwe Oarooi uitdrukkelijk begeren dat de Ingezetenen
Depofitallten
dezer Landen, en fpecialijk de Participanten en Depofitanten
van de voorgaande CompagnÎe,
CompagnIe, bij hun voorgaande Naviga.
gecon[erveerd,
tie, Trafiek en Handteringe zouden worden geconferveerd,
want gelijk Uw Hoog Mogende aldaar niet fpreken in eenige
eenÎge
Gg 4
an
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dere relatie. als met opzichte tot de Ingezetenen van de Ver.
eenigde Provintien in 't algemeen, en ten aanzien van
val) een
7e,tindifche COl1,pagnie
Generale 1f
If/estindi[che
Cotl:pagnie onder
Dnder de voor/zo IngezeteGenefa/~
nen ook bevorens opgeregt, zoo bepalen Uw Hoog MogellMogende vervolgens hij
bij hunne
hUllne Dispofitie, op wat wijze die Trafiek
en Navigatie, ook hijzon.ferlijk
bijzon.ferlijk met betrekkinge tot de plaatfen van Esfequebo en Boumerona.
Boumerona, zoude worden gedreven,
te weten door nlemont
nlemant von
van de IngebfJornen
IngebQornen of Ingezetenen ded~.
zer Landen, anders dan allün
nI/tm uit den naam
nOfJTIt van deze J7erFéreeni de Compagnie en
er mits dien niet privatief door de Ingezeeeni
tenen van de PrQvintÏe
PrQvintie Zeeland, of fcllOon dezelve gemunieerd
zijn met een Goud- en Zout. b:ief,
brief, bij de Kamer Zeeland afgegeven, het welk eene uitvinding is van deze latere dagen,
gegeven.
en waar van in het Oétrooi geen fchijn of fchaduwe word
gevonden.
,. Nog minder grond heeft het, dat Uw Hoog Mogende
Mogellde
zouden hebben verklaard dat de voorfz. Ingezetenen mede zouden blijven gecouferveerd
geconferveerd bij hunne Traétaten, Alliamien
Alliantien en
Verbonden, in dien zin namentIijk
namemlijk,, dat de Zeeuwfche IngezeVerboncien,
tenen tot het gcfiipuleerde
gefiipuleerde in de meergemelde bijzond~re
bijzondere Conventie als nog privativelijk zouden wezen bevoegd.
" En hier word geweld gedaan zelfs aan de duidelijke woor.
woor_
den, dewijl Uw Hoog Mogende zich expresfelijk verklaren te
fpreken van tie TraCtaten
Traêtnten,, Alliantien , 17erbonden
Yerbonden &c. met
tIlet
eertt)ds gemtMlrt.
Republi;/un en Póllreren
andere Prinren,
Pril/fen, Republi;ken
JTolkeren eertl}ds
gem/I.IJkt.
Jaatfie Artikel van het voorfz. Oc.
" Gelijk
Gelijk. àan
dan ook bij het laatfie
trooi Uw Hoog Mogende mede duidelijk handelen van zoodatTooi
uige
\lige Privilegien, Vrijheden, Exemtien, mitsgaders Refolntien
Refolutien
en andere Dispofitien, als bij Uw Hoog Mogende van tijd tot
tijd (Jan
aan tie
dl!: voor dezen gewezen Compog'llie
Compagllie in haar faveur
vergund. en niet van eene bijzondere Conventie, door de
zijn vergund,
Heeren Gecommitteerde Raden van
valT Zeeland, met een Lid van
die gewezen Compagnie gemaakt, of van eenige Conditien
daar bij ten lasten van de Compagnie bedongen
bedongen..
".. Zelfs word bij de nu veelmalen gemelde Conventie. zoo
aangemerkt. geeue
als reeds in den beginne dezer Misfive is aangemerkt,
geelle
de minfle
minite exclufie van de andere Ingezetenen dezer Landen
met Dh1inétie en Oppofitie tegens de paniculiere
particuliere Ingezetenea
van
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van de Provimie Zeeiand gevonden, maar enkel het
her .:envollèig
beding: " Oe
Colonie
van
Es[equebo
zal
voortaa!l
bij alle en
De
" een ieder van de Ingezetenen van Zeeland mogen bevaren,
"als mede door het opregten van PJ:lllt3!tii:n
Pl:lllt:ltÎi.;l] gecultiveerà
g~cu1tivecrd en
" bewoond wordan
wordQn,, en zullen over zulks de vrijheid hebben
" hunne KoopmanfchJppen met eige Schepen daar te hrengen
\'an daar te ha.
hmme Retouren wederom daar en tegens van
" en hunne
" len, mits aan de Compagnie betalende de gewoonlijke Re.
Heuitgenomen
" cognitie, over de grootte van hare Schepen, uitgt:nomen
" dat de Handel van Oriane Verwe
Ver we alleen bij die van de voor·
voor" noemde Kamer gedreven, en dien volgende voor a:le andere
.,
" gefloten gehouden zal worden, op poene van Confiscatie".
" Deze laatfie
gelaatlle periode.
periode, waar in allean van uitfluiting ge.
fproken word, tOOnt
geeiJe
toont aan dat zelfs de Kamer Zeeiand
Zeeland geene
andere privative Gerechtigheden zoude hebben gcreferveerd,
gcrefervecrd,
als den handel van de Oriane Verwe.
Verwe, die de gemelde Ka.
mer reeds in het jaar 1685 verklaarde gansch verloren te ziin.
" Maar het eerfie
eer!l:e gedeelte, vervattende de gefustineerde
gerustineerde en
nu zoo dikwijls gedachte voorrechten van de particuliere
Zeeuwfche Ingezetenen, be!l:aat
COl1ces.
be!1:aat grheelijk in een blote Conces.
fie en Vrijheit
Vrijbeit om de Colonie E,lèquebo
E~lèquebo te mpgf.n
mogèn b"varcn,
b:::varen,
zonder dat aan dezelve eenige bevoegdheit gedefereerd is ,
dau de ge.
om andere te mogen weren of
or uitfluiten.
uitfluiten, en Welke dan
gevolgen dezer Vrijheit
Vrij heit geweest zouden zijn, wanneer de meer·
meergemelde verzochte prolongatie vun
van her Oétrooi
Oél:rooi was geaccor.
geaccordeerd geworden, daar door deze Conventie tot hare beLlaan.
befiaan.
baarheit geraakt, en wanneer te gelijk de generale
generaie Prohibitie
van het Oétrooi
alldere
Oél:rooi ten opzichte van de Ingezetenen der andere
Provintien was gebleven in volkomen Effeél:,
Effeét. de gedachte prohibiti~, ten opzichte fpecialijk
inde verlaten
hibitiè,
fpecialiJk van Eslequebo
Estèquebo zi
ziJnde
en .de
de vrijheit omme aldaar te mogen navigeren, federd het
jaar 1685 mede eenvoudiglijk en zonder de Zeeuwfche Nav.
Nav _
Ingeganten eenigzins te verhinderen of te bepalen, voor de Inge.
zetenen der Vereenigde Provintien algemeen wezende gemaakt,
zoude men,
men I of fcboon
fchoon de meergedagte overeenkomst, zoo als
dezelve is liggende.
liggende, nog tegenwoordig eenige beilaanbaarheid
beltaanbaarheid
kon de hebben, egrer
konde
egter aan die van Zeeland billÎlk
billilk mogen vragen,
vragen.
of zij
zjj jliloersch zijn dat andere mede Bondgenooten met hun
Gg S
e;;a.
5
e;a.
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eenige veranegalijk bedeeld worden r~ Zonder dat ook hier in een:ge
dering kan geven dat Esfequcbo
Esrequcbo en Boumerona te gelijk met
de CuraçaofclJe
Curaçaofche Eilanden zijn gefield onder de zoogenaamde
eerfie
eer!1:e Clasûs
Clasfis van des Compagnies Bezittingen, waar op de
Navigatie voor alle partiCulieren
particulieren or~gineelijk was gefloten.
geflOten, en
dat ten opzichte van Esfequebo en Boumerona bij uw Hoog
Mogende niet is verleend diergelijke vrijheid als ten
tcn reguarde
van Curaçao bij uwer Hoog Mogende Refolutie is toege!1:aan
toegefiaan ,
want zoo op dezen grond gebouwd zoude moeten worden,
hebben die van Zeeland even weinig als de Ingezetenen van
eellige andere Provintie de bevoegdheid, om hunne Trafiek
en Navigatie op Esfequebo te mogen drijven, en de wangunst
om de mede Bondgenoten niet te zien in gelijke jouisfance
zoude zich zelve van alle bezit priveren.
" Doch anders zijn de gevoelens van uw Hoog Mogende,
die wel ten beste van de Compagnie de onderfcheidinge der Li.
miten, in het Oétrooi nader omfchreven, hebben willen vast
fiellen, ook dezelve in 't vervolg tot meerder liberteit van
vaD de
particulieren hebben gelieven te veranderen, maar die nooit
aan de Compagnie hebben willen beletten.
beletten, dat dezelve, hare
Iutresft:n vindende in het bevorderen der algemeene belangen
!ntresfen
van de aan haar verleende Vrijheid
Vrijheid.• met opzicht tot de Colo.
nie van Esrequebo
Esfequebo en Boumerona, dewijl zulks werd geoor
deflld
deeld [en
ten nutte van de Compagnie zelve te zIjn, aan de partideelel1. En het gene thans alle beo
be.
culieren kwamen mede te deelen.
denkingen op dit point had behoorcn
behooren te couperen, volgens de
tegenwoordige Confiitutie
ConfUtutie der zaken van de Compagnie en naar
het jongst vernieuwde Oétrooi en
el1 het daar bij gevoegde, mits·
mitsgaders het in den jare 1734. nader gefuccedeerde Reglement.
Reglement,
worden zoo min in America als in Arrica,
Ardea, eenige Plaatfen
gehouden, en alle particuliere Navigautell
Navigauten mogen
voor gefloten gehouden.
onder
under de gefielde
ge!1:elde Recognitien vrij trafiqueren niet alleen op
Curacao.
Curacao, maar ook op alle verdere Plaatren
Plaaefen in America , eu
Suri.name, de Berbices
~rbices en Esfequebo, uit.
fpecialijk
fpeciaIijk mede op Surillame,
gezonderd alleen dat, volgens het hier na breder te melden 19.
Artikel van het even gedachte Reglement op de vrije Vaart,
bepaaldelijk de invoer van Slaven in
In de gezegde Colonien van
Suriname..
de Westind. Comp.
Suriname" de Bcrbices en Esfequebo aan .Jé

was

ESSEQUEHO.
ESSEQUEBO.

47 1l

was gereferveerd, en welke uitzonJering op een bepaald Arti.
keI, doch waar van mede reeds federd geruimen tijd gela.
cheerd is.
is, de verdere algemene Vrijheid bevestigt.
" Eindelijk hebben de Zeeuwfche
Zeeuwfcne Hoofä
Hoofd - Participanten tOt
toc
fouflien,
foualen, was het doenlijk, van de zoo geliefde Conventie
zich nog willen beroepen tot het HU
IlU reeds aangeroerd:!
Kegleaangeroerde H.è
61ement noopens de vrije Vaart op ,:e
~e Kust van Africa, gearre_
gearre.
fieerd den 8ften
8fl:en Augustus 1730. en
eu wat meer, bij het gemen.
tioneerde 19 Artikel van dit Reglement, gefproken word van
het OélrQoi
OCtrooi en de CQuventie
C'JUventie datlr
daar toe Relatief, zulks
zul~s tragten
Ie
te appliceren op het OCtrooi
Oél:rooi van de generale Westindjfche
Compagnie en op de Conventie van den II
JI April 1670.
1670, even
als of de zelve nog bij dit Reglement voor fubfisterende was
genouden ; maar gelijk het op zich zelve Ilwalijk
kwalijk: te compare.
ren zoude wezen, dat een Conventie, gemaakt vier jaren
voor het OCtrooi,
Oél:rooi, en in het OCtrooi
Oél:rooi nie. gemeld noch ge.
roerd, gezegd zoude worden Relatief tot het OCtrooi
Oél:rooi te zijn.
zoo firijd deze vinding direCt
direél: en tegens het OCtrooi.
Oél:rooi, en tetc.
gens de Letter van de Conventie zelve; geen enkel woord
word in het ganfche OCtrooi
Oél:rooi gefproken van eenige Privatief
Recht tot het
bet inbrengen van Slaven door de generale Westindifche Compagnie in de Colonie van Suriname, of in die
van de Berbkes)
'9
Berbkes, van welke Ilecht
~echt echter in het gemelde 19
Artikel van het voorfz. Reglement
Reglemem word gehandeld; geen
woord is daar vlln in de gedachte Conventie van I rApril
1670 te ontdekken, maar direCt
direél: en letterlijk het tegendeel; en
het is naauwlijks te begrijpen, dat men tegenwoordig zoo
geheel onkundig zoude wezen van welk OCtrooi
Oél:rooi en van welke
Conventien
Convemien in het opgemelde Reglement gefproKen
gefproken word,
word.
daar nog niet alle, dewelke de direétie
direél:ie gmtrent het zelve gcgc·
had hebben, dezer wereld zijn overleden. Te weten het 0,,·
0,·
trooi,
traai, aldaar gementioneerd, is met het OCtrooi
Oél:rooi van de Gt.
G(.
nerale Westindifcne
Westindifclie Compagnie
COUlpagnie in den jue 1674. verli'end;
verleend;
maar het nadere bijzondere OCtrooi
Oél:rooi of de fundamentele
fundamelltel~ Con.
Conditien.
V~!1
ditien, onder dewelke uw Hoog Mogende de Colonie vn'1
Suriname heb1Jen
hebOen doen vallen in handen van de Bewindheb;';~~
Bewindheb;'C'~
ren van de gemelde Westindifche Compagnie, gegeven Gen
den ~:;
0::,;
08'!""i
September 1632. bij het 5, 6, 7 en 3 Artikel van dit Oc1r
..·i
,\\; J
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var) den inbreng der Slaven in de voorfchreve Cololiie,
word van
CoIonie.
Rt:cht, dat de Westindilche Compagnie daartoe met uituit.
en het Rt:cht.
fluitinge van alle anderen is hebbende, in het breede ge·
fproken.•
fproken
" Na dit Oélrooi
Otl:rooi is gevolgd de Conventie of Conditien on
on-..
..
der dewelke de Westindifche
Westindifèhe Compagnie, de Stad Amfieldam
Amfreldam
SomlIlclsdiik in d~n Eigendom van de geen den Heer van Sommeisdijk
heeft aangenomen, gefloten den 21 Meij
dachte Colonie mede heen
1683; eu
en bij het 7 en 8 Artikel van deze Conventie worden
nadere fchikkillgell
fchikkingen noopens den privativen invoer van Slaven
Je gezagde
gezegde CoIonie
Colollie gemaakt; vervolgens is, ten overfiaan
overfraan
in de
G~committecrden van de Ed. Groot Mogenàe
Mogenele
van de Heeren Gt:committecrden
Westvriesland , tusfchen Re
Heeren Staten van Holland en WestvriesIand.
Be ..
windhebberen van de Westindifche Compagnie en de Geinte.
Colon ie Surinaresfeerden in de Navigatie en Negotie op de Colonie
fubjetl: nog nader geconvenieerd, en die
me, over het zelve fubjeél
Conventie ook bij uw Hoog Mogende op den 30 Augustus
teR reguarde van de Co.
1713. geapprobeerd. Zoo als mede tea
AUthoriteit van uw Hoog Mogende
lonie de llerbices
Berbices op AUthoriteit
Com'entie is aangegaan,
diergelijke Conventie
aangegaan. te vinden in de Notulen
van IG
van uw Hoog Mogende Vergadering onder den datum vaulo
in plurali Nu.
September 1714, en deze Couventien, 3lzoo
alzoo i/~
waaïOp bij het meergeda.:hte Reglemero genomen, zijn het waarop
ment geoogd word, en niet op een fingllliere Conventie,
Hoofdparticipanten wel de Vrijheid hebbel1
hebben
zoo als echter de Hoofdpanicipanten
bijgeltelde NB. te
willen nemen, om het woord zelf met een bijgellelde
Ondertus[chen verzo~ken de Reprefentanten
Repre[entallten
transformeren. Ondertusfchen
en verdere Bewindhebberen , alvorens van dit point af te
fcheiden, nog het faveur te mogen genieten, om, tot
tOt volko.
Sllstenllc der Zeeuw(che
Zeeuw!i:he Hoofdpartimene. difrruétieu
difiruél:iell van de SnstenlIe
cipanren , het gementioneerde 19
Vlm dit zelfde a.eRe'9 Artikel vun
cipanten
~eplaa[S[ in een ander daglicht, aan de overover.
glement, doch geplaatst
wegingen van uw Hoog Mogende te recommanderen.
" Het moet buiten kijf zijn, dat, wanneer in dit 19 Arti.
kei gefproben
gefprol,en word van de WesLindifche
Wesdndîfche Compagnie, daar
keI
door verfiaan word de Generale Compagnie, en niet de Ka·
mer
V3:1 deze generale Compa.
m~r Zeeland in 't bijzonder; maar V3:l
gnie verklaren uw Hoog Mogende
lVlogende uitdrukkelijk, dat dezelve
gDle
(Ij.
1110
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gequalificeerd zal blijven met den privativen invoer
van Slaven zoo als
(Jis tot nog toe is geweest, en zulks îpecialijk:
îpecialijk
mede in de Col
ou ie Esfequebo.
Colonie
" Ziet daar, Hoog Mogende Heeren, een Verklaring door
het eminente Gezag van uw Hoog Mogende genomen uit de
magt van de contradié1:ie, en niet te min 0I1deraaat men,
onder het oog van uw Hoog Mogende opentlijk te defende.
ren dat de generale Compagnie tOt
toe den handel aan Es[equebo
niet gequalificeerd
die gedeelte vun
gequl1liftceerd geweest is, maar dat dit
van de
Navigatie aan de Kamer Zeeland in '[ particulier en proprio
jure is behoorende.
iure
" Vertrouwende dan hier mede de gronden, waar op de
Refolutie van den II II Augustus 1750 voornamentIijk is berus.
ten
de , van de gemaakte tegenwerpinge genoegzaam te hebben
tende,
gezuiverd, gaan de Reprefentanten en verdere Bewindhebbe·
Bewindbebbe·
ren over tot de Justificatie van de andere Argumenten, bij
fcn
bH hen
bijzonderlijk uit den fiand der zaken op Esfequebo genomen.
Dewijl volgens de Conventie van den I I Augustus 167°. (elt
(en
indien dezelve bij de nieuwe Compagnie fiand had gehouden)
de Kamer Zeeland in Esfeql1ebo
Esfeqnebo zoodanigen CommandclJr en
zoudegoedvinden,
verdere Officieren moest fiellen als dezelve zoude
goedvinden,
hebben de Reprefemanten en
ell verdere Bewindhebberen niet in
een transport van ongefundeerden ijver, maar op wel bemde
berade
gronden en zekerheid, gevraagd, wie den Commaudeur
Commandeur op
EsCequebo
!l:elt? Verwagtende daarop een cordaat en rond
Esfequebo fielt?
antwoord, maar in plaatCe
plaatfe van eenig pofitief antwoord te ge.
HooCdpanicipanten op de
Zeeuwfche Hoofdpanicipanten
ven, beroepen zich he Zeeuwfche.
ReColutien
12 De.
Refolutien der Vergadering van Thienen van den 6 en I2
DeeeRige weicember 1719. egter daar bij voegende, dat federd eeflige
nige jaren approbatie
approbalie van de aanfiellinge zoude zijn verzocht
en verdere uitaappen
uit!l:appen,• zoo men het gelieft
geIieü te noemen, ge.
daan, ten einde alzoo de waarheid, was het doenlijk, onder
een amas van ONbepaalde verwijtingen te verbergen. 0111 dm
deze ellvelopes
envelop es weg te nemen.
nemen, zoo word erkend dat, in
Îll het
jaar 1719. door de Kamer Zeeland zijn gemaakt eenige fclJik.
kingen , ten opzichte van de Commandeurs alhier genoemd en
waar vall
nader zal worden gefproken, maar't
vanuader
maar 't gene de Repre·
femalllen
femanten en
ell verdere Bewindhebberen reeds bij hUil
hun vori~c Mis.
five
Alleen
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five genoodzaakt wierden aan te merken, in het voordragen
der zaken, renverfeert men continueeli)k
continueelijk het Sijs
Sijstema
tema ; te weten, niet de Kamer Zeeland, niet eenige andere Kameren in
't bijzonder, maar de gemeene Compagnie of wel de Vergade.
ring van Thienen en de Gecommitteerde Leden in deszelfs
llame,
Ilame, hebben altoos, federd de eredie van de nieuwe ComCom.
pagnie, over de aanftelling van den Commandeur gedispogedispo.
neerd, zoo als de Rrprefentanten
RepreCentanten en verdere Bewindhebbe.
ren, nu bij ordre eu uit de fuccesfive aanftellillgen zullen bercn,
toogen. Wanneer het Opperhoofd Hendrik Ilol was overlelOogen.
den, en in àeszelfs
deszelfs plaats bij provifie aangelleld
aallgelleld den Perfoon
dt!n,
van Hendrik Hars •. heeft de Vergadering van Thienen bij Re.
folutie in dato 4 Julij 1676 verklaard, zich de gemelde proviprovi.
fionele aallfielling,
aanftelling , alzoo voor eerst wel te laten gevallen, docb
is bij nadere
uadere Re[olutie
Refolutie in dato 25 JUlij
}ulij 1678 mede door de
Vergadering van Thienen
Thiel1el1 beDoten, 't doenmaals tegenwoordig
lIiet verder in die [undie
fundie te conti·
Opperhoofd van Esfequebo niet
lIlIeren , en voorts met
met eenpaarigheit van Stemmen, daar toe
nueren,
aan gefield den Perfoon van Mr. Abraham l3aekman.
aal1gefield
l3~ekman.
" Op den boyengemelden
bOl'el1gemelden voet is door de Gecommitteerden
uit de Prrefidiale Kamer Amfieldam, beneyens de GecommÎt.
Gecommit.
teerden uit de Kameren in 't NOorder
Nborder Kwartier en Stad en Lande. doch illsgelijks
insgelijks niet anders dan in den naam van de Gene.
rale Compagnie, tot Commandeur op de Rivier Boumerona.
aangefle/d de Per[oon
Per[ool1 van Jakob Pieters de
provifionelijk aangefleid
Jong, als blijkt uit de Re[olutie van de Vergadering
Vergaderin b van Thie.
nen in dato 5 April 1686, reeds hier voren geinfereerd; en
verre dat de Kamtr Zeeland zich daar over zoude hebben beo
bezwaard, zoo declareren de Gecommitteerde Bewindhebberen
Van
van de gemelde Kamer, dat de voornoemde 1akob
Jakob Pieters de
JIJng,
hun met eenige Trains en Vivres was voorzien
Jvng, door bun
geworden, en alzoo deszelfs transport gefaciliteerd.
Odober 1690. wederom in
" Vervolgens is, op den 30 Oétober
de Vergadering van Thienen, te Middelburg
Middelbur~ bij een gekomen, en de Kamer Zeeland prefiderende, gerefo1veerd, den
Iicenderen.,
opgemelden Commandeur Abraham Beekman te licentieren
ven voor zijne gedane dienlten
dienUen te bedanken,
en den zeI
zelven
bedanken. en
is bij ordre in dezelve Fergl1deritJg
FergaderirJg vtm Thin;en
Thier,en op den 2
No·
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November 1690. tot Command.:ur aldaar weder aangefteld den
Perroon van Samuel I1erkman.
thln, wanneer de hatst.
Perfoon
Berkman. Gelijk dan,
genoemde Samuel Beekman ecnige
eenigt! tijd daar na was afiijvig
afiiivig ge.
worden, en in deszelfs plaatrt!
plaatfe tot provifionelen Commandeur
in de Colon ie benoemd Pierer
Piett!r van der Heiden Reesfen , het
verzoek door dezen van der Heiden Reesfen
Reesfèn gedaan, om in
die qualiteit geconfirmeerd te worden, bij de Vergadering van
Thienen niet aUeen
alleen eerst is gehouden in advies,
ad vies, maar dezelve
mede door de genoemde Vergadering emt
eem provifionelijk zijnde
aangelleld,
aangef1:eld, is de Prrefidiale Kamer Amileldam
Amlleldam verzocht, hier
over een poinéteerf1:e
poinét van deliberatie in de befchrijving
b\:fchrijving van de eerlle
Com.
Vergadering van Thienen te maken, om over het voorfz. Commandeurfchap van Esfeqnebo pofitive gedisponeerd en geregere·
folveerd te worden. En zulks wezende
wezel1de gefchied is, op den
4 Oétober 17/0,
17 10 • bij de Vergadering van Thienen beHoten •,
den meergenoemden
mcergenoemden Pieter van der Heiden Reesfen abfolut in
iu
dat emplooi te continueren.
" Het is dan geene methode, federd weinige jaren in acht
genomen, dat de Vergadering van Thienen
Thicnen den
d~n Commandeur
op Esfequebo aanllelt
aanf1:elt,, maar het zijn de maximes, te gelijk
geëllabilleerd.
met deze tegenwoordige Compagnie zelve geëf1:abilleerd.
" En wat nu aangaat de gevallen van het jaar 1719, zoo
is het de waarheit
waarbeit dat de Kamer ZeelaRd op den 6 Decem.
ber 1719, door hare Gecommitteerden in de Vergadering van
Thienen heeft doen communiceren dat zij genoodzaakt waren
geweest den Commandeur van der H~iden
Hdden Reesfen , om zijne
kwade conduites en gedrag uit den dienst van de Compagnie
te moeten dimitteren; doch het is te gelijk waar, dat de
gemellie
gemel~e dimisfie na voorgaande deliberatien wel is geappro.
beerd, maar dat Bewindhebberen van de gezegde Kamer teftef·
fens zjjn
zijn verzocht, dat, diergelijke gevallen
~evallen weder voorko.
mende, daar af als dan of aan de Vèrgadering
l'rgadering van Thienen
of aan
nan de Respeétive Kameren , bij inlchrijvinge,
infchrijvinge, alvorens
Advies en Communicatie 1l10gt
mogt worden gegeven, ten einde
derzelver concurrentie en goedkeuring daar omtrent te kunnen
Extr~ét uit de Notulen van de
hebben; blijkende bij het Extruét
meergemelde Vergadering. Voorts is het mede de waarheit ,
dat in Notulen van dezelve Vergadering o!ldcl'
d~ltllm van
o~dl.'!l' den
dcn d,Hum
12
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l ' "lC· mber 1719 wod ~elezen. dat door de Heeren He.
windhebberen
Commandeur in de Co.
\vindhebtJcren van de Kamer Zeeland COt COll1mandeur
h.!llie van E,Îeql'ebo,
plaa;fe van
vun den evellgclloemden
kuie
Esfeqt'ebo , in plaa~fe
evengenoemden Pie.
t,r van der Heiden
lIdden Re~sl~n,
Rees/en, is aangelteld
cu
aange!leld de PeI!oon
Pel loon van
Lourens de iieere,
lieere, maar dezelve Notul door de Zeeuwfche
Hoofdpanicipanttltl , nevens huI1ne RefcJiptie geannexeerd.
geannexeerd,
doet wederom zien,
zien. hoe immediatelijk op deze zoogenaamde
aanih:llinge volgt, "zoo
" zoo is na deliberatie goed gevonden
aanlh:llinge
en
verllaan
,
de
voodèhreve
gedane aallllcHinge
aallltellinge te approar'pro·
verllaun,
voodchreve
,.
r
tJeere mitsdien als
"" beren , en den gemelden Lourens de I-Jeere
" Commandeur op Esrèquebo
ES[èquebo te confirmeren,
confirmeren. zulhmde de ge
ge.·..
denlclven aan de Heeren Gecommit.
" wone
\Vone COllllllisfie
COll1Ulisfie voor denzelven
" teerden van dt: Kamer Zeeland worden mede gegeven
" En wanneer jan uit dit geval eenige regel
re~el opgemaakt zou.
zQude ten minften
minnen dit buiten tegenfpraak
tegellfpraak
de kunnen worden, zaude
nIet federd eenige weini.
b~hooren te zijn, dat de Approbatie met
ge jaren aan de Kamer
KalU.:r Zeeland is opgedrongen, maar dat de.
uedireét in het eenige voorbeeld.
zelve diretl:
voorbeeld, waar uit de Zeeuwfcbe
Zeeuwfche
l1oofciparticip:lnten h<!t
l100fciparticipanten
h~t Recht tOt benoeming van den Lommandeur voor hunne Kamer wiHen
wiilen vindiceren, te z1en is en' gevl'udell word, ja verre dat dit geval ecuig
ecnig foufi!en
foufl!en aan de beo
v\,nden
begrippen der Zeeuwfche Hoofdpanicipanten
Hoofdpanicipancen zoude kunnen toe·
diret[ gerenverfeerd.
brengen, worden dezelve ook daar in direél:
Want futJfist(lerde
fubfisttlerde de Conventie van IJ
11 AugUSCLJS
ugustlls 1670, zoo
moest de Kamer Zeeland uit haar eigen Chef een COlllman.
Comman.
d~ur verkiezen, en aan den zei ven geven zijne Commidie;
J.:ur
IDa.!r
DlaJr de Ver&adering
VerE,adering van Thiencn dezen Commandeur confir.
merende, niet, als uit eene Conde[cen,lence
Condefcen,lence van de Kamer
Zeeland, maar jure en auéloritate, en gevende aan denzelven
d..:
te van welke hij alleenlijk fungeert, zoo
dG Commisfie uit krach
kracnte
fubfisteel t de gedagte Conventie niet.
fllbfisteel
" Edoch, gelijk de voorgegane
voo:gegane en hier boven gerecenfeerde
aanHellinge der Com'land..:urs
Comaand\.!urs klaarlijk doen zien, dat bij de
!{amer
Ramer Zeeland in dit fingulier geval op een finguliere wijze is
gehandeld, en dat alleen de Condefcendence der andere Kameren
heeft willen
wiJlen voor bij zien de ufurpatie van termen en bewoordingen uiet genoeg lJaar
lJnar het wezen der zaken geappropricerd,
geappropricerd ,
zoo zullen de opgevo\;;de gevallen nog kl~arder
kl~.lfder aan, 'Jonen.
'Jonen,

dat
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ó:tt in l:r:(
nntwoord, dat biminncllji\c
bil11inncllj;{e CUI':J(l:cr,
óat
l,~r meergemcIJe mlt\'1oord,
CUl'aL"tc.,
'c r;c;w
p.;C'1C' LÎ~
cl~ [fo0fJp:micipantcn
[foofJp:micipantcn zich mogen CÎ;::encn,
eigenen, voo,
voo\' een
ecn
p;erin:; of imaginair interest heen
9;enli~
heefe moc:..:n
moc:<:n !uccumbcren;
j~ccumbcre!J; wam
\vam
de
ele opgcmelde Comm211l1enr
Comm311dcm Lourcns
Lourens dc Hcere
Heere wezen de verver·
f{amer Zee/mul zelve in het jaar JJ 7119,
729.
fiorvcn,
ftorvcll I is door de f{aHl(!r
her. elfde poilltr
poinct van befchrijviilg ingericht in dezer voegen,
voegen.
het overlijden van den Commandeur Lourells
" door hct
Lourens de Heer. re; deszelfs
de~zelrs plaa~fe zijnde vacant.
vacant, zoo worden de Respecti_
Respecti.
~, VI!
ve f((N/feren
f{tj;/reren verzocht, de Heerell
Heeren hare Gedeputeerden te
"'" authoriferen;
authoriferen, om die plaats met ecn
een bekwaam PerfoOll
PerJooll tI!
te
~, helpen v::rvullen."
v:;rvull~n." Vervolgt:llS
Vervolg<:llS het gemelde elfde poir,(l:
poirL"t op
(jen 21 Oétober 17::9.
J7:9. in de Vergadering van Thienen
Thiencn te l\lid.
l\iidf1clbnrg, door den ZeellwCchcn
fldbnrg,
Zeeuw[chen PrelidelH
Preûdcllt zijnde voorgedragen,
• na voorgaande deliberatien
is bij die Vergadering
Vergade~ing
delibenltien goedgevon_
goedgevonden en verrtaun,
Hermanus Gelskerken dnn
ilellen,
vediann, Herl11anus
dnar toe
roe aan te flellen,
en èenzc!\'cn
del1zc!vcn te recommanderen alle zijne devoiren af,n
ar,n te
\1loeic::i.!l:ll Ha3t
jb~t te
0111 de voor[z.
voorfz. Colonie in een I1loeie::Jen
wenden j om
br~ilgcn,
d~ Hoordpnrtici:'antea
va:1 de Kamer le.èla::d,
le.~la;;d,
br(il',sCil, en de
Hoofdpnnicil'al1tea VU:l
wier geheugl/n
ll'eheuglm gelukldg genoeg is om de aannelling van eca'
eea'
Commandeur in het jaar 17'9. zich-te
zich ·tc kunnen
kUlwen erinnenm
eril1!1erl:l1 ~1 zul_
zul.
hm bij hcrdenking
herdenking ook
ooI, de mell:orie
g~dT2gen Conft!M
Conf~nc
Dlen~orie van het gt!dr2gen
len
(Ot
tot de nu laatstgemelde Point'l:en van hefchrijvinge,
hefchrijvi!lge, en de duur
op gevolgde aanll:clling,
aanficlling, wel g(:li~v~n
gc:lit!v~n te revoceren; doch zoo
lJee geheugen op dit auk
L1:uk llnp;te
ll1')~te bedrie!jen
bedrieljen j het onderwerp
llet
wnar over gehandeld word et:
dár
en h2t
h~t g':z()nde
g'?zonde raifoilllcmem,
raifon Ilemem, dàt
f:;ch
E'ch in alle dl:l1berutien
Mlibcmtien de rn:f~lIte
prefemc con1iitut:e
con1litUt:c vaa
vail zal,en moet
Ilrinneren,
nièt, dat
ninneren, gedogen niet,
dar de ge(bgten
gedngten ve~wijderd
ve~'.Vijderd Zoudèn
J; l!l1nen
l!1l 11 en blijven van de naolkllinz
nanlh:lIinz des lan,!tp!I
CommalJ(l<~urs
I;
laad.tell Commallueur9
1::11
~n door wien dezelve ii geltbled.
ge~b!ed, maar daar
èanr (1:1
0:) het oog alllll!-IJaa\1..
(je,
{j~, zal men bevinden, dat de voortJot:mdc
voornot:mdc fj'èrll1!l1H1S
Il'èrm:lllus Gelsker_
Gelsker.
l,cn, zijne demlSue
l'cn,
demlSÎle hehbende gefo:Jidtcerd.
gefoJlidtt'erd, in het jaar 1(',t:;.
17,1;)_
wederom hij
fespeéUve Ka_
Kt{bij het 11.
1 I. point!:
poinél: van
V:ln beCchriJvil1g,
be[chriJvil1;j, de fespdHve
meren zijn verzocht geworden.
geworden, de Heerell
Heeren hare Gecommitteer.
fI/eren
dcn te volmagtig-en
volmagtigen j om te helpen delib·2rere!1
dclib(!rere:1 en refölverL'n
J'~[ólver('n op
de voornoemde verzochte demi.î;~
demi.fi~ ,• en, in C,IS
C.IS :kzelve
dc:zelve mogw
mogrc
worden geaccordeerd, een bekwm:m
bekwl1!lm perCoolJ
perfooll in deszc::-'
des;;c::" p:aats
plaats
poinct V~Il be{(~hl'ijvitlgc op den 13
te eliguen; en dit elfde pointr
IJ
April 1743. In de Vergadering van 'fhieneJl voorg'.?dragel1
voorgdragel1 zijnzijno
XIV. DEEt.
DEEL.
Bh
d;"
Hh
d:,
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de, is no~maals
nogmaals bij dezelve Vergadering
goedgevonden, tot
de.
Vergaoering goedgevonllen,
aai'! te nellen
frelJen Lourens Storm
Commandeur in Rio Esfequebo aal!
van s'Gravenzandc, en in deszelfs plaats tot Sekretaris aldaar
Adriaan
Coma
Adriaall Spoors. Herhalende dan de vraage, wie den Com.
mandeur op Esfequebo fielt? verhopen de Reprefentanten
Reprerentanten en
verdere Bewindhebberen , dat de Zeellwfche
Zeeuwfche Hoofdparticipan.
ten nu wel rondelijk zllllen
zullen willen antwoorden, of immers
teil
dat zij Reprefentanten
RepreCentanten en verdere Dewindhebberen
newindhebberen ten ge.
"at
hebben bewaarheit het
noegen van uw Hoog Mogende zullen bebben
alltwoord, 't gene de zaak zelve aan hlln
hun hadde gediél:eerd:
amwoord,
de Generale
GeIlerale Compag'lie.
Compagmoe. Van minder belang zijn de Artike·
Artikenu verder volgen, en zoo weinig opererende
len, dewelke nll
deciûe van het poinél: waar omtrent uw Hoog Mogende
tOt decifie
RepreCentallten en verdere Be·
worden lastig gevallen, dat de Reprefentatlten
Be.
windhebberen zich omtrent dezelve zeer kort zullen konnen
bepalen.
Bewindhebberen van de Kamer Zeeland, door
" Dat de Bewindbebberen
In1ltuél:ie en Animering van de Hoofdpanicipamen
ln1ltuétie
Hoofdpanicipanten zich bij
COndn\latie diligent tOOllcn,
toonen, op alles wat de Kamer Zeeland
COmin\latie
eenigzins zoude
en de Ingezetenen van de gemelde Provintie eeuigzins
mogen
jnteresfer~l1, zal door de Reprefentantell
Dl
ogen interesferell,
Reprefeotantell en verdere
Eewindhebberen altoos met de uiterile
aangenaam heit worden
lIewindhebberen
uiterl1e aangenaamheit
Repre[entamen en verdere
gezien en beantwoord, fchoon de Reprefent8nten
llewindbebberen
Bewindhebberen niet kan worden ontdekt, dat in het jaar
ver[chikkinge in de orders op het houden van
1723. eenige verfchikkinge
de Boeken zoude zijn gemaakt. dan die met het gemeene nut
Kamerelt
van de Compagnie en het
bet bijzonder belang van de Kamerell
respeél:ivelijk
respeétivelijlt is overeen komende.
Arrangement, V00r
v@or zoo veel Es[e.
"J' Het gan[che
ganfche nieuwe Arrallgement,
Esfe.
Negros
quebo aangaat,
uangaat, belhlat
be!l:lat eenvoudig hier inne ""dat
dat NegroJ
" op Esfequebo jaarlijksch vereffend znllen
zullen moeten worden,
JO met de
vun daar komende, en dat de differentie ge.
J'
Lijst nn
t, bragt zal moeten worden op een rekening van Y"uchten
Yruchten en
J,
" Liltien
L.sten 'YRn
Esfequeho, welke rekening van Vruchten en
J'
,,~n EtfequeIJo,
" Lasten jaarlijksch
rerlies zal WOl den ge.
jaarIijksch aan Winst en re,.l;es
geft fioten.
••
geringfte Handelaar in een or.
" Een waarneming, die de geringfie
dentelijke direétie
direéUe nooit nagelaten zoude wiIIen
willen hebben, en
W:1l1r
waar
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waar over niemant zich kan·
:;l~ die fchroOlDt
kan- bezwaren, als
fchroolDt en
huivèrig is den waren ihm
fi:m en den te rug gang zijner zaken
c~
(J75 en 1676. en fpe.
fpet~ zien; de Reglementen van de jaren I ()75
cialijk het tweede Artikel van het laatstgemelde
laarstgemelde door de
Hoofdpanicipamen nevens hunne refcriptie gevoegd,
gevoegd) betref.
betreffen [en
ten principale het opbrengen der posten, zoo als dezeldezel·
ve van de Oude Compagnie wierden overgenomen, en de
fenGReprefentancen en verdere Bewindhebberen voelen zich fenG·
Rcprefentanten
bel gecoucheerd,
getoucheerd, dat men, aél:uelijk in handen hebbende de
opgemelde Reglementen
Reglemellten en uit dezelve argulDl.!nterende,
arguml!nterende, vrijvrij'
moedig durft
durfe zeggen. dat ten jare 1723. eerst begonnen zou·
zoude zijn met de Colouie
Colonie Esfequebo als een effeét van de Gc·
Generale Compagnie ee
te conGdereren. Uw Hoog Mogende geilegelleTen
yen alleen te regarderen het tiende Artikel uit her
h~t gedagte
gedagto
Reglement, zoo als het zelve in de Notulen van de VergaVerga.
dering van Thienen, onder den datum van 15 April 1676.
16]6. is
geïnfereerd geworden, en zullen het zelve bevinden te luiden
in dezer voegen; "Ende op dat de Boekhouàers, eerst in
" dienst van de Compagnie gekom::!n
gekom~n wezen de , mogen wewe*
" len
ten wat Plaaefen
Plaatfen 'er zijn daar de Compagnie Bedienden
" heeft, door dewelke de Negotie aldaar te Lande gedreveQ
" en vcramwoord
vcra(J'[woord word, zoo dient tot onderrich!inge>
onderrichtinge; dut
dac
" zij ten opzichte \'an de uitwerkinge van 't gunt voorfchre.
\'oor[chre" ven is, geen Plaatfen
Plaat[en hebben te coofidereren,
confidereren. als alleenlijk
Arguill, Cabo
ganfche Kust van Africa, namelijk ArgujJl,
" vier op de gan[che
Guinea en Angola, en in Westindien twee, te we" Verde, Guiuea
vertoont
" ten Esfequebo en de Curaçaofche Eilanden". Hier vertOont
privt1tive eigeneigen.
zich direételijk Es sS I! Q u E~ B 0, niet als een privl1tive
tcdom van de KaILer
Kamer Zeeland, maar gelijk het zelve in deze teeglllijk
genwoordige Compagnie altoos is geconfidereerd, als egillijk
nevens Curacao [Ot
tot de gemeene
Bezittinge van de Gt:nerale
gemune llezittinge
Generale
Compagnie behorende.
laad1:e plaatfe
plaat[e betreft di! mede diredie
direétie der
" En wat in de laadle
andere Kameren , in zaken de Colonie Esfequebo aangaande,
Colouie, van dit
en het mede dragen in de lasten van dezelve CQlonie,
aUes hebben de Reprerentanten
alles
Reprer.:!ntanten en verdere Bewindhebberen
aneen gefproken in die betrekking, dat zulks direét inloopt te&eus
&COS de be,rippen dewelke zich de Hoofdparticipanten
Hoofdpanicipanten ter
Hh :&
Ka.
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Kamer Zcela:1d formeren. Want moeten de verdere Leden van
cl;!
è~ Compagnit:
Compagnil! tot
tul d;;
ti;; deliberatie over het nm van de Colonie

tt;fequebo,
t~~requebo, cn
en wel of het
bet aanhouden of afzetten van de ge·
gelwele Colon
ie • concurreren, zoo moet dezelve noodzakelijk
llf'ele
Colollie.
voor een gemeen eft;;:ét
eft~ét van de Generale Compagnie worden
gehouden; maar was de Colonie Esfequebo. ingevolge de zoo
veel maal gementioneerde Conventie aan de Kamer Zeeland in
veelmaal
't particulier overgegeven, en niet onder de eige Bezittingen
van de Generale Comagnie begrepen, de Kamer Zeeland moest
alleen hebben gehad de DireC'tt"e,
DireCtie, en de Kamer Zeeland moest
alleen dragen de Lasten.
" Dit laatl1:e.
laatl1e, en dat de kosten thuis moeten komen bij den
genen, die de voordeden
voordeelen geniet, hebben zelf de regelen van
het Recht uitdrukkelijk willen opgeven te zijn volgens (je
de
natultr.
natuur.
" En gelijk hier uit op het gepasfeerde een r.llezins
r.Jlezins wettig be.
befluit gemaal,t
gemaallt word, zoo
Z()O kunnen de Reprefemanten
Reprerentanren en verdere
13ewin'dhebberen
ander@
Bewin'dhebberen ook voor !let
3et toekomende tOt geene andere
gronden overgaan.
ovel'ga~l1.
" Daarrefteen
Daurrefteen dan
dun 11ie:s,
l1ie~s, dan alleeniijk dat de Reprefentan.
ReprefentanBewilldhehberen met vCl,'fchuldigd
ten en verdere 13ewindhehberen
vel.'fchuldigd rcfpeét
refpeél: aan
uw Hoog Mogende rememoreren het voorllel
voorf1:el door hen Repre.
ReprefentantCIl
fen tau ten en verdere Bewindhebheren
Bewindhebherell bij hun vorig fchrijven.
fChrijven,
Mogende en van de
ed0ch onder het goedvinden van uw Hoog Moger.de
.Bondgenoten refpeétivelijk
refpeétivli:1i1k gedaan. Wil de Kamer Zeeland
zich IIIs
als nog de Rivier Esfel!!uebo
Esfe~uebo en de daar aallgelegene Volk.
Volk!Jlaming
!JlalltÏng eigenen.
C:gcnen. en behaagt zulks alln uw Hoog Mag
Mog en aan
de ge[amemlijke
alle de voordeelen die de ge.
gefamemlijke Bonàgenoten, :Il1e
ged('! IIoofdpar.
zegde Colonie, naar de fl:merende
flmerende gedag ten van di!
IIoofdparticipantcn
ticipanten bij andere direL"tie
direL'lie dan de tegenwoordige zal kunnell
of mogen geven, moeten komen en blijven ten bate van de
Kamer van Zeeland in 't
'r particulier, mits dat dezelve in 't
'r par.
ticulier ook die Colonie verzorgt,
verzorgt. en
eu de Generale Compagnie
in~emnere van de lasten.
" Op dien voet hebben de Reprefentanten en verdele
Bewindverdere Bewind.
hebberen cordatelijk geoffereerd,
geofereerd, voer
voor zoo veel hun aangaat,
de Çolonie Esfequebo aan
allI1 de Kamer Zeeland in 't particulier
te willen overlaten,
overlaten. en de illgewikkelde verwerping van deze
p!().
Pw.
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firek ken tot een zekere toetfe.
toetfe, waar aan
Propofitie, moet nu firekken
gemovl:erde klachten zijn te onderden aart en de fourcen der gemov€erde
kennen; want
waI1t had de Kamer van Zeeland een waar en reëel
E::fequebo? Die Bezittinbelang in de privative Bezitting van Etfequebo?
ge is aangeboden onder geene andere Voorwaarden, dan door
èe reden en de natuur zelve worden gevorderd, maar het bij.Ie
zonder interest
in ~eresc van eenige weinige particulieren, dewel
ke di.
dewelke
reél:eJijk
reé1:eJijk,, in prrejudicie van de Colonie, de Vaart en Handel
En
op dezelve voor hun alleen verlangen, en die de vrijheit en
excenfie van de Trafiek an
en Navigatie derwaart
extenfie
denvaart ongaarn zien.
masqueerc
masqueert en dekt zich
zi<:h met geleende namen. beoogende in het
voordeel) waarom dan
embrouilleren
f!31brouilleren der zaken een aangeaaam voordeel,
IJewilldhebberen zich genood.
de Reprefentanten en verdere TIewindhebberen
genoodzaakt vinden, tot flot van deze hunne ootmoedige COllfideraCOllGderatien op het ernfiiglle
ernfiigl1e te verzoeken, dat van wegens uw Hoog
cerCle
Mogende bij de eer
ne gelegenheit aan den Commandeur op
de
Esfequebo mag worden aangefchreven en gelast om alle ele
R.eglementen van de Gener;;le
Schepen, varcnde
varende volgens de Reglementen
Generale
Westindi[che Compagnie op Esfequebo en annexe Rivieren te
Westindifche
re
geene ReRcadmitteren. zoo om te losfen als te laden, en aan "eene
folutien, firijdende tegens deze uwer Hoog Mogende bevelen,
te defereren.
" Waar mede verhopende ook aan de bovengemelde nad~re
tc hebben enz.
ordres van uw Hoog Mogende voldaan te

(Was getekend)

T HOM.A S Hop E.
J)EB BaOEcn:.
P. vAN
vAR llEl'f
BROEC/{.
Amfteldllm "en
tien 31
Amfleldllm
3I
Augustus 175 1•
Kort voor dat deze bovenClaande
bovenfiaande aanmerkingen ter algemeeaIgemeetIe
I3cwind.
ne Staatsvergadering waren overgeleverd, hadden de lI~wind.
hebbcrs
hebbtts der Westindifche Maatfchappij tCf
ter Kamer Zeeland,
tef hand doen
de A!gemeene Staaten ook weder een Vertoog ter
Hoofdparricipankomen, waarin zij op de gronden, door de Hoofdparticipanum,J te voorell
voore.ll IeJegd,
gelegd. hun
hl1n uitlluitend
uitfluitend recht tOt
tot de vaart
vaan op
teil
H hb 3
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u E IIE 0 zogten te verdedigen. Doch alzo, in dit Ver·
Vertoog, de voorige redenen alleenlijk wat breder voorgefteld
voorgefield ~n
en
nader aangedrongen
a:lngc~drongen worden, zonder dat 'er de redenen.
redenen, In
in
11et jongst berigt
bij geberige der voorzittende Kamer Amfleldam
Amjfeldam hij
bragt, wederlegd werden, zullen wij den Lezer daarmede
lliet
niet vermoei
vermoeijen.
jen. Men zou reden gehad hebben te ver·
verT.lOeden,
deeze BE R rI G TE
l'f en TE GEN
T EKen
GEK nE RI
R I GElOeden, dat alle deezè
Tl!
TE N de St,aaten
S~aaten en zijne Hoogheid zouden in fiaat gelleld
gefield
hebben, om over het gefchil
gefehil fene
t'ene volkolDene
volkomene uitlpraak te doen,
en dit zou ook waarfchijnlijk gebeurd zijn. hadde niet de dood
van Prins WIL L E M n eE N I V cn eenige
eeoige andere bijkomeude
bijkomende
omfiandigheden dit verhinderd, en het verfchil onafgedaan gelaaten.
taaten.

ES S E Q
Q.

Zie

DI!.
v'rhaal 'Van
van de !,rest·
Dl!. L A AT,
AT. Jaar/ijlts
Jaarlijlts ",rhaol
TrestÎrzdijèhe Comp. L ~4. ll.R. U E, Staatltundig Zee;ndiJèhe
land. Hedendaag/t:lte
Hedendllag(çlte Hifi.
Hijl. I Deel. radert.
rader/,
Bijl. XX
H;fI.
XX: Deel. Necterlandièhe
Necterlandfche Jaarboeken van
het Jaar 175&
J7SG en Ir 751.
Hl.

Es
E 5 S IlE L T K 11: •Il WOU:O
wou DEen
E en Hetr
Heer JAC 0 B S WOU n
DE,
E, doelt.
doch t
bij den eerstgenoemden naam alleen meest bekend, eelle
eene Am.
bagts-Heerlijkheid
Noorèen van den Rhijn.
bagts - Heerlijkheid in Rhijnllllzll,
Rhijnl41ztl, ten Noor.en
Met het Noordergedeelre
Brno.
Noordergedeelte grenst het aan Alltemtfde,
Alltemllde, de Broo.
zemermeer en Rijnzllterwoude;
Longuaaren
Rijnzaterwoude; ten Oosten aan Langeraaren
Ouishoorn;
Outlshaorn; ten Zniden
Zuiden aan GnfphlJeIt
GnephDek en Koudelterlt; en Wes.
len
ten aan Ho~emade
Hotemade en Leiderdorp.
Er zijn 'er die meenen, dat dit Ambacht.
Ambacht, reeds in het Jaar
1001,
100 I, bekend is geweest, onder den na~m van A
Asclekerwnld;
sclelterWl1ld;
doch anderen houden dit voor eelle Kerk in Kennemertand.
Kennemerlllnd.
Men wil zelfs, dat dit Heerlijk goed, merk
merklijk
on.
lijk vroeger, onder den naam van WoulIe
WoutIe , bekend en bezeeten is geweest
bij de Heeren v A N DEN WOU
'bij
wou DE,
n E, kort
kon na het Jaar ~'l3.
j 23.
Doch van de oude Heeren
Betlren v A N DEN WOU DE, kan met
weinig zekerheid gefproken worden, vóór
vó6r het Jaar 1280.
la80,
wannellr
wanneer men wil.
wil, dat de elfde van dien naam leefde. Een
AC 0 B, ZOIl.
ZOI!, volgens GondhocJ'fn,
andere Heer ]JAC
GO!ldhoe~'en, in vergoe.
ding van zijne fchade en lerlies
verlies in de Oorlogen, leu
ten dienlle
der

ESSELlJKERWOUOE.
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der Graaven gevoerd, door FILIPS VAN BOURGONDIEN
zjjn met het Hooge Regtsgebicd
in h~t Jaar 1427, begiftigd zijn
Regtsgebied
fYoude. Doorgaans zoekt men oen
over lFiJude.
den na2.msoorfprollg
na~_msoorfprong de.
zer Heerlijkheid, in de oude gelleltenis
gefieltenis dezer Landfireeke,
Landllreeke, als
zijnd;! met zwaare 130sfchen en Wouden bezet geweest.
zijnd:!
gewees(. Na.
derhand ontving zij den naam van JAC 0ons
n S WOU 0 E, naar
de Heeren, die doorgaans den naam van JAC 0 B voerden.
het. hoe of wanneer de gefieltenis zodanig veran.
Duister is het,
Bosfchen aldaar ver·
derd is; als mede, wanneer de zwaare I30sfchen
dweenen zijn.
aI!(!en verd
weenen,
Zijll. Dit is zeker dat ze ni(!t
ni~t alI~en
verclwe~nen,
maar ook zeer uÎ[gefirekte
uhgefirekte plaslèn. en wel tot 960 i\lorgen,
i\Iorgt!l1,
zijn droog gemaakt: draagende die Droogmaakerij den
d~11 naam
van de nel'
Fier •.,Ambachts
Ambachts Polders, om dat dezelve gaat,
liaat, over
eEIl gedeelte der
d\!r Ambagtcn van Etjsfelijkerwoude,
Etjs[elijkerwoude, L.'mg~.
een
L.'mge.
,..~tlr, Oudshoorn
Ouds hoorn , en RhijuMterwoude.
Rhijnztltenvoude. Het bell:uur
1-ÜtJr,
bellnur van
het minder Heemraadfchap, over dezen Polder, is gefh:ld
nan
gelldd aan
de drie eerstgenoemde Ambagten;
Amhagten; derzelver SchoUten beklc-e.
den beurtelings het ampt van Dijkgraaf: te weten, de Schout
van Esfetijkerwoude
Es[elijkerwoutle de eerfie
La1/geraar
eerCle vijf Jaaren; die van LtJ1Jgeraar
en van Oudshoorn ieder de volgende drie Jaaren. Die op
zijn , hebben den rang van
hunne beurt geene Dijkgraaven zijn,
Heemraden, nevens nog vier andere Perfoonen, twee van
Eslelifkerwoude,
welke worden aange!leld
aangelleld door den Heer van Esfeltjkerwoude,
één door den Heer van Yoslzol,
Yoshol, en één door den Heer van
Oudslzoorn. De Secret:lris van het Ambagt, welks Schout Dijk_
Dijk.
Oudshoorn.
graaf is, neemt ook het ampt van Secretaris \Tau den Polder waar.
Deze Heerlijkheid of Ambagt bevat onder zig verfcheiden
verfcheidcn
Buurten:: als lf7ouwhrtlgge,
ff7ouwb1"ugge. 't welk thans de Hoofdbuurt
Hoofdbuuft of
Duurten
het Dorp is; Jacobswoude,
Roelof
Jncobswoude, Afwegen, de hoek van Roe/of
Rijpwetet·ing. en een ge.
Aartgensveen, een gedeelte van de Rijpwetn-il1g,
Ou.d.• .ia
Aa en de Benthuizen. In alle deeze Buurdeelte van de Ou.d
ten te zamen, zijn, in den Jaare 1I 73~ , aangefcbrevell,
aangefchreven, 27S
Huizen eu
en één Korenmolen; en de Landerijen begroot op
2199 Morgen, 409 Roeden. De Parochie Kerk aldaar Ïi
Îi op
den naam van St.
SI. Ja,oh
Jaçob ingli!wijd.
ing~wijd. J
KJ{ ER, de
J.lJ. NN DEIS
DEI! A KI{
eer{1:e
eerfle Hollanilfche
Hollaml[che Martelaar, was PastOor van JOClbswoutie.
Jflc,bswoutie.
Tegenwoordig behoort deze Heerlijkheid aan den huize van
111
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G,

E~SE:\'[)UnG,
E~Sr."fmn

rssENruS.
rSSENIUS. (ANDREAS"')
(ANDREAS") enz.

R G, ecn
E ä~ SEN BB 0 R
H,lrd,:nliljk.
Hlrd,:rwJjk.

Il;;:~r(.:n;llii.,
Il;;:~H.:nillii.,

uuder het gehit.:d vau
under

E ss r.1: N I U 5, (A N D r. E AS) gebooren Ie
te B01!1mel,
Bommel, in de
maand Februarij IIC'io8.
lioB. De
begintels
mnund
DI; begin
leIs van de Grie!rJ~'/le
Gril!!rJ~'he en
La/;jlilc.he
La/l/Ii/c.he Taaien aldaar geleerd hebbende. zonden hem zijae
Oudcr~
Ülidcr~ naar Utredt, onder opzigt van den R~c10r
R~aur iE MIL
1.7 I L I1 US.
Vervolgt:lIs
Vervolg"ns tot de Hooge School~ bevorderd zijnde, en het
bet
oilderwijs gEUvten hebbende
hebbcnde van A. SEN G
GU
UE
ER
l( D
D 16, van de
beide se J.Ibi 0 or A N U SS ENen van G. v 0 ET IJUS,
US, werd hij,
hij.
jij het J.. ar 16:9, ocd.:r het getal
retul der PrupUl,elltiit1
P),upuliel!tiin aangenomen. en
Îll I ó,~o,
;T:l~t P A U LV
Doélor in de
el! in
ó.~o. met
LUSS V (')
tl ET, [Ot
tot Doaor
Philu[o?hie
Philu[ophie gcpioJllu\'e,'rd.
gepiülllu\'t:rd. ln hel
nel. volgende Jáar werd hij
Pr.:dikant
Pr~dikant tt Nedtr!(J;.gfl1iJrotk,
Nedu/m.gwbI'Otk, en, in 1645, Doélor
Doétor in de
Godg.4eerdheid.
Godg~4eerdheid. In den Jaare 1651 tot Predirillllt,
Predi;';IlIJt, te Utrecht,
en l;on
l;ort d:tur,
i:a tot Hooglci!·runr
d:t~r ·i:ft
Hooglc.:.runr in de GodgelClerdheid
GudgelClerdbeid aldaar
beroepf'l1
beroeprl1 lijnd,",
lijnde, bekleedde hij dit Ampt tot :i"n
:i"11 zijnen dood,
di::c "ooiviel
IQ77. Hij had
di:::
\ouiviel del: lH
1}l lVlaii
Maij !Q77.
bad tor
ter VlOlIwe
VfOuwe gehad
geiJad
L;;
Cl 1'. SP
5 P 1'.
Van hem zijn nog vcrtcheiden
}. ;; elP.
11. U
UY
Y T.
T.
verJcheiden we:rken
wHken
iJl \'i;!ZCll.
\~;(!ZCI1.
Ül

/3~/(;krijvitig vlm JJ01t1/!1e1,
13fj,krijvilig
1101t1/!1e1, bi 137.

ESSRX,
Graaj"IJI1) Zoon van
ESSEX, (Ronn1':RT
(RonnJl:RT EVREUX, Grot1/"tm)
wo V
P TE
T E It
K E V REl'
R E II x. een van d.:
d.; lwnzic::nlijkHe
mmzi0nlijkitc manllcn
mannen V:ln
~·all
EI!{!.e1and,
1\ 11
BET
H , wiens
E;!{!.eland, ten tijde van Koningilll1e
Koningilllle EL
ELI1 Z
ZA
E TH,
aanzien
aanzÎCn ten Hove ten
t':l1 hoogrten top gefteegen was,
was. door de
gelle~enheid, weE,e
genegenheid,
wel:;e de Koningin eerst b~zat voor zfjnen
Stiefvader, den GrJ;we
GrJave VAlt'
VAlt LEI CES TER, en naderhand
naûerhand
voor hem zelven. Zijne neiging was geheel en al voor dea
Oorlog, en wel zo 1le:·k
nc~k s~ dat zijne drift daarvoor ontembaar
was; ~ aarvan hIj openliike blijken gaf, in het geval met DON
J,.NTONIO,
,ANTONIO, Konkg'\'~11
Konirg'\'~11 Poïtugal.
Portugal. ESSEX bericht ontvan.
gen hebbe·llde,
hebbende, dat Jeeze
Jeczc \'ounicemenS
\'o~'nj('cmens was,
wns, met een Vloot
n!lar
11!l:lr E/lgç/{jfUI
e/Jg~lclflll over te
re fi('kèil.
i1:C('l;Cil. zogt hij, t~gen
tIlgen het verbod dt't"
dt'f
!<oninginue, met ecn
e(IJ <;\1](d
ulkd :::(hip,
:;~hip. de PiJrfugee[che
Portugeefche Vloot
t1P, en
tW,
cn ondcrhe:llde
ondcrh~:llde d;:L:.!VQ
tL:Ldvo i"j
ic:j Kr.lIp
l(cllp Fr:lfs!l'ln~.
Fr:lfs!t,I'U~. Toen Illl!ll
l11('tl
tiU ;o;w ;;ç: EH::::;l
/"i,:;;'; ~,-,;: ;;j,;i!'i5
[pïGlJg
EH:::.;l Eili
E.l; /"1.:';';
;;J,;i!ï5 l\'iLk docn, [pïc.lJg
liij
hij

tiU
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Overfle!SAA M S 0 N de troepen in order gehij, voor dat de Overile
fchaurd had, met den degen in de vuist, tot den gordel in 'e
fchaord
water, en ging dus op den vijand los. Geduurellde
Geduurenue het
Sp(lrwfchen Generaal uit
beleg van Lisbon , daagde hij een Spflfmfthen
:;ecll antwoord op zijn:!!l
zi}n2!1
tot een tweegevegt; doch ontving :;ccn
zij.
brief. Te London wedergekvomen, drong hij, zo door zijgefralte) als fchitterendt:
fchitterend.: gaven, dieper in
ne voortreffelijke gefialte,
L l!: leE ST ER
de gunst van ELI Z A BET H, dan L:!
E R ooit te voo·
JaarI591
E!'.'.
ren genooten had. Als de Koningin, in hl'[
het Jaar
1591 ,,Il
Il E!'ID RIK DEN IV, Koning van Frankrijk, eene aanzienlijke
n
hulp, tegen de Lz'gisten,
Ligistel1, zond,
zond) henoemde zij den Graaf
Glauf VUil
hulp.
rot Generaal, die daar gelukldg
gelukJdg landde, doch, tot
wt
E S SEX tot
vcrdrii!c) moe.t zien, dat de toebereidzelen
toebereid zelen , rot
tot
zijn groot vcrdric:c,
RoZ/ot/n. bij de Frcmfchen
Frtillji:lzen verwaarhet bepaalde beleg van RozlfJon.
\\'crd~n.
gevaar) tot
loosd wcrdtn.
R 0 11 DER
n ER T reisde, met groOt
groot gevaar,
111et eenlge
een1ge troepen, de bezetden Konin~, en trotzeerde, iUet
ting Vlm
van ROZllJt1tl,
ROl/arm, waarbij zijn broeder het leeven liet. Hij
c13arop naar LOlldon
London om zijll
zijn Leger te verilerl,en
verflerken,J en
keerde d:'l:lfop
kloekmoedigdaar ua het beleg voomezetten. Met gtoote klot:l,moedigaantasten; doch ziende dat de Fl'anF/'an·
heid hielp hij de plaats aantastcn;
[chen zijnen raad niet wilden volgen.
volgen, gaf hij het bevel over
s. en keerde naar
de Engelji.·,~cn
Engel/dun aan den Ridder WIL L I AM S,
Engeland
EngelolJd te rug. Van tijd tot tijd werd hij tot aanzienlij"er
aanzienlij~er
verheeven. III
In het Jnar
Jaar 1596, zond hem de Koninposten verr.eeven.
Spaonfchen belegerd
gin. om de Stad Cn/ais,
Co/ais, die door de Spoanfohen
was)J te ontzetten; maar bij
hij kwam te laat. ELI Z A
1\ BET H.
H)
was
zelfde Jaar,
Jaur, bericht ontvangen hebbende. dat Koning
in dat zeltäe
LIP
Ier Zee ilerk
f1:erk toerustte, en niet zonder reden b;·
FIL
I I' s zig tcr
b~
Smalen gemunt had. betoedugt zijnde, dat hij het op hanre Staaten
Z4j bem
hem in de voorbaat te zijn, en eene aanzienlijke
floot zij
Vloot naar Spmlje
Sprmje te zenden.
zendtn. ]n
n~aánd Maart,
lVIaart , zond de
In de ffin:i!1d
Haal.
Koningin den Ridder F R ANC 0 I S VER E 11aar
naar den HOOI.
om aan de Staaten re
te verzoeken, vierentwintig Oorlogfchepel1
Oorlogfchepen
aln
bij de haare te voegen. Schoon men de kosten daartoe. op
dan vijf Tonnen Gouds voor den tijd van vijf maanden,
meer dall
Staa.
\rerd, echter, daar in, door de Algemeene Staaberekende, werd,
bewiIligJ. Ook waren de Schepen fpoedig gege.
ten, gereedlijk bewilligJ.
f€ed, ~1I
~i1 li'~ren,
Ikpen, den
de'1 zeslienden
v~:J dl!
d~ DlOi1iild
OlriliilU April.
uit
reed,
zcstiendell V:1:J
April, uie
Ilhh j5
i!
Texel,
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Texel in Zee, onder het bevd van JOHAN VAN DUIVEN_
voo R DE, Heer van Warmond. De v\!reenigde
nreelligde Vloot,
thans driehonderd zestig Schepen fierk,
ll:erk, ging den 13 julij on.
Opperbe_
der zeil. KA
KA REL HO WAR D voerde daarover het Opperbe.
vel; doch de Landmagt flond oRder
V.A
oader den Graaf v
A NES S 1: x.
De gezamentHjke Vloot had last, om alleen
allc(!n 5panjaards,
Spanjaards, ell
zulken , die de Spanjaards.
Spanjaards, met krijgs. of mondbehoeften
fUjfden,
befchadigen. De Vloot, de Spaanfc.lze
Sparwfclze en han.
Fmn.
ftijfden, te befcha~ligen.
Iche
fche Kusten,
Kus/en, om niet ontdekt te worden, mijdende ; zeilde,
door de ruime Zee, re;elrecht op Kadix aan. alwaar toen
een aanzieniijke magt in de Haven lag, gedeeltelijlL
gedeeltelij" ten Our.
Oor.
log toegerust. De vereenigde vloot had deeze Schepen en
de Stad niet in het gezige,
gezigt. of E 9 SEX dreef, dat men 'er
'I';r op
moest invallen. De Heer vall
van WAR M 0 N D, niet min dapper
dan ES SEX, gaf daar toe zijne Hem. M~ar H 0 WAR D, die
uitdruld,elijken last van de Koningin had, de Schepen in
uitdruld;elijken
geen gevaar te fiellen
nellen van den wind, die [Oen
toen juis t heviger
was opgeftoken,
Jat de 'lag,
~ag, [Ot
opgeIlaken , drong door, dat
tot 's anderen
óaags, moest worden uitgeaeld.
daags,
uitgel1:eld. Op den eerllen
eerl1:en van de maand
Jutij
Julij , tastten de Engdjêhe
Engd/èhe en lVederlalldfche
Nederlalldfche Schepen de
Spaanjéhen aan, die gedeeltelijk
Spaan/i:lun
gedt!eltelijk daar gebleeven waren, en
t!n
jaagden dezelve wel haast op flrallt.
flral1t. Na 't overmeesteren of
verjaagen van de Spaanji:he
Spat1nfi:he Vloot.
Vloot, deedt 'ES SEX 't KrijgsKrijgs.
volk, op deu
tree.
den Uithoek,
Uithoek. 't PUlltat
PUil/at genaamd, aan Land tree/lo//andsch Bootsvolk het Kasteel;
Kasteel ~ 't welk
den; waarna het Ho/landsch
aan dèn Zeekant lag, geweldigerhanu
geweldigerhand veroverde ; door den
dfi!n
mannelijken
Neder/anders, onder bevel van Graave
maunelijken bijfland der Nederlanders,
La
L 0 D .E
E \V Y K V A N NA S S.\ u. werd f{adix vervolgens ingeno.
ingenoluen. DI!
f10eg voor, de Stad in bezetting
D~ Graaf vali E
ESS SEX floeg
te houden; doch HO WAR
Wil R D hier toe gèenen
geenen last hebbende,
dugten
verîchoollde
verîchoonde zig, met het gebrek,
gt:brek, dat op de Vloot te dngten
was, nierregenflaande
nieltegenilaande de Heer van WAR MaN
M 0 N D aannam, de
Enge/felle Vloot, eene maand lang, uit zijne Schepen te fpij.
fp.ij.
zigen. Na de plondering, flak
aak mcn
men de Stad en
cn eenige
eellige om·
br~ad, en vertiet daarop de Kust van
liggende Dorpen in br~ad.
Spanje; in de maand Augustus, kwam de Vloot in Enge.
EngelIJn"
/tm" weder binnen. Zeer zeker is het, indien het gevoelen van
Ei
ES SEX en tv
WAR
A R 1rI
lr1 0 N D gevolgd
gl;:yolgd ware, dat de Sptlfln{chen,
Sptlfln[chen,
bij
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bij dezen aanllag
aanf1ag,• veel meer nadeel zouden geleed
en hebben:
geleeden
fchoon het ook mooglijk is, de Graaf van ESSE 1>,
\':, door
zijne al te groote drïft.
drift. de zaak zou bedorven hebben. Hoe.
wel de Koningin, bij zijne terugkomst, hem alle de achting
'-'etoonde,
echter.
èetoonde. die haar mooglijk was,
was. weigerde zij hem, echter,
het Gouvernement van den Bfief,
Brie!, om reden dat zij het aan den
Ridder FRANCOlS VERE beloofd had; ook gelukte het
hem niet, no D L E Y tot Secretaris van Staat verheven te zien;
met welk a:npt,
a~pt, l!!
J! L I Z
Z.A
Ä BET 11,
ij, tegen zijnen zin,
zin J den Rid.
C II ClI L begiftigde.
der ene
Niettegen!laande
Nhmegenllaande hem deze en meer ar.dere zaaken
zaak en misluk
(fin, verflaauwde.
vedlaauwde, echter, de Graaf niet in aijne poogingelI,
poogingeu,
om zijnen Oorlogzugdgen
Oorlogzugtigen aart te vuldoen.
voldoen. In het volgende
Jaar. wist hij de Koningin te beweegen, om zestien zwaa·
Jaar,
re Oorlogfchepen onder zijn bevel te !lellen:
llellen: de Algemeene
Staaten , om Spanje alle mooglijke afbreuk te doen.
doen, voegden bij dezelve tien Schepen, onder
ondflr bevel van denzelfdell
denzelfdeu
Admiraal. Het oogmerk was, met deezc vereenigde
Vloot, die der Spaan[ehe
Spaan[che •, onder DON MAR TIN DEP AA·
D I L LA, te rèro!
DIL
Pero! liggende, te vernielen,
vernielen. voorts
voortS de lndi[ehe
Indi[ehe
Vloot te onderfcheppen , en daarenboven Terfera,
Terfera. een der
T!aamfche Eilanden, inteneemen. Op den 20 van de maand
'Iaamfche
Julij des Jaars J 597,
597. gingen de beide Vlooten
Vlomen , van Plei.
Piel.
mouth,
woutlr, onder zeil; nevens de kleindere vaartuigen,
vaartuigen. waren zij
bijna honderd Schepen fl:erk. Maar een geweldige fl:orm
Il:orm verver·
firooide
fl:rooide dezelve. Es SEX, [choon
fchoon zijn Schip zwaar be[cha.
digd was.
was, wilde de reize voortzetten; doch de aanhoudende
fiorm noodzaakte hem te rug te keeren: nog vóór het einde
van de maand kwam hij
hU weder in Engeland. Vervolgens onon·
dernam hij een tweeden togt, om de lndi[ehe
Indi[che Vloot te onder·
onderfcheppen; door zwaare !lormen
Il:ormen wierdt hij andermaal ge.
noodzaakt. zjg
zig te vergenoegen met het plonderen
noodzaakt,
plollderen van aenige
Spaan/else Eilanden: nog vóer den winter kwam hij te rug in
Spaan/ebe
Engeland. alwaar hij het verdriet had, te moeten zien,
Engeland,
zien. dat
den Ridder RAL E I GHZeer groote eere beweezen,
beweezen I en de Ad·
miraal KAR E L HO WAR
WAl! D, die alles beha\ven
behalven zjjn
zijn vriend
was. tot Graaf van N
NOT
A M verklaard werd,
0 l' TIN G iI
HAM
werd J door de
KaKo·
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KoninlJin;
Koningin; die hem, als haaren
haarcn gUl1lleling.
gllnlleling, echter niet vergat,
maar tot Oppermarf.:halk van
nn Engeland
ElIgeIantI verklaarde.
Nimmer toonde hij llerkcr
aerker zugt voor den Oorlog, dan Ül
hl
het Jaar 1598. ELI
ZAg E TH werd, 111
ELIZAJ1ETH
JU dat Jaar, door den
Opper·
R LEI
Opper' The[.'mrier
Thef.'1urier B vu RL
E I G H bijna bewoogen, om den
deu Vre·
Vrede met Spanje te fluiten.
!luiten. TOCll
Toen ES SEX zig .ten !lerkfien
ll:erkfien daar
tegen verzette, beet de Schatbewaarder hem in 't oor, de
woorden van den 55 Pfalm:
Pralm: de ?nonnen
tnannen ties h/oeds komen ni~t
n;~t •
Itr
dagen. Doch hij, zig daaraan lIiee
Ier helft
helji hunner dagen,
uiet fioorenaoorende, onderfieunde
Staa~
onderlleunde met al zijne magt, de Afgezanren
Afgezanten der Staa.
ten. Tot heil van den Staat en van de oogmerken van den
Graave van ES SEX, overleed 11 uv R L E.F. I G H;
H ; op
Op zijn doodbedde
bezwoor deeze de Koninginne,
bezwaor
Koningiuue, haar Rijk den Vrede te geegecven: waarop 10:ESS 5 E X al zijn vermogen in het werk aelde.
om een nieuw verdrag, tllsfchen
tusfchen Engeland en de Staaten , tot
!land
fiand te brengen; 't geen hem ook gelulue.
gelukte.
In het volgendi
yolgendi Jaar, vond de Koningin geraad~l1, den
Lord MaN
Gr~af van E
ESS SEX,
M 0 N T Y 0 I, lllet
met wien de Graaf
S E :x, toen
hij nog Ridder ijBLO
L 0 U NT was. woorden had gehad, als On.
derkoning naar le,'lalid
lef"lafld te zenden. De Graaf had, om decdeeven • zeer Herk aanzoek gedaan;
zen post voor zig zei
zelven
~edaal1; zijne
vrienden waren hem daarin getrouw bihuJpzaam
bllhulpzaam geweest;
doch zijne vijanden, om in zijn afzijn iers
iets regen hem te konkanmagl, gedwarsvinden, hadden hem, uit alle hunne magt,
nen vinden.
llak I!~ SssS E Je
boomd. Met een uitgelezen Heir aak
x over naar
Ierland, toen verdeeld door biunelal'ldfche
Ier/and,
bitmelnl'ldfche onlusten,
onlusten. Terlland
Ter!l:onci
na lijne
zijne komst, gaf hij het bevel over de Ruiterij, aan den
Graave van S0 UT H À MI'
MP TON. Dewijl hij veele dingen bui.
ten zijnen last verrigt had, bedienden zig zijile
zjjne vijanden daar.
van, om hem by de Koningin in minachting
min3chling te brengen. Es.
SEX,
h~bbende, dat de KoninSEX. in Ie1'lflnd
Ie,.ümd tijding omvangen hebbende,
gin aan de Algemeene Staaten verllbard
verl\bard bad, den Vrede niet
langer te kunnen ontbeeren, kwam hij,
bi i, buiten last, te rug,
en vertoonde zig, 9p
gp het onverwagtst, met zijne vrienden.
vrienden,
haari~ voeten. ELI Z A BET H
voor haar, en wierp zig voor haan:!
tnderzins
mtt veel geduld,
geduld.
lnderzins zeer drifrig
driftig van aart, hoorde hem milt
en
til tilt
tot overmaat van gUllstbetooning, beval zij eukel,
enkel, of
fchoon
fchoan
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fcllOon zijne verdediging voor den geheime\l Raad zeer flaauw
fdlOon
geweest was, dr,t
dr" hij, [en
ten huize van den Oi'perzegeJbewaar
Opperzegelbewaar's
der, tot nader bevel. zoude blijven. l\a verloop van zes
gaf zij hem zijn eigen huis tot een
cen gevangenis.
Maanden, guf
Zeer zeker is het, indien de Graaf va;]
van ES SEX minder drif·
driftig van aart geweest was, ja zelfs nog, n3
vOllIlis f
na dat het dood vOllnis,
als fchuldig aan gekIVct(le
gekwct(l;e Majelleit,
Majelteit, over helll geveld was, de
Koningin om gen:lde
g€l1ade had willen fmeeken,
fIneeken , of haar den ring
zenden, dien zij hem voorheen vereerd had, zijn einde min
ongelukkig zoude geweest zijn, doch dezelfde drift en fier.
fier4
heid
Fd:)f:!arij van hit
het Jaar
beid behoudende, werd hij, den 25 Febn:arij
1601, in den olHh,rdom
ou(k·rdom van 34 Jaaren, op het Binnenplein
van de Tour, met drie flagen,
ilagen, onthoofd.
R TH;
LAlt
H; 1..
A It R Er.
Er,
Zie Leven van ELI Z A ijnET
Hiflorie
van Engdlmd;
Hijlorie Vlin
Engellmd; FáderJ.
FaderJ. Hiflorj~,
HiJloriç.
VII en IX Deel.

E S SIN
5 IN K; eelle Havezate, bij het VIel,
Viel, Rij.t[en,
Rij.ifetZ I in de Pro
Pro"..
vintie
Ovel'i;'sfd, tusfchen .Almelo
Almelo en Wierden.
vimie van Over;jsfcl,
E
s'I' ; een Dorp in Gelderland, en wel in de Thie/erwaard,
Es,.
tlJsfchen Bommel en GeidermalzefH;
Geldermalzem; met lIleteren
lIfeteren wordt het
een oud Hee,
Hee.
door één Predicant
Predicallc bediend. Bij dit Dorp (laat ecn
renhuis , het Huis te Est genaamd; voorÎleen
voorheen i,
i" dit Huis, als
ook het Geflacht
V:1l1 EST, zeer vermaard g~\\'<.!,:st.
Geilacht van
g~\\'~.:sc.
EST A
A 111
van la
l\1 P ES, (JQcob
(Jacoó van) gezegd de Marrchalk vlZn
Ferte -lmbaut, en V2n
kris ; Ridder
v~n Matmi; Heer van Salie
Sallebris;
van 's Konings Order; Marfchalk van Fra"krijk,
Frallkrijk, was de ZOOIl
van CL A U D I U S V
TAM
V A N :U
:K STA
M P E S en van JOH
JOH A N N A VII N
HA UTE ME R. Vln zijne jeugd af aan, werd
w~rd hij,
hij. ten dien(le
dien!l:e
des Konings, in den Wapenhandel opgetrokken, en gaf,
gaf. bij
vcrfcheidene
vcrCchddene gelegenheden, groote
groate blijken van
Van dapperheid. In
bet Jaar 1617, woonde hij de belegering van Soisfons bij, en
het
drie Jaaren daama, die bij den brug van Cé. Hij volgde den
Koning, op de reize naar Buu'n,
Beat't1, en diende,
diende; ÜJ
iiJ alle de Oor.
[(,.

~9"
~r'

ESTAl\1PES. (JACOn

VAN)

enz.

Job"n,
JO,Ç"n, lègClI
tègcll de Hugenoten>
Hugenoten. tot na het beleg van Rochel/e,
RochelIc.
in het Jaar 1628; in het volgende Jaar.
Jaar, was hij tegenwoordig
in het beleg van Privl1s;
Feillone, en
Privtls; in de Veldflagen van rei/lonc,
den tocht van Cas/el,
Casfel , in 't Jaar 1629 en 1630; en 1635.
1635, bij
dien bij Avein; de belegeringen van Llmdreet"e,
LtmdreN°e, van iYfau'
iYfauóeuge
heuge en van Copf/le,
Cap(lle, woonde hij imgelijks bij, in het Jaar
37. In dat zelfde Jaar, in de maand van November, zond
1637.
16
hem de
d~ Koning, in de plaats van eH AR NA C é, als Gezant
aan de Algemeene Smaten,
Staaten , om het Jaarlijksch verdrag, wegens
den Veldtogt te fluiten; hetwelk tot fl:and
f1:and gebragt werd, den
17 van de Dlaand
maand December.
zig daarbij,
Decemher. De Koning verbond zjg
de Staaten , in het volgende Jaar, met twaalî
twaalf honderd duizend
guldens te zullen onderfieunen: waar tegen de Staaten zig verver·
pligtten ,J een magtig Leger te Velde te brengen, om een aanflag vlln
V'ln
gcwigt
ûnderneemen;; waarvan.
waarvan, echter.
echter t het geheim alleenlijk
gewigt te onderneemen
aan
ilan den Prinfe van Or,mje,
Onmjc. en aan éénen van 's Konings zijde, welken aijue
zijne Maje1l:eit
Majefl:eir daar 'roe
'toe benoemen zou, vertrouwd
zou worden. Na deeze verrigtingen, keerde E & TAM P ES
te rug naar Frankrijk. In het Jaar 1639 zond hem de Koning
KonilJg
ElJJ!,elalllJ, daar hij twee Jaaren bleef. Daarna was hij
naar ElJ,gel01UJ,
tegenwoordig bij de belegeringen van Grevelil1gen,
BOUl'hourg,
Greve/ingen, BoUt'hourg,
:MariJijk,
bet Jaar 1646. tot Luitenant,Generaal Vl2r'
~1or"ijk, enz. In het
ve!hceven zijnde,
zijnde. woonde hij. in die hoedanigheid,
hoedanigheid J bij de belegeringen van K()rlrijk
Kor/rijk.J Mardijk
M4rdijlt,, YCtirne en Duinkerken;
en in 't Jaar 1649, den vermaarden overtogt over de Schelde
en meer andere voorvaIlen,
voorvallen, tot aan zijnen dood, die voorviel
,,'cn
d~n 20 Maij', in 't Jaar 1668, in den ouderdom van 78 Jaaren.
Om zijne
Zijne bekwaalliheid
bekwaalhheid werd hij, zo wel in Frankrijk als in
de Nederlanden. ten hoog1l:en
hoogfien betr~urd.
bemmrd.

Faderl. Ifijl.
TH U A N US; WA GEN A AR, raderl.
Hijl.
XI Deel, bi.
bI. 265.

D'E STA U B ERG
ER 0,J ook wel
dus genoemd naar een klein
meent dat hij behoord heeft

E/lauórulge,
Ef/auóruzge, of E/lamhrug{e.
Ef/amhrug{c.
Stedeke, in lIenegouwen;
Henegouwen; men
tot de Ondertekenaars van het

VerbOlld
Verbond der Edelen.

Es.

E~TruS. ( GUILELMUS)
E'TTUS.
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EST I US,
t,'uif,liIIUS)
l;UÎ /, tmus) of all,b's
ailJ~Îs \V 1j L L E i\I
MES
EST,
T, gebooren
te Gorl1Îchcm.
Gorllichem. Deeze geleerde, die zig
zip; door zijne Schriften
vermaard gemaakt heeft begon ziiDe
ziine Studien onder GE 0 R.
Il.
e I u S :u: 1\ARC
R co
II S, re
et
0 PEl) (I VS.
te Utrecht. Naderhand werd hij
Daél:or in de Godgeleerdheid, en Profesfor re DOllflij,
Dottor
Dotlflij, als
mede Regent van he't
hee Koninglijk K
Klveel(!chool
IVcelt!'c!JOo! aldaar. Eer hij
te Douaij tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid beroepen
we~d, had hij te
re LeT/vin,
Leuvin. geduurende 10 Jaaren, het Hoogwerd,
leeraarampt in de Filofophie bekleed, en was Regent van het
leeraar:nnpt
Collegie van AD R rI A A N Di! N VI. Bij de Roomschgezinden
word hij zeer geroemd.
geroemd, wegens zijne geleerd
gefeerdbeid,
beid , wijsheid,
zedigheid en zachtzinnigheid. Doch deeze roem is bij de Andersgezinden merkelijk gedaald, na dat hij in het licbt
Jicht gegee.
ven hacl, zijne Hiji()rie
Hijiorie der Gorcumfche Martelaaren •, en wel
inzonderheid, na dat hij met zijne goedkeuring had \!êlë~rd,
vClë~rd,
een zeker boekske, ten Tijtel
Tijrel voerende: De g:urinfo
g:ilriC/:fo en
Trill1l:phol1te
Martelarij "fin
BAL
T H A SAR
Á R DS.
Tritl1l:pht111te /YJartelarij
"(In 1l
ALT
S.A R GE R AR
Moordenaar vnn Prins WIL
w (L L 1ll\'I
I! M DEN I, gedrukt te Douaij,
DOllaij,
bij J. 1lB 0 G A ART, waarin die booswigt.
booswigt, met de uitileekendfie
uitfieekendfte
D, van God gezonden, ten
Eiretijtels, als een andere EH U D.
beste van de Roomfche Kerke. geroemQ
geroemq word.
word, als een Marte.
Martelaar en Confesfor, van God,
I U s zelve,
God· gekroond. EST JUS
in zijne HiJlorie
Hijlorie van de Gorkomfche
Gor!lomfÇhe Marlelaaren
Marlelaar.en.• fchrijft
aldus:
" IJegelijken is bekent, de heerlijke vromigheid van BALT.,
" HA Z Alt
AX G
GE
l! ERA R D, Bourgoignon.
BIJurgoignon, deur dewe
dewelcke
Icke hij den
" ghemeijnen vijandt des Landes
Landts en der
dcr Religie veur fulcks
" gedeclareert ende verdreuen )J heeft cloecklijck
cloccklijck om hals ghe" bracht, ende 1l1et
111et wonderlijcte
wonderlijc1te patientie
patienrie verdragen die fchro" melijcke IichaamliJcke tormenten hem aengedaen. Waer in
" hij feIucn
feluen heeft ve~toont ende gedragen in onfen
onren tijden als
" een anderen Joannes Ni(omedi~jis,
Nicomtdif,!/jis, dewelke om dat hij de
" godloofe Placaaten der Princen
princen thegen
tiiegen de Christenen van de
" openbaare plaatfen
,
daar
fij
gehanghen
waren, afgetrokken
plaatfl:!u,
" ende openbaarlijck gctfcheurt
gifcheurt hadden, lijlerhanden
~Ierhanden foorten v:m
" tormenten hem uit die redenen aangedaan, heeft met a!fulcke
alfulcke
" vlijtigheid des aangefichts en des
de3 geestes verdmgclJ,
verdragen, cnz.
enz.
:.I. Dee,ze
t. L TH
ot Z t.AR
R G 11:
Dee1:e groote vromigheid BBAL
TH.4
Jt ERA
E E A!lH Dna.
D 11:1·

" y01'
\'01·
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\'I)igcnde,
~·,-)ihcnde, heeft dat bccriijck fiuk
fillk werks niet
nict ,,':men
\':men banaan,
fO:lder
geWJpi!ll.l te zijn, metten fchildt des gebedts
fO:ldcr eerst gev.'JFllJ
tot Gade. "Vam
vVam op del!
dCl! vcrjaardagh der l\J:mclaaren
I\J:melaaren van
Gorcllm,
Gorcum , in het twaalm
twaalntee Jaar l:aar
I:3l1:r hUl:ne
hm:ne Pasfie ; is
i~ hij bin"
binnen Delft en Hollandt,
HolI:mdt, daar hij om het fiuck uincrcchtten
uitterechtten
gecomen was, he:jmelijck inne
illne ghegh:l:ln,
ghegh::an, in den Tempel;
Tempel ~
;.
fOlllmige Catholijke broe~, el1
cn heeft aldaar ootl1loedelijk
oOll1lOedelijk gelijck fummige
"' ders van Delft, die daar
l
daal' tegenwoordig waren, hebben ghe.
~.
~, tuijglJt
tuijght hem gefien te hebben, met bloote hoofden geloo.
g€~OO~
" ghene knieën, met gevouwen en opgeneekEn
opge:1eeken handen
hall den , Go.
~, de
dc ghebeden, wel een uur of meer. Dan het afloopen van
" de fàeke
làeite h~ert
leert wel, dat hij verhoord is geweest, te weten
llcbben de vromigheid, die hij daags daat
;, vercregen te 11cbben
,~ua
Ti;rtm verflagen
,~na op den thiendcn
thiendCll Jlllii, als hij den Ttfnm
"., heeft, ende de vier volghende dagen heeft ghetoonc
;, [chier
Tor•
fchier ongeloouelijck,
ongelooueIijck, als hij deur uitgeleezen Tor..
e?l deur der aIlerfchroomlijkfien
allerfchroomlijkfien doodt, zijn glo.
" lllenLen,
men ,en , e:J
glo,<"' rieus
foo dat ooek de vijanden
riens Materie volend heeft, 100
fc:!fs verrchrickt
verfchrickr waren. Waarom
\Vnarom zullen wij dan ons niet
,.,> fèlfs
~j
veur fiaan,
flaan, dat fulcke
~I 1l1cughen
mcu!1hen laaten
laaien vcur
fuIcke heerlijcke ende tot
" allen tijden priisb~are
priisbaare viaorie
vWorie V.IU
V.lD Gode n />. L T HA Z.A
Z A R is
iS
" \'erlecn-l
\'erleeni geweest, deur de ghebeden en verdicnfien
verdienfien van
" onzen Mattelaaren, op wiens verjaardagh hij fijnen aan ..
::
!1 aan den îtrijt,
~rijt, Gode den Heere, Il'Iet
vijrigheijt
" {laan
lnet fulcken
fukken vijrigheijc
~,
badde l.'ereCOmlualidt::en".
i!ereCOmlualid<:crt".
J' des ghebedts 'haddc
Omdat dit boek weinii;
weini~ beke;ld
beke.,d is j dagt het ons nÎet ondien.
mi;,
fllii, om van geene Partiifchap tegen andersdenkenden befchuldigd
t'~
t·~ worden"
worden., dit bovcr;finande
bovel:fiaande daar ui.
uit over te neel1'len.
neernen.
Vit deze. Historie' blijkt verder, dat de Schrijver eenen nroe.
nroe~
der fichad
liehad heeft, It UT (}GEEnE
R ~ ST
S T genaamd, die zig mede
medè op
bet \'erzamelen van fiukken,
net
!tukken, tot deze Historie betrekkelijk
betrekkelijk,1
lleert
JlCeft toegelegd ; ~at hij, RUT G ER, twee Jaaren, bulten
UI recht; in ballingfchap had moelen
moeten rondzwerven, en zelfs
zelf~
l.!('n der gevangene Gorcomfche Martelaars geweest was. Dat
..:en
1t
R, in groote armoede, het land doorkruizende, van
11 u
1.) TG l!
n 1t,
,3en raoden
rooden loop aangetast, buiten {laat
fiaat was gefield, het werk
,ien
7Cl\'C
7('1\·e te volvoeren.
volvoeren, en enkel, op zijn aanhoudend
a:ll1houdend gebed.
gebed,
\:1
\n zo verre herfield
her1l4l1d werd, dr.1
d~1 hij kri\cll:s
kracl1:s :;~noeg
g~noeg bekwltm.
bekwl'm.

"
"~,
"
;,
;>
"
"t,
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om aan zijnen broeder WIL L E M zijne gem1akte aantekellingel1
aancekellingel1
toetezenden. Naderhand, echter, weut!forn
wederom gt::heel
g:::heel hllrneld,
hlll'rteld,
fiierf hij, in het Jaar 1592,
159ll, in het bij djn van Pater JO A N'
NES DEC IC E Jl 1I US,
us, en hunner beiden jonger Broeder,
Broeder J AltNOL
l(
0 L DUS EST, Pater van de Order der MinJerhr,~tiers.
Mimlerbr,etiers. o.
n.
Schrijver, WIL L E MIS
M ! S T 1I t1
us,
s, die overleed in het Jaar
Jaan613.
1613.
te ])ounij
])ouaij,J meoot in dit verhaal groote
groQte mirakelen te kunnlNl
kllnn~
vinden.
Zie de H;ft~r;e
HijlQrie zelve, gedrukt te Antwerpen,
Antwerpen t
.g
bij J. JdOERJ:NTOltFF,
.d
Jd 0 E R:l NT 0 lt F F, in Ivo 160,~, bI.
340.
338, 339, 340'
ESTllAt>!S, (Godfrled, Graaf".")
Grapf"";,) Marfchalk van
vanFr(ln~
Frllnktijk, Ridder van de Konillglljke
KoniIJglljk8 Order;
Order j Onde~kol1ing
Onde~kolling van
America; Gouverneur der Steden en Citadellen van DllinllerD"inleer/ren I Maaftric/it,
Maajlr;ç/it, het Hertogdom Limhurg
Limburg en onderhoorige
plaatzen. In 't eerst was hij.
hij, bij den eelligen Droeder vaJl
van
Koning 1.tOD
0 DE
E W Y 1(:
tt DIl
DI! N XIV.
XIV, als deeze nog Hertog val!
vall
ChtJrlres was, Opperhofmeester , en werd nadethagd,
Charlres
naderhaud I om zij-

ne uitmuntende bekwaämheden,
bekwalimheden, als Ambasfadeur in EnKe.
Jand en Hol/and gebruikt.
gebrnikt~ en in de Jaaren
Jaliren 1667 en 1668, ais
als
Miniller Plenipotentiaris. op de VredeliandeJingen
VredeliandeIingen te Breda en
te Nijmeeg~n.
Nijmeegen. Hij overleed te Parijs, deu 26 Februari}
1686. Zijne verhandelingen, als
aIs Ambas[adeur
Ambasfadeur bij den Staat,
\lan den Jaare 1663 tot 1668, zijn
tijn te Brusfel,
Brusfe/, in
lil 't Ja:lr
ja:l.r
"an
17°7, zijne BrÎevln
BrievIn en MemorietJ,
Memorien, in 5 deelen in 't Ft'rJnsch
F,'ansch
f,edrukt,
gedrukt, en zijne vertigtingen, bij het /luiten van
vlin den NijNij·
meegfohen Vrede,
Vreue, naderhand In 3 deel
deelel1
en uitgekoomeu. 111
In.
het Jaar 1755, werd vau het eerst genoemde werk, het eérll.
etrlle
deel der Nederdui[[che
NederduÎ[fche Vertaallng
VertaaIlng uitgegeeven, en vervolgd tot
9 dealen;
deeleil; welke ongemeen veel licht verrprelden
vertprelden ovet
ove1' dó
de
Gefchledenis~n van dien tijd.
Gefchledenisfen
Met het begin van
Vän het Jaat
D'. ss,.
Jnat t<lag,
tÓ38, kwam de Grllaf
Graaf n't
''1'1' R
tt A
t s, uit Engeland
Engdantl in 's HNge,
A l' È
Illige, om de zllaken vatl
van ket
FrllnjÇhe Hof waatteneemen. Zijn eerfte werk WilS,
P'rIlnNhe
was, het Verbond met .-Jen
den Staat s~ voor den Véldtogt van dac 1:tllr,
1«2r I door
Gen Martcl1alk
hl P ! s5 milt
11l~t den Stllilt
StIlIat bwrlillmd.
den
Marfcl1alk 1)'
D' J:
~ I 't .A
Á Mp!
b.ráamd J werk·
werkXl V D 1: .u.
.IL.

11

ne~
ilê~
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ESTRADES, (GODFRIED, Gr,uzf
Grt1af Vim)
van)

ftcllig te ma:lken.
ma:1ken. tnt
l1cllig
tJit de meefie
meefle gefchriften van dien tijd,
opl1l~aken, dat FR E D lt
.a. IK
IK H
nE
Il [ K,
zou men moeten opm~:tken,
R N D lt
Prins van Oranje, voorneemens geweest was,
was. het beleg voor
Hulst te {ban.
flnan. Doch D'E
D'j! ST RAD 11
i! S maakt gewag van een
gefprek, tusrchen hem en den Prins. waaruit hij opmaakte,
R. E D RIK REN Xl
D RIK eigenlijk het oog had op Ant"
dat 1lIt
Ant·
RAD
ES zijn ongenoegen
werpen; dat de Prins aan D'E ST
S TRA
DES
AmjleldalJZ, een van wcl
welke,
toonde over de Kooplieden van Amjlelda1n,
kc.
101
ARC
I! LIS genaamd, drie honderd duizend ponden buskruid
MA
ft C J!
gekogt en derwaards gezonden had; dat MAR CEL IS, aan de
hebben,
Wethouderfchap dier Stad, verklaard had, dit gedaan te hebb~n,
in de hoedanigheid van Agent des Konings van Denemarken;
dat de Prins niet alleen onvergenoegd was op Amfteldam,
Amfteldam.
Luitenant
Admiraal
l4 P,
p, en dat hij
maar ook op den L
uitenan t Adm
ira al T R 0 :M
last gegeeven had. om vier Fluiten in Texel aantehouden.
aann.:houden t
en niet dan op zijn bevel te ontDaan.
ontOaan. In het Jallr
Jaar 1644,
1644 , zo
men uit de Mmzorien
ST RAD :r;
ESs kan opmaaken,
als lllen
Memorien van D'E
D' EST
hem,,over
over de
nam Prins FREDIIIK
FR E D 11 I IC HENDRIlt
H]I; N D RIlt raad met hem
heweeging der Legers
Legers,f en de ondernecmingell
onderneemingell iu den
deu aan·
aan-

flaanden Veldcogt.
Veldtogt.
fbanden
Hier in toonde de Graaf, zo wel een bekwaam Krijg$' als
-de belegering van Sas van
Staatsman te zijn. en bijzonder in ede
Gend. Terwijl de Prins van Oranje bezig was, met zig te
loopgrayen te doen arbeiden It deed
yerfchansfen, en aan de loopgraven
weIl,cn der Stad, en dreef
D'E S T 1t A DES een aanval op de werken
de vijanden 'er uit; vervolgens ma~kte
mankte hij zig meester van
een ander werk, het welk de vijand, op Je glooijing der Con.
trercarpe, bad opgeworpen: hij deelde dus in de eer van de
treCcarpe,
overmeestering van Sas van Gend. Geduurende de Onder.
bandelir;gen van den MunfierfchetJ
Munjler[chelJ Vrede. was hii een dor
cl@[
bandeIir;gen
voornaamfie werktuigen van het Franfche
Fran[che Hof, en hield ge.
heime Briefwisfeling, zo met den Prins van Oranje, lis
als mer
met
de voornaamfie
voornaaml1e leden van Staat. Dan dit alles WIlS
was van klein
bela~,
belang, in vergelijking van zijne handelingen in volgenden
tijd,t en bijzonder met den Raadpenfionaris D E WIT T , wien!!
tijd
wiens
zijde hij,
hij t om de belangen van zijn Hof te bevorderen, voto
vol.
komen was toegedaan; zo als men zien kan uit zijne Me.
eg l1it
\lit het twaalfde en dertiende de~1
deltl der VaderJllorien, eo
Vader·
landland·

ESTRADES. (GODFRIED, Graaf
~t1z.
Cr8t1f Ydn)
Mn) ~rtz.
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landfche Historie. Zelfs hebben LEe L ERe Q
Q en anderen.
nnàeren ,
üit de Brieven van
yan de EST R.l
ES, het Egt en waar KaR.i 0DES,
Takter
rakter van den Raadpenfiollal'is DE WIT T zoeken op te maaken; waar tegen WA GEN A A 11.lt zig verzette, met aantetoo.
nen.
nen, dat deeze wel daar toe dienfiig
dienflig waren, maar niet beo
kwaam, om een volledig AfbeeldzeI
Afbeeldzei van dien groo ten man
daar uit
lIit op te maaken.
EST RUM,

een Dorp in Friesland; zie

l!.:!
l!.: EST
S T.Il
RUM.
U M.

Es Y
XI. een Buurfchap,
Y EL D.
Buurfchap t behoorende onger
onder het boriJ
Barnel'eld,
IJrirnel'eld, in het Land •-DrQstlllJ1pt
DrtJStlZlI1pt van de Pc/uwe.
f/eluwe.

Es U M R R· Z Y L met Ezumbulren. in de Friefthe Griete.
Griete ..
nij Oostdongeratleel, onder het Kwartier Oosterg(j().
OosterglJo. welke
Grietenij, door deeze Zijl of Sluis haaren
ha~ren meesten watertogt
llaefc.
beeft. Zij is dikmaals aan groot gevaar onderworpen geweest.
door
dUDr de persftng
persfing van h'et buitenwater. Het Blokhuis alrlaal'
alda:ll'
plagt een fchadelijlt roofnest te zijn, voor de Schieringers.
147.2, door de Vetlr.odpers,
be"
en werd daarom. in het Jaar 1422,
P'etkIJDpers, b~
legerd
lcgerd en fiormenderhand
ilormellderhand ingenomen.
E TElt
TE It S Hl
H l M, eene afzonderlijke vrije Heerlijkheid en
Dorp, in Waterland, behoorende aan
nan den Heer en Mr.
JOAN
JO A N VAN:
V;\ lil BllEDEHOF,
n II E 1)1:: HOF, Heer van Hohrede.
Hobrede. DeHuizen
De Huizen
van het Dorp Etershem
E/ershem beginnen reeds bij het Noordeinde
van Oosthuizen
nabij
Dos/huizen,, bij de Schut/luis, en firekken zig
zlg uit tot l'labij
de Zuiderzee. De Boeren, daarom~reeks
daaromnreeks woonende,
woonende • noemell
noemen
dit Dorp nooit anders, dan de Busch
Busen of Busk. In het Kerklijke is Eterskem
EtersItem gecombineerd met Sdtardam.
Scnardam. De Kerk,
Kerk~ die
overftroomd zijrtde, heeft men deeertijds buitendijks ftond,
/lond, over/lroomd
plaats. digt aan den KeaJ(tn~
zelve naderhand.
naderhand, op een beter plaats,
Keden·
dijk gebouwd, alwaar zij nog in wezen is. Het getal der Hul.
Hu!.
zen bedraagt omtrent dertig.
Offchoon de Baljuw.
Baljuw, Schout en Secretaris
SCéretaris van Oos/huizen
OostltuiZtn
deze posten ook te Etershu/I
Etershufl beldeedell.
bek leedl!tl. heeft.
heeft, eeltter
ecHter,, deeze
Heerlijkheid ha:1ren
haaren eigen Reg'luank,
RegtbanIe, zo in ftIC Crlmlneele
CrImtneele RI,
At,
IhlrgerliJke,
jjl1rgerliJke, waartoe
w~artoe vijf Schepen,
Schepeni behooren.
ET.
Ii :&2
IT-
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ET HEM, eelle Heerlijkheid, in het Land van Heusden,
Heusdm,
volgens de opgaave "'11
van v 1.A N DER HOU V E;
n; doch wij hOlilhouden dit voor een misflag
misllag van dien Schrijver, en zijn zeker,
dat hij 'er:E
'er J: L TE)l
TE li in Holland mede bedoeld heeft, waal van
wij reeds, op E L TEN, melding gemaakt hebben.

or J!EN,
Graaffcllap
ET T
N , een Ampt, behoorende onder het Graaffchap
's Heerenherg,
Heerenherg. in het Zuiderdeel van het Graaffchap Zutphen,
niet verre van Emmeri!r,
Emmerik, aan de Grenzen van KleefslIIntI.
Kleefsltlnd.
Etlen
GenJringm, door den Bisfchop vu
Elfen is, voortijds, met Gendringen,
Keulen, met zijne munt beleend geweest; waarvan nog AngeAugelotten
lotten,, Goudguldens en heele en halve Rijxdaalders, binnen
Genderineen
GenJerincen gellagen,
geilagen, in
iu wezen zijn.
Geog,..IFo,rtlenDDek.
R IJ.A IJ ",. Geogr.ll'ó,rtlenh,ek.
E TT.N, een zeer aanzienlijk Dorp in Staats Brllhllnd
Brahanti,t
T T ~N,
lwee uuren gaags teu
teil Westen van Breda. Een zeer geruimen
twee
tijd ia
ÏI dit Dorp,
Dorp. als eene Heerlijkheid, de eigendom geweest
van het oud Adelijk Gellacht
Getlacht van DEN ROU
HOU T F..
F., of eigenlijk
1) TEN
lJT
E IJ HOU TE; het Slot, of Stamhuill
Stamhuis der Heeren, aldaar
nog aanwezig,
aanwezig. fiaat
tlaat ten Oosten van
vau de Kerk, aan
un de Leurfche
raart. In het Jaar 1450, kwam die Heerlijkheid, door koop,
aan Graave ]JAN
A NV,.
NA
A 0,
u. en is, fedett dien tijd, ia
V AN N
J.!ISSS 1.
.te
Ge &rouie
&rOl~ie van BreJa
Breda ingelijfd. Nogthans behooren
bebooren de tien.
den van dit Dorp, voor een gedeelte, aan de Abtdisie
Abtdisîe van
Thorn,
Tltorn, die 'er een Ontvanger aannelt.
aanllelt, om de inkomnen
inkomfien inte.
:Jamelen.
~melen. Van de Kerk van Eelen,
Eften, die aan de Maagd 111
M.l
J. R JA
,ewijd
a:ewijd was, is, door ouderdom, de buik en toren, in het
Jaar 1733, ingefl:ort.
ingefiort. De Godsdienst word.
word, door de Hervormden, die aldaar eell
een tam~lijk
tamelijk aantal
aamal uitmaaken verrigt in
ia
àet
Clz,Qr, dat zeer ruim,
ket eh,IJ,.,
ruim. en van een Orgel voorzien is.
BACHUNlt,
BACHloUllt, Gil,,..
C"Ir. B. bl.7Ih.
bi. 781.
EUGUUUS,
EUGUfI1.7S, (rnANcoIS)
(,nANcoIS) Prins YllnSllyoije
'YllnSIIYoije en SlJifons,
SIJifons,
die zig door zijne dapperheid, de gantfche waereld door.
door, vel'<
ver-<
JI1aard
mand gemaakt
~emaakt heeft,
heteft, en,
cm, om zjjne die.nea,
die.fieo., aan
&all Je NederNede,lall'afl-
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landers beweezen, hier verdient gekend te
re worden. Hij
was een AffiammeIing van het Huis van Carignan, zjjnde een
der drie taltken van het Hercoglijke Huis van Sayoi/e.
Zijn
Sayoije.
Vader, EUG E N I U S MA URI T s, was Generaal der Zwilzers
en Grall~unders, Gouverneur van Champagne, en, van wegen zijne Moeder, MAR 1.
I . Y A N B 0 U Jt BON. erfgenaam van
het GraafTchap Soifons. De Vader van den Held, waarvan wij hier
fpreeken moeten, overleed in het Jaar 1673, hebbende toen
FRANCOlS EUGENIUS bereikt den ouderdom van 10 Jaaren. Zijne Moeder, eenige fteekende woorden, legen eene
der Vorftelijke Millnaresfen, zig hebbende laaten ontvallen,
geraakte daar door in 's Konings ongenade, en werd, uit
Frankrijk, naar de Nederlanden gebannen; zij overleed te
Brus[el,
ANC 0 I S lt
U G E·
Brus[eJ, in het Jaar 1703. De jonge FR
FRANCOlS
EUGENIUS
5 was, echter, in Prankrijk
Frankrijk gebleeven, ter bevorderin,
bevorderinc
van zijne Letteroeffeningen
Letteroeffeniogen ; dit, fchoon hij de wetenfchappen
niet verachtte, was hem geweldig tegen den borst, dewijl'
dewijl" zijll
zijm
aart meer voor den Oorlog, dan voor de ftille nafpooring der
~eleerden gefchiln
gefchiltt was. Om die reden hield hij geftadig bij den
Koning aan, om eenen post in het Leger te verkrijgen; 't
welk hem, onder deeze en geene voorwendzeis , telkens werd
afgeflagen. E u GEN I us, zig hier door beledigd achtende,
en langs hoe meer ziende, dat hij in de ongenade zijner Moeder deelell
f'rlmkrijk te
deel en moest, nam wel haast het befluit, Yrlmkrijk
verlaaten, en zijnen Broeder PH 1 LIP snaar Weenen te verzellen.
De beide nroederll
nroeder~ werden, bij hUllne
hunne aankomst, door deu.
dea
Keizer L E 0 POL D gunftig ontvAngen; in',
in 't bijzonder gelukte
bet EU GEN 1I US,
us, zig in des zelfs gunfte intewikkelen. Zeer ras
bemerkten LODEWYK en zijn Staatsdienaar LOUVoIsJhunnen misflag met den fieren jongeling voor het hoofd geftoo.én
geftoo.~n te
hebben: alle goede woorden en ftreelende beloften, om hem te
doen te rugkeeren, waren vruchteloos. Dit onvoorziene voorval
was dus het middel, waardoor die Prins gevormd werd, tot eell
geesfel voor de OllomMnnen, en tot een fchrik voor den hoog.
Illoedigften Vorst zijner Eeuw~, die eertijds zijn Meefter was.
Kort daarna gaven de Turken hem gelegenheid I om de eerfte
ltlijken van zijnell Heldenmoed aan den dai te legiell. lPmun
Ii 3
tloor
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zijnuc, werden zij,
genoodzaakr.
door hen belegerd zijnde.
zij. door hem genoodzaalct.
hcr beleg op te
re breckcn.
'r bijzonder dt!
het
breeken. Allen,
Allen. cn
eo in 't
d~ Kouing
Koning.
van
lIt!rtog van IJ/afdek,
vun Polm,
Pokn, de Keurvorst van Saxen.
Saxen, de lIertag
IPaldde.
en veele andere Helden, onder welke
de Markgraaf van Bndell
Badwen
hij de Krijgskunst leerde, verwonderden zlg ol'er
orer dc
de groole
groote
flagting, welke hij onder de Turkrtl
Turkl'IJ a:l!l[igtte.
aanrigtte. Aan Ot
'e einde
eindQ
flagdng,
van den Veldtoge
dar Jaar, befchonk
'V:In
Veldtogt van dat
bcfchonk hem de Keizer met
ruet
hcr Regiment Dragonders Van
'{Jn KUSUIN,
bet
KUSTI!lN, dit:,
die. als Kolonel V:Ul
herzelve
hetzelve,, gefneuvetd wa~.
J684, als
Het was in het Jaar 1684,
IIls de Hertog v A N LOT H A.
lt
EN,
E u OEN
GEN I US, in de maand
Jt 1 N (i
QR
N, verzeld van Prins J!:
Maij, ~ig
re velde begaf,
J5 der volgende maand,
l\1aij,
~lg te
begaf. en, den IS
maand J
het beleg deed fiaan
Vicegrad; de verovering dier Stad
bet
Gaan voor 'PiçegrarJ;
baande hun den weg tot de belegeringe van BadII,
Budll. waarin eene
bezetting lag van 10,000 man,
man. onder bevel van vijf Basfaas.
Keizerlii~e Leger den oeVir
DQO
Naauwlijks had het Keizerlijke
oevar van den DQII
genaamd, een en
"au bereikt,
bereikt. om. op BUQ(I,
Buall, ook wel Offen
CJfftn genaamd.
kans te waageu,
Turken aangetast. Eu.
waagelI t of het werd door de Turlten
Eu_
GEN I U S hUil oogmerk ziende,
ziende. trok daarop eenig volk bijen.
en viel met zo
Z'o veel vuur op de Turl.en
Turl.tn aan, dat zij,
zij. hoe
overmagt ook ware, wel haast de wijk naUlen
namen;;
groot hunne overrnagt
om, But/a intefluiten.
inrelluiten. OoIt
waarop de Keizerlijken aanrukten, om·
Ook
1.f 1I U sS de groetlle
groetae blijken van het geene
g-eene
in dit beleg gaf ~ u G E 1f
die, in
JUen van hem te wagten had: bijzonderlijk tOonde hij tUt.
dan, dat hiJ, door
een gev.egt met de Turken. Geen wonder dJln,
met alle
den Keizer,
Keizer. bij zijne terugkomst te Weene.n, IDet
aIJe achting
iu
ontvangen werd. Merkelijk hooger fieeg
fteeg zijn Krijgsroem, in
hel volgende Jaar, als ook in bet
het Jaar 1686, toen But/a werk.
16 31, in
Veldlijk veroverd werd; als mede, in het Jaar 1687.
io den Veld.
flag
flllg bij Herzan, in welken ruim 10,000 Turken
Turlres fneuvelden,
fneuvelden.
GEN
V s, aan
en
Cn een ongelooflijke buit behaald werd. Eu
E u OK
N I Vs.
wien, in de daad,
daad. een groot deel dier overwinninge moet worden toegefchreven, werd, door de Legerhoofden, met eenpaarlgbeld
paarighejd verkooren, om de heuglijke tijding daarvan naar
Wçenen overtebrengen
lYeenen
overtebrengen,, en den Keizer,
Keizer. van alle bijzonderhedeo., daar bij voorgevallen, verfiag
Gen
verflag te doen. Ligt vermoed
all~ tekenen van achtinge ten Hove werd
men, dat hij
bij met alle
ûntval1~en. L E
E 0 t'
r 00 l.1. 0I) befchonk
beul met zijn
~fbeeldzel •
clltvan,en.
bcf-chouk helll
Zlijil ~beeJdzel
OUlZ~:
omz~:
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omzet
om~ce met Diamanten; en, 't
'e geen voor een dapper KrijgsKrijgs.
grooter belooning is, hij roemde, in 'e
't openbaar.
openbanr,
man, nog grooler
(Oen tlecbts
l1echts den
den moed en dapperheid des Helds, die toen
ouderdom van vierentwintig Jaaren had bereikt. Van hier
bier ook,
dat men, iu
in het volgende Jaar, bern reeds verheven z'Ig
Z'lg tot
Luitenant Generaal Veldmarfchalk. In dat Jaar (1683)
(1688) was
de algemeene
/lorm op Belgrado vastgeficld.
aJgeme~lle fl:orm
vastgefl:cld. Eene bende van
óaoo
6GOO man, uit het gantfche Keizerlijke Leger uitgekoozen,
moest den aanval, op vijf ondt'rfcheidene
onderfcheideae plaatzen , beginnen.
Prins xEUu GEN I US'
US· verzogt aan den Keurvorst van Beijeren.
mog~1l bijwoonen.
verdien aanval te mogt:n
bijwoollen. Doch de Vorst, om het ver.
trouwen. welk hij in hem fte!de.
/lelde, wilde I!ae
t!at hij bij hem zoude
blijven. Dit niettegen~aande
niet[egen~aande bracht hij, door zijnen wijzea
wijze:!
raJd, niet weinig toe tot
radd,
toe de verovering dier Stad.
Na zo veele Lauweren tegen de Turken behaald, werd hij.
bij,
terug geroe'
geroe.
door den Keizer, uit den HOl1gaorfthen
HO'lgtlarfohen Oorlog, lerug
Italie , tegen de Frllnf.hen
re
Franfohen,, bij te
pen, om den Oorlog in !talie,
woon en. Niettegenfl:aande
Niettegen/laande deeze zig genoegzaam van geheel
EU GEN I U S groote voordeel en
Savoije meester maakten, en EUGENIUS
voor zig zei
kOMen bedingen, indien hiJ
hij de zijde des
zeI ven had
bad kOJU1en
Keizers had willen verlaaten, bleef hij die, echter,
echter. fl:andvasdg
/landvastig
aankleeven. Hij overviel den vijand, met eene bende Duitfthe
Duil[çhe
Ruiters,
Alles neder,
Ruiters. en fioeg
floeg alles
neder. wat hem voorkwam. Daarna
maakte hij
bij zig meester van Mantferllt
Montferal.I behoorende
beboorende aan den
Hertog van Manilla,
Mantua, en keerde vervolgens terug naar lVee·
,un, om den Keizer verfiag
"en,
verflag te doen van zijne verrigtingeD. Na
aange!l:eld,J belette hij,
dat hij tot Gouverneur van Turin was aange!l:eld
rrankrijk een verbond maakte, en bewerk.
dat Sayeije
S"y,ije met Yrankrijk
bewerk·
het ontzet van Con;, welke Stad. door cCAT
J. TIN
AT, belete bet
I NAT,
gerd was. De Hertog van Savoijen,
Sayoljen, door EngelrJnd
Enge/(3nd en de
Staaten der vereenigde Nederlanden, met 12000
uooo Duitfchers
Duitrchers
ver(1:erkt
geverfterkt zijnde, werd de Franfche Generaal CAT I NAT ge.
rUi te trekken. Prins EU G.!·
G.I"
noodzaakt, over de Po te ru,
N 1I us,
us. dien aftogt verneemende , (lelde
ftelde zig aan 't hoofd vaa
VIII
Franjehen meàe
meCile in de agterhoc\ie,
agterhoäle, ea
ell
500 Palrden
Paarden,, viel 'er de Fran/chen
yerfioeg geheele Bataljons. Zeer duur ware hem
lDijkans dit
helD ltijkans
nrfloeg
ftaan gekoomen;
gek oom en ; de Frllnfohe",
uit eene hinder·
hindervoordeel te fl:aan
Franfohen. utt
laag te vourfchijn
be\Jrt,, hem in
voorfchijll komende, vielen, op hunne belIrt
dea
Ii 4
d.n

soo
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den aftogt aan. Doch EU 0 tJ! ti
N I us, zijnen moed hervattenàe, doodde veertig man, en noodzaakte de overigen, in de
Po te fpringen. In deze fchermutzeling flond
ilond een Franfchl
Franfch,
Ruiter gereed om den Prins (edoorfchieten,
tedoorfchieten, en zOu
zou hetgewisfehetgewisrelijk gedaan hebben, zo niet een Dragonder hem uit den zadel had geligt. Van daar trok hij naar Cnrtltogno/a,
Cnrf1lognola, 't welk
hij
Wetnen.
bij belegerd en ingenomen hebbende, keerde hij naar Ween/me
In het Jaar 1692, bragten hem de Inwoonders van Gntlp,
ecne Stad, door de Franfçhen verlaaten, de lleutels
eene
Deutels te ge'
gemoet.
Inmiddels aort[e
nome de Hertog van Savojje
SaVfJije in eene zwnnre
zwaare
krankte. Hij maakt'e eenen uiterften wil ten voordeele van den
jongen Prinfe VICTOR A'MADEUS, Zoon van FILIB!Ri',
FILIB!Rlr,
prins van Cat'ignan.
Cadgnon. die hem even na in
iu den bloede beftond,
beilond,
.1i
a1s EU
E t1 G E
E!{
ti I US; uitgezonderd dat hij ui.
uit een ouder broeder
IIffiamde. .\15
Als eene voorwaarde was in het TestameAt
Testameat beo
amamde.
ouddongen, dat v IeT 0 1t zoude trouwen met des Hertogs oud·
fie Dogter. Maar vermids beiden nog minderjaarig waren,
waren.
droeg de Hertog, geduurende hunne minderjaarigheid, aan
Prins l:
E u OEN
GEN 1 U 5s de Regeerin~ zijner Staaten
StaateD op. Doch de
Hertog kwam wederom op van zijne ziekte: en de gefielde
Voogdijfchap had dus geenen voortgang. In dat zelfde Jaar
l693
J 693,, verYlaarde
ver Waarde Keizer L
Lito
ft 0 l' 0 L D Prins EU G.E
G .! N I1 U S
s tot
!tet Opper.
Veldmarfchalk. en gaf hem. in het volgende Jaar,
Jaar J liet
flatie; en.
bevel in Ilo/ie;
en, nlt
nll' geduurende den tijd van drie Jaaren.
hebben,J benoemde hij
verfcheidene dappere daaden verngt te hebben
bern,
Veldhe.r in
bem, in 't
'e Jaar 1696, tot Veldheer
iu Hmgarije. Zo getrouw
en loflijk kweet bij zig in dien post, dat gamsch
galltsch Europa met
verbaastheid aanfchouwde
aanfchouwde.J dat een Prins,
Prins J nog geene 34 Jaaren
oud, de glorie verdonkerde van alle Helden, die tot hier toe
oud.
iu Hongarije deo
den Krijg gevoerd haddel,l.
hadde\). Ware hier de eindpaal ~ijner overwinningen geweest,
geweest. ook dan zou bij,
hij, in de volt;Qnde eeuwen, met re,t o1lder de grootfk
t;allde
grootfle Veldheeren gefield
~ijn gewolden.
~iJn
geworden. Maar
Maal nog kooger
hooge~ trap van eere en vermaardheid
lunen
b.eklimmen, fchoon ons beflek
roe.
zullen wij hem zien b~klimmen.
beilek niet toe.
laat,t alle
aUe zijne Helàendaden
laat
Heldendaden omfiandig te verhaalen. In het
0 1, gelukte het
Jaar J7
J701,
bet hem, dat de Hertog van Savoije
SIIYoije den
ovenehaalen tot dat geene.
geeRe.
Marfchalk n B Vil.
v I I. LL.!:U.Jl 0 1I wist ovenebaalen

waan
waar.oe
oe
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waartoe hij den Mar[chalk DEC A TIN A T niet hdd kannen
een en Veldbrengen,
Veld.
brengen. namelijk, om met Prins EU GEN I1 U S eenen
flag bij Ch/ar;
van de maand Maij
eh/ar; te wagen. Op den laatll:en
laatflen "an
Muij
rukten zij op hem aan. 's Daags daaraan begon de aanval,
des namiddags om twee uuren, door drie Brigades van den
rechter vleugel van het Frnnf;he Leger, die de Duitfrhers.
Duitfrhers,
uit eenige voordeeIige
voordeelige posten, deeden te rug wijken. Daarna
trok VIL
L E ROl1 aan op den linker vleugel,
vleugel. aan welks hoofd
VILLERO
zig EU 0 E N I U s geplaatst had. Zonder hUil e~n enkelen [choot
te hebben laaten doen, deed hij de Franfchen naderen; doch
zij waren niet onder zijn bereik gekomen, of hij deed uit
gefchuc, te gelijk Zo hevig losbranhet klein geweer en grof gefchut,
losbran.
den, dat de aanvallers daardoor terll:ond
terllond iu
in verwarring gebragt
gehragt
werden. zonder dat de l1evelhebhers
lJevelhebbers in !laat
flaat waren, de troutrou.
pen
peil weder in order te brengen. Ten zelfden tijde trok de
Graaf van G u B TEN S TEl N, met eenige troupen, die hij
verzameld had, op de verlooren posten aan, welke hij alle
beroverde, en de daarin zijnde man[cbap
manfchap ter nedervelde. Om
der waarheid
wnarheid hulde te doen, moet den Hertoge van Stly~ijen
Say~ijen
zijn verdiende lof niet ontnomen worden; hij kweet zig
als een dapper Krijgsman; deed aa)J wat Illooglijk
mooglijk was, OIn
om
zijne verll:rooide
ver!l:rooide benden bijeen Ie trijgeu: doch de foldaaten
waren zodanig met fchrik bevangen, dat noch gebeden, noch
dreigementen iets op hun vermogten;
vennogten ; waardoor zo wel hij,
als de Frllnfche
Franfthe Marfchalk, genoodzaakt was, den afcogt te
l'e
doem blaazen
doen
blaazen,J eD
eD het veld en de overwinning aan Prinfe E
.E uU·
GEN I U s overtelaaren
overtelaaten ; wordende de Veldtocht van dat Jaar
befloten met de bezetting van M,rllntlf}!fJ.
M,rontlf}!fJ. In het begin van
het Jaar 17°2,
aanhang des Keizers ver!lerkt,
J702, werd de aanhing
ver/lerkt, door
den Hertog van Mot/enll.
Modeno. Eu l} E ~
N 1I U s had tot de verrasfing
verrasfillg
van Cretlmu~
CrC1IIQI10 Diet beflooten, of zij werd ook ten uitvoer ge·
bragt, en de Marfch:lJk
Marfchalk DE
DB V I L L E Jt
11. 0 I daar binnen gevangen genomen; bij gebrek, echter, aan de n-odige man[chap,
manfchap,
om die Stad te bezetten, moest hij dezelve weder verJaaten"
verlaaten"
Daarop volgde de Veldf1ag
Veldflag bij Ltlzurll,
Lozurll, waarin onze Held op
lIlieuw volkomen zegepraalde. De Koning van Spanje, in
lIieuw
iu
plaats van zig aan het hoofd zijner benden te fiellen
/lellen,, en
dezelve door zijn voorbeeld aantemoedijl'en, beval de zorge
Ii S
daar.

SO!!
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daarover aan èen Hirtog v A N VEN DOM E, en begaf zig •
uaar den top van een Landhuis, van
met zijne Hovelingen, 1laar
waar hij den flrijd,
firijd. van verre, in veiligheid aanzag. Nogthans
da:)f a.,n
a"n zijllen
zijnen Grootvader te
gelukte het dien Vorst, van da:lr
/ioiJ:.1eid had ge!tod
ge!tad
fchrijven,
fchrijvell, dat Prins EU GEN 1I U sS de lio.::hcid
"IlU hem annle/aster.;
anule/aster.; hij had 'er moeten bijvoegen, en ook
'Yan hem te Jlaan. Volgens het verdrag msfchen
"an
msfchell den Keizer
en den Koning van l/1"tlr.krijk,
Frankrijk, wegens het uitwisfelen der
Krijgsgevangenen, werd ook, door EU GE
GEN
us, de Mar.
Kriigsgevangencn,
Ij I US,
fchalk DE
0 E v I L.L ERa
ER 0 1I O\1tOagen;
ol1tflagen; zo ras hij op yrije voeten
was I zond hij aan Prins E u GEN 1I U S een wBfelbrief
was,
wiSfeibrief van
50,000 guldens, voor zijn ralltloen.
ralltlot!n. De Prins betoonde, ook
gewoone edelmoedigheid,
edeimoedigheid, zenclende
zendende dell
dea
in dit geval,
gevlIl , zijne gewoont!
wisfel terlland aan den Zl10n
Z()on des
lVIarfchalks te rug, met een
wis(el
d~s Marfl:halks
met de gevangt!n·
gevangenbijgevoegd briefje, waarin hij meldde, dat Illet
neeming van zijnen Vader, nooit zijn oogmerk was geweest,
iets voor zig zelven te verkrijgen. Eeu
Een voorbeeld van onbaatonbaat.
zugtigheia, dat naau\\'lijks zou geloofd worden, ware niet
nict
;8 Prinfen edelaartige verfmadiwg
Rijkdomm·~11 aan de
's
verfmadiHg van Rijkdomm~u
waereld nen
~Yen algemeen bekend. alS zjjn
zijn heldenmoed.
us, door den Kei.
In het Jaar 17°3, werd Prins EU GEN 1 Us,
zer, olh aan de verlangens zijner Bondgenooten te voldoen.
Prefidem van den Krijgsraad beroepen.
tot Prefident
Met de volgende laaren
Jaareu 17°4-, 1705 en
cn 1706,
17°6, komen wij,
welk altoos iu het
in deze Levcnsfchets,
Levcns[chets, tot een tijd1Hp.
tijd1l:ip, 't weik
~eheugen der nakomelingen zal bewaard worden, wegens den
zonderlingen omkeer der zaaken,
zaak en , in die Jaaren vourgevallen,
en waar in de flaat
fraat van Duitsch!an~ in é~lls veranderd, en het
Ooftenrijk, waarin de Republiek der vereenigde NeHuis van Ooflenrijk,
derlanden zo veel belang !lelde"
Helde., genoegzaam voor alle
aUe aanval.
et>n
len, menfchelijker wijze, beveiligd werd. Dan, vermids ern
omfiandig verhaal, van lI11e
~lle deeze bebeur:enisfen,
bebeur:enis[en, ons te verre
omUandig
van den weg zou afleiden, zullen wij ons :illeen
alleen bepaalen tot
den vermaarden Veldflag
VeldOag van
vnn Turin, als zijnde een van die,
waarin onze Held zijne groote krijgskunde en heldtnmoed,
helden moed,
ten koste der Fr,1nfchen,
Fr.1njèhen, zo zeer als. ooit
ooi! een Held gedaan
heeft, deed uitblinken.
VlG.
VIG-
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V IeT 0 II
Jt A M A D E US, Hertog
Hertug van SayoiJtn, had, in dat
Jaar, zijn Verbond met Frankrijk
}/rtJnkrijk gebroken; waardoor dat
Rijk, na zig genoegzaam va.]
Savoijen te hebben m~e&r
var.J geheel Sayoijen
m~es.
[er
ter gemaakt, werd aangezet
a:<ngezet om ook Turin te overmeesteren,
overmeesteren.
en alzo den Hertog van allen fieun
ficun te beroven; doch, in
jn het
gemelde Jaar 17°4, of in het volgeNde, dit oogmerk uiee
hebbende kunnen berei~en. werd het ontwerp hervat, in her
het
Jaar 17Q6.
17(;)6. De Hertog van FE U I L L A DE
D II verzamelde. teil
dien einde, een ongemeenen voorraad van allerhande Oorlogs.
Oorlog~.
gereed1èhappen,
tijd, tot den Vddto/,l't
gereedfchappen. en op den tijd.
Vddtogt befiemd.
in Maij alle
aUe zijne benden; beflaande
befiaande in 68 Batailjolls Voet·
Voetknegten en 24
~4 Esquadrons
Esquadcons paarden. Hier mede floeg
Doeg hij op
weg naar Turin, en kwam, den 13 dier maand, voor Je
Stad. De Franfche Veldheer befleedde
belleeode allen zijnen vlijt, om
zijne werken rondom de Stad in order te brengen; de Her.
Her..
lOg
tag van Savoijen
SOl/oijen deed dal\fenregen
dall.rentegen alles. om hem daariu
daarin
hinderlijk te zijn. Dewijl de arbeid der belegeraars daar door
hinderlijk:
merkelijk vertraagd werd, deeden de belegerden al wat zij
konden, om zo wel de Stad, als het
her Kafieel in beteren fiaat
ilaat
te brellgen.
on maar werd
brengen. .,Toen
Toen de Hertog ontwaar
werd.J dat
dar het dC:I1
d~11
Frllnfchen
Fnmfchen gelukt was, alle de toegangen
w~gangen te 1l:oppen,
iloppen, zond
bij zijne Gemalin, Kinderen en overige bloedverwallten
hij
bloedverwauten naar
GenlltJ,
GenIIa , op dat de overwegin~ van derzelver veiligheid, der
bezetcinge niet
niee hinderlijk zoude zijn. Eu dewijl hij van oor.
bezettinge
deel was, dat zelfs zijn eigen pcrzoon
perzoon van meer nut uuitell
dan binnen de Stad zou lmnnen
zijn, plaatfie hij alle ziju\!
kunnen zijn.
zijn\!
troupeu daar binnen, behalven 3000 paarden,
troupell
paarden. waarmede hij a
den volgenden dag, uittrok, na alvoorer.s,
al voorens , met eent:
eene: zeer tèaaie
tfaaie
redevoering,
redevoering. van de Inwoonders en van den Gouverneur,
affcheid
afCcheid te hebben genomen.
De kloekmoedigheid der belegerden, die ieder post, hoe
\Klet
gering ook, als wanhoopige lieden verdl!digdfll.
verd~digdell. en geen \tOet
gronds verliC:len.
vijan·
verli.:ten, voor dat dezelve met het bloed der vijan"
den geverfd was. wa$ oorzaak dat de FYfJ/)/clzen,
FYfJu/den, fchoon
verbaazcnd
verbaazend veel volks verliezende.
verliezende, wdnig
wdoig vordering maakten.
No~thaus
NOSthans zou
zou.J in de maand September, Ge Stad hebben moemoe·
ten bukken, zo niet Prins EU GEN I US,
us, lDt!t
mt:t zijlle
zijlJe bijhebbende Illa&h
ma~t-, cerwaam ~ekomell
~ekOlllel1 was. Hij vereenigde zig met

den
dell
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den Hertog, te CarmfJgnola,
Carmagnola, en maakten toen te zamen air
_it
mannen, die beflooten
betIooten
een Leger van 28,000 koppen; alle manllen,
h~dden, te allrven
llerven of te overwinnen. Op den 4 van. de
fllldden,
maand September, floegen zij den weg in naar Turin, ei!
ctl naderden, over de Po, tot aan den kant van het Riviertje Dora,
Dora.
De Hertog van SrJvoijen
S(Jvoijen en Prins EU G :!1t NN 1I Us.
US. ziende,
omzetten wilden, het Frllnfclze
FrNnfche Leger in
indien zij de Stad ontzetten
de verfchallfin,en
verfchanfingen te moeten aantasten, beflooten
bellooten daartoe zo
ras mooglijk
mooglijlt was. Twee dagen daarna,
daarna J trokken zjj
zij over den
noordkant der gemelde Riviere. Zo ras alle troupen
troupcn de overzij.
de bereikt hadden, floegen zig de Veldheeren, -met den regter
tejien over het Ka1leel
P;anes!a, en In et den
Kafieel Pianlls!fJ,
vleugel, neder tellen
linker tegen een Lusthuis van den Hertog,
Hertog ,/aYenerie
la f7enerie genaamd;
geevende voorts aan de troupen bevel, zjg tegen den volgenden morgen gereed te houden. De nacht geëindigd, en de
Zon naauwlijks doorgebrooken zijnde. floegen de Hertog en de
Prins op weg, naar de vijandelijke verfchanfingen, waarin de
vijand tot aan den kin toe begraven lag, en, uit veertig fiuk!luk!ten
Àen grof gefclmt
gefcÀut,,zonder
zonder ophouden, op de befpringers vuur
gaf; 't welk, echter, geene andere uitwerking had, dan derzelver
G l:zei
vcr moed nog meer te doen ontvonken. Toen nu EU GE'
:N I us, niet verder dan een Kanonfchoot, van de vijandelijke
verfchanfingen was, fchaarde hij zijne benden, zo als ook de
Hertog omtrent de zijne deed, van den linker tot den regter
fl:lgorde. Thans begaf zig ieder Generaal naar
vleugel, in fl:tgorde.
:lijnen
post; :EE U GEN I U s zig lIan
2ijnen pOSt;
alm het hoofd van den linker,
en de Hertog aan het hoofd van den regter vleugel geplaatst
óen aa:lval
aa:J.val gegeeven. Het was
hebbende, werd het teken tot áen
elf uuren voor den middai, toen het voor1le
voorae gelid van het
Keizerlij~e voetyolk,
voetvolk, met den fnaphaan op den fchouder, tot
vau
aan den voet der verfchanfingen
verlchanfingen voortrrok en een aanvang
aanvaNg vaD
1lrijd maakte. De Fran(c!Jcn
Franfchen fionden
1londen het vuur der Duitden firijd
feilt voetknechten, aan den linker vleugel, een tijd lang, on·
fche
onechter. hunne befpriogers
verfchrokken door, zonder, echter,
befpringers te doen
wijken. Maar EU GEN I US,
us, dit draaien moede,
moede. 1l:elde
fielde zig.
zig,
met den Prins v A N A N HAL T, in de fpltze van fommige
PrNifen. en voerde dezelve tegen
tegeu de verfchan'
v erfch all ,
Datailjons Prlli!en,
fin"en aan; zij flap.en
flap ,en voorts over de irasten , beklommen
Ci
4ia
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de hoogten, en maakten zig daarop vast, onaangezien
on aangezien het
vuur hunner vijanden. Prins EU GEN
0 EN IU
uss deelde
declde hier niee
,evaar der gering(te
alleen in het gevaar
geringlte foldaaten, maar werd
daarenboven, door een val van zijn paard, ter aarde gewor.
pen. Dit ongeval deed den moed der aanvallers zinken, en
geweest zijn, zo niet de Prins terter·
zou van erger gevolgen gewe~st
nond was opgereezen, en aan alle de zijnen getoond had
flond
had,J
hem niets deerde, en hij bekwaam was, om de orders
dat bem
uittedeelen. De Fr/Jnlchcn,
kun.
Fr/In/çlten, dien heldenmoed niet langer kunnende "raveeren
braveeren , of wetdland
weer!land bieden, werden geheel uit en
van hunne !lerkte
fierkte gedreeven; waar door de Prins gelegenheid
doortedringen • en a:an
a:111 de Ruiterije gelegenheid te
kreeg, om doortedringen,
geeven, om mede intevallen,
imevallen, het vijandelijk gefchut te kee.
,eeven,
r~n
r~n.I en op hUIlDe
bUlilne eigen meesters te doen losbranden. Ter.
dee~e zijde voorviel, fireed de Hertog aan de
wijl dit aan dee%e
andere zijde, met geen minder dapperheid dan geluk; na een
hevig gcvegt van meer dan twee uuren, werd hij meester van
de hoogte der verfchanfingen. Doch het allerfelst gevecht
viel voor aan den regter vleugel, daar de Prins van S A XE N
Hollantl/dle troupen,
G 0 T H A het bevel voerde Qver de Holland/de
troupen J vermids de Franfohen
Franfthen hier het diepst begraven waren, en aoor
aloor
manltet Kafieel
Kalleel en andere fierltten
fierkten befchennd werden. Hoe maDlijk .Ie
de Fran[cltrn
Franfchcn ziJ
zig dus ook verdedigden, bunne neerla:.g
neerlaag
Tusfchen
was echter algemeen. 'I
usfchen de vier en vijfhonderd gevangenen vergrootten den roem der overwinnaars;
oVltrWfnllaari; en beven
dien namen meer dan 20.0
2080 der overwonnenen dienst onder
hun. Prins EU GEN I U smaakte
5 maakte zig meester van al den Legefchut, 55
4Q
gertrein, befiaande in II S8 (lukken gefchut.
~5 mortieren, 40
vaandels, alle de paarden van 13 Regimenten Dragonders, bevaandels.
nevens de Krijgskas
Krij~skas,, voorzien van
yan twee en een halve millioen
VBn deeze overwiRniuge
gemunt geld. Het gevolg van
overwillnillge was. dat
de Henog
Staatel1 herfield
Hertog van Savoijen daar door in zijne Staaten
ber(lele!
beZittIng
werd, en de meefie plaatzen in lIalie,
kali" die Franfche
Franftlze beZitting
11 S het
in hadden,
badden , voor den overwinnenden Held :EEUu G :t: N I UI
hoofd bogen.
De Frallfchell,
Iliettegen!laande dit zwaar verlies, behaalden,
Frat/folze", l1iettegenllaande
eenige voordeelen op de Bondgenoten Dein het Jaar 17°7, eelliee
wijl dit hunnen moed .eni&zini
icnq;zin~ had aangewakkerd, maakten
maak[en
zij,
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zij, met de opening van den veldcogt van het Jaar 1708, zig
gereed om het ulterile
ulcerlle van hunne kragten
krag ten te beproeven. 111
In de
Nederlanden bragten zij eep aanzienlijk
aanziertlijk Leger bijeen, waaro·
waaro
ver de Hertog van Bourgondii!n,
Bourgondii!rt, Kleinzoon des Konings. het
bevel voerde;
0 111: E had het bevel
onvoede; de Hertog v A IV VEN DDOM
bevelon·
der hem. Aan den Rhijnkant zou
zon de Keurvorst van Beijeren
gebieden: de vijandelijke Krijgsl1Iagt
KrijgsllIagt in DtltJfiné
Daujiné zou onder
bevel van den Marfchalk D E VIL
V I L L.!
ROl
L ER
0 I lraan.
tlaan.
De Koningin van Grf)(Jt-Briltllnje
Grf)(}t-Bri/tlmje en de Staaten der Veree.
Veree_
nigde Nederlanden C:elden
Uelden zig mede in naat,
fiaat, om den vi'.nd
Kloekm.oedig
U·
KloeklIloOedig het hoofd te bieden. MAlt L IlIJ 0 R 0 t1 G H en :E~ U'
GEN I U
t1 s
S verfcheenen. in de maand April, in 's
•s Ha6e,
HaKt, om
met de gemagtigdcll
gemagtigdell der Staaten • en vooral met den RaadpenRaadpen w
llonaris HEI N S I US, de zaak en voor den aanfiaanden
fionaris
aantlaanden veldtogt
veldtogc
te regelen. Men kwam overeen, dat de meeste Duit(che
Duit(cke nou_
trou_
ren. die, in het Yoorgllande
yoorgaande Jaar, aan den Opper-Rkijn, ge.
gediend hadden, nu, onder den Prins :E U
u GEN I tJus,
s, in de Ne
derlanden zouden dienen, en dat de Hertog van J.f
:Lo
J/I A R I.13
Jl 0 ROU 0
G H hitu
hior wederom het opperbevel zoude hebben
hebben,J over
het Enge/sck
Engelscn en Staatfche Leger. De gemelde Veldheeren_
Veldheeren.
eer zij te velde trokken, deeden nog een keer naar Hanover,
om den Keurvorst dl!!
d~ r,enomene maatrelfClen
maatregelen te ftoen
doen goedkeuvltn den Graave
ren; 't welk hun, door de medewerking van
Y A N RE
OT
ERE
N, die zig,
'Y
REG
T :!
REN,
zig. van wegen de Staaten , aan het
Hof van den Keurvorst bevond, gelukte. Met het begin
der maand Maij, verzamelde
verzamehie zig
zjg het Leger der Bondgenoten,
te Andernach,
Andernacft, bij Brusfel,
Brusfe/, en toog van
Vllll daar naar Billingen.
Het vijandelijke Leger was bij een getrokken tnsfchen Bergen
Bergtn
In Henegouwen en St. Gi/ain,
in
Gi/aln, en van daar voortgerukt ,J tot
óp drie mijlen na, tegen over het Leger der Bondgenooten.
Eenige maanden lang hielden zij elkander in beweeging, zonzon·
(ler
tler iets te verrigien. De vijand maakte zig, bij verrasfing, meester van Gend, Brugge, Damme en PlasfendaaPlosfendooJe., en trok daarna over de Seine
S~ine en over de Dender,
Dend~r, naar
iWnove.
Ninove. De Bondgenoten floegen zig te Asfthe neder, alwaar .EEUu GEN It us, fpoedig van den kant der Moezel opgeopge"
Dultfehe benden, zig bii
bij hen voegde.
broken zijnde, met de Duftfoke
De Frtmfthen,
Oudenaarde", beo
Frllnfohen, gelladig
genadig werkzaam, deeden Oudenaarde"
bew

renten-

EUGENIUS.

CFRANCorS)
FRANCOIS )

$°7

rennen, om de 13ondgellooten
llondgenooten den overtIJgt
overtogt over de Schelde
Scheld~
te beletten; maar de vereeniging der troupen deed hun dit
beleg fpoedig opbreeken. 11et
Het gclwele
gelieele vijandlijk Le!jcr
Le!jer nam
tQçn den weg n:l:tr
toçn
n3~r GaI're,
Ct/I're, om aldaar over de Sdelde te
trekken; doch MAR LBO ROU G Hen'
H ell' EU GEN I US.
U 9, bdlooten
hebbende
h~bbelJde tot een Veldfl:1g,
Veldibg, volgden den vijand op de hielen.
De Hertog v A N B 0 U R G 0 N DIE, [Oen
toen ook van gedag!en
gedagten
veranderd, deed zijn Leger fland
fiand houden, en vond ge raad en ,
den aanval te beginnen. De Generaal Majoor R A NT SOU w,
met eenige manfchap, uit het Leger der fiondgenoten
nondgenoten afgezonden, om op 's vijands beweegingen te letten, en gelegerd
agter een Riviertje,
Ri viertje, dat in de Sdeld?
Sdeld~ valt, werd eerst aangetast, en daarna de beide Legers, aan verfcheiden oorden
oorden,t
handgemeen. W:tkker
W:lkker k"'eet
kweet zig de Prins v A N NA S S A U,
Ut
aan het hoofd der Stfll1t[che
Stfltlf[che knegten; verfcheiden vijandelijke
Regimenten werden
werrlen in wan order gebragt. Het
H~t gevegt eindigde
niet voor laat in den avond, ten nadeele voor de Fmtljèhen
Frtl1ljèhen t,
die, in den nagt, het flagveld verlieten, en naar Gend trokken, met agterlaating
agrerlaating van veele dooden.
dooden, en 700 gevangenen. Na deze overwinning belegerden en veroverden de
llondgenooten de Stad er. het Kafleel
LKal1ee\ van Rijsfel. MAR L.
1I0ROUGH
~OROUGH en EUGENIUS ontzetten Brusfel,
Brusfe/, en hielpen
Gu;d
G~r.d bemagtigen.
bcmagtigen.
In bet volgende Jaar 17°9.
17°9 t trok het Leger der Bondge'
wederom bijeen.
onder de twee meergemelde
noten wedcrom
Krijgsheld:!n.
Krijgsheld~n,
dat der Frnnfcnen,
Frnnfc'hen, onder den Marfchalk
Mar[chalk
D F. V IrL
L LAR s, in de vlakte bij Lens, alwaar zij zig.
zig, volgens gewoollte,
gewoonte, iq den grond begroe'-en.
begroe"en. Doornik werd.
belcficrd; de Prins van
door de Bondgenooten,
Bondgtnooten, onverhoeds belegerd;
Oranj~,
Ort/nj~, JAN WIL L E M FR ISO,
ISO. maakte zig meester van
SI.
Sl. Amt/l1d.
Amand. Doornik werd van drie kanten genaderd, en
kort daarna met het Kafieel,
Kafl:eel, aan de
tie Bondgenooten overgeoverge.
geeven. Verder was deeze Veldtogt
Veldcogt aanmerkIijk, door den
dell
1lag
llag bij MrJ/plaquet,
M(J/plaquet, en de daarop volgende verovering van
Bergen in Henegouwen; waar door MA
MAR
1t LBO 1t
ROU
0 U G H, EUll. U·
GEN I US. de Prins van 0 n
R A N I E en de Graaf v A N TIL L Y
rr.et
met nieuwe lauweren bekroond werden: te meér, den'ijl de
lla~ van Molplt/quet,
1laij
MlIlplllqUllt, naderhand, bij se
se Krij~sknncti&eIl
Krij~sknnoi~eIl voor

een
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een van de fcherpfre
fcherp!1:e en gevaarlijkfie gevegteo
gevegten van den gaotgantfchen
fchell Oorlo, gehouden is.
ill.
Alle de aangevasgelle
aangevasgel1e Vredeonderhandelingen , tusfchen de
Oorlogende Mogendheden, tct nog toe vrugtl!loos
vrugttloos zijnde afgeloopen,, in het Jaar 1710,
pen
1710, maakte men, al vroeg in het voor.
VOOr4
toebereidzeIs tir
wr openinge
opellinge van den Veldtogt.
Veldtogç. Eu.
Eu·
jaar, alle toebereidzeis
GEN!
GEN 1 U s
S en MAR LBO ROU
ti. 0 U G H, en andere Legerhoofden trokken, in het midden van de maand April, naar DDornik, alal·
w~ar het Leger verzameld werd. De Bondgcnooten bemagtigbemagtig.
den in deezen Veldtogt verfcheiden Steden. In het volgende
Jaar, verwagtte men Prins EU GEN 1I U s wederom in de NeNe.
lier landen ; doch de ziekte, en daarop volgende dood van
ierlat1den;
Keizer J 0 sS P H U S n
:0 E NI, hielden hem in Duilst:hlanti
Duits&!tlanri op ; elt
fit
de keer, dien de Franfchen
eenen.
Fran!chen namen, om de verkiezing van eenelt
Keizer tegen den zin der Bondgenooten te doen uitvallen.
uitvallen t
m\!'olkten
maoakten zijne tegenwoordigheid aldaar hoogsmoodzaaklijk.
hoogstnoodzaaklijk. Eer
ten einde liep, fmeedde MAR LLil
0 ROU
H
nOR
0 U GR
nog dit Jaar 1711 (en
een
cen ontwerp, om geduurende den wintet een inval in Yt'anlc·
f7,.an!t4
rijk te doen; in
IIn men zegt zelfs dat Prins lt u GEN I us zig
zoude hebben laat
en ontvallen,
laaIen
olltvallen, dal
riat hij verlangde, om
0111 met
tien
to~rts in dt
Yetfailles toe. Maar'
den t06rts
de hand vODrfferulcken,
voortteru/cken. tot YelfaiJIes
alle deze ontwerpen verdweenen in rook, zo als ookde beraamde
oogmerken verder werden vernietigd, eerst door dien de Hertóg
Hertog
MA"
J. L
LBO
II 0 ROU eH
G H van zijne posten verlaaten werd, en
van MA
verder.
VredehandeJillgen te UJrtchl
Ulret:hl in
verder, door den aanvang der Vredehandelingen
het Jaar 171!l,
171'.1, die aldaar in het volgende Jaar tot fiand gege'
llÏlttegenfiaande Prins.E
Prins EUu GEN 1t us, uit naam
bracht werden, lliutegenfiaande
van Keizer KAn
KAR EL,
EL, aan het Enge~rt:he
Enge~r.he Hofpoogingen aanwendaanwend·
de, om den Oorlog te doen voortgaan.
voortgaan, of ten minfren
min!1:en !Tran/:·
Prad4
"ijk
,-ijk tot het toefraan
toe!1:aan van grootere voordeelen te lIooclzaaken.
noodzaaken.
Dan de Engelfcheh
Engelfehen ,die de gantfche
gant[che beha!ldeling
behandeling meester wal'eJ1
waren •,
waren tot niets te bewegen, dan tOt
tot het aangaan van eene
eens
fchandel,ijken
Duil{che Rijk
fchandeUjken en nadeeligen Vrede, zo voor het Duit{che
RijK
;ris
als voor de Staaten der Vereenigde Nederlanden. Geduurende
net
Ro"
bet beleg van QjuS11oij,
flJuS11oij, verklaarde de Hertog van 0 LM 0 N D, zig van het Leger. te moeten [cheiden,
fCheiden, 'uit hoof'~
hoof~
de van de ~apenrchor(jnge,
~apen[chorfinge, die t\lslchen
tlo1sîchen Frankrijk
f7rankrijk en En,e/antl beraamd was; waar over EU
,eland
lt u eEN
C I NI U
ti i zig zeer
Zeer veT4
ver~

110er.
{loor'
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fioord toonde,
floord
roonde, en de vreemde troepen, die onder bevel van
fionden, ligtelijk
Jigtelijk bewoog, en bijzonder die, welke
op foldij van de Nederlanden !tonden , zig niet van het
vereenigd Leger
teger te laaten fcheiden. Nog meer reden van
GEN 1I V(J S, wen
toen 0 R MaN
MaN D zig niet almisnoegen kreeg EU GEN
;net de zijnen van het Leger had afgezonderd, maar zil;.
leen :net
zelfs van Gend en Brugge meester maakte. door welk geStaatlehen mede tot de wapcll[chorfillg
wapcn[chorfing gcnoodzaakt
genoodzaakt
drag de Staatrchen
werden.
De Turken ver[chaften
verfchaften echter onzen Held, daarna, nieuwe
gelegenheid om zijnen roem door gmltsch
g~ntsch Europa te
~e verbreiden, nienegen!taallde
nie!tegenfiaande de Keizer
Kt:izer alle zijne vermogens had aanaan.
gewer.d om den Vrede te bewaaren. Dan voor dat de Held, in het
Ja-ar
V3n de OosJa"ar 1716, tegen hun te veld trok, was, om h;;t
het belang van
tenr(ikfehe
tenr(ikfche Nederlanden te behartigen, een ander als OnderOndtl,.·
Gouverneur
Gouvemeur van den Prins EU GEN
0 E N I us.
us, in zijlJe
zij'Je afwaellheid
afwezenheid •,
derwaards gezonden, en de PJÏns
derw3ards
Prins door den Keizer als OpOp"
per-VelL1heer zijner Krijgsmagt benoemd. De zamelplaats des
per'Veldheer
dcs
Duitfden
Duitfchen Legers was be!l:emd
be!1emd te FtJt~k.
Ft/tak, een Dorp aan dB
de
Noordoostzijde van den DOnfl!fW,
PetaDonauw, een weinig boven Petel''Waradin; aldaar kwam de Prins E ; GEN I US, in het begin valt
de maand Julij •, bij het zelve.,.
aantoge der troepen
zelve., zo om den aanwgt
te verhaasten, als om voor de zekerheid der Grensfieden
Grcnsfieden te
re
zorgen.
ziS' in hec
het
Zo ras het Leger der Turken, den 3 van die maand, zig
~ezigt van PetenVtlradin
Petenj/tlradin had nedergeflagen, zond de Grooe
Groot
lezigt
Vizier een bode, mee
met een Vredeteken, naar die Stad. Prins
GEN I U ss oordeelde het onnodig.
onnodig, op dusdanige hoog·
EU GEN
moedige opei~rchiJjg iets te antIVoorden
lllltlVOOrden , Illaar
maar raadzamer dcn
den
terllond te rug te zenden, en Krijgsraad te beleggen, waar
bode tcrfi:olid
in de firijd werd vastget1eld.
De Veldheer beraamde de ontLegerhoo"fwerpen daarvan in 55 Artikelen, waarvan ièder der Legerhoofden een alk'Hift:
aCtc:1l'ift ;ezondcn
gezonden werd.
Daags daan,an
daar2an den
d~l1 S
5 Julij , was de Zon nasuwlijks door.gedoorgebraaken
brooken,, of Prins E
E u GEN
GEN I U snelde
s fielde de Duftfelte
Duitfde benden
in
ïn flagorde,
ilagorde, en Ila
ua dat hij dezelve, vO'gens
vOlgens zijtJe
zijne gewoonte.
gewoollte.
haè
If/urtl!mburg om
had aangemoedigd, beg('11
begl\11 de Prins V.lIJ
V.IJl lf7urttmburg
anj3. De àapperheid
dapperheid deezer benden, e:1
z';ven
z':ven uuren dea fl:dj3.
t.?:!
X 1JV. J):':
~_
K k.I:.
die
D:': ". l,.
Ol{ M 0 N D

~ro
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flie van deruiver aanvoerder, beloofden (je
.!ie
c:te Ûostenrljlr/c1re
Oostenrljlr!c're
wapenen ras een g'oot voordeel, wijl die Prins
Prins,, zonder
moeite, tot
[Ot eell
fchictkat van 15
IS fiukken doordrong, en
eeu fchietkat
veel moeite.
den vijalld
TurJ:fcIJe magt a:m
a~n
vijlUld van daar
doar dreef; maar tenvijl
terwijl de Turk[clJe
dien kant boog. raakte de rechter vleugel van het Christc!l'
Christc!1'
onbek waamen grond.
grond,
wanorde, door middel van deu
den onbekwaamen
heil in wanorde.
waarop zij moesten Ilri}
HriJden.
den. Deze
De~e vleugel, pie
die geheel in de
buircnlle
buirenlle verfchanfing in fbgorde was gefield, kon over de
oude Vestingwerken,
v~rvaUc:n
Vestingwerken. hoe zeer ook door den tijd vervallen
en gef1~gt,
get1~gt. in geene gelijke linie VQorctrckkeo.
VQorttrckken •, maar was ge·
ge'
noodzaa~t. door agt verfcheidene openingen naar bui
[ca op
noodzaakt.
bui[c:.!
den vijand aantcrukken.
aanterukken, en zig deswegcns
des wegens iA agt gelijke Codcn
lommen Ie verdeelen,
verdeelen. welke
wclke ieder een Bevelhebber aan het
hoofd hadden. De order aan deze gegeeven.
gegeeven, was, om
bunne manfchap.
manfchap, {!cheel
~ehecl buiten de verfchaofiog
verfchanfiog gekoomen,
hunne
ti"oot in orde te
weder als vooren met een breede linie in "'t IfODt
fchikken; maar de engte van den grond. IUsfchen
lUs[chen de verfchao.
fcbikken:
verfchan.
infil ijding, liet niet toe, dat deeze
ring en 's vijand! inftlijding.
deeu kon tea
gehragt worden: wur
Christenen alda:1r.
ald~r, geuitvoer gebragt
war door de Christencn
noegzaam, de volkomene nederlaag
nederlallg kreegen.
IlOegzaam.
fchikDan in den tijd,
tijd. dat deeze bel
bet grool(1e
grootfle nadeel leden.
leden, [cbikre de fuijd zig op andere oorden ten
te
tcn nadeele van de Tu,·
/ten, en van derzelver Hevelheoperen.
Hcvelhebl"leren. De DuilfclJe
Duilfclle Ruiterij.
Ruiterij,
Jun,
gecn
wcek
geen weerlhnd
weerlland konncnde
konnende bieden
week reeds allenks te
rugge, tot ouder het gefchul
gefchut van Pelu'Worodin.
Pelu'Waradin. Hachelijk
llond
i10nd dus de firijd van weerskamen.
weerskanten. De Prins van Sll,yoijtm
S~yojj'm
bet gevaar van het voetvolk ontwaar
onrwa:u- geworden zlinlie, kwam dezel.
het
dezelIJulpe, door met eenige Regimenten Ruiter~, de Javen Ie
te !Ju/pe.
nitzaarCll van
vall Ier
Dagorden Ie befpringen. Deze
Jlitzaareu
ter zijde in de Ilagorden
onvenvagte aanval verbaa<de de Turkm
Turlttn zo zeer.
zeer, daç
dal uj
zij
de Duitfchers
Duit/chers lijd
tijd en gelegenheid gave",
gavell, om zig te her!lel·
herl1eJ·
l\!n,
viiand van nieuws hee
bet houfd
hoofd (e
te bieden. Ein.
lt!n. en den vi.jand
kans, geheel t~ hunnen voordeelc.
delijk keerde zig de kans.
aangefiookt, z:lgzo
zag zo
De Groor·
GroOt· Vizier, die deezen Oorlog had aangellookt,
l'lIIi niet,
~derlug befchooreu
J'lI6
niet. dat zijn heir de nederlus
befcbooreu was, en vree·
Vlee~eDde den fmaat,
bern te wagten nood,
Iloo.d, gedroeg zigals
eao
zende
fmaat. die bem
zig als can
wanboopende, met op de Duilf,Iun
Duilf,/ten intevillen;
-.vanboopende.
inteVlllen; waar
waat door
bij iulke ~eva:lIlijke
~evaarlijke wonden
wonde.l bek.wam,
bekwlDl, dat hij twee dagen
hij
da.rna
daarna

EnnE NJUt:. (FR
EfJr.nmuc:.
(FRAN'COIS)
AN'COIS)

srr

daarna overleed. De filijd
fhijd,I aie
die ten zeven uuren was aaugi.
aaugi'
vangen,
wederzij_
vangen. was niet zo lang geweest als de aagting van wederzij.
de verbaazend groot was: wane l'èeds
reeds te twaalf uuren, fchreef
frins EU G IIB NI Us, in de Tent
:rrins
Tem van den Vizier,
Vizier. een brief aan
den Keizer, waarin hij aan denzelven
deozelven de overwinning bekend
maakte: de buit daarbij behaald WilS
wns on~emeen groot. Het
AC volg van -deze overwinning was het beleg van Temeswtlar,
TemeSljlaar,
3cvolg
welke Stad zig binnen kort aan den overwinnaar onderwierp.
Ook was de Veldtogt van onzen Held, tegen de Ol/oml1nOlt~man.
nen, in
ia het volgende Jaar, nice
niet minder roemrijk dan deeze,
en bijzonder door de overwinning, bij Belg,.ado
Belgrado behaald, waarbij
waarhij de rijkdom, die in het Leger der Turken gevonden werd, on wardeerbaar was, welke nog vermeerderd
werd,
benoemde
werd I door de verovering van Bel,rado.
Beltrado. Daarna benoemd~
de Keizer, in plalltze van Prins .&:& u
u Ge
J, zijne Zuster de
G I! lf 1
I U I,
Aartsherto~inJ:le MAR
Aarcsherto~inl:le
M A a JA n
ELI
LI Z.\
Z A BET,
B E ':I', Wt
tot Landvoogdesfe
Land voogdesfe dec.
OfIs/l.nrijkj(hl Nederlanden; en op dat de Prins van Savoijt,
OfJstlnrijlrj(hl
Stlyoijt,
tiaar door, in zijne eer noch aanzien zoude benadeeld worden.
&aar
benoemde hem
bem de
oe Keizer Wt
tot algemeellen
algemeen en Sradhouder
Stadhouder van zijne
Landell in Ila/ie; een ampt.
ampt, welk hem het gezag
gez~g over de bijzondere Onderkoningen en Landvoogden van Nrzpe/s
fIIrlpeis J. Sicilit:
Si&i/it:
en
In Man/ua
Manlua gaf.
Den groete
groE)te Veldheer, dus met eer en roem overlaaden
overl3llden,, had
ge,eene andere geddgte, dan om zijnen leeftijd, buiten het ge.
druis der wapenen, te eindigen. Doch fchoon den ouderdom
qom van zeventig Jaaren bereikende
bereikèllde ,J moest hij den Helm
nogmaals op den grijzen kruim zetten. Door zijne hedreeven.
bedreeven.
heid, echter,
ecbter, iO wel in Staatszaken als in die van den (Jor.
heid.
CYor·
log, wist hij
bij den vrede te bewerken. Maar lIaauwlijks
Ilaauwlijks was da
",ede
vrede getekend, of zijne Hoogheid genoot niet meer die
beftenàige gezondheid, die hem voorheen naruurIijk
natuurlijk eigen
fcheen. Geduurende den winter van het
bet Jaar 1715,
1715 t bleef de
Prins in die zetfde omfiandigheid:
omilandigheid: tot dat hij, tegen de helft
van de maand April des volgenden }Qars.
jGars. zig meer dan te vooeçn
~n onpa$1èlijk
onpas1èlijk gevoelde. En, in der daad, de tijd was nabij,
waarin KAR
K. A R ~ L
L DE VI, en g;ntsch
g~ntsch Europa.
Eurepa, deze flikkl'rende
flikkt-rende
Zon. aan den Staats- en Krijgshemel
Krijgshemel., moest zien ondergaan.
~og eene
Oen ao
~o YIIl
YIJl èie
clie lDaand)
lDaand J werd, ten zijnen lwh:e,
lwlle J uog

Kk .2
~k~

se.
g~
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EUGENIUS. (FRANCOIS
(FRANCorS )

geheime Conferentie gehouden; en na dat in dezelve eenigc
eenige
zaak
en van groo tt aanbelang verhandeld waren, rees hij van
zaaken
zijnen. ftoel op en zeide: hel is l!efloeg
l!l!fIlJeg voor heden; morgm
zulten wij het overig' niJoen,
afJoen, indien ik zo lan, ,Iecve.
/Ieeve. Men
zullen
bood hem des avonds zijne geneesmiddelen
genees middelen aan, die hij wei.
gerde te gebruiken. Hij plaatfle zig, voor't afbeeldzei van
den Keizer, dat levensgroot in zijn vewek
vertrek hing; na het een
wijl tijds,
liJds, met opmerking, befchouwd
herchouwd te hebben, begaf hij
zig, ten 10 uuren, te rust; beveelende zijnen Kamerdienaar,
uiet Vf)'Jr
velor des lliorgens om negen uuren, hem te wekken.
niet
Doch hij beleefde dien tijd niet,
niet. maar omlJiep zagteli;k in
dien nagt, in den ouderdom van 71
7'1 Jaaren, 6 maandpn
mRal'ldpn en
ziit!e dilinaars
morgens.
eenige dagen. Aldus vonden zi.ft!e
dÏlw aars , des morgens,
deezen Held, dèn fchrik
rchrik van Frankrijk en van het Ol/oman.
Ol/o1/lan.
DuitJe/u Rijk en van de
nifehe Rijk,
Rijlr, den beveiliger' van het DuitfeTJe
Netierlanden, die zo menigmaal, in het midden van 't Oor.
logsvuur , den dood getrosfeert had, en lOt
Wt verwondering van
galltsch Europa omkomen was,
was. nu in een zagte kalmte, door
gantsch
den dood overwonnen. Na eenige dagen, overeenkomfiig
met zijnen rang. op een Vorflelijk Praalbed, ten [OOft
tOon gelegele.
gen te hebben.
hehben. werd àeszelfs Lijk, met Koninklijke pracht,
pracht.
Steven, te WitWieop den 26 April, in de Domkerk van SI. Steven.
1ten, ter aarde geb
ragt.
"en,
gebragt.
dezin
Het Leven van de
Zin Held is in het Hoogduitsch befchre.
veu,
C H RIS TOP
TOP F R lEG
t EG EL, in 5 Deelen in
veu. door een en eH
'vo,
1717, ook in het E
Engelsch
Ivo, eindigende m:!t
m::t het Jaar 1717.
ngelsch onder
den djtel
tij tel van, The life Df Frtrneois Eugme, en in het NederD I! v
V I. YElt,
Y E !l, in 4 Deelen in 8vo.;
8 vo.; deeze is
duitsch door A. Dit
de vollediglle
volledigfie eu beste van allen. Ook heeft men alle zijne
Heldendaden io prent gcbrach
gebracht,
t , door 11
fl u c
C H 'f I! NB 1:
l: R G; en
een kort bericht van zijne hedrijven,
b~trejf\!nde de Nebedrijven, meest bt!trelfenrle
Ne.
Jer/llnden,
Jerhmden, vindt men in het XVI, XVI[ en XVIII Deel der
YaderJ1ndjèhe
HiJlorie.
Yadero'1ndjèhe HiJlorit.
u as EN, (G l!:l: a
A aD)
E !.lIS
RA
R D) was.
was, onder de Regetring vna
VlIll
N DO UlO
D I EN',
I!. N " Gr·aave
H,I.
Hertog FI' 1I LIP S V A Nno
u lt 000 N
NOl
Gr-aave van Hol.
lanti. Burger en Burgemeester van de Stad Enlrhuizen.
land.
Enkhuizen. Diep
wist hij zig in '$ Vorflen gunst te dringeu, met hem dikmaals

g"o
gf"

EUSSEN
EU~UM. (KASPAR
EUSSEN,I (GERARD) EUSUM.

VAN)

Sl3

gerookte hammen,
hammen I baringen en bokking te zenden; waar van
J PSS een groot liefhebber
de Oude Kronijk vermeld
vermeld,I dat F I LLIP
was. De Vorst, zegt men,
tot den
men , verbief
verhief hem daarvoor Wt
Riddernand;
Ridderfland ; 't welk van de Ridders en Hovelirtgen
Hovelingen zeer euvel
euvcl
werd opgenoomen. De laatllen
laatflen fpeelden hem daarvoor
daarvoot een
:1artige
ölartige pots. Hl:t
Hl!t gebeurde, dat de Hertog van Gent naar
Bru&ge reedt
Bru,ge
reedt,I en dat de nieuwe N90/ïllzolltmdji:he
NlJonllzollrmdfc:he Ridder bern
hem
moest volgen. De Hovelingen, den Zadel verkeerd op het
bet
paard geleid hebbende, vond hij zig
zig,I te 11rugge
lJrugge komende,
zodanig ~ewond
,ewond,I dat hij
bij drie dagen het bed moest houden.

Ouie 110/1.
lIDII. Kronjjlt,
Kronjilt, fol. 481.

Eu s U M, (K A SPA R V A N) was een dier Vaderlandfche
Helden, wier naam, om het bewonen van hunne trouwe, aan
de vergetelheid moet on
olJ[trokken
mokken worden, op dat anderen
daardoor
llandvastig in hunnen eed en
dllardoor worden aangefpoord, fiandvastig
pUgt
pligt te zijn. Hij was naamlijk , in het
hct Jaar 1593, bevelheb.
hevelheh.
ber binnen Koeverden. VER D U G 0 een en aanllag op de
Bourlang mIslukt
mislukt ziende, begaf zig naar KIJevertIen
Koeverden ; dan de.
ze plaats was mede te wel van alles voorzien, en aan eer:en te eeclijken bevelhebbel toevertrouwd, om fchlclijk
Iien
fchleJijk bemagdgd te konnen worden. VER D U GO, den geheelen
Illagtigd
geheel en wintef, met het bverrchot zijns Legers, hier
bier !land houdende.
boudende ,
liet niets onbezoge,
onbezogt, om vV A N EU S U 1.1
lol in zijnen pligt ee
te doen
noch bedreigingen
wankelen; maar
ma3r beloflen
beloften Docb
bedreigingcn hadden vat op
zijne onwankelbaare trouw.
twuw. Incegcnded,
IllIegende~l, hij verdedigde den
hem aanbelrouwden
aanbetrouwden post,
pose, tot in de maand l\1aij,
Maij, wanneer
v l!I! JtJll)
l) U GO,
GO. door de aannadering
aallnadering van het
bet Staatfche Leger,
zig gedwongen vond, bet bekg op ti breeken; hebbende toen
het genoegen, der Staaren Veldheer,
Veldheer. Prins
v A N EU S U M bet
M A U nrT
R r T s, daar binnen te ontvangen,
omvangen. die hier
bier door gelegen.
gelegenheid bekwam.
bekwam, om het Beleg VQor
VQOf Groningen te Ilaan.
/laan.
Zie ratlerl.
raderl. Rif/orie,
Hiflorie. VIII Deel, bI 379.

E VEN. Den naam deezer plaatze vind men in meer dan één
c!én
ilandveit
fcàoon het met geen::
ge ene zcl;crheid
zcl:crheid te bep~,.
bep~'.
Halldven genoemd)
genoemd, fchoon
kK3
len

su.
STA

EvtN,
EV~N,

EVERAf:RTS,
EV'ERAt.RTS, (ANTHOi\lY)
(ANTHONY1 ellZ.

len is, waar dezelve gelegen hebbe. Zommigen meenen de·
dc·
1.elve
J.elve te vinden, niet verre valt
va" Zuid/arm in het
bet LandfchapDrenth. Keizer HEN DB)
liL [chonle!:
fchonK E VEN, als be·
D 11 I K DE lil
bebOOTende onder
hoorende
onèer de verbeurd verklaard!:
verklaard/: goederen van eenen
u Lr 0 en zijnen broeder , aan 1I!
lIE R
NOL D , lIisfchop
11 NOL
l3isfchop van
U.rechl.
U~rt,hl.

E VER A E R T
T'i ,, (A NT H 0 N y) Raad en Geneesheer
GeneeshC'el' in
ziine Geboonefuld
Geboorteftad Midde/hut:l,
heát zig, door bet fcbrijven.
fchrijven.
zi.ine
MiJde/but:" hedt
\'an verfcheidene werkjes, i in
LatijnfcIJe taal, onder de ge·
"an
in- de LatijT/lelie
lctrder. bek~nd
lCtrder.
bekend gemaakt. Te .Antwerpen,
Antwerpen, werwaans
werwaarts hij gezeild
was, om eelle verkooping van Schilderijen,
Schilderijen. waarvan hij, gelijk ook van bloemen. een groot liefhebber
Jiefhebberwas,
was , bij te woowao.
nen , fiierf hij zeer onverwacht.
onverwllcht, aan een bloedllol'tÎng,
bloedUorting, op
den 28 1'1pril
.I\pril van het Jaar 1679.
J679.
E vV:El' Ril
R;o Jr If
K GEN, een toenaam, welken verfchewene
verfcheidene Schil.
GeOacht afkomllig,
afkomUig, gevoero he])bcn;
heJroen; eerst
ders, allen uit één Ge(]acht
d,ie
d.-ie broeders: CES AR., A 1.L DER T en JAN; 4n
~n van AL.
A. L.
DER T wederom drie zoonen: KOR N
NEL
IS, P IET!
IET 1'. R ea
eD
E. LIS,
JAN, welke mede, de ecn
ccn min, de ander meer, de vcrh\.:vene
verhl;vene
geoeffend hebben.
Schilderkonst geoetfend
CES
eRS A
AR V
VA
AN
N EV
V E ft DIN eEN
GEN was de oudlle
oudne zoon van
J A Il
R v
V.A
A N E VER Il
PIN
I N eEN,
() eN, Sekretaris Ie
te Allmaar ,• en, iR
het Jaar 1606, aldaar gebooren. Hij was een voortreffdijk:
voortrelfdijlc
mce~[er in het fehilderen
mce~ter
fch.ilderen van Beelden. en had een Zeef
Zll~r
vleijend peneeel.
penaeel. Onder zijne
zijue Konstwerken munten uit, de
,efchilderde deuren van het Orgel, in de Kerk te Allcmaar,
waarop door bern is afgebeeld, D A V I D sS Triumph op Go..
GOL I A TH: het model daarvan werd dour
doQC hem vervaardigd,
[en
vermaarOeIl bouwmceiter
bouwmceHer V.l JIj'
N KAM PEN,
ten huize van den vermaardeg
die,
1~8. ln
die. dat Orgel ~eordineert
~eord,jneert heeft, in 1:.et
èet Jaar J6.j.B.
In de
Doele te Allt1f141W,
A/klit/I'", ziet men ook 1l0g
nog een groot fiuk
auk van
hem, verbeeldende den Adel in Schutterij aldaar; alle de
beelden zijn bier levIInsgroot
levl/nsgroo[ door hem gelchilderd.
gelchilJerd, en {hek·
llrek·
ken tot een onllerflijken
Leer.
onnerflijkell wem, voor hem en zijnen
zIjnen LeerInCeSler
meeSLer JAN V.l N D RON K 11l! 0 IR S T. lIij ov.criccd
ov.crlced io
in het
Jaar
oud~rdo:n van ; l Jaare ••
Jaat 1679, in den ouderdom
EVERi:
VER-

.iVERDINGEN,
l\.VERDINGEN, (ALDERTvAN)EVERDlNGEN,
(ALDERTvAN)EVERDINGEN, enz. 5'r5
5TS
E VER DIN GEN, (A L DEI
DE J. T V A N) werd
weru mede te A/kI1It/M
A/kl1lilRr
geboorcn,
~ebooren, iu het Jaar Jóu.
JÓu. Dseze
Ddeze leerde de Schilderkollst,
eerst onder opzigt van R 0 RF. LA N T S A V R Y, en daarna van
prE
T lt
lf(J6de1l1; hij kweet zig zo wel.
PI
ET
.E R M
r.t"Q U L Y N, te lIatirlem;
dat beide meesters zig op hunnen Leerling beroemden. ZIjne
Konst(lukkell
Konst(lukken zijn zo veele fpreekende bewijzen, welk een
groot meester h~ in de konst geweest is,
i5, bijwnder
bijzonder zijne
beeltje.s zeer uitvoerig en
Landfchapjes, die met beestjes en beeltje~
fraaij gefioffeerd zijn. Niet minder muntte hij uit, in het
fchilderen van dicht beplante oosfchen,
bosfchen, watervallen, zeellor.
zeenor.
m~n , enz. Doch inzonderheid was hij bek waam, in het afbeel.
den van Noordfche
Noordfcht landgezichten. Hij overleed met den roem,
van een !lil,
fiil, arbeidzaam en zedig leven geleid te hebben,
bebben, in
de maand November van het
bet Jaar 1675; nalaatende drie zoo'
zoo·
nen,
kónst
nen. twee van welke zig mede tot het oeffenen van de konst
iegeeven hebbIlIlo
"egeeven
bebbCln.
De jongUe
jonglle zoon van den AJkmnarfchen
AJlcml1arfchen Geheimfchrijver,
JAN
insgelij~s
JAN genaamd, mede aldaar gebooren
geboorcn,, ocffende
oeffende zig insgelijks
in de Schilderkonst,
Schilderkonst t doch meer uit zugt voor dezelve. dan
om 'er van te leeven , dewijl hij, Procureur zijnde, een genoegzaam befiaan
bad.
bellaan had.
Zie 11
AR
EN. Schouwburg. Il Deel,
JI ou
0 u BR
BRA
KEN,
bi. 94 en
bI.
eD 95.

II v !!
E I.
J. DIN 0
G •Ilf,
ft, een dorp,
dorp t behoorende onder bet Graaf·
fchap Kuilenburg,
Kuilenburg • een weinig beneden Golbtrdingen,
Golbtrdingen. wor.
dende ook wel Zuurt/ing
Zuurtiing ,euaamd. De Gereformeerden wor.
den aldAar door één Pced~ant
Pred~ant bediend.

E v E II DIN 0 E",
Eft, eea Dorp eD
CD Heerlijkheid
Heetlijkheid in Zeel/mtl;
Zeellmtl;
zie EVlIJIN01N.
zit
E V.II i J N 01N.
EVAllHARDI. (NICOLAU)
EVII.HAIlDI,
(NJCOL.tU) gebooren te Am(1e/dIl11Z,
Am(1e/dfJm,
was een groot Reclnsgeleèrde,
W2s
Recbtsgeleerde, en. geduurende den tijd van
35 Jaaren, Profesfor te IlfKof/Jtltlt
I/rtol/ldtlt.I il1 mijuNh
Inije,m, Vooraf wu
wat
hij Raadsh,
ALRaadsb, er geweest van de Herto~en WIL L E M en AL·
11!
& T van B(ljlren.
Beijlfen J te ~/ullchen,
daarna van Kei4er
Kei~er KA]I! 1\
~Iullchen, u2a!oa
K.1Kk 4
lIL

SJ6

EVERHARDI. (NICOLAAS) enz.

gefublrdineerd Raadsheer in 't Kamerge.
REL DEN V, en gefub1rdineerd
ricbt te Spiers. Hij overleed in hoogen ouJerdom, nalaaten.
Rechts~elefrden: N
NII COL A AS, CA"
C A szoonen,I allen Rech[s~eleerden:
de drie zoonen
P
A lt IJ
5 en G It
lt 0 R G
GlIJ
PA
US
I U s. De oudl1e
oildlle van deeze was,
DI,
(N I COL A AS) die,
insgeliiks , even als
E v ! 1tlt HAll
HAK n
I, (lU
die. insgelijks
Regzijn V,lder,
V;tder, !l8
i8 .faaren
Jaaren lang, Hoogleeraar der Canonijke Reg.
t!:n
Jngoljlad geweest
ten te Irlgolflad
geweelit is. Hij overleed in het Jaar 1580.
en liet na 4... Zoonen:
ZootJen: WIL.
in den ouderdom van 50 Jaaren, er.
us, AL
'I us, NI COL A
S en FE R DIN A
HEL 1\I
MUS.
A L BE
8 !! R 't
A. U s
A. N.
DIJ S; mede allen Regtsgeleerden.
DUS;

E
van,
van.

VER
HA Jt
1t DI, (lU
(ft IC
0 L A AS)
A 8)
V!! R HA.
COL

ook bekend bij den naam
was de zoon van N I COL"
COL A A
A. S
1. V
VER
n 11 R D I. Zommigen houden voor de plaats zijner ge~
.E RnA
boorte 's GTflvennage;
GrtJvenhage; anderen, en onder
ond~r die co
C 0 MME L Y N,
Amjle/datn. Allen, die van hem gewag
Hellen daar voor Amfle/tiaIH.
m:laken,
mnken, houden hem voor eenen der bekwaamfie LatijtJ[ch6
Lalij,l!ch,
Digrers
joogd begaf hij zig eerst
Digters van zijnen tijd. In zijne j~gd
Frtwkr;Jk, om de le;fen
naar Bourges, in Frallkrijk,
le~fen te hooren van
A N D REA
Van daar reisde hij naar /ta/it!,
R!! A S
5 !..
~ L Eo
E 11
Jo T I IJ
U s.
5.
Ilalie,
en verder naar SftJtJje,
Geheimfchrijver werd van
S'(ltIje, alwaar hij Gebelmfchrijver
den Aartshertog v
VII
TOL]i;
A N TOL
E DO, op wiens bevel hij Keizer
KAR EL
desulf! logt
logt naar Afriha,
KAR!!
L DEN V, op desulfs
Afr;ka, gevolgd ii.
is.
'Hel/at/tl te rug gekeerd, werd hij, te Utrecht,
Ulruht,
Vervolgens in 'Hallat/ti
Hi,fchop G!!
GE 011
0 ft G I U
IJ S V"
P. GGcheimfchrijver van den Bi~fchop
VA N
NEG.
~: 0 N D. Dewijl de llisfchop zig, bij zijne aanllelling,
aanfielling, te St.
!!
Arnaui, lil
In HmegQlIwen,
derwaarts ;
Arnaud,
HenegtJUwen. bevond, begaf hij zig derwaarts;
ziekdoch was 'er naauwlijks gekomen.
gekomen, of hij werd van eene ziek.
èoch
te overvallen, en fiierf,
llierf, in het 25 Jaar zijns ouderdoms , in
re
het Jaar 1536. Van;;!le
Van :;!le zijne Lalijnfthe
Latijnfohe Verfen , worden.
Tt EST
E Ril
Nederduitich Virt311dzijn,
die door "ft!!
S TEil
3 A A N in het Nederduitsch
Virtaaldzijn.
voor
beste gehouden.
JAN U 5 5
&L
C IJ N D 11
IJ S,
ECU
s,

ue

Co
M M.
LY
'IIfln .Ätnjleri.
Amjleri. bI. 86'2.
C 0 lof
M EL
Y N, Bt!fchr;jv.
Befch,"jjv. "tm
DI I!
C 11 I 0..
0 I. A D A.
A AI
la I. enz.
11
K L Cl

vel..
I! YEJ..

EVERHARDI. (NICOLI\AS)
(NICOLAAS)

5 17

HA j( 0 I, (N I COL A AS) of K L A ASE V .E
R T SZ.
E vVER
F. R HAlt
E ft
Gnjpslrerken,, ió
in Zee!-cl1ul,
gruot[le
gebooren te Grijpslrerkel1
ZeelTJlul, een van de gruotfle
en uitmuntend!1e
i\1ann~n en RegtsgèleerJen,
uitmunttmdfle Mannen
Regtsgeleerden , welke ooit in
de Nederlanden t~ voorfchijn
~\!koomen. Volgens zomzom.
v00rfchijn zijn ~~koomen.
migen was hij Je zoon van een gemeen' Schipper; doch, vol.
gen,; anderen, af
kum!1ig uit een a;mzienlijk gdlacht,
gtdlacht, in Rei.
gen;
afkumflig
Bei.
jeren. Beide gevoelens kmmen
kUllnen waar zijn, vermids de onder.
ondergelJlcht n rijzen en daalen.
vinding daaglijks leert, hoe de gelbcht
Het zij hij edel, of onedel van afkomst ware.
ware, overedel
o veredel
was hij van geest en verdienfien. Te Lruven,
Leuven, daar hij zijne
Studien aanvaardde, had hij lOt
tot LeermeesIers AR NOL DUS
DEn
EK A en PET RUS DE TH E NIS.
DE BEK
Op den JI
II ]unij
junij
van he~ Jaar 1493,
1'193, werd
w~rd hij tot Doétor in de beide Regten
v'"!rl;laard,
verklaard. en gaf aldaar, eenige Jaaren, onderwijs in dezelve.
ERA S )f
)1 u s
geheu.
S en meer anderen ioemen zijn zonderling geheugen en geleerdheid.
Brusfel, Rechter iu
in
Eerst was hij, in het Jaar f 498.
<498, te BrUlrd,
1{erklijke zaak
en , of Officiaal, vau den A'ansbisfchop van Ka.
zaaken,
merijk; daarna Deken van de Collegiaale Kerk van St. GuidD.
Cuid().,
vervolgens Deken van St. Gedula,
Cedula, te Brus{eI.
Brusfel. Van daar
werd hij beroepen, eerst lIaar
.Mechelen , lOt
Ilaar .Mechden
tot Raadsheer in den
Hoogen Raad der Oosunrijlrfche
OJsunrijlrjèhe Nederlanden. en, in het Jaar
15°9. [Ot
Prefident van het Haf
Hof van Holland en Zeeland,
tot PrefiJem
welk ampt hij, gedllurende
geduurende den tijd van 18 Jaaren, met allen
lof bekleedde. Waarnaa hij door zijne Keizerlijke Majefieit
Jt A"!
Alt! LL D.l
DEN
V, in zijnen voorgaanden pOSt.
post. te Mechelen,
IC
NV.
Mtchelen,
;let bekleeden van alle deeze ampamp.
werd te rug onthoden. In itet
W1 ging hem de roem na. dat hij nooit iets verrigtte, om
ten
winsl, om eigen glorie, of ter gunfie
·vaR magtige vrienden;
winst,
gunfievaR
en dat hij. om een geding te winnen, nooit zig' bediende
valîche of looze kunstjes, in de Rechten gebruikelijk. Hij
van valfche
overleed. in
overleed,
iu het Jaar 1532.
1552.
In zij'll
zijn Huwelijk, met ELIZABETH
I!LIZABETH VAN BLYOUL,
BLYOUL, of
BL
rlrie Dog.
LY 0 UT, heeft hij gewonnen agt
agl Kinderen: als, orie
lcrs, onder welk eene Non was,
was. J1 SSAA BIL L A genaamd, die Moe.
Iers,
der in het St. Aagten KlooSf~r,
KlooSftr, te Delft
Dûji geweest is, en vijf
Zoon
en • allen Mannen van uitfieekende Geleerdheid, en onon.
Zoonen,
c1er deeze l.i
c1cr
lol T ijl U S H IJ !ft ION 11\1
I l\l II
tI S 1I der beiden Rechten
Kk 5
DocDoe·

sr'
SI'

EVEI.HL\RDI, (NICOLAAS) enz.
EVEI.HARDI,

Doét->r.
rlisjitlgen. en vervol.
Doétvr. te leuven, daarna Pastoor te Ylisjingen,
gens Abt re Middelburg. E"
E Y E ftR IJ AR
A ft 0, welke, in het Jaar
1515,
15 15. Prefident van het Hof van Hollanti
Hol/and was, was
fpreeker van Keizer KAR 1!:E L DEN
DI: NV.
V. bij deszelfs huldiging
te Dordrecht,
Dort/recht. als Graave van Hollflnd. De drie andere Zoo.
nen zijn mede vermaarde Mannen en voortreffelijke Lflli;n{che
Lflli;n[che
Dichters geweest. _ Bij de Geleerden zijn deeze Mannen ook
bel~end bij den naam van NI co l.A I.
Ondenusrchen geloo.
ven wij dat zij van den weg af zijn, die E VER HAR
H A It D N ICOLA
C 0 I.A 1.
I, en N I COL A ASE VER HAll
HAlt D voor ééu
één en denzelfden perroon
perroolJ houden,
houder., en ~ 1I COL A US GIl
G 1l U D I US,
us, AD RIA.
R J AI(
lf u
U S MAlt
MAR 1I U S en JOH 1\
A N NES 'E
5 ECU
C U N I)
g U S voor drie ZooZoo.
nen van N 1I COL A ASE VER IJHAR
A R D I willen doen doorga3ll.
doorga311.
Dit alleen is zeker, dat deze drie mannen goede vrienden,
vermaarde Digters en Raadsheeren van Keizer KAR
KAB E L DEN
V.
V, doch geenzins, dat zij broeders geweest zijn, zo als LA
RU
ë, iu
R
uë,
in zijn Ge/elterd
Gelel/erd Zeeland, beweert.
0, UT
U TH
HOE
0 EY
YEN,
EH.
Zie v A L. A N D. ; W. V ANC 0.
Holft.nd!ch,
Hollllndfchl Chronijlr.

E vVElt
E ft IJ
HAR
A R DI, (T HOM AS) word gefield onder de ge.
geleerde MAnnen
Mlinnen van Dordrecht;
Dordreclrl; hij leefde in het Jaar
J:lar 1487,
en was Leeraar in de Godgeleedheid te Ltuven.
BAL EH,
EN,

.Bejclzrijv.
.Befchrijv. van Dordrechl
Dordredtt , bi.

204.

E v l!tRI
R I 11
J1 C 1: N. In de D1afferi:
maffen der Utrcchlfche
Utrechtfehe BisfchoppCIJ.
pcn, aangaande hunne geestelijke Jurisdiétie,
Jurisditlie, over de Ker.
J11:n,
Zee/ani, word deeze naalD gefpeld
\tl'n. Kloosters, enz. In Zeel4n//,
Jl
P. v
V E Jt DJ N G!
G J N, een Dorp in Zeeland,
Zee/and, op het Eiland ZultI.
Zuid.
Bevela1ld, 't
'[ welk reeds in het Jaar a30
Beve/aTld,
i30 bedijkt was. 1\1
lVI E·
x·
L J SST 0 (E
J[ E maalu
Hit' Van
maakt gewag van tenen DO DY N, HIe'
oK
X VER IN G 1:.
1:, als hij zegt, op het Jaar 1295:

"'In

D.e,'
fUl1tn DOfdy"
Dotdy" vvlfn
Dlw' lJul1m
.. n Everillges
Ever;lIges
.All
.dn ti'een
iJ'een ?,jue
r,ide ~el glte/6haerl.
g1teje1taerl.

git

Y.:VERKF.ST00R?E. EVERLO,
519
EVERTNGEN, Y.:VERKRSTOIJR?E.
EVERLO. enz 5J9

Dorp, welk aan Zee ligt. en behoort onder ellewou!sDit Dorp.
ElJewoutsdijk,
Roeden.
dijk. is groOt
groot 304 Gemeeten en 29 Roedeu.
VElt K EST
E; een zeker Schrift (zegt ALT IIN
N 0)
a)
E VEil
EST f) 0 R
Il P
PE;
n8s, Iwemt
noemt de plaats het MoerlgelaBdt,
Moerigelaadt, wt'lke
wdke
van het Jaar n8s.
zig uidlrekt
Fius.
uidtrekt tot aan de Bosfchen van Trenfcltoten
Trenftlzoten en Fitrs.
niets meer van overig ii
Hoewel 'er, behalven den naam, niers
i& ,
h~eft, tusblijkt het, egter, genoeg, dat dit land gelegen h.:eft,
tus.
fchcn den dicht daar aan firoomenden
tlroomenden Rltijn
Rhijn en Ge
G!e gemelde
fchen
Bosfchen,JOostwaards
Oostwaards aan tegen SWlldenhurg.
Swadenhurg.
Bosfchen

ALTI
N G,
Nol. Germ. Info
lnf. Tom. Ir.
ALT IN
G t NOl.
J I. fol.

51.

V" R L
L 0, eene Havezate, in de Provintie
Proviotie Overijsftl
E VER
Overijsfel,,
Cen Noorden van Oltle'lzeel,
OliletlzeeJ, behoorende aan den Heet
een
Il E INT
INT JAN, Baron
dezelve.J be..
Haron 8 L 0 ET, die, wegens dezelve
fchreven is in i4e
~e Ridderfchep
Ridderfch~p van Twenlhe.
khreven

adeIijke Huizen, mede in de Pro.
E v I!:Jl R 5S'BB I!ERG,
R G, een der
dei' adelijke
~intie Overijsfol,
YÎntie
Over,"jsfel, in de nabuulfchap
uabuurfchap van RIjs/en,
Rijs/en. wel eer
behoord hebbenlk
beboord
hebbende aan het Gellacht
Gefiacht van HE
HE ER D T.
Gellacht in Holland., waar van
E VElt S D vit,
VI:, een
eell adelijk Gefiacht
eerfie genobiliteerde,
de eerlle
genobilileerde. of Edel verklaarde, is geweest, Mr.
A 1'N1 TH 0 1'1
NIS
S zoo
E VER
V l!: R S D Y K • in het
IS M 1I C H 1IEL
& L SZ
0 0 N V
VA
Ä N J:
gunttding
Jaar 1450, Raad in 's Gravenhoge
Grllvennace,, en bijzonder gunrteling
r.raave v Al{
eH
AR
LOlIS,
s, Zoon van F 1I LIP S DEN
van den c'raave
A lf C
HA
aLO
GO
N, Hertog van BlJurgondien,
G
0 EDE N.
BDurgondien, die hem, bij opene
verhIef; zijnde naderiland
naderIland deeze
brieven, tot den adellland verhief;
verheffing bevestigd, door Keizer FilE
FR EO
D~l' N
LV Il.
D RIK D
II. Hij
co iN
ELIJA
A V.A
VA lI'
.lil N IE
I EU
WEN
VEN.J
had in Huwelijk COl
NEL
UWE
N H 0 VEN
YkJllnderen, bij welke hij verwekte veertien Kinderen.
uit Ylalmieren.
~et Jaar 1480.
I.~8o.
Onder deeze KindereEl
KindereXl
Hij leefde nog in het
waren: Heer JAN VA 1'1
N &
EV
VEI
E J. S D
D Y K. Kanunnik Ie
te GeerGEEllTIlUID
,'liel; JAN VAN EVERsDylt,getrouwd
EVEltSDyJt,getrouwd met GEJ:J.TllUID
a , die agt
agl ZOODen
zoonen eD
en dogteren won;
v .AA)J
IJ DE J. ME IJ &,
AD Il I A A N VAN
V.A N EV!RSJ)TK,
l!: VER S D T K, die ter
Ier vrouwe nam,MADEnam, M .A B EADIlIAAN
L14~
vaD Heer~
Heer.: eill.lRIT
vA
... Dl~ •&&l(ONDT;
AN·
L
llt~ dogter VBn
I I.l ]I. I T V
ti K 011 D T; A
N·
THO'
TH O'

SZ)

ElTERSDI]K.

T
HO NY VAN
V AN E
VER S Tl \' K; Vrouwe lUItGItETA
),( Aft G ft ETA V
AN
THONY
EVERSTlYK;
VAN
getrouwd aan den Heere G JI: ItJl RIT V A
A NNI
NNI E·
E·
\' E L n, Ridder, dien zij twaalf Kinderen baarde; BAR BE·
VEL
RA, Nonne te Delft; CAT
HAR I lf A
CAT HAR
A V J. N E VER
VER S5 DY
DY K
K ,,
die ten man had, l\lr. JJAC
ACOB
0 B VAN
v AN 11ALMONDE,
L M 0 N DE, Raad in
's Ct,lvenhnge,
C"ovenhnge, moeder \'an twaalf Kinceren. Gemelde A N·
T H 0 )l Y V"
VER S Tl Y K, A
N T HH 0 lf Y S
v .. NN E VER
AN
S zoo N, was ~e·
huwd met MARIA
MARIA VAN
VAN RAAPHORST.
RAAPHORST. bij welke hij ver0 NY V
K; AD
A DR
A N VA
wekte A
A NT H
HO
VAN E
E VER S D Y K;
RI A
AA
AN
EVERSDYK, Monnik; ~lARGRF.THA VAN
VAN EVEnSDYK,
EVEnSDYK,
EVERSDYK,
JAN, Bastaard broeder var. Hertog KAR EL
EL
gehuwd aan JAN,
V A
R. De oudl1c van deze Zoon en ,• A
NT H O.
V
A N GE. L
L "
" E R.
AN
N Y, lIam tcr Vrouwe WIL
MIN A V
HOR N,
W I I. HEL MIN
V J. N R A
AA
A S HOR
die hem baarde A
H 0 NN Y Y AN
VER S
DY
K, naderhand
AN T H
AN E VER
SD
Y K,
Hofmeester
Hormeester van Hcrtog KAR E L
L V
VA
A N GEL DER, die zonKR VA
A AS V
AN
N lt
E VER Sder Kinderen overleed; als ook S
S K
VA
DYoK,
DYoK. die mede zonder Kinderen fiierf; verder ELI Z ADE T H
VER S DY K,
Arnhem; M
H E VER
K, N Inne te Rencum •, bij .drnhem;
MA
A lt.
GRIET VAN EVE;SDYK,
EVE~SDYK, in den Echt getn~eden meteo!!..
GRIET
NEL I S
N n E ft HOU
HOU V
NEL
5 VAN
V E,
E. te Nijmegen. Hier mede liep
de mar.ncliJke Liuie
v E. RS
K, in HoI/anti.
Linie van
vall E VER
5D
DY
Y K,
HoI/anti, ten ein.
\1:1 wapen was.
Schild. en daarin twee
de. H
HU:1
was, eeu
een Azuur Schild,
zil vertil Keepers, drie ~oudt!n
~oudell toorens, twee ter zijde der
dcr
Keepcrs en de derde onder dezelve.
Keepers
E v E Jl S
ti: ,
S DY
DY IC,

Zie G 00 u L'
NL
L' HOI!
HOE VEN
VEN en v A
AN
L E
E J: UWE
UWE N,
N,
fol. 193 Cl)
Cl) 96+.

EYERSDYK,
EilandZuiJ.
E Y ERS D Y K. een Dorp in Zeeland,
Zee/anti, op het Eiland
Zuid.
BeI'd.1nd, tegen over de Haven van BijèJfllgm;
BiJèifllgen; helilbende
hebbende

ecue
eent! Kerk met een dikken woren.
woren, voortijds gellicht door
eellcn der lIeeren uit het geflacht van Everingt, welk ge.
eenen
!lacht
Ibcht afkoRlflig was uit een jonger Zoon der Graaven vàn
1: VER
E 1.1, wier Graaffchap niet verre van Gendt
Cendt geleegcn
VER 6
6 E
geleegen
is. en waarvan men een om!l:lIldiger
I.
om!l:mdiger berigt vind bij ESP
ESP I.
NOl, in zijne Rec/zerches
NOl,
Rec/urches fur Jes .AnJi'1uit~s & lti
/ti NoMafe de FJantires
F/ant/res pag. 350. De nakomelingen van dil Gcilacht
Gcilache
hebben, naderhand, d.:a ilamnaam va;1
va:} E
E v 1: R
RS
S0
0Y
Y Kaange.
BOBO'

TAFEL

1.

V A N

HET

GESLACHT

EVERSDYK.

V A N

Zie Deel XIV
XIV.I bi. Ss.

~~.
_!!!1i!!1!!!ii!!i!l!!!!!!!i!
A1JTHOlO'
A.TROM TAl' EnRSDTII:,
EnRSD'fIl:, zoon van MICJIIEL,
MICJUEI., wu
wa, een
Gunfieling en Raad van den Graaf .VID CharIois, in het Jaar
J45
1450 , door hem
bem genobilltetrd,
genobillte~rd, en geconfirmeerd, door Keizer Fr~drilt
FredriJt te N~u/lad,
NeuJ/ad, iu OosUnrijlt,
OlJsttnrijlr, in 't Jaar 1465,
Oeeze
Deeze Aothonij
AOlhonij Ie.:fde nog in '[
'r Jaar 148();
1480; bi)
bij had
h:1d in
huwelijk, CulltlLIA
CuUl&l.lA VAM
VAl! 1'I1I!.:UWJUUIOVI!.:N.
lUl!: UWJUnIOVJ!:N , en daarbij 12
J2
klndelcn, als

J.

Gie/es "an
van Everstl,lt,
Git/tl
Evtrsi,lt, Kanonnik te Geervliet.

A.

"11"

C.

Anf"on, "a" Eversd,k.
EvusdJk.
Anf"IJ",
TltlJmas va"
VII" Eversdylt.
Ev~rsdJlt.
TltIJmas
3Adam "."
3 . .Adam
""" EV~fS"k.
Everstlyk.
4. H~ndrilt
Hendrilt "a" EV~fSliJi.
EvefSdJi.
S. nncent
s.
f'incenl van Ever""k.
Evtrlti,k.
6. jan '/Ian
.,an E1IIf'stiJIt,
E'II'rstiylt.
7. Jenne
J~,,,,e van Ev,rsd,It,
E1I,rsd,lt, pn
88.• .AI-mlje
.,an Eversd-jlt.
EverstfJl:.
A,.ertlje "an
I.
I,

I. AmBONY
Al'ITllIONT

ll.

JAN VAN EVERSDYI.
had, M,ultttltl
EVERSon. die ter vrouwe hld,
Mlultuld
"an tier
der Meije,
Mtije, en daarby won 8 kinderen. die vol.
volgen;
gen j zie A.

3. ADRJ.AAN
ADRJAAN JlICHIEL VAN EVI!R!DYK,
EVI!RSDYK, gehuwd met Sdi/·
SeMIJe van
Egmond, dogrer
dogter van Gerard en Calltarina van
va" Egm(md,
Uier/eer.
Waaruit gefprooten.
UUr/ttr.
gefprooten zijn, 10
JO kinderen;
zie B.

B.

J.
Jo
2.
!a.

4. ANTHONY MJCHIEL
MTCHIEL VAN EVEl!SDYJt.
EVEBSDYJt. gehuwd met Ma·
ria
vlln R
R4apltorSl,
r;a van
..aphorst, liet
liec na skinderen; zie C.

S. MARGRIET
MAnGRI!T MIeRIEL
MICHI&L VAlt'
VAN J!V!)lSDVX.
EV!ItIDYJt. die ten man had,
had.
Ge,.,·i:
Gtr,.i: "an Zuilen, van
va" Nijeveltl.
Nijeve/d. dien zij 1:& kinderen baarde.
~.

Cornt!ia "a"
van Ev~rsd'1k.
E"ersd'1lt.
Bartba "an
van E,,·ersdy.t.
F,,·usd'J.t.
7. Bar/ba
11.
S. Corne/iQ
Cornelia van Eversdylt.
9. E/eonora
Eleonora Van
van 1!.vtrstl']lt.
l!.vtrsd,lt.
10. JIJ/II.nna
Jolt."na va"
'lil'" Everstl'Jl:.
E"tf'sd'Jlr, jong gellorvt'll.
gellorvl'n.
JJ.
onne te Oelf[.
H. Bllróera
Barhera van E~ersd,lt,
E~ersd,It, N
Nonne
Delft.
12. CQtltarina
Jtlcob VIJ"
vlln
Ca/ltarina va,; EvtrstiJt.
EversJyt. getrouwd met 1aco/l
A/monde,
A/monde. R~~d
R~:ld van den Graaf van Holland,
Holland. Heer van
V:1n
't Jaar 15°4,
nl 12
Vena en Altena,
Attena. ~el1orv(ln
~ellorvaD io
in',
1504. liet DI

3.
4.
S.

AnIon;
Anloni "an Eversá,lt.
EversJ,lr.
Adriaan "a~ Eversdylt.
EversdJk.
Corn~/ill van Evusd'Jlt.
OJrne/ia
Eversd,".
Geertruit "an
van EY~rsd,l.
EversdJlr.
Margriet
vlln EversdJlt,
Marg,.ie/ "an
E"tndylt. had [en
teu man,
man. Pieter

MICHIEL VAN E'YERSDYK.
Z'YERSDYII:. gehuwd met

Wij""n ".in
RIlshoor. , waarvan kwamen 4 kinde·
Wil""n
V.in RaShOQr",

2.

ren; zie D.

SUvtn
vlln E"erstl:!lt, en
Steven van
3· Cornelill
Cornelia van Everstlylr.
Eversdylr, beide jong ge/lorvetJ.
+ Adritlll"
van EversdJIt.
EverstiJIt, Kanonnik te nru!!;;e. enz.
Adriaan "an
5. MargrierMichje/ljevanEversJJIr,
MargriuMichie/lje"anEversJ,lr, gehuwdmt:[
gehuwdm<![ JArf,
JAlt,
S.
Gelder •
natuurlijken zoon van Adolplt.
Adolph. Hertog
Hert~g van Gc:lder,
liet
lier na 3 kinlIereu.
!a.

!
i

D.

AnIhIJ,,'] V""
Evers.,lt, Marchal van her
A"lnIJ",
""" Evers.,I:,
het Hof van
gefiorven.
den Hertog vin GeieIer , on~ehuwd ge/lorven.
2. Ser"IIIIS
Ser"aas VII"
VIJ" E"erstl]lr,
E"erstIJlt, ilierf
merf ongehuwd.
30 Mllrgr;"
Mar,r;,t "a"
"an Evers",lt,
E"erul,lt. had ten man Fredrik "all
'YI11
Voorst.
Voorst, die bij haar verwekte, !12 kinderen.
4. Eli/aheln
Eli/abel" VII"
va" Eyerstl'Jl:
Eversdylt,I Geestelijke Dogter.
J.

Door de huwelijken der dogteren uit het Genacbr
Genlcht van
:lVERSDYIt. hebben
:lVERSDY!t,
bebben dezelveu zig vermaagû:hapt,
vermaag1l:bapt I met de aanaan·
Geflachtell van Holland en Zeeland.
zienlijklle Geflachten

\

I
VlD

Teillngen.
Teillngen, dien zij kinde:en baarde.

6. An/lton']
Antlton'] van E {mOJld.
IfmOJlti.
7. Maria MQelt/e/lje
Macltteltje "an
",,,, EveruJ,I:.
Everstl,I:, had [en
ten mau
Ati";aan ,,,,n
'flan Bors{tle.
BIJrs{tle, en bij hem 3 kinderen.
Wentle/ina "an
van Egmond,
Egmontl, gehuwd met E"er6rll
E"er,.r6 ie
tie
8. Wende/ina
CrommenJylt.
9. B~ró~r
B~rhe,. van EverstIJIt.
Evtrsti,lr.
10. C"rlc/is VIIII
vall Everstl,1:
Eversd,l.I Geestelijke te Delft.

kinderen.
kioderen.

~

•

,.'~.

, -

\

<:'

•••

'

-

-

-

-

-

-

-

-

EVERSDIJK , EVERSDYK. (CORNELIS FRANSZ) SU
S2I
EVERSDI}K.
nomen, en zijn mag
tig en aanzienlijk geworden in de Re·
Domen,
magtig
geering der Stad Goes " Met mijn GeOacht
GeGacht (zegt SM
S:t4 A L" LEG J.
G r;) hebben zij zig, verfcht!idene
A N GE)
verfcheidene maaien,
maaIen, over
" en weder vermaagfchapt". Door Huwelijken zijn zij beo
vriend geworden aan de Geflachten
n F.E E L E ;
Ge/lachten v A N DEN A
AB
VAN
ERP,
P, en VAN
v A N HHEENVLIET.
J: E N V L IET.
V
A N ER
De grootte dezer Ambachtsheerlijkheid, te gader met die
Cllpell~, met welke zij. in de fiemrolle,
van Capelle,
fiemroUe, word zamenge.
voegd, is 3079 Gemeten, 1273 Roeden, 6 voeten,
voeten. 4 duim.
dnim.
J)

Kronijk
Kronijlr van Zeeland, bI. 7l9.
719.

(co R NELIS
N ELIS FR
EVER S DYK, (COR
rIl A NS
fiS z) afkomfHg
afkomlHg uit het
Zeeuw[che Geflacht van E VER S DY K, zo wel
bovengemelde Zeeuwfche
van Vaders als Moeders zijde,
rijde, werd gebooren den 20 Mltij
M2ij
1586. Tot mauneli ike Jaaren gekoomen.
gekoomen, was hij. veele JJaa·
ren, lid der Regeering, in zijne geboortefiad
Go~s. en werd.
geboorcefiad Goes,
werd,
wegens dezelve, gedeputeerd in de Rekenkamer van Zeeland,
Z:eland,
op den 15
IS Maart ,van het Jaar 1635.
1635, Hij bekleedde dit ampt"
MiJne/burg. den 19 Detot aan zijnen dood, die voorviel te Middelburg.
cember van het Jaar 1666.
's Mans uitgegeevene Schriften. over bet
het Wijl1roeijm
Wijnreeijen •
Tafelen van ne
W"nmaat~; van de P
Pacht/afe/en
de Wllnmaate;
achttofelen en meer an·
~eeven duidelijke bewi~en.
bewij.zen, dat hij een groot
grout Reken.
deren, ieeven
meesçer was. Daarenboven was bij
hij zeer "ervaaren.in
"ervaaren jn de Land·
mees~er
meet- en Starrekunde. In de Zeeuw(i;he
BOX·
Zeeuwfclze KroniJken
Kroni;lten van BOX11
lt K en SM
ALL
EGA
eene, door hem opH 0 Jll'f
S MAL
LEG
A N GE, vind men eene
gefielde naauwkeurige Lijst. van de
ile grootte van Zee/and,
Zeelrmtl, ge.
honderd·
trokken uit 's Lands authentijke Rekeningen van den honderd1len
het Jaar 1641;
1/541; waar bij gevoegd zijn
zjjn alle
Hen penning over bet
de Polders, welke,
welke. [edert
feden dien tijd, tot aan het Jaar 1643
ingeflooten
ingeflooten,, van nieuws zijn.. ingedij,u.
ingedij1\t.
's Mans afbeelding, konfiig gefchilderd door zijneb
zijnen Neef
M E VER S D Y K, is naderhand, door den vermaar.
WIL L E 1\1
vermaarden J. HOU
waarollder men
nou lilB n AA i EEN:,
Ii, in het koper gebragt , waaronder
dit zes regelig vers van 1'.
P. D.E
L.\ II.
]I. U
B: leest:
DEL."IJ 1:1

Dit
DIt
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(WILt-TELMUS )
EVERSDYK. (WILT-lF.LMUS

Dh agtbJar wezen, naar hd leven juist gelijk,
gemaald, door het Penfeel van Eversdyk.
Eversd,k.
Weleer gemaJid,
N.u
Houbrakens hand zo keureliJk van trekken
Nu door HQubrakens
lni'c koper hier gebragt , vertoont ons het gelaat
Ini't
Van Zeelan.ds
Zeelands Archimeed',
ftaat
Archlmeed', wiens werk zijn ftadt
fiadt.~ zijn ftut
Ten oorbaar was, en lleeds tot nut en eer zal ftrekken.
W JL ft
HEL
},{ us) een agterneef van den zo
K' , WIL
E L J.I
E VER S D Y 1t'
evengemelden C 0 R NEL IS E VER S5 D Y K , werd geboorenden as
a,5
evengemeJden
De~ember van het Jaar 16 S3. Zijn Vader JOH A N N
ES E V E llS
ltS
Del;ember
N.ES
DY K, was t')en Predikant te Ellewoutsdijk,
EllewoutsrJijk, en naderhand in
, s Gravenpolder ; zijne Moeder was co
C 0 R NEL I A V ANC A M
's
PEN. mede van deftige afkom{le
afkomfte in Zeeland.
PEN,
Zeelanti. Zijne Ouders
hem, al vroeg, door den dood, ontrukt zijnde, werd hij,
bij t
opgevoed.
bij eene Moei
Moei,,onder
onder opzigt van Voogden, re Goes opg&voed.
Van hem word getuigd, dat hij, van zijne vroege jeugd af.
af,
ongemeene blijken gaf van achting en eerbied voor God en
zijnen dienst. Na, in Zeeland, zig in de taaien te hebben
1675 • naar
I!lIaf
laaten onderwijzen.
onderwijzen, vertrok hij, in het Jaar 1675,
0 1': T :r us, ES.
Utrecht, daar hij het onderwijs genoot van vVOETlUS,
SENlUS, MAASTRICHT, VAN HALEN, en andere be,
beo
SENlUS.
kwaame en geleerde Mannen. In het Jaar 1080, keerde bij,
met voortreifelijke
voortreffelijke getuigfchriften
gctuigfchriften veorzien, naar Zeeland te
rug, alwaar hij tot den openbaaren Predikdiensr
Predikdienst toegelauen,
toegeinten ,
lug,
dll:lrna beroepen werd te Wemelingen.
zwaar
eu kort daarna
en
W~me!ingen. Een zwaar·
ve1'li~s leed hij hier, door eenen brand, geftlcht
geL'tlcbt door
eelt
vet"lilts
daor eell
fnooden booswicht; niets bcrgde hij daar uit, dan de gefchrevene PredikaatÎ1e,
PredikaatÎle, die hij,
hij. daags daaraan, doen moest. De
zjjde, die
fchrik daarvan veroorzaakte hem een pijn in de zijde.
1!em, geduurende zïjn
ltem,
zijn gantfche leven. bij bleef. Een jaar
Zalthommel, in bet
het Jaar 1683.
daarna werd hij beroepen te ZaltllommeJ,
te Oesuaanen, en in 168.4, te Wezel; deeze aanbieding,
echter, wees hij van
Van de hand; doch nam, in dat zelfde Jaar,
het beroep te 's
's- Hertogmbosch
Hertogenbosc1z aan.
bet Jaar 1686,
ma&lld- November wn het
J6!l6, aanvaardde hij
In de malWidRoltertkim. In 1695.
1693, beroepen zijnde, iu
liet beroep te Rotterdflm.
bet
's Gravenhage,
Gravenboge, had dit.
dit, echter. geen en voortgang; 70 min
'8
lIls dat, welk, twee Jaaren daarna. te Utreeht,
bem werd
U/reent, op bern
uit-

EVT{RSDYK, (CORNEtIS)
(CORNELIS) enz.
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uitgebracht.
uitgebrac1tt. Hij flierf te ROlferdam,
Rolterdam, op den IIIl Julij van
het Jaar 172.9, in den ouderdom van ruim 75 Jaaren.
Zijn afbeeldzei gaat in prent uit, en zijne fchrifcen
f<:hrifcen zijn
ten overvloede bekend.

E VER 5 D Y R:, (c 0 R NEL IS) was wel een afi1:ammeling
am:ammeling
het zelfde gellllcht,
gellacht , als de twee zo eveb gemelden, doch
uit een en Tak, die bij den R~omfohen
R~omfchen Godsdienst gehleeven
gebleeven
is. Hij was de oudfie
oudf1:e Zoon van WIL
L E M DI
D I G N U SZ
SZ
WILLE
E VER
Y K, .Burgemeester
:2
V ER S »
DY
Burgemeester Ee ter Goet, en van MAR I A
SM ALL n G A N GE, en in zijnen tijd een goed Hitloriefcnil.
der. waar van nog blijken genoe, voor handen zijn.
eler.
uÏt

E v ~ R S D Y K, (w I L L E M) de zoon des naastvoorgaan_
den , bloeide, omtrent het midden der voorgaande Eeuwe.
en was een voortreffelijk Pouftraitfchilder;
Pourtraitfchilder; de afbeeldzels.
in Zeeland.
Zee/tlnd. en elders, nog in wezen.
wezen, kunnen daar van ten
te~
bewijze firekken.
f1:rekken. Op de groote Zaal van het Schuttershof,
Schilderf1:ukkeu van hem
te Middelburg, zijn nog groote Schilderfiukkell
voorhanden, verbeeldende eenige Burger. Officieren. en van
Confrerie, al/en
ie order Crmfrerie,
allen levensgroot. Hij had in huwelijk
B LAS I N A V A NOS SEN W A AR DE, en bij haar twee Dog.
ters. A D 1\ I A N A en F ft ANC 0 I S E MAR JA, welke beide
den geestelijken (land aannamen; de laatfte overleed in liet
het
GeRacht van E VEil
S.
'735; met haar is die tak van het Gellacht
v E as.
Jaar 1735;
B Y K, iu
in Zet/and, uitgef1:orven.
uitgefiorven.
Zie LAR U ë, Gelette,.d Zeeland, bi.
bI. 3915,
432 en 524. v A N HEN GEL, Lijkre.
Lijk,.e.
den op W. E,,~rsdjjk; Levensbefclz,.ij.
ving yan
lIerfJemile MlInnm, enz.
ytln lIerfJemde

EVEl1.SDYIt, (lCO!NELIS, NICOLAAS MATTHEuS

en AD R I A A N J waren allen, in het Jaar 1692, leden van
de Regeering der Stad Goes; KOlt NEL I S als Baljuw.
Baljuw, en
l!f I COL A AS. MAT T HE us ell A D R I A A N als Oud·Burgemees
ters. Hoewel elkander, door geboorte, in den bloede befiaande, verfchilden zij, echter, merkelijk iu denkbeelden,
in

524 EVERSDYK. (KORN., NIC. MATTH. !N
:eN ADR.)
in de partijCchapplm,
panijCchappen. welke die Stad en derzelver Ingezeete.
Ingezeetenen , ten dien tijde, aab
aah het grootile
groottle onheil bloot 1l:elden.
tlelden.
Deeze partijfchappen
panijrchappen openbaarden
openbaard~n zig, bij de verkiezing van
Rentmeesteren ; waarover te vooren wel Dleermaalen
nleermaalen geCchil.
g,eCchil.
len
Jen ontilaan
ontllaan waren, doch nooit zo hevig, als ten cleezen tij.
de. De Regeering dier Stad was in twee panijen
partijen verdeeld;
de eene beilond
befiond uit den Baljuw KORNELIS EVERSDYlt,
EVERSDYI[,
en den Burgemeester FE R DIN A N D G RUW A R D, met ee.
nige Schepenen. die g,~hf)uden
g,~h6uden . werden, meest te ijveren voor
de belangen van den Stadhouder WIL L }!~ 1.1
101 DEN 111;
lIl; ter.
terwijl de andere partij, beaaande
be3:aande uit den Burgemeester AD 0 LL'l'
V A N WE S TER W Y K. en eenige Schepens, werd aangezien.
als of zij, voorwendende de Stads Privilegien te willen handha.
ven,
~ezag des Stadhouders.
ven. inbreuk zogten te maak en op het gezag
In de
dIL! tijden, welke Wij
wIj thans beleeven.
beleeven, zou men de eerst.
gen.oemde met den naam van Prinsgtzill1lm,
Prinsgezinlltn, de anderen met
genoemde
dien van Patn"tJtten
hun·
Patt'l'otten beilempeld
be!tempeld hebben. Beiden zogten hunllen 1l:reng.
Regeering~perCoonen, te vertler.
fireng, onder de overige Regeeril'lgsperfoonen,
verfier.
ken. Ten dien einde bedienden zij zig van de jong!le
jongile )euze
Jteuze
van de twee Rentmeesteren
Rencmeesteren,, die.
die, in de maand December van
het Jaar 1691, geCchieden moest, om dezelve ieder naar hun
hat
hun.•._
Dij het opneemen der fiemmen benen zin te doen uitvallen. llij
vond men, dat de Bail!uw E VER S D Y K • Burgemeester GIl
G I. uWARD en nog vier Schepenen, KORNELIS LOPSEN, die
reeds als Rentmeester in dienst was, tot belHerenden ,en LU.
KAS BEI S EL A AR, in plaats van JAN T AR D, tot toeziéti·
toezieii·
den Rentmeester,
Rentmeester. gekoorerr
gekoorell hadden: terwijl de keuze van den
'Burgemeester
W Y K en van vijf Schepenen, op den
Burgemeester WE ST l!:ERRW
Oud. Burgemeester r.E VER S D Y K, als be1l:ierenden,
befl:ierel1den. en JO'
HA N v
V A N DE
DER
Il H 1I L L E, als toezienden Rentmeester.
Rentmeester, ge.
vallen was. Dus waren de 1l:emmen,
fiemmen, met die van den Bal·
Baljuw, 'zo als, feden eenige Jaaren herwaards in gebruik gege.
\" EST E III. W Y Il:K
weest was, van wederzijde gelijk.
geIi jk. Doch ''''
en de zijnen beweerden,
beweerden. dat dit ingefioopen gebruik,
gebruik. om den
1Juw mede te
:h:
};.lJuw
re doen fiemmen.
fiemmen, was firijdende
tlrijdende tegen
regen de Stads
Pril'ilegien.
Pril'Ïlegien. volgens
v<lJgcns welke de nA
n A LL JJUUw,
w, bij de must,
mwtl
g~;'('lgm
ge;'dgen en ar:laol'de
ar:loo"de van Burgemeesteren
Bur{emeesteren en Sc/upe.
Schepe.
nen

VVF,TlSnVTC
vvv,n
STWR.

(('ORN. me.
NIC. lVI'l.TTH
lV{\'r'rH 1I!N
RN AnR.)
AnTt.)

S25
S!2S'

'mil.
(""j Re::nunt'e:.tw
Rt:lltmt:e,ters kie;.:en
IlierulU !legeerce
nrll. ("j
kie;!:en mogt. IlierLllll
hegeerct' hij,
il:emmen van lIurge_
Burge.
(tem, maar alleen de meeste {temmen
dat niet zijne fiem,
meesteren en Schepenen gerekend moesten worden: vorderènde
vorderende
daarom,I dat de Baljuw E VER S D Y K de perfoonen, door hem
daarom
met vijf tegen zes fiemmen
aemmen benoemd, voor Rentmeesters
die weigerende, floeg
Doeg daaren.
moest verklaaren. De Baljuw, dit
gefchillell, onder de
tegen voor, dat men, om àit en andere gefchillen,
Regenten,I te bellisfen,
beflisfen, elk eenen
eenel~ Rentmeester zou verkiezen ..~
Regenten
of de zaak bij looting afdoen, of aan de uitfpraak der Staaten ~
of :lan
Have, overlaaten.
aan den Stadhouder, bij raade van den Hove,
WE s
S T .i:
i: R W Y K, zijnen llreng
Ilrcng vasthoudende,
vasthoudend!:, wilde het eell
aannoch het ander, maar enkel, dat de door hem en zijnen aan.
bcëedigd worden; ver
ver~
hang verkoorene Rentmeesters zouden beèedigd
..
Il1,11ger weigirig
weigrnig bleef, hij ..
klaarende , dat in gevalIe de Baljuw langer
en die het met hem eens waren. hun den eed zouden afneemen. gelijk in het Jaar 1656 gefchied was. De Baljm"
Baljuw
voorbeeld niet te pas kwam, als
bragt hier tegen in, dat dit vuorbeeld
zijnde toen, tegen de aamuiging van den Baljuw en Vijf Schepenen, en tegen het gevoelen van Gecommitteerde H.aaden
Kaaden ell
Staar.en zelve,
van de Staaten
zelve. loutere kracht en geweld gebruikt;
gebruikt;TER W Y K en de zijnen, het:
het
verbiedende verder aan WE S TEIl
l)nch WilS.
w Jl s~
beëedigen der Rentmeesteren te onderneemen. Dnch
fioorellde t benl
be~al den Bode
TER W Y K, zig daaraan niet fioorellde.
Sm.allegl1nge, NNII COL A ASE VER S D Y K en JOH A N V A N
Sm,ailegange,
Hl L L
DER
L E te
gaan haaien. De Baljuw, daarentegèn •, beval hem, LLap
VÁ
11. N BEI S S Jl
g~n
0 P SEN en v
EL
LAA
A. n
R op het
Stadhuis te doen koomen. WE
W Jt S TER W Y K herhaalde hierop
~1:'1dhuis
verbt:une van zijn ampt '">zijn bevel, en gebood den Bode, op verbeurte
zijnen
Zijnen last te volbrengen. De Ba juw en de zijnen klaagden
over geweld, protesteerden daartegen, en verlieten het Stadhuis.
Twee

------------------------~---------------

(*) Met dit gezegde van deh
Y K,
de" Burgemeester WE S TER W Y
{Jemde
nnde,'hand overeen, !zet
het adv/el
advies vlln
van tIegen
tiegen v,ornlltlm,
v,ornaam,
pemde nllderhand
's I-lage.
Hage.
Rechtsgeleerden in 'B
DEEL.
XIV. DIEL.
Ll

5':6 EVERSDYK, (CORN. NIC. MATTH.
5'l6

EN

ADR.)

Twee Schepenen en de Secretaris JOH A N V A N WE ST E R
Broeder van den Burgem~ester,
Burgem\:ester, beëedigden toen
E VER S D Y l{
IC en v A N DER H I L L E als Rentmeesters. De
D en vijf Schepenen
Baijuw, de Burgemeester G RUW AA AR
ARD
Baljuw,
deed en , op den 2!1 Januarij, in het Jaar 1692, den Burgemeesdeeden,
ter WE S TER W Y Kaanzeggen, dat bij de twee oude Rentmeesters in dienst moest
moeH ta
laaten,
tO dat de twee nieuwlings
aten , (:n
aangeftelden zig geenc zaak
zaaken,
aange!lelden
en , dit ampt betreffende,
betrejfende, hadden
aantetrekke!l; dan deze fioegen geen de minlle agt daarop.
aantetrekkeft;
Vervolgens vervoegde zig de Baljuw bij de Staaten van Zee
Zee...
Jand,
Jand. en aan den Stadhouder, met ernfiige klagten over het
bet
ongelijk, hem, zijns oordeels , aangedaan; verzoekende
voorts, dat de twee aangefielde
aange!l:elde Rentmeesters buiten bediening
111, die
mogten gehouden worden. Koning WIL L E M DE lIl,
:tig toen op het L()()
Loo bevond, als Stadhouder, aan de Wethouzig
\Vetbouderfehap
Goes J om nader bericht gezonden hebbende, ontderfchap van Goes,
ving een antwoord
autwoord van beide partiJen, waarin elk zijne zaak
voordeeligfte voorfielde.
w EST
E Rop het voordeeliglle
voorl1:elde. De Burgemeester WE
S TEa"
inmidilels, een gedrukt gefchrift verfpreiden ~,
W
w YV K deed, inmidaels,
ais gegrond op de Privilegiën, verdedigd
get!rag, als
waarin zjjn gellrag,
werd. Ook bragt hij te wege.
wege, (volgens voorgeeven van den
:Baljuw) dat zig een groot getal burgers op het Stadhuis vervoegde,
voegde t met verzoek dat de gefchillen binnen de Stad mog_
ten worden afgedaan. Meester WIL L E M
1\1 DE BRA AOW,
A V w,
welke,
welke. bij die gelegenheid,
gelegenheid t het woord voerde voor de geRentmees.
verklaarde. dat zij de aanftelling
aanl1:eJling der tWGe Rentmeesmeente, verklaarde,
teren, door WE S 'I' ER W Y K en de zijnen gedaan, voJ.komen
goedkeurden; eene diergelijke verklaaring deeden zeden
zedert ook
pok de
laat<!r werden,
Hoofdmannen en Dekens der Schutterije. Wat laater
W EST
door de befielling
beflelling van meergemelJen
meergemelden Burgemeester WE
S T E Il'
W Y K.
Kt de Officieren der Burgerije veranderd, tegen den zin
van 6 RUW AR D en de zijnen. De Baljuw klaagde over ver.
ver..
fcheidene
fcheidelle moeijelijkheden, die men hem aandeed
aandeed.t alleen om
dar hij met WE S TER.
TER W Y K
K verfchilrle.
verfchilcle. Men mompelde zelfs
vIn
van eenc geweldige verandering onder de Regeering, indien de
tanftaande verkiezing niet naar den zin van WE ST:lJl
ST lt II W Y Ir
11:
aanllaande
uitviel. In de maand }unij beOoot
beO oot WIL L E M DE 111, den
Prefident H t1 I 11 ]i; 1 T R Q 0 Z EB 0 0 hl en den Raadsheer I MAN
W Y K,
IC,

E.-

KAAUW

EVERsrWK.
EVERSfWK. (CORN. NIC. MATTH.

EN

AnR.)
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X AA V
t' W te magtigen, om keRnis
ketmis te neemen van
Vlln de gefchillen
IC
binnen de Stad, eu onderzoek te doen naar de Privilegien,
waarop WE ST E R W Y J{J( zig bij aanhoudendheid beriep; zijnde
die \ an Hertog F I I;
1: I P S "an
Win Bourgondien, van den I April,
in het Jaar 1437, en van Keizer KAR E 1.r. DE N< V, van den
18 lVIaart, in het Jaar 1537: beide welke Privilegien, volgenS'
volgeuS'
het gemelde Advis "an
",an negen Rechtsgeleerden, ten nadeele van
den 13aljuw,
naljltW, en ten voordeele van WE S5 'r'f ER W Y K en de zij·
nen waren. Ten zelfden tijde vOlild
VOL1d de Stadhouder goed. dat
de gewoonlijke ~eranderjng
verandering van de l\1agithaat
l\lagilhaac dier Stad zot!
zou
worden uitgefield •, tot dat hij, als Stamhouder
Stal'lhouder van Zeeland,
Zee/and,
het vel fJag
Ilag der gernagtigden
gemagtigden zou gehoord hebben. De brtef,
bnef,
door hem, ten dien einde, afgevaardigd, werd ontvangen, den
2i- }unij.
2+
Junij. den gewoonen dag van de verandering der Magifiraat
aldaar, en terllond
terHoud beI10ott:n,
befllJou;;n, de vernieuwing
vernie 1lI\- ing der Regeerillg
Regeering
uittefl:ellen.
volks, voor cn
en op het
uit!ei1:elJen. Doch eene groote menigte volks.
W Y K en de
Stadhuis vergaderd, drong, zo als tv EST ER W
zjjnen
zijnen naderband
naderhand verklaarden, de WethouJers, met het werk
voorttegaan , waartoe zij bij een gekomen
~ekomen waren; 't welk dan
ook, om meerder onheil voonckoomen,
benodee~
voortekoomen, en
ell buiten benadeeting
yon
het
regt
der
Gt<aoflijkheid
en
dat
von
tien
Stadling yan
Gt<aaflijkheid
van
houder. gefchiedde. Zo dra de naamen der nieuw verkooreverlwore·
houder,

nen aan de gemeente waren bekend gemaakt, ging de zelve

vergenoegd en fiil
uaar huis. Dan de tijding daarvan tef
i1:i! naar
ter ooren
van den Stadhouder gekomen zijude,
zijllde. (die zjg
zig in het Leger bij
Genappe bevond) taande
wenJe deeze zig daar over zo gebelgd, dat
hij, kon
kort daarna, bel1oot,
befloot, eenig Krijgsvolk naar Goes te zenden, om de Ingezetellen
Ingezetenen te fl:ratfen,
firgfl'en, en de Wethouders te
dwingen,
tlwingen, de gekoorene Regenten af. en de voorigen weder
;\311tefiellen.
Regiment van den Colonel IrJ( A A U W
w ontving
a3ntefiellen. Het Regimellt
geheimen laH,
last, om van Plisfingen
Flisfingen en reere
Peere aftefl:eeken,
afteficeken, naar
Sas van
vlm Gend, en zjg
èJtl$
zig van daar, met acht Compagnien van het
Regiment van den Colonel K L A U IJIl ERG EN, te water, Daar
ter Goes te begeeven, en aldaar te verweven,
:er
vertoeven. tot nader last.
De Patenten waren gerekend door WIL
w rL L E M nf) I'[, N 11f,
llf, ea
!:lager
::lager door zijnen Secretaris, CONSTANTYN
CON STA N T Y N HUIGENS"
H U I GEN S,.
op den 17 en 18 van de maand }ulij. Het liep, echtl;!r,
echt\!t, allo
alln tot
tOt
volk, meç de Schepeu, de Stad
Jen 13 AugustuB,
Augustus, dat het volk.
naL 1 .2,2
lla-

f23 EnERSDVR.
;23
E11TmSnYK. (CORN. NIC. MATTR
MATTH.

l1N
iN

Ann.)
AnR.'

nadt'rdt.!. De Burgemeester MAT
naderde.
1\1 AT 1
'{ HE U S F. V E Jl.
JI. S D Y K, die
,er ailereerst
allereerSt in het zekere bericht van kreeg, deed terlland
terllond
'er
de Stadspoorten en den HJvenboom fluiten, als ook eellige
Vaandelen Schutters in de wapenen komen.
komen, die zig om het
Stadhuis
Sladhui~ plaatfl:en.
plaatften. Voorts de Wet op den Eed hebbendli!
hebbend/;! doen
verg~deren, gaf hij, aan aIte
verg~derel1,
alle de tegl:nwoordige
tegenwoordige Leden, kennis
van het geene hij vernoomen
vcrnoolnen en verrigt had. Ten half twaalf
uuren kwamen bij hem de Luitenant Colonel AL Ii ~ A N DER
DE M
\\l A URE G N A U
Overfl:en der Regi~
Regi ..
u L T en eenige andere Overften
m~nten van K I'i
W en It
R: L A U B ERG EN, hem de Patenten
lllZnten
A AUW
v~rtoonefjde, en begeerende daarop. llJet
lDet
van den Stadhouder v~rtooneüde,
bet Krijgsvolk, dat toen geleid werd door den Luitenant Co·
lonel
IDLAN
D, te worden binnen gelaa.
NO,
geIn a_
lunel en Commandeur z u In
Burgem~ester .E
E VEi. S D Y K br:rgt
ten. De Burgem2ester
brJgt de Patenten in de
vergaderÎl~g. en verzogt zeer ernflig,
ernaig, te mogen weeten , wat in
die g'!wigtige
g'~wjgtige gelegenheid,
me~sten nutte
gelege1.1heid. ten meesten
nutte.t en ter bewaaring
van Stads Voorregten , diende gedaan te worden. De vergadering, den Burgemeester M A Tl'
TT HE
H EU
USS E.
F. VER S D Y K, voor
vour zijzij·

Ii,.

ne gDede voorzorge, bedankt
bC!dankt hebben Je , verklaarde eenpaarig.
eenpaarig,

behalven den Burgemeester G
6 RUW
A R D, Cl)
R U WA
en den Schepen JO'
1acobszoon:
jacobszoon: " Dat zij voor zijne Ma" je(1cit
Groot-Brittanje, als Stadhouder, zo veel eerbied
jeO:dt van Gt'oot-Brittanje,
wilden, als hij
bij zou kunnen be" en onderwerping bewonen wilden.
en ; doch dat zij niet minder vel pHgt
" geer
geeren;
pligt \\ aren. de Privi.
te handhaven;
"legien en Voorregten der Stad voortefl:aan
voom~llaan en te
fremmende Steden
" Dat de Stad Goes, dit regt, met andere fl:emmende
" van Zeeland, gemeen had, van geen Krijk,volk
Krijk,vo!k te behoeven
")' te omvangen, dan op Pacenr
Pàtel1t van de Staaten van Zeeland;
",. Dat (;oes en gantsch ZlJidbp.!'etand,
Zuidbe)letand, in het Jaar 1577,
J 577, in
" gevolge de GefidJche
Ger.dJche bevrediging, zig begeevende onder
Prill[e WIL
DE. NI,
" het bewind van Prinfe
w r L L E M DEN
I, nog een bijzon.
had {wan
wan geen Krijgsvolk te zuilen in_
in.
" der beding gemaakt had,
" neemeq, dan in tiJden
tijden van noed,
nood. ten koste van de gemeene
" zaak, en lllet
met kennis en bewilliging van de Wethouderfchap,
veIl
" die, zelfs in zodanig geval, de Stads fleutelen
neutelen zou blij
blijvCll
" bewaaren; Dat zij wel vertrouwden dat zijne Majelleit
Majelleit.J al,
man[chap) anders, daa
" Stadhouder, niet voor badt, deeze manfchap,
" ten koste der gem'eene
gcm'eelle zaake te doen dienen;
dienen i doch dat hel
he,
" blijk11
1:1 Po.
~ N V A N DOR TH,

-
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" b~ijkbaar genoeg was, dat de nood thans niet vorderde, dat
", dit volk binnen Goes geiegd werd; Dat deze Stad altoos geen
:.
lirp "an
van den vijand vun
vau buiten, en dat zij de guntgant" gevaar !iC'p
"fche
" fche Burgerij van Zui1beveland
Z!li1beveland tot getuigen
gerujg~n riepen,
riep"n, dat Je
" lngezetçnen
a·lIl de
Ingezet~nel1 zelve ailoos
alloos gl.!hoorzaam
gehoorzaam gel\'c2s'
gCWCi!s' waren a,In
" bevelen der Hvoge
Hooge Overigheid en (kt
der Wethouderfchrp.
WethouJerfchrp.
"zo in het gewi:li~
gewWi~ opbrengen
<ier. gemeene lasten, als in
op[m-Ilgen der.
" het trouw voorfiaan
dt!ll Godsdienst,
voorllaan en beîchernH:n
bl'1èberlU(:n van den
RegeelÎng des Vadeïlands;
Vacledands; Dat bij
" de Vrijhd~n ea wettige RegeelÎllg
" hen en hUilne
VOJrouc!t:rs aitoos
Cl'ne
hunne VOJroudc:rs
a!toos hh.cl
,d plaats gdJad,
gdlad, eene
" diepe hoogachting voor den geheiligden
pcril.JOn zijner
"diepe
gehdligdell p~rr..}Ün
laJh"uder van hunne
b uune Stad en
til Pr.ovintie,
",. Ma;eO:eit.
Ma,eO:eit. als S
StaJb"uder
Pr.ovimie,
" doch te gelIjk
gehjk elèn
edelmoedi'g' VO,JflH.'etllen,
\'O,Jf1Je1~,llen, (lm
om Je Vooret:11 edelmoedig
handhavclI; Dat de
Je Ingel:c.:tç!]
Ingeze~l~n n en
" regten hunner Stad te handhaven;
0; :dellingc rmL
rUót
" de Regeering.
Regeering, veelc }aaren
Jaaren àtiWr
agtl!r een. in o;;dellingc
.n en eendragt geleefd hadden; Dat 'er,
'er. in de
d::, voorl.~cd:·ne
voorl.:clt'uc .lauJaa."
wel
onru,,[ was oncilaan,
ondhan, voorn~llldj!{
voorn;tmçdj;;: ttr
h~r oor" reu,
ren, \.I.'
el eenige
eel1ige onru~t
cle verki.;zing·
v€rki~ling' van Rtntmeesterell;
" zaake van tie
Rtnuneesteren; doch dat
dut des
onaangezien, de jongile
jongfie verandering der Regceringe,
Regecringe, vol" ollaangezien,
" komelij:', volgens de Privilegiën,
Privilt!giën, en tot groot g ... not:gtl1
nor:gtll
" van de Burg, rije, was gefchied;
ge[chied; Dat de Wctn0udcl[chap
Wethomlel[ehap
" ook bereid was, zig ten allen tijde te veroedi!,;en,
verot!digen, tegen
de verkiezing der Rentmeestercn
Rentmeestercn,,
" elk, die in het nuk van cle
et::nig ander opzigt, mogt meenen
ziJIl; Dat
" of in et:uig
meenel1 verkort te ziJll;
g\~ene
" zij nimmer hebbende
helJbendl! algellaall van het voorregt , om geenc
,)
" manfchap te Ontvàuger),
ontv<lnge'1, dan op àe
de voornoemde
voornOemde voorNaar.
moesten, dat de Patenten, tot de inlcge" den, vertrouwen moesten)
"ring
" ring van het Krijgsvolk, welk althans voor de Stad lag,
" looslijk van zijne l\hjcileit
l\Iajelleit J als Stadhouder, verkreegen wa·
"tt ren, zon
zon.ier
,ier dat men hem. vooraf, van het voorregt der
" Stad Goes, onderrigt had; Dat zij hieraiD
hierom benooten hadden
hadden.t
" de begeerde
be~eerde inlegering, ten platten
planen Lande zo wel als in de
" Stad, ten besten moo&lijk van de hand te wijzen, en de
" poorten
Poorten en Havenboom •, ondr;f(uofchen,
ond~nu~fchen, digt te houden;
I
haddell.
,J' Dat zij, echter, te veel liefde voor de Butgerij haddcu,
"" om voor als nog zig in de wapenen te..,en
te&;en het gemelde
" KrijgsvoIl,
Krijgsvolk te verzetten; in die vcrwagtillg,
vcrwagting, da~ de P
p .. orten
ortell
aang<.:lait: doel!
docil
",. en de Doom
Boom niet geweldig zoujen worden a:mg\!lalit:
LI J
oat
LIJ
"n dat
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"
"
"
"

dat zij van dit gewigtig voorval teraond
terO:ond zouden kennis gee.
ven aan Gecomm
Gccomm itteerde
itte€rde Raaden, en aan de andere goede
Steden van Zeeland. met verzoek om onderaand,
onderfiand, tot handhaving van het goed regt der Stad, en tot voorkoming van
het
bet uiterae
uiterO:e bederf van dezelve, en van gantsch Zuid- Be.
velamt."
"e/amt."
Van dit befluit, hetwelk terflond
terO:ond aan de Gemeente werd beo
llend gemaakt, w~rd ook den Officieren, die de Patenten ver·
toond hadden, binnen de Hoofdpoorten, kennis gegeeven,
door drie Gemagtigden uit de Regeeringe, WE
w EST
S TEil
E II W Y K ,
:nII R A A U W en RON D V IS eH. die te gelijk ernfiig verzogten ,
dat men.
men, hoe eerder hoe liever, de Stad en het Eiland wilde
luimen; in welk geval men hun, zo zij des behoefden, ècni·
gen nooddruft wilde laaten toekoomen. M A U
URE
R:E G N A V
U LT
iJedankre
lIeç/ankIe voor den aatlgeboodenen
aa1/{!,eboodenen nooddruft;
~erder te weeten , "Mt
uwt last zij hadden, en dat
'Yerder
»,aren, dien na te koomen;
",aren,
/eoomen; begtel'ende
begterende te~'ens
Ylin het bejluit
beJluit der Regeeringe; welk hun ook
"an

"erklaarende
verklaarende
zij gehouden
een nf!chri/t
nf!chrift

werd ter hand
gefield.
geReld.
Het Krijgsvolk der Staaten , enkel op bevel van den Stad·
At 0
DEN
E N 1I, onwettig,
on wettig,
houder, even als ten tijde van WIL L E M
Betaalsneer , aangetegen den Burger, en dus tegen zijnen Betaalsheer
voerd, inmiddel~ aan Land getreeden zijnde, bezette, even als
of
()f zij vijanden waren, alle de toegangen naar de Stad,
Stad) en
bebolwerkte de Poorten van buiten met ladders, wagens en
andere
andère gereedfchappen; leevende vOorts,
voorts, ten platten Lande,
op Krijgsmans befcheidenheid. De Wethouders van ter Goes,
niet konnende gedoogen, dat de knegten, die zij zeI
ve, voor
zelve,
}lUn
bun gedeelte, betaalden,
bewalden, hunne goederen roofden en vernielden,
DE TI R 11
A A U W en WE S"l
5'11 E R W Y K, om deswegen
deswegell
magtigden DEn
bij de andere Steden v~n Zeeland te klaagen. Maar de
goedaartige Stadhouder en zijne militaire afhangelingen, hadden, buiten eenige de minfte
minne order van hunnen wettigen Souverain, onder wiens bevel zij alleen behoorden, daags naa hunhun.
ne aankomst, de Stad zo n3QUW
naauw beilooten,
benoaten, dat 'er niemand
uit kon; dit blijkt uit den Inhoud van den brief, door de Hee.
Heeren van te,. Goes gefchreven,
ge[chreven, aan de andere Steden vaIl
van
Ze(/tJntl.
Zet/and.

" EdeEde·
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" Edele Achtbaare Heeren!
" Wij hebben goedgevonden aalt
aaA UEd. Achtb. te deputee •ren, de Heeren BRA
A U W en WESTEWYK,
W EST E W Y K, om aan UEd.
UEd.
BRAAUW
Achtb. mondeling voortehüuden,
voonchouden, wat ons op gisteren is we.
wedervaaren, door het aankomen \ an militie voor defe Stadt, en
Copielijk overteleggen , de Refolutie daarap genomen, daar
uit UEd. Achtb. alles omflandig zullen konnen afneemen;
afneemelI; wij
hadden fekerlijk verwacht, dat de voorfz. militie confideree.
confideree·
orde!"' fouden hebben gehad van het Ei.
rende ons goet recht, order'
land aftetrekkell, maar hebben ter contrarie ondervonden, dat
dezelve haar verdeeld heeft ron tom deze'Stadt, alle
aUe de Poorten
van bLiiten
bLliten met wagens.
wagens, ladders en andere in!lrumentell
illfirumentell [,JdJfl)d:1Dig
uig bcfiooten,
bcflooten, en alle de advenues na de Stad in dier voegen
befet. dat geen eenig mensch daar uit nog in kan pasfeeren
pas[eerell,,
levende ron
rontom
tom deze Stad op militaire discretie. Wij hebben
geen ander oogmerk dan om ons regt vo~rtel1:aan.
vo~rteflaan. So als U Ed.
Refoluije zullen gel:e'
gel:eAchtb. uit de leéture van onze voorfz. Refülutie
ven te zian,
zien, maar weten wel, dat wij in geen genoegzaam
postuur zijn, om zulks met Borgers , tegen geweld van mitimiti·
,ie
de te doen, en
Im daarom addresfeeren wij ons, aeo
aen UEd.
Achtb. met verfQek van wel te wille confidereeren de horrible
cOll[equentien,
coufequentien, die in dezen halldelleggen
handel leggen,, door de welke wij
werden geplaagt en overlast aangedaan, niet alleen de militie
van de Unie gerepartieert
gerepanieert op de Provintie
Pro vin tie van Zeeland ( door
ons niet betaald wordende) maar door militie van de Unie gerepartieert op de Provintie Zeeland, die voor het meerendeel
haare maandelijke foldij tlÎt
uit defe Stad moet haaIen:
haaien: is dit te
verantwoorden, fo kan 'er geen zaak of onderneeming meer
worden tegenge[prooken.
tegengefprooken. Wij zien alle oogenblikken van de
Wallen voor onze oogen, dat die zelve mannen,
mannen. die voor
eellige weeken geld uit onze handen hebben komen ontvaneenige
gen, nu dat zelve geld gebruiken, om onze goederen, buiten
de Stad te ruineeren , en dat in een tijd dat de Garnifoenen
ontbloot, het Leger te Velde is, en defavantages van den
ontbloot.
vIjand heeft moeten lijden: wij zeggen nogmaal , foo dit te
verdragen ij, dat geen
ge"n order nog recht in het Land meer beo

flaat.
l1aat.
LI
LI4-.(.

" Tot
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" Tot nug
nog toe is met geen fcherp op de voorfz. militie.
aanzien t mer ous
ons weten eell
een
die wij voor vijanden moeten aanzien,
fchooç
fchoot gedaan, maar wij zijn in vreefe, dat wij den branden.
den iever
or·fe Borgcrs en Ingefetenen,
Inge[ete>len, foo
[00 wel van vrou·
vrouicver van or.fe
wen als mannen, niet lang zullen
kOIlll.11 tegenhouden, zij
zullcn kont1.n
voorzien haar van alles,
allcs, en laaden
baden de Veldllukjes op dJ
'Vallen
0111 los
Wallcn .geplant
,geplant met fchroot, {èhreeuwende
fchrecuwende naar ordre om
te br.tnden,
br"udcn, en daarom bijden
bidden wij UEd. Achtb om huipe
hu1pe Gn
fod,mige voorficnillge,
vijandeli,ke
foddIJlge
voorficilinge, wJar door wij van deeze vij3ndeJi,ke
b~iegening
bèjegening mog\!Il
mogt!n worden omDagen,
ontllagen, vreefende andertints
Rlldertinrs
. ht:t uederf
bederf van een gt:deelte
gedeelte ollfer Stadt,
Stade, daaraan wij
moeten
protelkeren onfchul:]jg
mOetcn protefteeren
onlChul:1ig te zijn. f\ademaal
f\ ademaal wij niet anHier mede vetrouwen'
ders doen dan ons recht te gebruiken. lIier
de, dat UEd. i\chtb. en get:lle
get.:1le van de leden, ons in deefe
uitterfie veriegcll
verlegcllht:id,
uitterlle
heid , verlegen en ten gronden zult laat
laaten
en
gaan, fullen wij Qns refereeren tot het geene onze voc,r[z.
vOCJr[z.
Gedepuceerdrns
Gedepmeerdrns verder mondeling aan UEd. Achtb. fullen
voordragen en blijven, enz.
Was gctt!kcnt
dcn 14 Augustes
gctekent den
Angustes 1692.
1692,
Geqeputeerden in h~t begin defes ge.
" P. S. De IIeeren Geqepmeerden
Q:n de naauwe bezl:ttigge
bezdtigge van de Stddt, niette.
meld, hehben om
Colone!
genHaandc
verzo\!k, aan den Heer Col
gen Haan de het expres verzoek,
on el ZuidZuid·
/nnd gedaan.
gedaan, niel buiten kunnen geraakeIl,
land
geraaken, fulks
fuIks wij Wt'
tot' het befieiku van deezen brief genoodzaakt zijn geweest
~elVeest te amhorifet·
amhorlfee::a
ftelku
ren, (Ien
(len Hode
Bode lUi;pelblo;n,
[ui;pelblo;n, .die door een bedekte pa~fagie, in
ttilte door dc
alle ftilte
de Stads Vei>ten
V \lillen is gezwommen."
De Creaturen van den Stadhouder handelden even als open~
baare vijanden, en wilden niet gedoogen) dat di
dit Burgers hunhUilmelkfiers
ne levensmiddelen van buiten de Stad haalden. De melkfters
groote moeite, •'ss morgens en 's avonds. door
werden, met graote
uitgeleid,J en moesten, onder
gewapende Burger,
Burger., (er Poorte uitgeleid
ge\!uurig fchelden en dreigen, haar werk verrichten. De Burgeuuurig
Bur·
~ers. met den Bu'gemet:stcr
T E Jt W Y K aan het hoofd,
Gers.
Bil'!4emet:srer WilS
W R ST
eene\l
post op den Buitenfingel hebbende ingenomen, om
Olll den
cenen pOSt
weg !laar
Stad,J ten minf1en
llaar de Stad
minil:en aan
a:m éénc zijde open te houden,
houden.
werden den 15 Augustus, zo hevig aangevallen, door eenige
'Werden
Vaandels
binn\:!l moest\:ll
Vaandej~ kn~~tell,
kl!~Gteu, Jat ,ij cilld~iijl~
dndeiill~ !!.ar binn\:u
moeH~n wijken.
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Dit alles gebeurde,
g~beurde, onder een geweldig gefchreeuw van
de Wal1en,
Wallen, en op den Singel.
Singel, donr
dOGr de fOldaaten, en door de
]~urgers;
l1urgers; de eerflen
eerf1:en riepen: Llmg
Lrwg teeve
leeve de Koning van
von Engeland! de laatfien;
laatllen; lJe Duivel
Dl/il'eI hoale
hoak den Baljuw! welken de
Burgers voor de oorzaak van al het onheil hielden. Ond..::r
Ond..:r
al dit gewoel had men nog niet op elkander gefchootell,
gefchooten, maar
de Burgerij en Regeering, zo het fcheen, eenpaarig beiloobenooten, het
bet uiterf1:e
uiter1l:e aftewachten. Andermaal fchreeven zij om
hulp aan de Steden; doch deeze, uit vreeze voor de geufurStadl1ouder, Helden de Stad Goes in het
peerde magt van deR Stadhouder,
ongelijk. Men vaardigde dan een' brief aan den Stadhouder
zelven af, die den 21 gefchreven, en getekend werd door op
twee na alle de Regenten, door de drie Predikanten.
Predikanten, door
de Officiers der Schutterije, en door de Dekens der Gilden;
ver lOek, daar in ver.
aftrc:kken van de militie was het
bet verwek,
verhet aftrt:kken
meid.
meld. Dan in plaatze van antwoord op denzelven , trok de
militie, den 24fl:en,
241l:en, tegen den zin en den wil
wiI der Magif1:raat
Magi1l:raat
en lJurgerije,
Durgerije, op order van den Stadhouder, ter Stad in, en
bezette het Stadhuis. Kort daarna kwamen de Gemagtigden
van den Stadhouder,
Stadhuuder, R 0 0 ZE B 0 0 1\1 en I{K A A uw.
uw, mede bin
nen, om op alles onderzoek te doen. Zij ontboden, onder
ZIften
anderen, de Dekens der Gilden, die den brief van den 21
!len
mede getekend hadden. Deeze verklaarden, die ondertekening llièt
lli~t gedaan te hebben, als hoofden van hunne Gilden,
Gilden.
mllar
maar voor zig zelve; dat zij de Heeren te vooren niet hadden gedwongen.
gedwongen, om de Regeering te veranderen; doch dat
zij het VOlk wel op de been hadden gezien, en wel wisten,
dat de meeste Burgers de verandering begeerd~n;
begeerden; dat zij de
Wethouderrchap met hadden genoodzaakt, de Poorten voor
het Krijgsvolk te fluiten; doch dat hu,;' bekend was, dat zulks
naar den zin van de meesten ui t de Gemeente was gefchicd;
dat zij zelve niet te klaagen hadden
badden over den Baljuw, maar
dat anderen dik
dikwils
wils over hem geklaagd hadden. Midlerwfjl
Midlerwijl
wist de Stadhouder, door zijnen al te vermogendelI
vermogenden invloed
op dien tijd, te bewerken, dat de Smaten
Staaten van Zeeland hem
magtigden •, op den '22fien
uilen van de maand September,
September. om de
zaaken te Goes volkomen ten einde te brengen.

15
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Wel häa~t volgde hiel op, eelle geheele veiandering in de
Regeering der Stad. waar door WE S TER
T R RW
W Y K en de zijnen
buiten bewind geraakten; ook wer
werden,
den, eerlang, de voordeelige
Stadhouder,J aan an·
posten, die zij bekleed hadden, door den Stadhouder
deren gegeeven.
Hier mede zou men hebben mogen denken, dat de zaaken
tegend6el bleek
een einde zouden genomen hebben; doch het tegendeel
wel haast: want, tegen het einde der maand Oétober, zond
UI wederom twee Gemagtigden derwaans
WIL L E M DE Hl
derwaarts.J
onderzoek,J door hen gedaan,
met last, om de nukken van het onderzoek
of nog te doen, te nellen in handen der nieuwe Regeeringe,
f(huldigen in regten te beo
beom, overeenkomfl:ig daar mede, de [(huldigen
trel,ken. De Prefident Schepen, JOH A N VY A N DO l'llil TH,
trekken.
bekleedde, bij die gelegenheid, het ampt van Dllljuw.
Baljuw. TerHond daarop werden de Burgemeester
ti urgemeester en de Secretaris w EST B
nR'
fiond
R'
W Y K, de Burgemeester MAT TH E U S E VER S D Y K, de Burger.Officiers, lOAN VAN DER HILLE,
RILLE, JAN VERKAT en
R in hegteni
hegteniss genomen, naauw
MAR TIN U S BEI S SLA A ft
bewalud; vervolgens, Vllor
voor Burgemeesters en Schepenen der
bewaard;
Stad Goes, te recht gefield. en, in de maand November>
November, allen
gevonnisd:
OlltgevonnÎsd: de Oud. Burgemeester WE SST
T I!
J! R \V Y K, om ont.
llalsa te worden; de Burgemeester E v R R S D Y K, de Secretaris
W EST E R W Y K en v A N 'D
°D E R H
Hl1 L L E, om met het zwaard
over het hoofd geflaagell
gel1aagen en gebannen, met verbeurd verklaa·
ring van aUe de goederen der twee Burgemeesteren, en van Je
den Secretaris
Secre taris en van v A N·
N° DER RILH I Lhelft der goederen van deu
1IE;
E; VER
t!. AT,, om gegeesfeld cn
II EIS S EVERKAT
en gebannen, en llEISSEdee'
L A AR, om gebannen te worden. De redenen, om welke dee·
kunnel1
ze vonnisfen gel1aagen
geflaagen werden, behoorde men te kunnell
vinden, in hunne bedreevene misdaden. Döch vermids
vennids zij hier
van tie
de Geuit niet
\liet blijken, en nog minder uit het Bericht 'Van
condemneerden op den 28 Septemher aan dcn
den Stadhouder,
laat en volgen. De twee
zullen wij de vonnisfen zelve hier laate\l
\V EST ER W Y KEN,
K R N, en bijzonder de Burgemeester, en de
JJurgemeester
D Y 1{,
)(, worden daar in befchuldigd:
J~urgemeester E VER S DY
,.
" Dat zij, in plaats van op het aanfchrijven van Koning
W I i L EM." (zo o\UlOzel
o!UlOzel was men in dien tijd, dat men zelfs
in openbaare ge[chriften,
ge[chrifcen, dien Prins met den tiftel van zijne
Ko.
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Koninklijke l\1ajefleit benoemde, welke, in de Republiek,
aanmerk ing had
ooit doet men
nooit in aanmerking
bad moeteIl
moeren komen. 1\
Nooit
mtH iemand oneer aan, als men hem den
dcn djtel
tijtel geeft, van dat ampt,
waar voor of waarin hIj voorl.omt; zo dat die van Stadhond"r
Stadbond.:r
ware I wijl hij. ten opzigte van dien P')st,
P')st.
voldoende geweest ware,
in de Nederlanden, en als Konillg in Ei/ge/mld moest bc:ujreld
optefchortel), met
m~t
worden) " de verandering der Regeering optefc!Joneo,
Regenrîm aan zijne l\1"jel\'J"je" die gehoorzaamheid, welke alle RegenteIl
Sladhoudt:r van het gewest, fchulàig
" fieit, als Stadhoudt:r
fchuldig waren,"
(beh@eft men zig wel te verwonderen, den Stadhouder
(behQeft
St3'dbouJer de
paaien
paaIen van zijn gezag te zien te buiten gaan, als de Regenten
dwaas genoeg zijn te bekennen, dat zij hem gehoorzaamheid
gehooriaamheid
be?:rijpt de
fchuldig zijn? Thans is Ulen beter verlicht, en be~rijpt
zaak, zo als zij wezenlijk is, nameliji\.
namelijil: dat de Stad.
houder in der djd,
tijd, als eerfie
eerl1e Staatsdienaar. gehoorzaamheid
aan de Regentt:n, als integreerende Leden van den Staat, en
Souverainiteit van ieder Provincie, op zig zelve fchuldig is; dat
de Wetgeevende magt berust bij den Souverain, en de uitvoeS,adh()uder, die verp!igt
verptigt is, gel100rzaamheid
rende bij den S.adhl)uder,
gelworzaamheid aan
derzelver bevelen te bewijzen) " de Wet, op den 24 van
,. Zomermaand jongstleden, vernieuwd haJden, voorgeevendc
voorgeevende
" daartoe gedrongen te zijn geweest, door de beweeging der
" ont!1elde
onttlelde Gemeente; Dat zij echter de Saamenrotting der
" meenigce
meenigtc wel zouden hebben konnen beletten; doch dat zij
" zulks verzuimd hadden; Dllt
Dat de Burgemeester WE S TE R,.
" W Y Ir, integendeel, van 't Stadhuis getreeden. 't volk had
" opgehitst, onder anderen zeggende: Mannen! nu bebt gtj
",. nog een Mpgiflraat:
Magiftraat: morgen zult gij 'er geen heb"ben. Ik heb de Privilegien met hand en tand willen
""asthouden. Nu de brief
"Jasthouden.
brie! van den Koning gekomen is,
is.
" !ean
Iran ik niet langer.
lange,". Ieder van uti mag nu toezim. En, de
., Baljuw heeft onze PriYlleglen
Privilegien aon
aan den Koning of (Jan
aan
" Odijk weggegeeYen
weggegeeven of verkogt, dat 1vij en onze kinderen
bek/aagen zullen. Ik zal nu afgaan en niet meer
",t lang beklaagen
v(Jlk moeten ge" aankomen, en dan zult gij van zulk een volk
at de arme luiden.
" regeerd 'Worden.
worden. Ik beHaag de Stad en al
" De Comptoiren
Comp/oiren zullen moeten ftilftaan.
fliljlaan. Wij zullen
zulten niet
l1"i1t zullen 1ZU de arme
" mogen uitgeeven of ontvangen l1"at
lui·
",. tui·
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Wederom: ftfa:men, het is gedaan, wij zijl:

" et
el onder de jlavernij geb1
geb! agt, d,wtr
d(IIJr ik zo laf/g
laFg voor gevreesd
"heb.
gtj nu de IYet
fJ7et niet vermaakt. zijt gij uwe Pri" heb. Zo gij
l1U gun "/'et
" vilegien kwijt.
kw~;t. Daar is nu
H/'et meer. Staat mij dan
mijr,e Yrienden.
J7rimden. ik zal u ook niet vertaaten,
al zou
" bij, mij/.e
ver/aaten, a!
" men mij In flukken van een fe/zeuren. Dat hier op alleenlijk
wij willen
uli/kn de IFet
tret volmaakt
vtJlmaakt
" een verward
verwardgerorp
gehoord was, 'Wij
geropp geh(Jo~d

lVIajelleit
"hebbm. Dat WE ST EERrt IV YY K, wijders, toen zijn lVIajeileit
gerchikt had>
had, de aantlooteIijke
" Krijgsvolk naar de Stad ge[chikt
aanftootelijke Refolutie, om het zelve
" folmie,
zeI ve daar buiten te houden. hadt opge" 1leld,
field, en doen verfpreiden , zo wel als de twee brieven aan
" de Steden van Zeei,md,
Zee/tmd, waarhJ bet afzenden der gelloem" de manfchan word uitgàreeten voor een daad van Optnb,iaop~nh;ia
" re vijandelijkheid. waardoor het regt en de vrij:leid
vrijheid der Stad
" gefchonden en verkracht werd; alles onaangezien hij zelis
zelfs
>'
houdf'll voor den afzender der
" erkend had, zijne l\lajeHeit
l\1ajdteit te houd,,"
,. manfChnp, wiens gedrag hij zig dus niet ontzien had, op
" de oneerbiedig1le
onecrbiedigfie en haatelijkfie
fiellen;
haatelijk1le wijze, ten toon te 1l~lIen;
" hebbende hij zcive
zeÎve bekend, dat hij den bode MIS PEL·
PEL'
" BLO M belast hadt.
hadc, den eerlten
eerfien brief aan de Steden. aan
lIittedeelen; Dat hij ook
" alle Liefhebbers voor wat nienws.
nieuws, uittedeelen;
" op den dag, toen dj~ manfchap voor de St:1d gekomen was J
hadt doen brengen, den om·
" 't gefchlJt
gefcbm op den I{ attenberg barlt
" 1landeren
fianderen toeroepende.
toeroepende, wij zullen
wet
zutJen het KrijgsvoM
Krijgsvo/1 'er wel
da;lr gefprooken
fchieten
" buiten houden; Dat hij da<1r
gcfprooken had van [chieten
h uil' te willen roepen: onk zeggende,
" en van de boeren te hulp
" toen één der Overfien belastte vnur te geeven: Schiet vrij,
" hier flaa ik. De Koning heeft geene magt te bevee/en, het
" geen gij bevee/l; Dat men eindelijk ook eene overeen.
d"! ampten van Regeeringe
Rcgeeringe altoos
" komst gemaakt hadt, om d?
,t te houden onder luiden van WE S8 T f RW YY [{K sS aanhang:
,.
" hetwelk fireed met de Privilegien. .Alle
Alle we ke dingen wer" den aangemerk t, als llrt:kkellde
ilrckkellde tot oproer, en tot krenkinge
" van het regt der Overheid, in en aan de Perfoon en waar" digheid van zijne Majellcit
Majelteit als Erfiladhollder,
E.rntadhouder, (ln
en door de
bijzonderlijk gemagtigd, om onl1erzoek te doen op
" Staaten
SEaaten bijzond(!riijk
"de buitenfpoorigh..:den hier ter Stede: waarom men ver.. eru 1lood,
fiood, dat zij iu eCIl Lan
d, daar het regt gehandhaafd
gehan dhaafd word,
Land,
" niet
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" n:ct
n:c[ konden gekden
gelden worden" V A N DER
D ~ R 11 rI L L
I. ~ en VERVER'
KAT werden bij?~lIàerlijk
bij?::llIcierlijk befchuldigd; "oat
"dat zij dèn
Jcn trom
h~akn en roeren.
roeren, o.n de llurgerij
Burgerij in het ge.
ge" hadden doen h2akn
VII
I!. N DER H!
Hl L L E zig vcrver" weer te doen komen;" waarop v
fchoonde.
den last van J3ul'!!emeeSler
Burgemeester VI' EST E R W Y 1(,
fchoonde, met tjen
K,
die, echter, zulks omkende.
ontkende. VER KAT was, volgens den
inhoud van het vonnis, op het Stadhnis
!Stadhnis gewecH,
gewee5t, om de verllieuwing
llieuwin~ van de W.::t
Wd te helpen doordrijven. Uok
uok had hij,
nevens andewn,
andert:n 1 aldaar, ten dien tijde, wijn gedronken, en
vrij gelag gehad up het Stadhuis.
Op bevel van Koning WIL
w rL L E M DEN UI, moefien de vonvon.
nisfen naar Engeland gezondeR worden, en zo lang onuitgeonuitge'
Wt dat hij daar op ;wlke
Zllike order zou gefield
voerd blijven, tot
ZOl1dfol bevinden te behooren. Aan deeze orhebben, als hij zoud~
der werd door. Burgcmeesteren en Schept:n.:n,
Schepenèn, den IS N'Jvem.
N'jvem.
ber, voldaan. De Schutterijen en Gilden zonden, bij c\ie
elie ge.
l-cger.heid,
een en brief af, waarin zij den Stad:wu.
leger.heid, imgelijKs eenen
~eneraale Amnestie. Zelfs deedeu,
der fmeekten om eene generaale
deed en, de
gevonmsden daar bij overzenden, een verzoek om vergiU::nis;
gevolIlllsden
vergill'.!nis;
hunne vrouwen en kinderen voegden daar nevens hunne ootoot·
moedige fmekillgt:n.
fmekillgen. WE ST E RW Y K. inmiddds, yerdrietig
ycrdrietig
gevallgenis, hebbende hij reeds vijf weeken gezee.
over zijne gevalJgenis,
ten, in een gat, daar men gewoon was, de grootllc
groot1l:e fchurken
en fielten te plaaelen,
t:n nog, daarenboven, onder de bewaa·
plaatlen, en
ring van drie foldaatç;n,
foldaat(;n, zogt voorfpraak oij
bij de Staaten
Staa[en,, eli
ea
fommige bijzondere aanzienlijke Leden van de Regeeri:Jg. De
Leden der tegen woordige
t\![ Goes, als zo veevee,
waardige Regeering van lel'
Ie !laven
gevaugenen geene d\!
d~
naven van den Strtdhouder,
St"dhouder, gaven den gevallgenell
lIlinne verligting;
lninfie
verligtilîg; l>~roependtl
b~roepend@ zig op
0i> de order des Ko.ullgs
KO.llugS,~
en der gema,;tÎguen;
laatfien hen telkens
gema.;li!\uen; welke laatfl:en
telkells wederom aan
de Magitlraat
Magj(1:raat wee
weezen
zen , aan
lIall welke zijne Maielleit
Majel1eit de zaak verbleeven hadt. WE s TER W Y 1\ S boeken en papieren waren,
inmiddels, in bel1ag genoomen, gelijk ook dit}
diCl van zijnen
zijnelJ
broeder den Secretaris, en van den
d€D Burgemeester E VER S D Y Jr.
n:.
De WE S TER W Y
Y I{
({ EN, die redenen haJden te vreezen , dat
word011)
de vonnisfen wel verzagt, maar niet vernietigd zouden wordcn,
deeden hun best om dit voortekoomen. Ook beweerden z;j.
zij.
àa:
dat &ij.
Zij, ondervraagd zijnde, geautwoord
geantwoord hadden.
hadllen, iu
in Je v ~r\\~::; t

5SR
5SSl
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\\':i~ting, dat mtn hen I in een ~ewoonIijk rechtsgedmg, zou
ltvangen hebben; maar geenzins hadden konnen vermoeden.
o llv(l\1gen
men, op hunne amwoorden, zo een Ilreng
tlreng ,"onnis
l"onnis zou gedat ml!n,
bouwd hebben. Daarenboven hielden zij de meeste Rechters
partijen,I en voor vrienden van den llaljuw,
Baljuw, welke
voor hunne partijen
lij zeker als Rechters niet erkend zouden hebben. hadden zij
kannen denken,
konnen
denken I dat men hun
bun aan het leven zoude willen kookoo·
men.
m\!n. Dan dus verfchalkt en gevonnisd, fchoot 'er niets ove·
rig, dan vergiffenis te verzoeken.
Den zestienden van de Illaand
Regee·
maand December.
December I ontving de RegeeEngeland I waarbij de von·
ring een brief van den Koning uit Engeland,
nislèn. als overeenkomende Illet
l1isren.
met de regtin en wenen
wetten van Zeeland,
laiJd, door hem werden goedgekeurd. Doch de Stadhouder
VC!rklaarde daarbij. " dat de veroordeelden hem ootmoediglijk
verklaarde
vonnisfen gebeeden
had" om vergiffenis en vernietiging der vonnisren
gebceden had.
" den," daar bijvoegende ., dat hij aan de eene zijde wel ge.
" ntegen zou zijn
zijn,I om in dit verzoek te bewiUigen, doch,
" aan de andere,
hadt, dat de Staaten
andl!re I in aaOilli.rking
aanm .. rking genoomen hadl,
" in de maand September
Seplember op hem begeerd hadden,
hadden" dat hij zijn
zou. om zulke voorzienioge
" Stadhouderlijk gezag gebruiken zou,
" te doen I als hij tot den meesten dienst van den Lande en
" tot rust van de Stad Goes in 't bijzonder, zou
zon bevinden
befiuiten, om
" te behooren; waarom hij niet had konnen belluiten,
C€lI volfhekte
toeteftaan. Maar
" ('cm
volfirekte verniedging van de vonnisfen toetefrann.
" dewijl de Staaten hadden betuigd, hun aangenaam te zullen
ziJn, zo 'er in dezen eenige gematigdheid
gematit,;dheid had kunnen
ge" ziJn.
kuunen ge.
" bn\ikt worden, was hij te raade geworden, om de vonnis.
" fen
fen,I zo verre A
DOL
W EST
E RW
AD
0 L F WE
S TER
W Y K daarbij veroordeeld
" werd om onthalsd, MATTHEUS E\EltSDYK,
E'EIl.SDYK, JOHAN
Jon A N V A N 11IJ!,I! R H I L L E, om
OUI het
" W EST E R W Y K en JOH
gt:fi1gen.I en JAN VER KAT
hoofd gt'f11gen
K!i T om gege'
" z\\ aard over het hoofü
" geesîeld
geesièld te worden: ook zo verre, daarbij, hunne goederen
" verbeurd
v~rbeurd verklaard waren. te laaten onuitgevoerd. Doch men
).
" hatl,
had, tcr
tef bevordering van de rust der Stad,
Stad. order te tlellen,
Uellen,
l~,lt AD 0 L F en JOH A N WE
W EST
S TER
E R W Y K met de eerUe ge" ót
" Jegenhcid,
werden. naar 's
•s llertogenb()sch.
Hertogenbosch , om al.
alJegenheid, vervoerd werden,
duar op hunne (;igene
t:igene kosten, waartoe de Regeering een
" daar
" g(!deelte hunner goederen fchikken moest, op e'~ne verzeverze'

ker·
ker-
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kerde plaats b~waard te Wl)rden; hen voorts boven de kos'
kos·
ten der rechtspleeginge opleggende zodanig eene
eent: geldboete.
als de Regters , naar gelegenheid van de middelen der twee
broederen, zouden billijk vinden. De overige
overi~e inhoud der
broederen.
vonnisfen moest in zijn geheel blijven, en kon met den
eerUen
eerllen worden uitgevoerd."
De Wethouderfchap der Stad Goes, dezen brief ontvangen
bedel\[, en zag om naar
hebbende, hield den inboud daarvan bedeltt,
middelen, om, met de minlle
minne beweeging onder het volk, dien
ten uitvoer te brengen. Op den 30 December werden twee
Vaartuigen a(gehuurd, een op Bergen op Zoom,
Zoom. tn een ander op
's,s Hertogenbosch ; buiten de Stad, bij de Schans,
Schans ~ moestl/n
moesten zij
gaan leggen, en wagten tOt
tot nader order. MidleJ;~ljl
Midle~w)jl had men
verfpreid,
verfpreid. dat de Stadhoudfr eene algemeene vergiffenis zou
laaten afkondigen, in welke ook de gevangenen zouden beo
begreep en zijn. Doch het afhuuren van de twee Vaartuigen ver.
verwekte eenigen agterdogt hij
bij de Gemeente. Des nagts ten
tcn elf
\luren, werd het eerstrugtbaar,
lIuren,
eerst rugtbaar, dat de gevangenen zouden ge.
gehragt
Ilaar de Schans.
Schans, om aldaar de bevelen van
hrngt worden lJaar
WIL L E M DEN lIL
III te vertlaan.
verftaan. Straks frreefde
ftreefde eene groote
menigte naar de Gevangenis, om de Heereu
Heeren àet
Bet laatfre
laatt1:e vIlar_
vila!'..
wel toe te roepen. Niemand wist Wat men voor had, zelfs de
gevangenen niet. De Predikant LEI DEK KK ER
E R bragt het
(iroevig
liroevig nieuws daar van. eerst aan den Vader van E VER s.
D
Y K, die terllond
fraac was, om
DY
terfiond in onmagt viel, en buiten ftaat
zi;nen
ziinen Zoon te gaan zien; groot was ook de onmeltellis
ontIl:elteuis onder
d~ andere vrienden der gevangenen. De Regeeri!ig bediende
bt:diende
zi"
zigb van de militie,
militie. om de gedoemden uit den kerker te haa"
~aa'
.
len,
Y Ir
K,
ten. en naar buiten te leiden. De Burgemester E VER
VEn S D
DY
eerst op de markt geleid,
geleid. kon, door ont!leltenis,
ont!l:eltenis, geen woord
fpreeken
fpreeken.• maar wees met de hand naar den hemel, als te kennen willende geeven, dat zijne onrechtvaardige Rechters van
daar hun loon en firaffe te wachten hadden; wordende VOOrts,
met eenige der anderen, onder het zugten en weeklaagen der
verdruk
te logezeetenen , naar buiten gebragt. De
W EST
verdrukte
D .. WE
S T I!
~ RW Y KEN bleeven langer weg, doordien de Huisvrouw van den
Burgemeester, hem in de gevangenis zijnde
Durgemeester,
zijnàe komen zien, al.
daar in JWijm ~evallen, en, weder bekoomen
bekoamen zijnde, haaren
haarcn man
niet
nice
"
"
"
"J,
"
"

cl;
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niet van 't lijf
Lijf te Ccheurell
!èheurell was, hoe zeer ook do;!
de Overfh:B
en
nier
Overficn o;!n
fcholdcn, Ilomten
fiootten en dreigden. Toen zij, einein"
foldaatèn haar fcholden,
delijk, achter van het
Staclhllis, door een eng Ilraatje,
tl:raatje, op de
h~t Stadh}1is,
maria gekomen
algt'meen gekerm op on·
marltt
gek.omen waren. r;ing 'er een algemeen
der bet volk, 't welk, hoorende
boorende , hoe de Burgemeester zijne
vroUW, die hem achter naliep. en aan het lijf hing, vermaan
venna:ll1...
vrouw.
de tot onderwerping aan den Goddelijken wille, terwijl hij
fcbrdjen onthaar voor eeuwig vaarwel zeide, zig niet van fchrdjen
llOuclen kon. WE SS TER VI Y J[K,• zig toen naar de menigte
houden
wendende: Mijne lie"e
lie'JIe Burgerij (zeide hiJ) vaarwel in
irt.
tl'uwig heirJ ! Heb ik iemand
;emond vermgtlijkt,
verwgûijkt, ik ben
eeuwigheid!
hen een menseh;
mensek;
uwer' ve"geeve.
vet·geeve. Dh lijden
",rgeef het mij; gelijk ik elk uwe,'
lijde"
treft mij etI
eu u over eene
maar ntlarnaartrtft
cene reektvaardlle
rechtvaardile zaak; maQr
bij gecnen
geenen Rechter op aarde
geh90r ",h
heb /r.onnen
konnen krijdien ik hij
flarde geltQor
s's Rechtet:floe.J,
daar zij
Reehtet:flotJJ, dtlllr
gen, beroep ik mij op eH 1'ft1 IS T U s's
1,iet meer dtln
dan gij en ik gehoor zuJlen
zullen krijgen. Weinig meet'
meer
7,iet
kon hij zeggen. dewijl de Majoor.
licRaam
Majoor, die zijn Duit/ehe
DuWeke liekaam
lnet Hollandsen
ZeeulfIsch geld onderhield, hun tef
Pootte
111et
Hollandsck en ZeculJlSt:k
ter Poorte
tJitdreef. Zijne Huisvrouw,
Huisvrouw. niettegenfiaande
niettegeni}aande alle de fmaadtaai.
fmaadtaal.
llitdreef.
llaaven van den Stadhouder haar toebee.
die de huurlingen en fiaaven
hem, onder een onophoudelijk geroep, met
ten, verzeIde heUl,
hem te willen leven en fterven. Ook werd hij, en alle de
Burgerij, die hen.
hen ~
anderen, tot aan de Poort gevolgd door de Burgerij.
Yaart wél, mij1
mljl1l e liev~
van de Wallen, nog toeriep: raart
Ijev~ HeeHee·
1'~n;
zij,, met fiokllagen.
ilokllagen,
t'~n; zo lang duurde dit geroep, tot dat zij
ER W Y K.
K, pu+Ultell
pas'+ulten
naar beneden werden gedreeven. WE ST ER
UIen lUit
milt heil
heli heèn
heén
gekoomen, vraagde den Majoor, waar men
3lltwoordde: Men
wilde'( Waarop die,
wllde'/
die f onbefcheiden genoeg, antwoordde:
zal u ophangen, en tlJle
alle Ho/landiche
Hollllndfcke duivels. die zig tegen
zat
tien Koning durven verzetten, met u. Weinig onderfcheid.
Spanjaarden I In de
do
voorwaar, tusfchen dien tijd, en dien der Spanjaarden!
M
Schans werd den gevangenen de brief van Koning WIL L E lil
voorgeleezen ; waarop ze in de febepen
fchepen traden: de WE
sW E s.
KEN
op.
TER W Y K
lt N naar den Bosch en de andere naar Bergen op
den Zoom; wordende zij, op deeze wijze
wijze.I uit &ulltlnrJ,
liolland, Zeetien
lllnd en Westfriesland
IlInd
Westfrleilantl gebannen. Te fcheep zijnde, riep
WE
ST E
ER
Ev
VER
W
EST
:a W Y Kaan
K aan E
E It S D Y K nog vaarwel toe; daarbij
voegende,
dat hij hoopte,
Qat zij elkandl!r
elkander in de eeuwi~beid
eeuwigheid
voeaencle, Gat
hoopte ~ qat
&Qudell
zQudell

wet.
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zeuden wederzien: en
Cn ni~t twfjlfdde, of zij zouden daar meer
regt vinden,
vinden. dan hl!n
hun hier gegund was; "Heden,
" Heden, beaoot
belloot hij,
is 't Ollze,
/2uiln~ .beu;
onze, morgen hU;lnti
lClJl t." 't Vertrek der gevangenen
herfielde
H(![ Krijgsvolk bleef
herUelde allellgikens
allengikens de rust in de Stad. Het
'er.
'er, echter. nog eenigen tijd leggen. De !l:rellgheid,
firellgheid, welke de
Stadhouder nodig ~eoordee!d
~eoordeeld had, om de Regeering der Stad
Ilaar
dwingen, werd,
11
aar zijnen
zijncn zin
zill te dwingelI,
werd J bij de Ingezeetellell,
Ingezeetenell,
fchoon
fclJOon zij, met de gebannen Heeren, wel te vred(!n
vreden geweest
waren, eerlang vergeeten;
ve naderhand
vergeetell; nicttegenfhal1de
nicttegenfhande deze!
dezelve
nog in merkJijke
merklijke geldboeten
geld~oetell verwezen
venVèzeu werden: zelfs warCll
waren
eenige afgezette en afgegaanc Schcpells,
SChCpCllS, die hunne zjjde ge.
naar gelange van hUlJlIe
hUllue middelen,
mijdelen , in boeten
boetea
houden had,ien, n!lar
geflagen. NICOLAAll
NI COL lI. A ~ EVERSDYK
E VER S DY K zat ollltr':llt
'te
On1tr':llt een
een Jaar
Jaar'te
Bergen op den Zoom; waarna hij , etf~C voor vier
v1er maanden.
maanden ~
en naderhand zonder bepaaling
bepaalillg van tijd, van den Stadhouder
te mogen koomell.
verlof bekwam, om weder binnen Gdes te
koomen.
Doch de bdde WE ST E R W Y K 11. N werden nice
uice uit hunne bal
lingfchap ontilagen
vóór de maand ituguHLlB
omaagen,, vóór
itugUStliB des Jaars 1697.
Nagthans
ontllOnJ~Jl binnen het gebied
Nogthans moesten
m.oesten zij zig ontilOuJt!Jl
van de Generaliteit, en .begav.:n
.begnv.:n zig met der woon naar
Bergen op den Zoom. In het begin van het Jaar 1699
J699 kreegen zij vrijheid om, geduur~I1de den
dt!I1 Zomer, zig op het Eiland Zuidbeve{alld
Zuitlbeveland te mogen omhanden;
omhouden; wdk
w.:lk verlof, In het
volgende Jaar, vernieuwd werd. Niet vroeger dan in de
maand April van het Jaar J70l,
J702, na het overlijden van Ka.
Ko.
ning WIL
cene Aél:e, (die reeds in het
w J L L .EE 1.1,
M, ontvingen zij
zjj eene
Jaar 1699, in de maand November, getekend was) waarbij
bun
hlUl werd toegelaaten, in ter Goes weder Ie
te mogen komell
woonen,
woon
en , alwaar zij, zo wel als E VER S 0n Y K, eerlang wederom in de Regeering kwamen, en in hunne gefchondenc
gefchondene
eere her!1eld w~rden.
B. Hl L L E was, geduurende
werden. V A ti
~ DE
DER
zijne ballingfchap. overleeden.
Wij hl::bben dit geval te omfialldiger
omUandiger verhaald, om den
Leeler
zjj, voor cordaate en
Lee.ler te doen
doeu zien. welk het gevolg zij,
eerlijke Regenten,
Regenten,.. wanneer ooit eellen
een en Sradhouder zo veel
gezags word gegeeven,
gegeevcll, als WIL LE M DE LU
III zjg had aangematigd; als mede, wat Regenten
Regcnten en Ingezeetenen te zamen
te wagten hebben van de willekeur dc~ Stadhouders of
XlV.
.run.
M 111
û]ne
XlV • 1>.DUL.
1\1111
û!nl!
4
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zijne kwaade Raadslieden, als de Krijgsmagt van den Staat,
alleen op zijnen wenk en wil, en om zijne oogmerken te
bereiken, in de Steden kan gezonden woorden.
Zie RemonjlraTJtie
Remonj/rantie 'Van M. c. E VER S D Y R:;
x;
Rorgerlijke Onderrichting;
Borger/ijke
Onde1Tichting; Copie 'Van
'Vtin een
brief
hrief uit Zeeland; Bijlange
BijlfJoge agter
ag/er cos TET Z·
II US,
45~. Auth.
11.
us, Hifloriesch 'Verhaal, bi. 452.
Misf. Refol.
Re[ot. en Sent. Request der heledigde
heledigde
Regenten; Nodig het'icht,
hedeht. enz. Europ Merk.
van 1702,
1702. , rader!.
J7aderl. Hip.
Hijl. X VI. Deel. bI.
203-230.
2°3·23°·

N, voorheen een treffelijk Kaneel,
E VEIl
v E 11. ST EEIIN.
Kafieel. in het Land
en de Heerlijkheid van Arke!,
Arke!. aan het einde van de Lek,
gebouwd bij Heer 0 T T 0 V A NAR K[( EL,
EL. die leefde in het
Jaar 1360; even als HagejJein,
HagejJein. had hij het. met hooge muu·
muuom~
ren en torens,
torens. doen bevestigen,
bevestigeu, en met diepe graften omgraven. Niet meer bn
èan een kwartier uurs, lagen die beide
floten van elkander. Toen,
Toen. in het Jaar 14°5, de Heeren
v A NAR K E L de Stad Woudrichem, bij verasung,
verasûng, ingenomen, geplonderd en verbrand hadden.
hadden, hragt
bragt Hertog WILWIL.
L E)4
E M V A N B E IJ ERE N, Graaf van Holland,
Holland. eelle groote
magt bijeen,
bijeen. beftaande
befl:aande uit Henegouwers, Hollanders, Zeeu'
'Wen
wen en Friezen,
Friezen. daar die van AmjJetdam
AmjJeldam ook de hunne bij'
zonden. Hij brak daar mede op. bij Gaasperen , liggende
toen aan het Slot Hagejlein
Hllgej}ein,.JJ en belegerde die plaatten
plaatzen • met
mee
alle magt en firengheid. De llisfchop van Utredrt,
EUtrecht, FR E'
])
J) RIK V A N 11 L ANK E N HEI M, kwam illsi!elijks,
ills~elîjks. met zijn
Heir, voor E'VerjJein:
EverjJein: Gaasperen
Gaaspere1'l en Hageftein
HagejJein vielen, eindelijK, in
delijK:,
iJl handen van Hertog WIL L EM.
E M, die ze beiden,
door het vuur,
vuur. deed verwoesten. E VER
VEil S TEl N werd op
de hardnekkigfle
hardnekkigLle wijze l'erdeedigd.
verdeedigd. Na dat de mondkost, ja
zelfs
waSt moest
was. verteerd was,
2elfs het geen naauwlijks eetbaar was,
fterkte mede bukken
blikken voor de magt van gemelden
die f1:erkte
Bisfehop. De Hertog deed vervolgens bet
het SJot
Sjot tOt den grond
toe verwoesten;. de overgebJeevene brokken werden nader.
band, door de Lek, weggefpoeld. Zie verder HA
ft AG
GES
EST
TEl
EI N.

KH
i.VEE·
E'

eraaf 11l1n) enz.
EVERSTEIN; (FILIPS, ernafvan)
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T E IN;
lP s
S Graaf van)
yan) hij was een van
E v 1'F:: RS
R 5 TEl
N;
F IIL
LIP
Nederlandfche
hun, die, met den aanvang der N
ederlandfche beroerten, ten
dienl1:e
dien!1:e des Konings van Spanje. alles opofferden,
opofferden. om hunne
Graafli,k Juk
juk te doen bukken.
Landgenoten den hals onder het GraalH,k
bnkken.
In het Jaar 1556. voerde hij het bevel over eell der, drie ReRe.
gimenten voetvolk, die gefchikt waren, om de Landzaten,
met of tegen hunnen wil, in 's Konings bede te doen fiemmen.
aemmen.
Rchterl1allige foldij moest voldaan
Vermids daar uit hunne achterllallige
bevroeden. hoe gematigd zij hebben
worden, kan men ligt bevroeden,
huis gehouden. Hij
IIij bleef fieeds den Koning getrouw.
getronw, zelfs
B A. Want.
na de komst van AL
ALBA.
Want, in het Jaar lS~8.
15~8, vindt men~
dat hem het bevel over zes of zeven Vaandelen kncgten was
toebetrouwd, met welke, gevoegd bij eellige
toebetrouwd.
eenige benden Ruiters,
hij den Prins van Oranje noodzaakte, Roermonde
R()ermonde te verlaa-'
ten. en de wijk te neemen naar Daalhélm. bij welke ~tad, op
ten,
den 2sltea
2sfteQ van de maand April
April,, een hevig gevegt voorviel, teg,
teQ
Iladeele
grooten.
tJadeele van de Nederlandfche ballingen, die aldaar.
aldaar, grootendeels,, getlagen
deels
geIlagen werden. Na dien tijd vindt men zijnen naam,
SlIs
als verdrukker der vrijheid.
vrijheid, niet meer gemeld.
Zie de Sententien
Sententfen van AL BA, bI. 1104
204 en ~O5'.

E v !!JUIl 5 W A ART. In de oude blaffert
blaJrert der Bisfchoppen van
Utrecht waarin hunne goederen. zo Kerken als Kioosters,
IJlen, in Zeekmd,
Zeeland, gemeld ElJersweerE!)ersweerzijn :1angeweezen.
nangeweezen, vindt men,
de, zijnde geweest een [)orp en Ambachtsheer!ijkheid, op het
bet
Je,
Zuidbeveland, groot over de 1190 gemeten. Zedert,
Eiland ZuiJóeveland,
echter. is het geheel verdronken, en onder de golven
gal ven beechter,
graaven.

E VER T SEN; Cc 0 1l1t N 1t LIS) de eerlle valt deezen naam
naam,I
die ons voorkomt, uit dit Zeeuwfche Geflacht, welk :1:0
zo veele
uitmuntende Zeen
Zeelieden
eden heeft opgeleverd; were1 gebooren te
Plisfingel1. Co R NEL iS, van jongs af tot den dienst opgeleid,
Plisjingel1.
gedroeg zig zo manlijk, dat hij, 11a als Kapitein gediend te
H A 1\ PER T S Z.
:hebben,
:hebben. onder de Vlag van dea Admiraal M. HAll
T ft 0 MP, in het Jaar 1652, werd aangelleld
aangeCteld tot Schout bij
Nat:ht en Cotllffilludeur
Cotllmlludeur van een Smaldeel Oorlogrchepell,
Naeht
Oorlogrchepen, om
ten
:Mot ~
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ten geleide van de venvagt wordende Schepen, in het KanaaI, te kruizen. In het Jaar 16459,
bij Commandeur,
16''i9, was hij
onder de Vloot, die den Koning van Deenemarken ter hulpe
werd toegefchikt. Even
E ven als de andere hooge .Bevelhebbers,
.Bevelhebbers.
werd hij, bij die gelegenheid, vereerd met een zwaaren gouden Keten, en eenen daaraan hangenden gouden Penning, die
nog heden, bij de nakomelingen, bewaard word. up de
voorzijde fiaat
R I [{ DEN 111,
flaat het Borstbeeld van F RED RIK
lIl, Ko
ning van Deenemorken, en op bet
het ruggelluk
ruggeftuk een Deensen
Deensc!z
Oorlogfchip, hetwelk, op den fpiegel, tot opfchrift heeft
beeft het
woord: TA N D E M: " E IN 0 EL Y K."
Den 19 December van
v~n het Jaar 1664, werd hij verheeven
tot den rang van Vice·
Vice - Admiraal, en was tegenwoordig in den
ZeeOag,
Zeellag , die vermaard geworden is, door het in de luchtfprin.
lucht fprin.
gen van het Schip van den Admiraal WAS
A ft
W.A S SEN A
A. A R V
V.A
N
o D DAM.
DAM, voorgevallen den 13 Julij, in het Jaar 1665.
C 0 R NEl.
5 E VER T SEN
& E N voerde daarbij het bevel over
N ~ 1. I S
beflaande uit 13 Schepen,
Schepen I gewapend met
het zesde Esquader, beftaande
31420
$1420 man en 520 ftukken
flukken gefchllt.
gefchut. Benevens den dapperen
AdmiraaJ
P, verrigue
Admiraal T R. 0 lil
MP,
verrigtte bij,
hij, in deeze ontmoeting, alles
wat van een eerlijk en bekwaam Zeeoverfte
Zeeovl:!rfle kan begeerd wor·
worden. Eerlang,
Eerlaag, echter, moest de Staat den Held misfen : want.
in het Zeegevegt van den I11l Jlinij
J unij des Jaars 1666, na vaa
van
zIjnen
zijnen moed eu
en bekwaamheid doorGaande
doorflaande blijken gegeeven te
hebben,
hebber., trof bern
hem de laatlle
laatfl:e fchoot, die. van het Schip van den
Engelfehen
A N, werd gedaan. Zijn
Engelfthen Schout bij Nacht HAR lil
MAN,
Lijk werd, den 5 van de maand Jdlij daaraanvolgende, te Mid.
delóurg, met veel pracht en fiaatfie
fl:aatfie ter aarde, befield~
befleld, in de
o.ude ~f St. Pieterskel'k,
Pieterskerk • alwaar zijn Afbeeldzei , met de gewoone bijcieraa.1en, in marmer, ligt uitgehouwen, door den
beroemden fleeldhou\I!er
Beeldhouwer ROM B 0 U T V A N DEl!.
DE B. HUL 9
S T.
Wijders vindt men, ter zijner eere, gellagen.
gellagen, eenen Penning,
op wiens voorzijde een gekroonr borstfiuk,
bornfluk, waaronder, op
eell
naat:
een wimpel, fraat:

Co:a
"1#11 Zeekmd.
COl N
N.• .B
EV
'9 iRT
ER T S lUf,
BB, .ddmirtJlll
4"mir~ll/ "#ln
Zee/flntl.

Xn
Kil
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En om den rand, deeze twee volgende dichtregels:
Heer Everts met Triomf, op 't Bed van ter
eer gefneeft,
ftlyer door de lmut
Norm van
A/dut in 't ft/yer
Aldut
vlln Muller lelft.
le'ft.

Aa. 1666, den 14 Juuij.
Ao.

De rugzijde des Pennings verbeeld het Zeegevegt, waarin
hij fnenvelde,
fneuvelde, en heeft, om den rand, dit volgende.
Hier Prijkt
flrijkt het Britsch
Britsen ge,ve/d
ge,veld 'IIoor
1Ioor Nederland tie nag;
nIJg;
De Zee heeft nOQ;t
nOQil gewaagt van zulk
zu/k een :&Wtlilren
SWIJliren J1ag.
flag.

Onder zijn
zjjn Pourtmit,
ponmait, door A. DE JO DEin
D l!: in het koper ge.
bracht (en waar van een Copie, door IJ11 0 U BRA KEN, gevonden word, in het XIII Deel ~r Y(ltler/andfche
rader/andfehe Hiflorie,
Hiftorie,
bI. 206.) leest men:
Dit is tie
de Zeeuwfche WaterheItI,
Water hel" ,
Die d'lber, Theems en Tang
Tong voor zijn geftcht deed
deed17éven,
/JIven,
v/am en rook gefle/d,
gefteld,
Tot hij in vliJm
Wierd door een kogel neergeveld;
Wier"
Op tint
dat zijn naam zou eeuwig lev
leyénén.

Maar tot nog grooter eere voor 's mans nagedachtenisre,
dient de openlijke blijk van achting, door de Heeren Staaten van
Zee/and, voor de verdlenllen
verdJenflen van deezen hunnen
hWlnen Vlootvoogd
betoond, in eene Refolutie van dt:n 2l
betoond.
21 Junij, van het Jaar
1666, waarin gezegd wordt:
" Gedelibereert zijnde op de Remuneratie, die over de goede en
cn langduurende dienfien
Admi.
dienflen van den overleden Luiten. Admiraal C 0 11. NEL I S E VER T SEN, zaliger memorie foude wer'
raat
werden gedaan: hebben alle de Leden geoordeeld, dat de voorfz.
Remuneratie behoorden te befiaan in eere en profijt: En is
dien volgends goedgevonden en verflaan
verllaan te verklaaren, dat de
voorfz. dienften,
dienfien, de Heeren
Heere!1 Staaten van Zeelanti
Zeeland zonderling
Mm 3
aan-
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aangenaam en welgevallig zijn, en bij haur
hanr Ed. Mog. altoos In
fullen blijven: En tlat tot
goede en favorable gerlagtcnisfe
gedagtcnisfl! rullen
hOllorable begraafenisfe zal werden
werdell
blijckelijck teken van dien hOl1orable
vereert, geasfifieert door Gedeputeerde uit deeie Vergaderinge,
en dat zijn lichaam alhier binnen Middelburg, in een Tombe
daar toe expresfelijk te manken, fal werden ter neder gefield.
vercien,, mitsgaders 111et
en voortS
voorts zodanig opgebouwd en verden
met een
Graffchrifr
zijde. lIaar
Graffchrift ~ehonorCi!ert,
~ehonor~ert. als aan de eene zijde,
naar proportie
Funétie, die hij
heeft bekleed, fal
van de waardigheid,
waardigheid. van de Funél;ie,
bij beeft
werden gerequirecrt,
gerequireert, en aan de andere zijde.
zijde, de heugellisfe
van foo langduurige en bloedige, batalje, en daarap
daar(')p gevolgde
viétorie en overwinning komt te ll1eriteeren.
meriteeren. Werdellde
Werdende de
geauthorifeert, om tot de
Heeren van den Rade bij dere geauthorifeen,
COllvenable order te fiellen,
fielten. en voons
voort,
voorfz. begraafellisfe
begraafenisfe de convellable
depcndeen,• te laade voorfz. Tombe, en het gcltne
ge~ne daar van dependeert
ten vervaardigen en opmaaken.
" En belan,ende de verdere Remuneratie. is goetgevonden
d@ Admiraliteit te recommanen verfiaan, aan de Heeren van dÎl
deeren, dat den Capiteil1
Capitein C 0 R N.E
NEL
I S E VER T 5SEN)
oud!le
LIS
EN, oudUe
:loon,
vin den overledenen Luitenant Admiraal. met een
j?;oon, van
~chip van Oorloge mag werden voorfien , en zijn tweede Zoon
:): v :t: 1\ T E VER T SEN, jegellwuQrdig Schipper, gebracht op
een favorable nominatie.
nominatie, tot een Capiteins
Capiteius pla:lts.
plaats. En aan
eeu
C ARE
LEV
R T SEN, oud 20
zo
den derden Zoon lllet
met naame CA
R EL
E V E KT
JJaaren.
aaren. te geeven het vacante Vaandel van de Compagnie van
den Luitenant Colonel
NT HO
H 0 N Y SE Y S.
gen
Colouel A lH
J' En alzo de Weduwe van wijlen den Luitenant Admiraal
,.
co 11. NEL I S IE vV E .R T SEN, jegenswoordig zwanger is; is meme.
d(~ gerefolveerc
gerefolveert~f in gevatGod
(Ie
geval-God de Heere,
Heere. haar met een mannelijke vrugt komt te zegenen, dat de Hilere Staaten defer ProPeterfehap over dezelven zullen aanneemen, en
vintie het Peterfchap
voorts vereeren met een Lijfrente van vijfentwintig ponden
's Jaars, en
eu die fa
fo lange continueeren • tot dat dezelve zal
wefen gehragt
weren
gebragt tot eenig avancement. Wedende de Heeren
nEE L,G
L, G Y
YSE!.
S E 1. 1 N G, en de Raadspenfionaris
l~aadspenfionaris vun het
:ft 0 REE
deefen gecommitteert, om in naam van de VerVer·
Lundt,
Ltmdt, bij deeCen
&aderlnge
Cao van
gtlderlnge de voorgemelte begtaafenisfe.
begfaafenisfe» en in Cat

de
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de Geboorte van cenen Zoon, bij het folemnifeeren van den
H. D?op te asftfieeren.

G.

Leven van de Ruiter, bI. 401,
483, 500.
500• Leven der Nederlandfche ZeeHift. XIII
helden, bi. sgS.
5gS. enz. rader!.
raderl. Bijl.
Deel, bI. !lc6. VAN LOON, Neder/.Petto
ning-lIift()rie,
ning-lIiJl()rie, II Deel, bI. 55°, alwaar
BRA N D T.

men den bovengemelden
bovengemeldell Penning
Pennillg vindt afgebeeld. Leven van c. TRa
TROMP,
1.1 P, bI. 311.
321.
LAR U E, Heldhaftig Zeeland.
Zee/mul, bI.
bi. IS 0, enz.
EVERTSEN, Cr AN) Ritltler van St.lJ1icniel,
St.lJ1ichie/, gebooren
rJisfingen, een ouder broeder van den zo evengemelden Lui·
te t"lisfingen,
Luiten::m
EN, die korten tijd
tencnt Admiraal co R NEL I S E VER TTSSEN,
vóór hem g'!fntluveld was. Reeds in het Jaar 1636, gehood
hij, als Commandeur. eenige Oorlogfchepen, tcn
ten geleide
van de Koopvaardijvloot naar Frankriik. Ecnige Koopvaardij1IIarJZi!,
fchepen hadden zig, vooraf, zo uit Texel als uit de 1IlarJu,
zUIlder
z:.Jllder geleide, in Zee begceven.
begeeven. De Duinkerkers hier van
de lugt gekreegen hebbende, deed en den Admiraal COL ART,
met drie Schepen, bemand met 800 koppen, in Zee fleeken
fieeken ,
die, op den 10 Februarij , dezelve aanklampte.
aanklampte_ JAN E VER T5 EN, dit verneemende • zette het, met zijne vier Schepen, derwaart, en trof d.;n Duinkerkfchen Admiraal zodanig.
waart.
zodanig, dat deszelfs fpiegel in flukken gefchooten werd, en het geheele Agterfchip overhoop la,;; COL ART
A R '1' was dus genoodzaakt.
genoodzaakt, het
Anker in den grond te werpen.
werpen, en zogt vervolgens met f,hietfchieten ander geweer zig te redden. J~ VER T SEN wilde naast hem
an:{eren;
an:,eren; doch het Kabeltouw,
Kabeltouw. door een kogel getroffen zijnzjjnde, dreef hij, door de kracht des winds, ter zijde af. lntusT V A N '1' RAP PEN, anders gezegd
fchen befchoot JOos '1'
g.;zegd
II ANK E R T , van vooren het Schip van COL ART zo hevig.
COL ART, door woede en
dat" het reeds begun te zin ken. COL
2'OU in zijn eigen kruit den brand genoken
fpijt gedreeven, 2'OU
hebben; maar het fiolld
llond:tl
al twee voeten onder water. Di. had ten
gevolge, dat zj jn Schip, met nog een ander, ten gronde gin:!,
en twee honderd der Vlooteliogen hUll ~raf in Zee vonclen
VOl1clen ;
1\1 m 4il(;;l·
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}wnderd
kjrhen Admiraal,
Ac!m i raaI ,
honderd en vijftig werden, met d~!1
d~ll Duinker
Duinkerkj,hen
gevangen genomen. 1\len
Men bracht hem gevangenen in den
Harig, en zijnen tweeden TIevelhebber
Haag,
Bevelhebber in Zeeland. Op de
Scbepen,
E a T SEN, waren bijna
bijua honderd,
honderd.
Schepen, onder berel
bevel van E v
VER
zo dooden als gekwetHen.
In het Jaar 1637, werd de Heer JAN E VER
V .E R T SEN
S R N Vice.
ViceAdmiraal van Zee!,md;
hij,
Zee!,J1)d; in deeze hoedanigheid woonde hij.
onder den L. Admiraal 1\1. H. T RROM
0 III P, dlOll
dl:n 221I Oéèober
Oaober 1639,
in Duins,
~egen den Spaall[e'ten
Duills, den vermaarden Zedlng
Zed1ng bij,
bi i, ~e6en
SpaaIJ[c,'tm
T 0]1(
I 0 J)','
~ eEN
"C E Nno.
van
Admiraal, Don A]I(
A NT
0 N Ion'
,1 :.!.
DO. De Koning vun
Spanje, Ïn
in dit Jaar b~zig
bezi:.; met he:
he~ uitrusten van eene magtige
Vloot, die henvaards
herwaards zou gezonden
gezollden worden, wagtte alleen op
ROM P, die op de kusteu
kusten
Krijgsbehoeften uit Duinkerken. T ROM
kruiste, hoewel hij nict
niet meer dan elf Schepen onder zig hadt,
had"
taste, echter, de vijandelijke
\'ijandclijke Schepen
Schepell aan, fneed t\Vee
twee van de·
dezelven
zeI
ven af,
af~ en joagde
j~agde de overige naar binnen. T R
ft 0
01\1
MP,
P, in·
inverf1:erking bekoomen
bekoomell hebbende,
hebbellde, bleef den gantli::hen
gantlchen
middels, verflerking
Zomer kruisfen , omtrent de !loofden,
Iloofden, op de SpaanJèhe
Spaanjèhe ScheSche"
pen, die, na eenigen wever uit Plafmderrm
Flarmdcrrm ontvangen te
hebben, uit de Cortmha
Corunha in Zee liepen. De Stadhouder van
Holland, Prins FR E D R I IC nE
11 END
N D RIK,
R I Ir, ontving, uit Brusfe! ,
bericht van het oogmerk der Vloote, en onder anderen, dat de
bad, geen:::
geel1cn.. flag t\!
te waagen, maar in Duim binnen
Admiraal last
Jast had,
te loopen, alwaar d~ tromvlooze
trouwlooze Engelfcht!ll
Engelfchm hem ontvangen
omvangen
zouden. Op deeze echte berigten werd terflond
terf1:ond geraadpleegd,
over het verfier!ren
verfier1,en van de Staatfche
Sttlatfche Zeemagt. T ROM
ROM Pp ..
,. zijne Vloot verdeeld hebbende, had flegts twaalf Schepen bij
zig, toen
tocn hij de Spaa71fche
Spatll1fche Vloot, zevenenzestig zeilen
ficrk,
Be1'ezier, in het gezigt
Herk, op den 16 September, bij Be~'ezier,
lneeg. Nogthans deed zijne kloekmoedige dapperheid hem
kreeg.
-tOt dat hij meermeer·
befluiten, zo lang Schutgevaarte te houden, :cot
der vedlerking
ver1l:erking zou bekoomen hebben. Ook bracht hij den
vijand zo veel nadeel toe,
roe, dat n' 0 Q
Q u END 0 last
Jast moest geeloopen, gelijk gefchledde.
gcfchIedde. T ROM
R 0 1\1 P
ven om naar Duim te 100P211,
ondertus[chen met zeventien Schepen ver!l:erkt
ol1dertusfchen
verflerkt zijnde, zette
met oogmeI
oogmeII"k, om hem binnen Duins
Duim beflooten
den vijand na, IJlCt
indien hij uÎt:nvam,
uit:m'am, ibg
fbg te leveren. De En.
Ente houden, of, indicn
;;clftht
l' EN NI N G T Q N !.:wr,l:1
kWt.l:l 'I
T R 0 1II
l\I P, terwijl hij
gelfthe Admiraal PEN

daar
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daar lag, uit 's Konings naam aanzeggen, dat hij zig van
vijandelijkheden, op de kusten van Groot.
Cr~ot - Brittanje, zou
hebben te onthouden.
kreegen de Staaten dit bericht; en deeze, in aan·
Wel dra kreegell
merking genoomlm
genoomen hebbende, .,
" hoc
hoe veel 'er hun aan geleegen
ge[eegen
" ware, dat den Spanjaa,.d
Spanjaard het geduurig overvoeren van
" Krijgsvolk naar Duinkerken belet werd, te meer, onl
om dat
'-'
'U het hun nu gemakkelijker gemaakt werd, door de Engel.
" [chen,
[ehen, die hun verblijf in de Havens
tfavens en op de Rede van
Britt,mje begon
den toe te !taan,
" Groot·
Croot-Britt.mje
begonden
fiaan, en hun zelfs Schebeflooteu, hunnen Luitenant Admiraal te'
te'
" pen verhuurden," bellooteu,
Spaal1fc!IB Vloot aantetasten, indien zulks met
gelasten, de Spaal1[c!to
en voorfpoedigen uitllag
uitflag zou kunnen gdellie.
hoop op een
eenen
gcièlJieden, zonder
z(.llder eenig opzigt te neemen op de plaats, waar de·
zelve zig bevolldt.
bevondt, of op de perfoonen, die hem daarin zou'
zouden trachten hinderlijk te zijn; geevende tevens alomme last,
tot het uitrusten van Oorlogfchepen. Meer dan gemeenen
gemeen en
A/llfterdam.
ijver betoonde hier omtrent de Admiraliteit van AifJfterda7ll.
De Oost en Westindifcbe
Westindifche lVIaatfchnppijen
Maatfchappijcn bragten mede het
haare toe; zo dat in de maand Oétoher,
OEtober, der Staaten
Stuaten Vloot
zeventig Schepen flerk
!lerk was. Op den !ollHI dier maand,
reeds zcventig
befloot
belloot T ROM P, niettegenilaande
niettegenllaande alle de tegenfireevingen
tegenflreevingen
vijand/aantetastell;
Vice·
der Engel/ehen,
Engel/den, den vijand
. . aantetasten; wordende de ViceWITTE
CORNELISZ.
Admiraal, WIT
TEe
0 R NEL IS Z. DDEF. WITTE
WIT TE gelast, om op
Enge/feIlen te pasfen. Doch de Spafmji:he
Spat.J1JjiJte Admiraal. ho~
de Engd[cllen
zeer ook in 't naauw gebracht, zogt een algemeencn
algelDeenen
Zeeflag te vermijden; laatende de meefte
mee!l:e Schepen hunne AllAnkers kappen, en digt naar de Kust 100pCll,
loopen, daar veele aan
fpaanders flieten.
llieten.
SE X,
Nogthans kwam onze Vice. Admiraal, JAN E VER T SEX,
in een hevig gevecht, met den Portugeefclzen
Portugee[chen Admiraal,
hilill in brand gefchooten werd, en vervol.
wiens Schip door hem
Qver:ge der vijandelijke Vloot bergde zig,
gens zonk. Het Qvcrige
onder begunfliging
begunlliging van een dikken lUist,
mist, uit Duitls,
Duins, en liep
van daar naar Dcuvns,
DrJ/lvres, van waar zij, eeriJng, bij nagt. te
u END
0 behouden te Duinkerken
rug keerde, en met D'O
n'o QQ. URN
DO
),innen liep. Verfcheiden
VerCcheiden vijandeliike Schepen waren,
waren. inmiJ.
binnen
deis,1 in handen der onzeD
deIs
onzen gevallen, en op dezdve
dez~Ive een g;roo~roo·
Mm
le
lVI
111 5
~e
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tc buit gevonden, waarv:m het zuiver overfchot beliep, hon.
derd vierendertig duizend vier honderd negenenzestig guldens
tien fiuivers en twaalf penn
ingen.
penningen.
De Vice· Admiraal JAN E VER T SEN, bracht in Zeeland
binnen, zes Galioenen
Galioenen,J één zeer groot Schip, één kleinder ,
en één Fregat.
In het begin van het Jaar 164Z,
J64Z, hernam onze Zeeheld.
Zeeheld,
van de DuitJieerkers,
Duinkerkers , drie Hollandfche Koopvaardijfchepen.
Koopvaardijfcbepen.
Tien Jaaren daarna, om van mindere wgten en behaalde voordeelen, in dien tosfchentijd, niet te gewaagen,
gewaagelI , was kij.
Itij, met
den Admiraal T ROM P, tegenwoordig in den Scheepsilrijd te·
gen den Engeljchell
Engel) ehen Admiraal nBLAAKE,
L A A K E. bij Douvres. Na het
afloopen van den ongelukkigen Zeetogt van den Vice - Admi"
AdmiraaI
WIT TE, indatzelfdeJaar,
in dat zelfde Jaar, werd Tl!.OMP,
T:R. 0 MP, als de beraal DE WITTE,
kwaamfie, om eene Oorlogsvloot te gebieden, wed erom aangefield. In het begir. van de maand November, werd bij de
Staaum
Staatfm goedgevonden, de Vloot, welke in 't GoereeJehe
GoereeJche
gat en elders verzamelde,
verzamelde. onder zijn bevel Zee te deen
kiezen. Nevens of onder hem
hem,J werden eenige Opperho
Opperhoofden
ofden
aangefield , als de Vice - Admiraalen JAN E VER T SEN
SI:: N en w I TI"
T E e 0 R NEL lSD E WIT TE; de Commandeur DER U l'
TER.
TER, en de Scbout bij Nacht PI E TER F LOR I sz E. De
Vloot beilond
SttlQtfehe Oorlogfchepen
befiond uit bijna 70 Staatfche
Oorlogfchepen,J en drie
van de Û0stindifche
ven de Branders en
OQstindifchc lVIaalfchappij,
lVlaacfchappij, behal
behalvcn
kleine Vaartuigen. T ROM P was gelast, 300 Koopvaardijfchepen te geleiden tot aan Caap Lezard en Engeland,.
Engeland••
eind. Maar den 10
JO December t kreegen zij. in de Hoofden,
tusfchen
Fot'jian, de Engelféhe
Engdféhe Vloot, onder den
tll.fchen DlJuvres en Foiftan,
Admiraal B L A A K E, in het gezigr;
gezigt; zonder lang te draaien,
draaIen, beg0D11ell zij in den namiddag Schutgevaane.
gonnen
Schurgevaarte. Onder het fchie·
fchieten van wederzijde, liepen de beide Vlooten west
waart • tot
rot
westwaart.
over de Singels.
Singels, welke de Engelfchm
Engel/chm niet konden te boven
komen: waarop het de Nededanders tegen hen aanwendende ,
in den
deu namiddag, om drie uuren
uuren,J met hun in een hevig gevegt
geraakten. Van den uitflag daarvan, gaf de Luitenant Admiraal
'T ROM l' aan de Heeren
S~aaten kennis, in de volgenàe Mis·
lIeeren Staaten
1Ïve.
ûve.
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" no 0 Ei ;,\10 GEN D E HE ERE N!
" Sedert mijnen laatll:..:n
laatl1:.:n van den 9 deezer, hebben wij alle
mooglilke
mooglijke vlijt aangewend, om naar Duim te geraaken, en
'5 morgens ten 4
4- uuren tus[chen
tusCchen Ca/ais en DQuvres de
den 9 's
vloed afgefiopt, de W. Z. W. en ook W. N. West. Daar
uuren
zijnde, zagen wij de Vloot in Duim liggen. Ten 2z nuren
O:ilwater, gingen wij onder zeil, gelijk ook de Engelfche
frilwater,
deeden. 52
S2 zo groote als kleine Schepen !terk,
iterk, waar onder
.p. a 14
42
44 van haare middelbaare Schepen waren, die haar best
naar de We~t te zeilen.
deeden, om naar Dover, en voorts Ilaar
echoot d(l wind N. W. ten weslen,
westen, en begon
Ten 3 nuren,
\luren, [choot
hart te 'waaijen,
waaijell, zo dat wij des avonds omtrent ten S
5 nuren
bart
tCIl Anker kwamen; gelijk de EngeIfchen mede deeden,
ten
deed en , dic;u
h~[ hoo&e
hoo6e land bewesten DOJ'er,
Dover, wel twee mijlen recht
onder h~t
ons, het woeij des nachts een !torm.
fiorm. Des
in de wind van
vall O/lS,
morgens den 10 was de W. N. N. West, wij vermisten
Il1
eenige van onze Schepen, en ook eenige Branders: Ten I!1
zeiL, gelijk de Ennuren gingen wij met opgaande getij onder zeil,
lelJche
EetJ,he Vloot mede deed, Wij wenden alle devoir aan om bij
begon den eenige van onze best
haar te geraakcn.
geraaken. Ten I uur begonden
bezeilde Schepen rchietgevaarte te houden. Omtrent 3 uuren
bij de Singels; voorneemende de Enge/f,he
Engelf,he Vloot
kwamen wij hij
frunen. Dan Bij L A A K E, zo verre voorafkoomende,
voorafkoomende , dat wij
te frutten.
bern meenden te bezeilen, wendden wij
Wij na hem toe. Hij znlks
hem
zienden, deed zijn best om voor de wind, voor ons over te
komen; gelijk hij deed. Wij gaven elkander in 't pasreeren
pas[eeren de
fiukken Kanon en
laag: en het Schip de Roozelrrans,
Roozekrans, met 44 !tukken
N ,
omtrent 200 man, daar
dnar Capitein op was C HAR LES
L .E S BAT T Y N,
koomende pas achter hem, leidden wij hem zo naa aan boord,
bet galioeu
galioell voor onze !teven
fieven afbraken.
dat onze boegfpriet
boegrprict en het
Daadelijk leide de Ilmfre
nmfie Engelsdman,
't
Schip
de BonayonEngelschman,
Bonavonfiukken, daar Capitein op was, eenen
tura, met 30 !tukken,
aun boord, zo dat wij tus.
ASCHON ons aan de andere zijde aan
tchenbeiden lagen, vechtende aldus een uur; wanneer het Schip
fchenbeiden
de Rooze/rrans,
Roozekrans, hebbende (zo gezegd word) 60 dooden,
daar onder beide Capiteinen, en veele gekwetfien, het opgaf.
Ollzen Vice --Admiraal
Admiraal J Á N E V E a T SE,
SE. lei het Schip de Ba,.·
"yen·
4ven·

SS'lJ
SS'
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(ne71tura, mede aan boord aan de andere zijde.
zijde, zo dat wij
B011.itvenmet ons vieren malkander aan boord lagen, doch de B011.{fventura het mede opgeevende,
opgeevellde, namen wij posfesGe
posresûe van het Schip
Roozekrllns, daaruit neemende over de 100 man; en ellterde Roozeltrans,
den van de onze 60
60 man. De Vice Admiraal JAN E VER TT"
S.E N, nam mede bezitting van het Schip de BOQllventura.
Bogaventura. In
dit gevecht .waren eenige van onze Schepen, die 'er bij had.
den kannen
komen, bezig geweest. met te vechten tegen de
konnen komen.
n L A A K .E.
E, die zijn retraite nam,
overige Schepen van B
nam. na Dou"res of Duins.
",es
Duim. Met den donker fchaveelden wij van elkander,
en kwamen ten Anker, lastende onzen Stuurman, die in de
prijs was,
\"a5, mede ten
[en Anker te komen. Wij hoorden nog om.
prijS
O!lzen tegen de EngeIfchen.
trent 9 tIuren.
uuren, het gerchiet
gefchiet van de O!1zen
treilt
Regt tegen den donker aan brandden het Schip van Capitein
'Juinbol, die zelve mède met een gedeelte van zijn volk is
'Juinbo/,
verdronken, doch de meeste zijn gered." enz. enz.
Deeze MisGye,
Misfiye, waarin verder verilag gegeven word, tot op
den 13, wanneer de Vloot te Boulogne voor Anker kwam,
was ged:.gtektnd
gedagtekl:nd op het Schip .Brederod8,
Brederod6. den Jl4 December,
aldàar. Uit den inhoud daarvan ziet men.
men, dat het
ol' de Rede aldnar.
mannelijk gedragvall den Vice-Admiraal JAN E VER T SEN, met
zig aan de zijde van T ROM P te voegen, het behoud van dien
beroemden Zeeheld en de oorzaak van de behaalde overwin.
ning W3S,
WilS,
Geene mindere dapperheid en beleid tonnde de
SEN,
Heer E VEIl
VElt T S
I<: N, in het volgende Jaar, wanneer hij den
P, in zijn ge~egt
ge ...egt tegen B L A .A K E. uit het
Admiraal T ROM p.
midden van wel twintig Engelfche Schepen ontzette. De bijomltandizonderheden daar van zijn dubbel waardig, eenigzins omftandi.
fiuk, zullen
ger verhaald te worden. Als van een Authentiek ftuk,
wij van den brief van den Luitenant Admira21
Admira:!l T R 0:\1 P aan de
wederOlIl gebruik lhakell.
lliakell.
Staaten , wederom

" HOOG MOGENDE HERREN!
" De rescontres, en
gen lang hebben gehad,
gens ten 9 uuren, en
zonnen ondergang, met

ons wedervaren. 't geene wij drie dada.
JaatUcn Februarij 's
'8 morbegon den den laatUen
Maart,',
eindigden den 2 Maart,
's avonds na
het aankomen van den nacht, omrren
omtren

de

.
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de lengte van Poortland
pqortland,, tot voor Swartene,s,
Swartene,s) of Boulogne
tegen 69 a 70 meest zeer groene
grocne Parlementsrchepen
Parlemenrsrchepen en Fre·
Fregatten, wij 70 Schepen van Oorlog. en omtrent 150 Koop'
Mag. niet
nit!t pertinent advivaardijvaarders. Ik kan nwe Hoog Mog.
{eeren,
doOl' reden.
reden, dat de meetfte
feeren , door
meetile Capiteinen" den I Maart J~
's morgens.
morgens; maar tijd heb)en
hebJen ge:had,
geDad, om
0111 ginds en weder eens
aan boord te koomen, welke mij toen rapporceerden,
rapporteerden, da t bij
den Commandeur DER U I TER, en zijne bijhebbende
bij hebbende , die
den vijand in de flraat
eel1ige Schepen van den
ilraat attacqueerden, eenige
vijand waren genoomeu,
genoomen, ook verfcheiden
verCcheiden van de onzen
ollzen en
van de haaren
h~aren waren gezonken. Doch omtrent ons ge';echt.
ge';echt,
die met den Schout bil
I SZ,
bii Nacht prE
PI E TER F LOR IS
z, den
vijand in het hoofd attacqueerden. daar den Admiraal B LLA.
....
K
R' E met de kloek1l:e
kloekfl:e Schepen was, en den Vice - Admiraal
JAN E VER T SEN, in het midden, is noch van de eelle
eene noch
van
vall de andere zijde, niemand gGllomen,
gGnomen, noch gezonkeo,
gezonken,
maar zeèr
zeer hevig gevochten; zijnde de eerile
eer1l:e dag. Nademid.
dag moesten wij den vijand aQ{eeren
be.
a~eeren (vermids 1
7 a 8 hart he.
z~ilde Fregatten naar de Koopvaarders liepen.
liepen, en na alle apo
parentie
paren tie , de galltfche
gautfche Koopv3l}rdijvloot
Koopva~rdijvloot zouden h~bben gerui.
neerd, verbrand, en in den grond geboort) om dezelve te befchermen. Na het gevecht heb ik doen aan boord laaten haa.
len, den Vi ce - Admiraal JAN E VER T SEN.
SEN, en den Com.
Coma
mandeur DER U I TE
T·E R,
R. de Schout bij Nacht een groot fiuk
van ons zijnde, om zig te redden
redden,I zijnde die nevens meet
meet'
anderen zeer reddeloos gefchoten. Wij hielden onderlinge
ondeïlinge
Communicatie, wat ons voorts
VOOrts te doen fiond; den vijànd 'weder te attacqueeren,
laaten
attacqueeren. en de Koopvaarders
Koopvl!.arders te !aa
ten drijven
(want wij hadden geen magt
m.lgt genoeg om de K00pvaaxders
Koapvaarders van
fuffifant Convoij te voorzien; en wi~ten
wi~teu ook niet wat achter_
hoeden de vijand nog in de hoofden mogt hebben) of te
fluÎlen,
fluiten, en de Koojlvaarders
Koojlvaarderi te befchermen, Zo veel doenlijk
was, en die digt voor ons te laaten zeilen, en den vijand
met klein zeil in te wagten. Daar werd gondgevollden,
gondgevonden, dat
wij geen vergeeffche fchooten zouden doen, want de ammo.
Ditie
nitie reeds fchaars begon te worden. Wij zagen een groot
eind beoosten ons, alleen met zijn Fok en gruot Marszeil
Yugeljlruis ~ daar ik de Commandeur DD.a:ll:
drijven, 't Schip de Yogetjlruis,
Wl Jo'
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WIL D E met 'zijn drie na toe fiuurde, om hem te helpen,
en , heel reddeloos zijnde te fleepen,
!leepen , zo het maaglijk
mooglijk was.
f7oge//lrtlls,
" Den I des morgens, zagen wij het Schip de f70gelflr/lls,
onder de Vloot van de Engelfohen;
Engelfthen ; en de Commandeur D!
D 11:
WIL
boord. en relateert. dat hij gisteren
W 1 L DE komt aan mijn boord,
avond een touw daar aan had gehad; maar dat het hem niet
Dlooglijk was geweest het Schip te fleepen:
fieepen: en derhaJven
derhalven had
mooglijk
moeten laare drijven. Omtrent 10 uuren, heeft de vijand ons
aantetasten. vijf of zes,
zes. van haar best bezeilheftig begonnen aantetasten,
Fregatten, aan ieder zijde van onze Vloot houdende.
de Freganen,
houdende, om,
'waar het maaglijk
mooglijk., eemgc Schepen aftefilijden;
aftefilijdell; en vochten tot
!onnen ondergang. Toen {laken de Engelfehen onder de wind.
War~n deezen dag, van onzen Vloot afgefneeden,
afgefneeden. de CapiteiCapitei.
War(i!n
SAGE,
DRUIN
VAN
ZEEtST,
nen JAN iLE
ESA
GE, van Zeeland; n
RUI N V
A N ZEE
t ST,
van .dmfterdam,
Amjierdam, en eenige weinige Koopvaarders. 's Avonds
kwamen verfcheiden Koopvaarders bij ons, klaagende dat zij
weinig of geen kruit ItOch fcherp meer hadden; en in ons
Schip veel agtponds kogels zijnde. gaf ik order orh
0111 die over
te leveren, aan die geenen, die 'er Kanon toe hadden.
's morgens was de wind W. N. West, om.
" Den I2 Maart, 'smorgens
trent 9 uuren begon de vijand ons weder te attacquerell,
attacquercn. mee
~en groote hevigheid, en niet boven de twee uuren gefireeden
helft van onze Schepen, ten ein'
ein"
hebbende, was bij gisfing de helfc
fcherp,.waarna
fchot:>ten deeden,
deedent
.waarna wij eenige fchoclten
de van kruit en fCherp,
dat zij bij ons zoude koomen, zo als zij deeden. Hier op
ordineerde ik, dat ze pas voor ons, en in de masfe van de
vaa befchreumtheid
befchreumthcid ter
vroot zoude blijven, en geen teeken vaR
mer de geen
geenen,
waereld toonen; dat wij met
en , die nog kruid en
fcherp overig hadden.
fcberp
hadden, hen benevens de Koopvaarders zoude
difendeeren. en hebben dus hij
bij gisfing, met 2S
25 a 30 Schedafendeeren.
pen, die noch kruid en fcherp hadden, van de middag toe
tot
's avonds na zon, de gantfche Vloot gedefendeerd. Omtrent
2 uuren op zon,
zon. was BB LL A
A Ak
k.E,
geconjungeert
E, ge
con jun geert met een groot
fchoots van ons, en deed
buiten fchoors
gedeelte van zijn gros, pas buitcn
teken om aantevallen. Wij dat ziende lieten onze marszeiIs
voorfien omtrent I uur tete.
loopen en wachten hem in. De voorllen
Vice· Admiraal J.\N
t'VERTBEN, en onze
gen ons, den Vice-Admiraal
JA,N EVERTBEN,
bijhebbende Schepell gerangeen hebjellde, zijn de Encelfolten
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afgeweeken. n
Il L A A K E pas buiten fclwots
fdwots zijnde is niet afgeafge~
koomen. De Vice'
Vice ~ Admiraal JAN E V
V l!:
JO: R T SEN en andere
kwamen mij fpreeken,
fprecken, en verklaarden dat zij noch kruit noch
fcherp
feherp hadden. Donker zijnde,
zijnd~, zetten onze vuuren op, en
gingen met kleinzeil onze Cours, N. N. Oost, om de Vloot
bij elkander te houden, de wind N. West; toen lag s WAR\V A RTEN ES N. Oost van ons, omtrent vier
vicr mijlen. n L A A K E
zette mede zijn vuuren op: en na mid,lernacht
mid.lernacht verlooren wij
's
'8 vijands vuuren. Den 3 dito, 's morgens dag wordende.
wordende,
zagen Calis 'ten Z. W. twee mijlen van ons. en niet eenen
eellen
Engelschl'lJan.
EngelschilJan. Vertrouwen, dat zij gewend zijn, el}
Cl} hun
cours genomen hebben naar Wicht,
Wicht. om zig aldaar te reparepa·
reeren."
Deeze brief was gedllgtekent.
gedllgtekent, den 4 l\Iaart,
Maart, op het Schip
Brederode , zeilende in de Hoofden. De inhoud tOOnt
toont ten
:llIerduideJijklle
llllerduidelijklle de onwaarheid van 't gerucht. 't welk uit West.
1llunjler
1llunJIer naar Holland
Holt/md overwaaide, dat T R 0 1\1
JU P,
p. J. E VER T"
T·
SEN en DE RUITER geCneuveld,
gefneuveld, en honderd KoopvaardIjen vijftig Oorlogfchepen genomen of vernield waren.
Ten blijke van hun geIÎoegen
gelîoegen over zijn gedrag, en ter belooninge van betoonde dapperheid, ontving de Vice. Ad.
miraal JAN I!E V I!.It R T SEN,
SR N> van H. H. M. tot eene vereerin.
ge, eene fomma van vijftien honderd guldens; onk
otlk werd llan
aan
hem, die tot hier toe zondoc
zOlldoc vaste wedde gediend had, eell
illkoomen van twee honderd guldens s maal1ds
inkoomen
maands toegelegd. Ook
beiloot de Vergadering der Staaten
beGoot
Staat~n van HolkJnd
HollrJnd en We$t·Pries·
Ireit-PrilJs"md,
land, om hem en DER U I TER, ter erkentenisfe VAn hunnen
betoonden moed, te vereeren met een gouden Keten en lVle·
lVIedaiIje, houdende het wapen van HIJ/land, ter waarde van
dailje,
vaIl u
IZ
of 1500 guldens. Nog in dat zelfde Jaar gaf llij
nij verCcheide.
ver[cheide.
ne proeven van zijne dapperheid.
dapperheid, tegen de Engeljèlten:
ElIgeljèhen: als,
op den IuI van de maand Junij, in àen
den ZeeGag
Zeeilag voor Nie!llP'
Nimwpoort, en daags daaraan omtrent D:liri/ur/ren;
Duinkerken; a-Is
a-Js ook bij
Katwijk en tet'
ter Heide; in welken laat
laatllen
Hen nag de Luitenant
Admiraal M.
M_ H. Ta 0 MP fneuvelde, en het
hct Schip van den Vi·
ce •-Admiraal
Admiraal JAN E VER
VEIl. T S .li:
li: N, wien, na d-:ll
d.;11 dood van
B. (!
~ li.[
Zo
T R.
J4 P, het Opperbevel over de Vloot was aal1bcvülen,
a:lllbCVülc!l, zo

1".:,1,
I.:,l·
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Icddèloos
gefchootell) dat hij genoodlaakt
genood~aakt was, zjg uaar
liaaf
reddeloos werd gefchootell,
de Moas
Maas te laaten ileepell.
ilet'pen.
en van zijne Zeetogten vr.n
Zonder melding te maak
maaken
V::'11 mlllder
aanbelang, frappen wij over tot het Jaar 1659, wanneer hij,
inet den Luitenant Admiraal v A N WAS SEN A AR, naar Deene·
Deme·
marken vertrok: doch, van wegens eenig misnoegen over den
11Iarken
rang, verzogt en bekwam hij verlof om van daar naar huis te
mogen keeren.
Den 11 December, in het Jaar 1664, werd onze JAN
E VER
V E. R T SEN aangellelJ
Zee/mui,,
aangefielJ tot Luitenant Admiraal van Zeettlnri
en bevond zig, in het volgende Jaar, bij dien bloedigen Zee.
nag tegen de EngeIfchen , in welken de Admiraal V"A
V"'A N WAS'
sEN A AR, door eigen kruit, met zijn Schip omkwam, en de
SEN
geheele flagqen
nag· ten lIa::eele
Ila::eele der Staaten uitviel. Zeer veel had tot
toc
dit onheil toegebracht, de muiterij van het volk op eenige
Schepen, en de lafhartigheid
lafhartigheiJ en ontrouw van zommige Kapi·
Kapi.
tcinen,
maate hunner fchuld,
fchuld. firaffe
frrane
teinen, die ook daarna, naar de lllaate
ontvingen. De Luitenant Amiraal JAN E VER T S .e N, alles
gedaan hebbende, wat van een eerlijk man kon de verwagt wor.
worden, was met eenige andere
IlDdere Schepen de MailS
Maas iogeloopen.
ing.eloopen.
Toen hij)
hij, in den Briel, aan land
hmd 'i!:aprc,
'il:apte, werd hij door het
graauw, dat doorgaans naar de uitkomst der zaaken. en
eu niet
naar waarheid oordeelt, befchuldigd van kleinhartigheid.
kleinhartigheid, voortS
voorts
aangetast en in 't water gefmeeten; daar hij zen
zeu hebben moemoe·
IOldaaten, en in 't
ten verdrinken. ware hij niet door eenige loldaaten,
bij zonder, door <:eneh
L LE
E. ge·
tenen FrfJn!chen
Fronfchen KapÎ\
KapÎI dn. LAS.A
LAS ALL
genaanhl,
naamet, gereu geworden. Doch de onfchul
on[chul ,ige Luitel1am
Luitenam Admiraal wist zig, eerlang, eerst in den HtJflge,
HtJrlge, en daarna in
den Krijgsraa.:\
Krijgsraa;l op Texel,
Texel) zo:ianig
zodanig te verantwoorden,
vcralltwoorden, dat 11
H H.
M. zig verpligt vonden, zijne kloekmoeûigheid
kloekmoeJigheid en gehouden
ge:lrag te prijzen.
gedrag
Verder deet
dee.j, de Luitenallt
Luitenant Admiraal, den 6 Julij van dat
zelf.1e Ja'ir,
Ja.1l', [er
ter Vergaderinge der S'aaten van Zeeland. een
zelfde
omllandig
den jOllgll:en
jongfren Zeeflag ; als mede van het
ornil:andig verhaal van aen
Jeea, hem door het graauw van den Briel
Brie! aangedaan; gelijk
leea,
ook van het voorgevallene in 's Hage
Hoge en in den Krijksraa::Krijksraa;:· op
Texel; waarop,
waarop J daags daaraan,
oaaraan, bij Hunne Ed. l\log.
Mag. beflooten
beOaoten
werd,
werd.
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wel'd~ daar over te fchrijven aan
lIan H.
11. H. lVf.
M. en daarenboven
werd\
den
re bedanken; voor zijne goede diendcm LuitenantLuitenant" Admiraal te
dien·
plichtsberrachtinge, in den bewusten ZeeUag.
Zeeflag. Hoog
fien en plichtsbetrachtinge,
gemelde Heeren Sraaten van Zer:land,
ZerdlJnd, lieten, in hunnen
hUllnen brief,
van den 7 Julij 1665\
16651 aan de Algemeene Staaten ,• ter verdedi·
eerl1eu Zee'
Zee - Officier,
Officier> zig aldus hooren:
ginge van hunnen eerfien
" Wij vinden ons ge obligeert om niet alleen te gedenken
aan
dienl1en in v~ele en divertèhe
aau fijne lange en getrouwe diellfien
diverlèhe
Exploiden,
Exploiél:en, zo te water als te land aan den Staat beweefen ,
lU3ar
maar ons ook fondereling te vergenoegen over fijn gQet beleijt
jn de jon~f1:e
jon~fle Batailje
EngeIfchen bewe.
en courage jo
B:uailje tegen de Engelfçltel~
fen, volgends de generaale getuigenisfe
getuigenisfl! van alle hoofd- en mindere Officie(en,
Otlicieten, en Capiteinen, die dezelve adie
aél:ie hebben bijgebijge"
wound. En wij ook bij nader Examinatie hebben bevoBd~n:
bevond.:!n:
woond.
fnlx dat hij een geheel andere bejegening hadde gemeriteerr,
als hem op een {èer
filer violente maniere, door de ·populace
"populace Ïll
hl
Briel is over den hals gekomen, en voorts doorgaansch
den Bde!
doorgaanscn
op den wegh gedrdgt
gedrcigt is geworden en al het geene daar wijders op is gevolge. Invoegen. tiat
ciat wij ons daarover niet anan»
toonen;}e meer, om
ders als ten hoogl1en
hoogfien gevoelig moeten toonen;)e
dat zelfs onze reputatie en bekende Integriteit niet is ongekwetst
gela:lten.
U we Ho(!)g
HO(i)g Mog:, fo om de fa~.
gelaaten. Wij vertrOuwen
vertrouwen dat Uwe
l,en zelfs.
zelfs, als om de dangereufe
dllngercllfe confcquentien
confequentien daar aan depen
depen.o
Resrentiment eR fullen touncil,
deerende •, daar over geen minder Resrentimellt
toonea,
en dtenvolgende
dien volgende beforgen dat des wegen een Exemplaire Juaitle
Jullitle
magh werden geadminHlreert, de abufive proceduure geimpro..
A.dmiraal JAN :gE VER
beert en den gemelden Heer Luitenant·
Luitenant - Admiraal
V .E R T.
!lSEN
EN odanige reparatie van eere gegeeven, als naa proporlÏe
proportie
gerequireert."
van zijne ondergaane
ondergaalte mishandelinge werden gerequireert,"
Sedert dien tijd
tij d bleef de Heer JAN E VElt T SB N aan land.
land,
niet uit hoofde
hoofd6 van eenen
misflag , of ten nadeelc
eellen 1:Jegaanen
àegaanen misfiag,
van zijne eere. !Daar
maar om dat dè
de Heeren Staaten van Zeeland
zulks goedvonden, tot in het volgende Jaar. Zijn broeder,
broeder.
Vice'- Admiraal co
C0 RN
NEL
l! VEIl
VER T SEN, waarvan wij hier
de Vièe"'
l! L S 11
Luitenant- Admiraal
boven melding gemaakt hebben, werd tot Luitenaut"
verheeven. Doch ueze, in den Zeeflag
ZeeUag van den IJ
r r Julij van
dat Jaar. gefneuveld
getiJeuveld zijnde I bood de Heer JAN
rA N E VER T SEN
SB N
zIjnen dienst
dIenst het Va:Jerla!1d
Va:Jerland wederom aan;
aan> met bijge\'oegden
bijgeroegden
nE. E.L.
N
wenscl!
X
1V bEEL.
NlIIJ
XIV
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wensch, dat gelijk zijn Vader, één zijner Zoon
wenseh,
Zoonell,
en , en vier zij·
ner Broederen (*) allen het geluk gehad hadden, in verfchd,lrtverfch~i,lft·
ne
onderneemingcn. tegen 's Lands vijanden, op het bed van
ue onderneemÎngen.
eere te fierven • hij ook aldus zijn leven, als de befiemàe
be!l:emiile tijd
daar zou zijn, voor het gemeenebcH
.moge opofferen. Dit
Die recht
gemeenebeH .mogt
Vaderlandscll aanbod, bij de Heeren Staaten van Zeelalld
Vaderlandsen
Zee/mul over·
overgeflagen op 's mans be··
zijade, en bijzonderlijk agt gel1agen
wogen zijnde,
kwadmheid, lange ervarenheid en grondige kennis in Zda·,en,
kwaamheid,
Zda~en,
den Oorlog te water betreffende, beweczen
be wee zen in verfcheiden
verfeheiden Zee'
flagen, eg
eg zelfs in het jongst ongdukkig gevecht des voorle~
denen Jaars, volgens lm
h<!t eenpaarig getuigenis van alle
all~ de
Hoofd ufficieren der Vloot\!,
Vloott!, die daar bij tegenwoordig
te;,;enwoordig gege·
weest zijn; hebben
hebb~n H. Ed. !\log.
Mag. geoordeeld, dat de S.aat,
van zodanigen Hoofd·
Hoofd - Officier, zoude ontvangen goede dienfien, en bijzonder in deezen
pee zen tegen
tegenwoordigen
woordigen tijd: waarom zij
goedvonden, dat hij zijn Ampt van Luitenant-Admiraal hunner
Provintie, in den aan!l:aanden
aanftaanden togt van 's Lands Vloate,
Vloote, en
voortaan, zou bekleeden. Van dit belluit wend
werà aan de Algemeene Staaten , bi
biji een omftaudig.:n
gegeeven.
om ftaudigçn brief,. kennis gegeevcn.
De Luitenant - Admiraal JAN E VER T SEN,
SEN. in gevolge van
dit bet1uit,
beO uit , na dat de Vloot in Zeeland gereed gemaakt, en,
behalven het Zeevolk, met eellige
eenige duizenden Landfuldaatcll
ver!l:erkt
3 ~ 4 en 5 Julij 11 onder den Admiraal DE
D.E
verfierkt zijnde, den 3,
:R U I TER, ten getale van omtrent zestig Schepen eu
en Freganen
van Oorlog, uit de Wielingen in Zee was gefioken; bevond hij
zig, twee dagen daarna. in de Vloot op Scholieveld
SchoTievdd,, fierk vijfenzesti~ Schepen en Fregatten, en zeven Branders; waarbij, weinige
zestig
verfierking kwam, wijl zig de
dagen daarna, nog eene merklijke verfierkilJg
Luitenant-Admiraal T ROM P, en eenige andere Bevelhebbers)
Bevelhebbers, zo
Maas als uit Texel, zig met dezelve verecnigden.
uit de lJ-fatJs
vereenigden. Het
oogmerk van dit vroeg in Zee loopen, was, den Engel[clten
Enget[clten
in de voorbaat, en in (laat
fiaat te zijn,
ZijD, de Rivier van Londen op

te

(,,) GlltJrne
Gllarne zouden wij alle deeze opgenoemd, en in hel
(*)
het
hijzonder vermeltl
fi(m muige
miige l1eri,ht,,,
bericht,,,
lJijzonder
vermeld hebben: dan gebrek liliri
flelt
huiten flaal.
fielt ons daar toe buiten
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lIilI"Wich binnen te
te loopen, om hun,
te z<'Îlcn,
z'-'Ïlcn, en ook binnen flarwich
hUil ,
dl! eene of andere plaats,
pl::.urs, te
ov~rvailen. Doch hier
op dè
tI! ovcrval/en.
bier van
kwam niets: want,
want. behalven dat men geene lu'oefen
hotren had, der
ElI,.;elji:he
die
ElI
Eligelji:hen, van dit
b elji:he kusten kundig, hielden zig de E;;geIJèhen,
hoede, en alle de
voorneemen onderrigt, zorgvuldig op hunne boede,
aankomfh:n naauw bl!zet'Ql
Lalldmagt, onverri baankomficn
bezet'!ll Dus ),eerde
J,eerde de L:mdmagt,
ter zaake, naar de "l,I,JS
et.:ni 6e manfchap,
man1èhap,
[ec
.11fJfJS te rug, uitg.:nomen
uitg.:nomcn eeni
verdeeld werd.
die over de minst bemande Schepen vcrdcdd
ot , in ddc Esquaders verdeeld, het
Nederlandlche VlIJ
bet
De Nederlandlchl!
Vj,lot,
eerlte onder den Admir:t.ll
EI{, het tweede oneerfle
Admir@l DER U I1'1'
TER,
der de Luitenant· Admiraalen JAN
VER
S:&
II K
dec
JAN '!I~ V
E .ft T S
& N en T JE
JE R
II I D DES DE V RI E S, en'
Luitenam- Ad11
en - het derde onder de LuitenautT R 0 1\1 P en VAN
v A N MEPPEL,
MEP PEL, hidd,
imuslèhen, de
miraalen TROMP
hield, incus1èhen,
Rivier van Londen ingdloitw;n,
ingdlo91en, tot op den eerfien
eerfièn Augustub;
op welkèn dag de EngeJfçlze
Engel[.he Zeernagt
Zeemagt,, hebbende de ~ederlall'
~ èderJallne~entig
ders voor dezelve plaats gemaakt, ten gelale van ne&,entig
Schepen. met de Eb, de Rivier
Rl vier kwam afJrijven.
af"Jrij ven. DER U r'r ER wendde allen
TER
allcn vlijt aan. om van den E1Jge/[chen
E'lgel/chen Wal té,
ré,
geraaken,
tinde om den vijand geen voordeel op deszelfs
geraak en, ten einde
grolJt geluk, voorwaar, was deeze in"
in,
kusten te geeven. Een groot
val voor de Nederlnnd[che
Neder/ondlche Vloot: Wáut
waut daags daaraan begon
g~weldig opte1leekell;
eell
de wind g~wel~lig
optcfteekcn; en vel hief zig den 33,J tot een
fehrikkeliJk onweder;
c:ehter. niet
ol1w~dcr; 't welk.,
welk J c:checr.
nice lang duurde. Den
fchrikkelijk
volgenden
den 4dcn,
4den, waren bt!ÎlIlt
de..
volgendcn dag, zijnde ècn
bda" Vlooten,
Vlooten J de.
anl,er gckoomen,
gekoomen, in elkanders gezigt. De Enget.
nachts. ten anker
Engel.
onder bevel van Jen Generaal M 0 N K, wall
wa. nelk
nel k
[.he
Iche Vloot, onJer
negentig Oorlogfchepen, en negentien
negellth!ll of twintig
omtrent llegemig
:Branders,
Branders, illsgelij"s
insgc\ij .. s in drie Ebquaders ve,dl!dd.
ve.dceld. Omtrent den
àen
Zèdl~g, voorwaar,
middag begon het gevecht; een heilIoole
heilloole Z..:.:ll.lg,
als die. onder andtlre. teo
ten gevolge had, dat de
grootfle
dt: twee grootae
E R I het zij bij geval, of
Zeehelden, T ROM PP en DER UUIT
1 l' ER,
door eene onbeKende
ol1vell\)~niiJke
onb~Kellde befiiering, on
vello~niiJke vijanden werden. Ligt zou men,
NEL I S T R.ROM
men J onzes oordeel~,
oordeel~. C 0 R NEL
0 114 P
'Van
konn~n zuiveren, ware het, .'met
met deu
nn allen blaam hebben konnen
Admiraal
~dmiraal DER
DE It IJ
\.J Ir TER,
T R R, en den Luitenant Admiraal ]JAN
AN
E VER T S Jt N, llaar
naar wensch
nadeele
:&
wCllsch afgeloopen;
afgeLoopen; doch, ten nadcele
Nederlllnders, viel het anders uit, en wel zodanig,
van de Nederlanders,
z.ij 1ig
gcnooJza~kt vonden.
dat zij
zig geoooJzaa.kt
vonden, met verlies van twee Schè.
Schl!.
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pen. de Zee te ruimen. Om van dezen {lag
nag een naanwkeurig
naauwkeurig
koonen vormen.
vormen, zullen wij den brief van den
denkbeeld te kunnen
Admiraal DER U I TER aan de Algemeene Staaten , hier
plaatzen.
HEEREN!
" HOOG MOGENDE HEEREN'
..
jongO:e fchrijven, van den 4de dee.
" Ingevolge van mijn jongf.1:e
zer, voordemiddag , geraakten wij nog dien eigen nademiddag ten elf'uuren (de wind NoordeliJk) met den vijand in 't
gevecht, hetwelk werd aangevangen, bij de Agterhoede, van
den Luitenant Admiraal, JAN.
JAN, E VER T SEN.
SEN, tegen die van
valt
's vijands witte 17ag
rlag onder
T.B 0 M
AI A S ALL EN, en vervolonjer T.80
vervol·
gens het hoofd gedeelte Jegen
~egen het Hoofd- Esquader van den
vijand met de roode Vlag,
nag, onder de Generaal M 0 N K.
K, Maar
tot mijner en veeIer
tOt
veeier verwonderiug, bleef den Luitenant AdAd·
miraal TROMP,
T ROM p. en deszelfs geheele Esq
nader, met,opgegei.
met .opgegei.
Esqnader,
de zeilen, zo verre achter mij leggen, als de Avantgarde
Avanrgarde te
voorlijk avanceerde; zo dat de vijand daar tus[chen inbrak j
en ik hem Admiraal TR OMP op zijn rang, in geen aétie heb.
be gezien, als alleen tegen den avond, een weinig met eenieeni.
ge vijandelijke Schepen van het Esquader van de blaauwe
Vlag, onder JE
REM I A 5 SMITH.
sM I T H. Intu~[chen werd bij mijn
JEREMIAS
l:squader
t.squader en Schfp zeer obflinaat
obl1inaat gevochten, hebbende te ge.
SotJvrain en Nazehij en nog verver.
lijk op zijde den Generaal
Genet'aal Souvrain
fchetdene.
fcheldene. andere vijandelijke" capitaale Schepen meer; dech
ontvingen haar in dier voegen, dat zij ons, onze posten
lietel'J
lieten houden, en l1a
na een glivecht
gavecht van drie uuren, voor een
tijd verlieten, gaande :M
M 0 NI{.
N l( t van zijn eerUe Schip,
Schip. op een
over, waarmede ,vij
wij dan mede tijd kreegen, een wei.
tweede over.
nig adem te fcheppen. Bezig zijnde ons wat te redden,
redden. za.
gen wij de voor[z. onze Avant-garde
Avanrgarde hoe langer hoe ligter ,
voor de wind afhouden, met bramzeilen daarbij en de blindens
blinden,
Toor
voor de boeg,
boeg ~ en niettegenfiaande
niettegenftaande wij verfcheiden fchooten
fchoo::en na
haar lieten doen, konden zij tot geen fiand
ftand gebracht worden,
het welke ook bij de Engelfche Generaal gemerkt zijnde,
kwamen zij weder fierk
mi}l1e onderheb.
fterk op mij en eenige van mijlle
bende Scheren ann.
alm, welke een hevige O:orm
f.1:orm met mij doorO:on.
dooraon.
den,
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den, op hoope dat wij intusfchen
intusCchen van agteren, door de Admiraalen TROMP
VAN
T ROM P en v
A N MEPPEL,
MEP P.R L, of van vooren, doer
het wenden van deq Admiraal E VER T SEN, met hunne Esquaders zouden worden gefecondeerJ; maar alles te,
te. vergeefsch,
want onderwijl alle mijne zeilen, fiaand en loopend want en
rondhout, zodanig werd omramponeert,
Schip,niet
omramponeen, dat ik mijn Schip.
niet
na9r behooren kon regeeren
naar
regeercn of daar uit langer genoegzame tegenweer doen, do')r
dO')f de menigte van doden eo
en gekweti1:en;
gekwetften; het
welke dan de redenen zijn geweest,
geweest. die mij hebben genoodzaakt
het meeste gros en de loopende Schepen te volgen, met klein
zeil, enz."
'5 Lands Vloot, en voor
Dit gevegt, dus ongelukkig voor 's
den Staat
den,
Staat,J was het tevens zo voor onzen Luitenant Admiraal:
want een
e~n kogel, zijn eene been wegneemende , maakte, kort
daarna, een einde van zijn leeven. De Heeren Staaten van
Zeeland, dit verlies verfiaan hebbende, lieten niet alleen daar
Zeeland.
paar
over hun leedweezen blijken, maar namen, daarenboven, ten
blijke van hunne achting voor den gefneuvelden
gefheuvelden Held, den 19
beauit.
Augustus, het volgende befluit.
respeét aan
" Den Raat - Penfionaris, heeft met behoorlijk respea
" de Vergadering gerepreCemeert,
gerepre[emeert. hoe, dat in de jongfie ZeeZee"
" f1ag,
l1ag, den Heer JOH A N E VER T SEN, gewefen Luitenant
deCe Provilltie in een heftig confliét
confiiét met den
" Admiraal van defe
" vijand fodanig werende getroffen. dat hij kortS,
kans, daar naar is
" komen te overlijden, het gemeene Lant
Lam en particulierlijk de" fe Provincie,
Provintie, daar door een feer capabel, couragieus en be·
be" roemt Hoofd·Officier
Hoofd.Officier hadden vt:rlooren,
vt:flooren, en dat ongetwijJrelt
ongetwijffelt
" de respeétive Leden genegen fouden zijn favorabelijk te ge!"
gei"
" denken aan fijn goede en getrouwe dienfien, geduurende
zesenvelmig Jaaren, aan den Staat bewefen in
"u den tijd van zesenveinig
" diverfche fameu[che
fameuCche Aétien
Aaien en Rescontres, foo te water als
" te landen, voorgevalltm
voorgevaIl~n,, ook daar van de publieke Memo.
" rie te laaten aan de Posteriteit tot l1avolginge. Waarop wewe.
",. fende gedelibereert ; hebben alle de Leden het verlies van
" den Luitenant Admiraal feer geregretteerc.
geregretteert, fonderling
fouderling in een
" tijd, dàar
dltar hij het gemeene Lant COt
tot groote nuttigheid
nUttigheid en
,. dienst zoude hebben geweest, en voorts
VOOrtS verklaart, een [on.
fonte
neemen
,
in
de
fuccesfive
en
lang\\<ijlige
" derling geuoegen
genoegen
lang\\'ijlige
N 1)
11 3
" dien-
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dienllell,
h~t Vaderlant beweefen, fpecialijk oock
dienHell, bij hem aan het
over fijn bewefen courage en goede conduite, in het laatlle
laatO:e
conflitl: met den
deu vijand gehouden: En is voorts godgevon.
godgevonden en verftaan
bonorable begraa.
verllaan , dat fijn licha;;.m
lic11a:;m met een honorable
fcni~fe
feni~fe naar de waardigheid van zijn Charge fal werden
vereert,
vereert I en voorts alhier te Middelburg, in de Tombe nevens zijnen
zijIteIl broeder den Luitenant AdmÎraal
Admiraal co R NEL 1 S
Ol I'
E VER T SEN,
SEN t goeder Memorie, ter neder gezet,
..
gezet I om aldaar
.,
a1fo haar geheugenls" te zaamE'n
zaamen in marmer uitgehouwen, en alfa
geheugenIs'
" fe en <:laden
vaden aan de nakomelingen tot opwéklYing en imitatie
.1
>' overigh gel~ten. Werdende de
de'HeeTen
'Heeren Raden geauthorif..:ert,
geauthOTif~ert,
tot het
bet een en ander de nodige order te O:ellen,
" om tot
llellen, en
,.
~, voorts de Ht'eren
Heeren BOREEL,
BORREL, GYSEf,INOH,
GYSET,INGII, en de·Raatde ,Raat,I" penflonaris van het Lam,
Lant, gecommineerr om de aanfiaande
aanfiaallde
" betraafenis in naam van deze Vergal~ering
Vergal~eril1g bij te woonen.
Om de verdienfie.ll
verdienfie.n des Vaders aan de kinderen te erkennen,
'lll'erd tevens, bij Hun Ed. Mag.
'Werd
Mog. vastl!eO:f'ld,
vast~elleld, zijnen Zoon co RB,:N
ELII S E VER
V ]I; R T SI!
S fl N, dus lang Schout bij Nacht, tot ViceNEL
Admiraal van Zee/tfmd
Zeeltrmd te bevorderen, en, daarenboven, de
wedde, daartoe {taande,
Haande I alleen ter gunst van zijn perfaon, met
zekere fomme te verhoogen.
Het lijk van tien overledenen.
overledenen werd begraven in de St. Pi~
Pie.
Middelburg; zijn afbeeldzeI
ters Kerk" te Middellurg;
afbeeld zeI ligt op een PraalTOmbe.
broeder. beide door ROM BOUT
tombe, naast dat van zijnen broeder,
V A N DER
nE R HUL ST
S T nitgehouwen.
uitgehouwen. 's
'8 M liJS
IllS afbeeldzeI
afheeldzel gaat.
op verfcheidene wijze, in prent uit; als van B LOT ELI N G,
van p. P E Jon
J 0 DE;
E; nog twee andere en laatneli]k
laatIlelijk van HOU.
1l RAK eN.
II
EN. Onder eene der afbeeldingen, zonder naam van
vaR
dl!n Plaatfnijder, leesf men dit
dçn
djt volgende:
"
"
"
"
"
"
"

Dus
RitUercn g~waode.
J)us pronkt der ZeeUWfn
Zeeuwrn pronk in Ridiercn
gtwoode.
De Duijns, de Theems, Cao/art,
Coo/art ~ en t moedige Granolt
Gronot/e
rerjidderen
J!ûg zijns lIeg~ns
Jeg'ens diepe [nee.
I'erfidderen op den J!'1g
;n den RfMdt,
'U'ondtr op lIe
de Zee.
Etn Cafo
Caro in
RtMdt. ten 'Wondtr

Bekhre,
Belènrel
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Befchrei dien IJ/ato'godt ó roep Ntédal1t; die fijn leyen
lIfct vier fijn broeders, voor de Vrijheid
1I1ct
Fdjheid heeft gegeeven.
Zie de Schrijvers, aallgeweczen op het voorige
Artikel.

EVERTSEN,
(CORNI:LIS)
ZOOI1 vall
van den
VER T SEN, (c
0 R NEL IS) Zoon
den- Luitenant.
E
V E. R T SEN, '.,-,erd,
ulij
Admiraal JAN:
JA 1'\ E VER
werd, den i7 van de mdand JuliJ
het Jaar 1665, van Kapitein verht'ven
rot Schout
SchoUt bij Nacht,
in bet
verlwven tot
rot Vice Admiraal
en den 20 Augustus in het Jaar 1666 tot
Adiniraal van
Zee/,md;
Ylisfingcn
Xee/,md; tot Kommandeur en Majoor der Stad Ylisjingcn
cn h'.'t
h~r KaHed
eerHe
en
Kaneel Rammekes,
Rommekes, in het Jaar 1675. Op zijne eerne
t<)g-[~n, die hij als Kapitein deed, was hij, in het
aet Jaar 1652,
j 652,
togr-:n,
t~ge~lVooH~ig in her
q;e~woürdig
het Zeegevecht tègen den Eligelfehen
ElIgeJfchen Admi·
r~~I AS
CUE;
166 I, voerde hij
r;:~l
Ase
U E; in het Jaar 166r,
hi) 't bevel over een
beveiliginge van -de,l\1iddeland'
de,Middeland'
Schip, onder de Vloot, die tot beveiJiginge
fcne Zee werd uitgerust
uitgerust.•
.t\ls Schout bij Nacht van het Zeeu1l'[che
J\15
Zeet!~I'fche Smaldeel, diende
hij, in het Jaar 1665,
r 665, op de aanzienlijke Neierlandjèhe Vloot"
Vloot.
ho de maand Augustus, tegen
regen de Ellgeljche
Ellge!jche gezon{]èn
gezond~n
welke, it,
hoog~n
werd. In die waardigheid was hij lid van den hoogl;!t1
Krijgsraad, en hielp dus het vonnis l1rijken, over, eenige laf·
hartige Bevelhebbers, die eed en pligt veronagtzaamd hadden.
In de gemelde waardigheid, was hij.
hij, in het Jaar 1666, tegen·
tegenZei..Oagen, tegen de Engeljè.'zel1,
wooroig
bij de twee bloedige Ze\.llagen,
woor(1ig bIj
Engelfè/zen.
o'lder
o:Jder het Opperbevel van den Generaal
Geul;!raal lil
M 0 N K. De fchaje.
fchade.
w,'lke zijn Schip geleeden had, bewees genoeg, hoe diep hij
io den l1rijd
llrijd geweesl
geweest was.
in
Na den dood zijns Vaders, zo als gezegd is, tot Vice-Ad,
miraal zijnde aan;elleld,
aan~eneld, kwam hij, met vijf Schepen, onder
Luitenant.- Admiraal nA N K ER T. bij
het Opperbevel van den Luitenant
de Stoat/ehe
Stoa//ehe Vloot, na dat deeze den vermaarden aanOag
aanflag op
Chattam reeds verrige had; waarop hem gelast werd, met elf
Galjoots , agt dagen lang, van Harwich, af
Schep:n en drie Caljoots,
en aan, naar de Ho~fd(!n,
Ho~fden, tot in het gezigt van Ca/ais, t6
te
krllizen
kruizen,, en den vijand alle mogelijke fchade toe te brengen.
AN
Na::ht v A!{
Ook ontving hij bevel, met den Schout bij Na.:hr
DER Z A IJ N, met eenige andere S(.hep~n, op dè thllisko,
!:in11 oft
uIen·
N
men·

S6'f
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mende BarhadoSYPlarders
pasf~n; wordende hij,
hij. ten dien
Barhatlosvllarners te pasft!O;
einde, naar àe Oostpunt van het Eiland lf7higt gezonden;
einde.
dog hij kwam te laat.
Nedcrlandfche Vloot, tegen die
In het Jaar 1672, met de Nedcrland{che
Franfèhen eu
Engeljehen , in Zee gell:oken zijnde, werd
der Franfthen
en Engel/ehen,
hij, te gader met den Luitenant"
Ll!itenant "Admiraal
Admiraal v A N G HEN T, met
Galjoot!'" naar de Ri·
vijftien Schepen, agt Branders en zes Galjoots,
vier van London gezonden, om negen ETigeljche
ETigelfche Schepen te
vervolgel' • die de vlllgt namen
nam~n agter het Kall:eel
Ka1leel van ChtJrnesfe.
Charnesfe.
vervolgen,
In het kort daarop volgende gevegt, geraakte hij. met de
Zeeuwfche Schepen. ouder den LuÏtenallt"
Luitenallt" Admiraal BAN"
EER
T. in een zwaaren firijd
R E R T,
Ilrijd tegen de witte Vlag, die meest
Frllnfohe Schepen hellond.
heftond. De Graaf D'E SST
uit Frllnfthe
T REE S we~d,
gelegenheid, door de onzen, genoodzaakt.
genoodzaakt, het om
OUl
bij deze gelegenhéld,
Franfchen van de EngeIfchen
Engelfchen
de luid
Zuid te wenden-;
wenden i waar door de FrIJnfohen
TI ANKKElt
E II T en s
1': VER 'l'
'1' SEN
SB N volgden
volgdell
verwijdert werden. BAN
ophtl~den fchietende. Tegen den avond zettehun, zonder ophouden
FrnnfçtJCtJ álle
iille zeil el} bij J en namen de vlugt naar het
den de Frf/nHtlCn
Cansa1.
Cao.al.
het volgende Jaar, had
drie felle
f<!lle leeflagen.
In bet
bad hij deel aan dde
Zeeflagen ~
Fronfclzen; en was een der
tegen de Engel/chen
Engelfchefl en Frfln{clzen;
dflr drie eerlle
eerll:e
W E. ERS,
Commisfarisfen, welke den Vice Admiraal s WEE
R S. tegen
de befchuldiging van pligtverzuim in bet gevecht.
gevecht, vrij
fpraken.
Een zijner laatfie
laatlle Zeetogten was, naar de Karihi!che
Karihifche Eilan.
den, onder bevel van den Admiraal D nB R uU I TER ondernomen;
toevalIen, den
welke onderneeming • echter, door onvoorziene toevallen,
gewenschten llitfiag
uitflag Iliet
niet erlangde.
Vice.- Admiraal C 0 IIR N
F. LIS
ER T SEN overleed,
De Vice.·
NEl.
I S E \ EBT
overleed. in
1679. en werd, te Middelburg, in het heldengraf van
het Jaar 1679,
Oom. bijgezet.
zijnen Vader en Oom,

Ibidem.

E VElt
v E B. T S .! N, (c 0 ft! NEL IS) was een der ZoonelI
Zoonen van
IS- E V
VElt
den Luitenant
Luitenant.- Admiraal co R NEL IS·
E 1\ T SEN,
SIt N, en Neef
VlM den Luitenant· Admiraal JAN E VER T SEN.
SEN, en van den
va.l
NEL
V E ll. TIE
T SEN
Vice- Admiraal co R :ti
ELI1 5S E VEIl
N J laatstgemeld. Op
den

EVERTSEN. (COR 'mus')
'\ELIS')

56)

den IISS December van het Jaar 16iz,
I6ï'2, terwijl hij nog Kapi[ein,
Kapirein , ell
geenzinb
geenzil1~ Admiraal was, (zo als DEN E
E UVI L L E
E verkeervijftil}l1
delijk berigt) werd hij als Commandlmr
Command€ur gefield over vijfdell
Oorlogfchepen,
OorlogCchepen, gemonteerd van 48 tot 50 en minder fiukkcn,
llukkcll,
en met een Regiment gewapende Landmilitie voorzien.
eerfie onderneeming was op de Enge/fohe
Engelfche FirgitJifche
Firgini[che
Zijn ecrUe
Eilanden, daar hij, firaks na zijne aankomst, zeven Schepen
nam,
nam. vijf verbrandde. en voorts een rijken buit behaalde.
Vervolgens tastte hij de Fran[ehe
Franfehe Terraneuftvaarders
Tef'faneu[svaarders aan, van
welke hij 65 deels veroverde. deels vernielde. Daarna kwam
hij te Martinique, alwaar hij, bij tOeval, Kapitein JAC 0 B11
nI N K ES.
ES, voerende het bevel over vier /lmfltldamfche
AmflelrJamfche Oor.
Oorlogfchepen, ontmoette; met deezen zig vereenigd hebbende,
deeden zij te famen alle de Enge/fohe
Engelfohe en FrIJn/eht
Franfehe Eilanden.
uitgezonderd AntigotJ,
Antigoa. aan. Onderweg namen zij een Schip, dat
GaJlow,'Jij thuis hoorde. Op Nieves deed E
E VER T SEN tien
te Gallow.1ij
fchoten; maar t\!
t~ St. C!Jristoflèl
C!JristoJfeI vuurde hij, meer dan vier
uuren, op de FronJehe
il:erkten, en nam, bij zijn
FrnnJehe en Engel[ehe
Engelfeke fl:erkten,
vertrek van daar, een half vol geladen Schip met zig, Eindelijk zeilde hij naar Nieuw
Nieuw-Nfllerland,
- Nellerland, dat toen, van de Engelfchen,
geifchen, Nieuw Jork. genaamd werd, en bemagtigde
bemagligde aldaar,
na een kleinen tegenlland
tegenll:and,, de Stad Nieuw - Amfleldam, dus
voorheen door de Staat[ehen
Stootfehen geheeten. Door de afwezigheid
IQ verwarring;
des Gouverneurs van die Stad, was aldaar alles 1U
anders zou hij gewisfelijk meer tegenllands
tegenfiands ontmoet hebben,
dewijl Nieuw - Amfkldam, met veertig fiukken,
llukken, kon verdedigd
worden. CORNELIS EVERTSEN had, omtrent deezen
tijd, bij zig, ruim twintig zo groote als kleine prijzen. die
I1rginies en elders, genomen
hij, in de Firginiës
~enomen hadt. Vier zijner
met een
eeU deel Engelfche
Schepen, IDet
Engeifche gevangenen, om zig van hun
Schepen.
te ontGaan,
ontfiaan, had hij naar .elders gezonden. Voom vermeester·
vermeesterde bij alle de plaatten , langs de gemelde kust, bragt het Land
wederom onder de gehoorzaamheid der Algemeene Staaten,
en veranderde den Daam
naam van Nieuw
Nieuw·- 'lork
Jork in dien van Nieuw·
Nieuwo
Nederland;
Nederkmd; na welke verrigtlllgen
verrigungen hij, in de maand December, van het Jaar 1673, te Cadix terug kwam.
kwam, met agt Oorlogfchepen, één Brander en zeven prijzen;
zijnde,
prij zen; zi
inde, kort te vooren,
reil, vier andere van hem afgedwaald, even zo veele door
Nu 5
fiorm
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norm vergaan, geladen met Pelterijen, lndigo, Tabak, KaKa.
fiorm
Zuiker. Meer dan tag:ig
tag:i~ EngelJèhe
Engel/ehe en Frl1nfche
Fl'fJn[eh,
toen en luiker.
Schepen had hij v,rnield,
SchepeD
v~rnield, en, behalven
behdven Nieuw
Niet4lJ/ Nederlfl1uJ,
Nederland,
ook St. Eu/latius
Eu,flatius verOVeFil.
veroverd.
In het Jaar
Ja:ör ]675
i67i werd hij Schout bij Nacht, in het Jaar
1679 Vice- Admiraal, en in het Jàar 1688 J~uitellantJ~uitelJam- Admiraal
van Zulalid.
Zeeland. In de IU:lt!1e
Iaat!le hoedanigheid.
hocdmligÀeid. voer~
voer1{i! h~j
Mj het
bet be.
b~
vel over het eerlle Esquader van 's Lands aal'lZ'ien~iike
aaeZ'kn~iike Vloot,
Hl, door
ten tijde als de Prins vau Oran;'e.
OrC/nie, WIL [,L E 1\1 DE lIl,
de Staaten der Ntderltmär.
Nederlt!l1äl'. (lP
op den Thr,Jon V"l1
v"n Engeland
Etlgetand
geholpen werd. .l\a
.!'-a dat gemeldl:
gemelde Vlo,)t,
VlOlH, den 29 Oétobcr,
Üétob\!r, in
Zee gef:oken.
genoken, en, dom
do<>r il:orm,
!1:orm, eel1ige
e<:nige fcha-de geleeden ~b.
lleb.
bende, in de Havens van
S,a~l.t terug ger:eerd
von den Scaat
ger.eerd was, zei!,
zei!'
de dezelve andermaal, uit de .flaven
J-Iaven van Hellevoet , den I It
Hovember.
November. nnar
naar Zee. Den IJ.
I;', 's morgens vroeg, kreegen
kreegcn
zij de Hoof/ni
IInoflll'l1 in 't gezii!t,
gezi~t, daags daaraan het Eiland Wii;gt
If?iiigt •.
In den namiddag van den I~ landde de Vloot gelukkig voor
l'ol'bai/, al
Torhaij,
ahv~ar
w~ar vervolg-ens
vervolgens de R
Rtli:erij
tli:erij en het Voetvolk 011t.
ont.
f\!heept
\verden. 1
feheept werden.
I n de maand
mnand Mnart.
Maart, des Jaars 1689,
16B9, werà
werd
linze
Se I/Hen van
nnze LuitenantLuitenant - Acmlraal,
Admiraal, ter
tcr Vergaderinge van de Snaren
Zeeldl'd, voor die fpoedig volbragte
Zeelt//ld,
volbrllgte Expeditie,
~xpeditie, bedl.mke
bedankt•.
In het volgend;!
volgend~ Jaar, terwijl Koning WIL L E:\1
E:I'I zig in Jer_
/e,..
"md
land bevond, vertoonde zig de Franfche Vloot op de kusteu
kUlIteu
\'an Engeland, fterk agtenzevenrig
van
agtenzeventig Oorldgfchepen eo
en zevenell··
zevenen,'
elia l;djc he Vlooten, fhll9$
tha9S
dertig Branders. De Engeljè!Je
El!geljè!le en TI
Hollrmdlehe
liggende in de Haven van ~·t.
~'t. Heleno, hadden
harlden hier van geell<
geeft<
berigt
berige bekoomen, of zij ligtten , daags daaraan. ue anlters
anlwrs t
};reegen.
};reegen, den 5 Julij.
Julij, de Pronfc/te
Franfclre Zeemagr
Zecmagc in her
het gezig!,
gezigt,
t1,
M.A R Idl
t:l. vier dagen daarna.
daarna, bevel V'ln èe Koninginne MAR
Id\ ,•
om de Vloot aan
alm te ta~ten. De vereenigJe
vereenigJc ElJgeljç.je
ElJge/jçJle en N~·
Neéerlalldfche
Vloot, behalven de Branders, naauwliji(S
écrlalld[che Vloot.
nauuwlij:zs agten-a~een.
vijfdg
het, den 10 dier maand,
vijftig Schepen
ScheDen uitmaakende •, zette hee,
met volle zeilen, naar den vijànd
vlj,ind we; mee
met wiens voorhoede,
Sch~pen, die den
's morgens
morgen~ ten 9 uuren, door de Staatrche 5dl'_'pen,
elen
voorrogt
had,kn, olhlèr
voortogt had3en,
Ol1Jèr bevel
bevd vaJ
va1 den Luiten mr
mt - Admiraal
COJlNELIS
CORl\'ELIS ~VEI:TSEIl<,
~VEKTSEll1, en de Vice-Admiraalcn KAL.
KALLENBEJlG
PUTTE,
L ENB ER G en VAN
v A N DE
nEP
U TT F, met tweeentwintig Schepen, de firijd,
llrijd, met zo veel erder en beleid, werd aangevangen,
gen»
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gen, dat de vijandelijke Voorhoede, die de blaauwe Vlag
voerde, en over welke CNATEAURENAUL'I'
CNATEAVRENAUL'" het gebied
vJn drie uuren, met alle zeilen, lJIU
had, na een gevegt
gevêgt van
lJm een
g.::wisfe
re or.t
aan,
/lilte
~ die
g~wisre nederlaag te
ont6aan,
afhield.
Dog
de
fiihe
6
op dcn middag opkwam, beleae de onzen den wijkendcn
wijkenden
vervolgen; ook was een fierk getij oorzaak, dat
vijand te vervoli\en;
Sch, pen een weinig door elkander
ver[cheiden
verfcheiden Nederlalldfde
Neder/alldre/le Sch.
dn:evén. Dit deed de Fral1fclte
Fral1fc/ze Schepen, wcll\e
wcllte niet genol:g
genoeg
drt:even.
gevcgt te onbe.
hadden konncn afwijken, het afgebrooken gevegt
fChroomder
te meer, om dat de EIIgelJèhe
JChroomder hervattcn: tc
Engeljèlle Admi.
raai T 011
tOe. onder eenige fchijnrede[chijnred~.
0 11 RIN G TON, lOt
tot nog toe.
tlegts aaRfchouwer
aöR[chouwer van 't gevegt geweest was, en, met
ncn, flegts
rcst der
ctl?r Vluot,
Vloot, in plaats van aantevallell,
de rest
aantevallen. in een halven
kring, buiten
buiren fchut>ts,
fchouts, blt!et
bleet liggen.
Iiggcn. Waarum
Waarom veele Frtmfche
l:ring,
Frallfèhc
~chepen, zig van hUil
hUH midden afzonderende, insgelijKs op de
aan vielen; die, evenwel,
even wel, llJet
lIlet een ge!1adig
genadig vuureD,
vuureo.
Staat(che aanvielen;
van negen uuren in den voormiddag wt
tot v.ijf umen
uuren nadenmid.
gevegr volhardden. Hoewel dit niet
nier zonder mer.
dag, iu
in dit gevegt
regen zulk eelle
eene overrre(fende
ma~t, kon gege.
overtreffende magt,
keliike fchade, tegen
gden zij zig, echter.
[chierlen,
echter, uit het gevaar, en namen,
fchierlen, bel gelen
met ~Ile
~I1e eer en g:orie, den afLOgt , dien de vijand zelve roemen
/Jol/anders van fpijt op de tandelI
tanden
moest: terwij
terwijlI de dappere lJollanders
knarllen, ov~r de ontrouw der Enge/felien,
EngeIfchw, ten wier behoeve
knar!len,
leevt:n waagrlen,
zij hun bloed en leevtm
waagden, en voor wier behoud zij
theeden. Inzonderhdd
wurden, de zeld·
fireeden.
Inzonderh::id moet hier geroemd wt>rden,
zanme en wel gdukte
gdukre Krijgslist, door
duor den Luitenant·
Luitc?nant - Admiraal
zaame
E VER T S l!
gelleld. die de Staatfche
1!: N te werk ge!leld.
Sraatfche Schepen, ter.
voonggug m:lakten
mgakten,,
wijl ze onder zeil waren, en merkelijken
merkelij ken voortg:l1Ig
Franfçhen. die hen vervolgdil1,
vervolgdiln, dit
gebood te ankeren. De Franfçhen,
nier
niet fpoed:g genoeg bemerkende, dreevcn , met volle zeikn,
zeilen,
(lrOOr.I, (iJellijk
voorbij, terwijl de NederiaT/d.
Neder/arld.
voor wind en Ilroor:l,
jjlellijk voorbij.
[ehe Scnepen op dezelfde
Fr/JlI[ehe Vloot
[c!u!
daelfde plaats b!eeven. De Fratlfche
nroom konnende ke~ren,
kc~ren, bevond de
onOlooglijk
onulOoglijk tegen wllld en /lroom
Vloaten kwamen dus, in
onze zig buiten gevaar. De beide Vlooten
gezigr, ren
ten anker, zonder elkander te konnen be.
beo
elkanders gezigr.
fchadigen. Begunlligd door de duj(lerbeid
betloot
dui!1erbeid des nagts, be
floot
de Vereenigde Enge!fche
Engelfl'he en Sta/ltfehe
St(Jtlt{ehe Vloot naar hgare
Ha.
haare Hadaags daaraan.
daaraan, zi,
zig door de FrlZ/I[de
FrlJ/1[de
vens te zeilen; doch, daagi
gejaagd
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gejaagd ziende, werd in den Krijgsraad heflaaeen,
heIlooten , de Sche.
tc verbranden.
pen, die nict volgen konden, te
verbranden, of in den grond
Ie
te booren; de Staaten verloorcn
verlooren hier door zeven of agt
Schepen.
Niet Ilegts
flegts de N~derlanders
Ntder/anders zelve,
zelve. maar zelfs de Enge/felI_
Engel[chllJ
Nier
en Fl"flnjèhen
Fl"tlnjèhen getuigden, dat
dar de Nederlanders
Nedtrlandn's met
mer onge.
ge!1reden hadden,
hadden. en, bijaldien de i\dmi·
J\dmilooflijke dapperheid geflredcn
raaI TOR RIN G0 TON hen behoorlijk had bijgefl:aan.
raai
bijgeflaan, de Fron·
Fran·
Jchen
feiten de nederlaag zouden gekreegen hebben. De Koningin
van Engeland, deed, iu afweezenheid
nfweezenheid van haaren Gemaal.
Ta
TOltIt RIN G TON,
TON, bij zijnc
zijne komlle
komlte te London,
L9ndon, om zijne laflaf·
in den Tour ge\ant:en
g\!\ ang;en zetten,
hartigheid, ir.
zett~n. en ontnam
ODtnam hem zijne
waardigheid. De Zceuwfche
Zeeu'Jfclze Luirenant
Luitenant .".Admiraal.
Admiraal , co lt.
It NEL I S
i. VER T SEN,
SEN. w.:rd.
wèrd, in ecne~1
eene~1 brief van haare Majelleit.
Majefleir,
Gnaven V:ln
van P E M
Mil
R OOK en DE'
waar van de brengers de Gnnven
nR
V0 N
NS
s H IR E waren,
waren. bedankt,
bedankt. ~·oo,.
~'oor de goede
goedt en cO/6/ate
con/aU
comporlemenltn
comportementm vlm
van 's Laf/ds Esqlladre,
Esquadre, In 'I/all/st
'1 laatst engage·
engagemei den vijand.
vijand, met
deeze IrouWt!
trouwe
ment met
mer betuiging, dat
dar zij deeu
dienst, altijd naar den eisch
cisch 3JU conjidereer'hi.
"ienst,
conJidereer'~'i. Daarenboven
Vl!rklaarde gemelde Vorllin,
0 T s, bij
v\!rklaarde
Vor!1in, door den Heer HAR IIBOT
M2je!1eit aan H. H. M.,
het overgeeven van den brief haarer M2jefleir
" dat zij zig van het voorgevallene zou doen informeeren, om
den geen en , die wel gediend hadden, te beloonen, en an·
" dengeenen,
"., deren naar verdienllen te flráffen;
!1ráffen; en dar
dat zij ter betuiging der
" goede genegenheid, die ze voor de Republiek, en der agting,
" die zij, voor braaf _volk
.volk droeg, bevel h!1d
had gegeeven.
gegeeven, dat
mooglijkeO zorg;! voor de lieken
gekwetflen zou
" men alle moaglijke
zieken en gekwetllen
Schepen., als hailre
haJre eigene, op
" doen dragen, en der Staaten Schepm
"hnare kosten, doen
"haare
docn repareeren
repareerell;; ook
(10k dat ze geordonneert
" had, rchenkaadje te doen, aan de Weduwen
Weduw:m van dappere
" m~nnen.
mannen. die in den 1l3g
flag gefneuveld
ge[neuveld waren)
waren J op dat anderen
" daar door mogten worden aangemoedigd, in het toekomentoekomen·
" de wel te dienen."
dien.en."
De Staaten hadden het nadeel, door àe
de Vloot ~eleden.
~eleden, niet
verfl:aan.
tedlund last, om 'leertien
~eertien nieuwe [che.
fche.
verflaan , of zij gaven terfivnd
Eflge/und nog
pen te bouwen. Ook deed de Koningin van Enge/und
eellige andere uitrusten.
eenige
uitrusten, behalven die reeds in Zee geweest
waren, doch geen diênst gedaan hadden. In minder dan twee
rwee

maau·
maan·
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maanden, bevonden zig dus de twee Vloaten
Vlooten flerker.
f1:erker. dan
vóór den nag. Thans werden zij gebruikt ter infcheping
inCcheping van
Krijgsvolk, eene groote menigte gcfchut
Krijgsvolk.
gt:Cchut en allerhat:de
allerlJal:de krijgs.
IerltJtld werden owrgevoerd.
ov~rge\'oerd.
behoeften, welke naar IL'r/flfld
Na dien tijd, zo verre mij be'wust is, is de Luitenant. Admi.
raaI COBNELIS EVEll.l'SEN
EVEIl.TSEN niet wederom in ZèC geweest; maar
heeft, tot in het Jaar 1706
1706.J zijn lewn
leven a~n land doorgebragt.
I.!it J.ar,
J:m, en
ell werd in
Hij overleed in de maand November van l!it
de Tombe zijner familie bijgezet.
Ibidwl.
Ibidml.

EVERTSEN, (OF.l.EIJN)
EVERT!EN,
(OELEljN) jonger broeder van den zo even ge.
J11elden, werd gebooren te Vlisfillgen,
Il1elden,
VJisjilJgen, in
iu de maand Januarij
van het Jaar 1656. Reeds in den ouderdom van tien jaaren,
jaaren.
werd hij tot den Zeedienst opgeldd,
opgelt:id, onder opzigt van zijnen
broeder co R NEL IS
I S l!
E VER
V I!. R T SEN, daarna als Schipper onder
't oóg
oog van co R NEL I S l!E V
V II
Jo: R 1 SEN
SE N JAN S zoo N, dien hij
naderhand, om het onderwijs, welk hij van denzelven geuoogenooten had, zijnen tweeden Vader noemde. Vervolgens begaf hij
zig, met een Z~euwfchm
Z~eu',.lfchm Commisfievaardcr
CommisÎlevaarder. in zee, en luuis.
te hier mede, en met andere PJiI{tngers, op de Terraneufjèllt
TerraneufJè/le
l1 fde fC:l.:pcn,
banken, en in de rf/eslilldië'n
ff/cstilldiën op Fra
Frall!óe
fc1wpen, van wel.
welke hij eene menigte wegnam. Verfcheiden
Ver{cheidcll to::tcn
to~tcll heef[
heeft hij
wijders gedaan, in de Straat, en in de l\1idd~:landfche
l\1idd~:Iandfche lee,
en, bij die gelegenheid
meell~ plaatzen en zeehavens lee.
gelegenheid.J de meeflè
ren kennen.
In het Jaar 1672, bevond hij zig, in d~n yoorgcmelden
yoorgemeldcn Zee.
llag',
Engelf.:hm en Fran{l:!WI,
Franfe:lell, op het [chip
V3n
l1ag', tegen èe Engelfden
fchip van
zijnen Neeve, den meergemelden Yice·
Vice· Admiraal co IlR N l!R L 1I i
JtVl:RTSllN;
EVI:RTSI!N; gelijk ook, ill
in 167+, op
IIp de Vloot, die, onder
den Luitenant·
Luiteuallt· AdmiraalAdmiraal· Genera.!1
Generaal DER UIT
U I T r.
F. Il., een aanflag
aan nag
op Martinique deed. In eenen aan val IC
te L~nd, onder bevel
van den Grallve
Granvc v t.A N HOOR
HO 01\ N, die bet bevel over IJet
he: Krijg,.
Krijg~.
volk had, werd hij, met een musket, in den
d~n rug getro!lèn.
gCtro!l~n.
Kogel,. diep in 't lichaam doorgc.!~olJgen,
zodanig, dat de Kogel,
hem in 't vlcelich bh~ef
(lil z,:dert
z,~:.Iert daar
uaar in vast
blaef i,Ïtt~n,
z,itt~n, cn
J

~~.
i~'
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J'egroeid is.
is, zonder hem eenig ongemak te veroorz2aken.
veroorz2akcn.
tut Kapitein' bevord\!rd
bevord~rd zijllde,
llis
Vervolgens tOt
zijnde, kweet hij zig. als
een eerlijk Vaderlander •. van zijnen pligt, in :lIen
aJen deele, daar
h~t land zijnen dienst
di.:nst vorderde
het
6\l J, bevond hij zig onder de vloot van deu
In het Jaar I 6<l
dca
AA
A~
uaar C(}/tellburg;
GOffel/burg ö
Admiraal w. BAS T I A
N S Z f. N, naar
Luitenant - Adrniralll
gelukkig bleef hij vcrlèhoond
vcrtèhoond van de rampen, veele Scheepen dier
Vloote overgekoomen, die, op hunne lerugreize.
terugreize. verongelukten.
",acht~.. en wounde,
Îu het
SChOut by l'<acht
woonde, in
Niet lang daarna werd hy SctJOllt
J 68B. den verma3rden
vermaarden lOgt
rugt bij JlJar
nlar Er/geland,
Engeland, waar
Jaar 1688.
n;1astvourgaande Artikel, g~wag
gewag gemaakt is. Van
van, in het n1l3stvOorgaande
daar te rug gekomen , gdddde
gdeidde hij vervolgens eenige fchepen
aan~efield, tot Vicenaar Spanje. Bij zijn afwezen werJ
werd hij aanbefield,
Admiraal, in plaats vall
vin den Ed. M ..nhaften Heere CA REL
V A N DEI!.
DER PUT TE, die in het Jaar 1690 overleed.
berugtell togt
lOgt naar de Zond, was hii
In den berugten
hil Vice·
Vice - Admiraal
d.:!r Staatfche Vloot.
Vluot, die,
die , met de Enge/feke
Engelfelle vcreenigd,
vereenigd, der.
der
der_
tuslChen DenellJflI'ken
Dene/llt1l'ken en
waards !levende,
fievende, om als middelaars, tuslèhen
ZUlCCfJCII, onder 1I01/leill)c"e
HoIJleiIlJc/,e Vlag tI!
te }landelen.
.handelen. Toen de KoKo'
Zw,'eefJetI,
lill1g van
Zeelfmd bevond,
lllllg
\'an Zweeden, met zijn leger, zig op Zee/tm"
had de Vice - Admiraal GEL E Y N E VER l'
T SEN
sEN tie eer, zijne
lVlalefieit aldaar te begroeten. Dit was zijn laatfie
laadlc lOgt.
l\'lalefieit
togt.
Nad
IS!! VER
V l!! R TT.
Na", 't overlijden van zijnen broeder, co R NEL IS.!
SEN C.:JRl'fELISZOON,
C':> R lf ELI S zoo N, zo even gemeld, werd hij, in
desze\fs plaats,
Luitenant -Admiraal
desze1fs
plaats. bevorderd tot Luitenant·
J\dmiraal van Zee/aM/.
Zee/aMI.
'Er word van hem
helD gezegd, dat hij was van een gezonde
!lerke Iichaamsgefidlte
Iichaamsgea,i1te;; vriendelijk; fpraakzaam; openhartig;
fierke
een
~en voorbeeld van de oude Vaderlanctfche gcaartheid,
geaartheid, dat is,
go(d Zeeuwseh, hebbende
goed RomJ,
Rom/, goed
hebhend~' het vermogen, van zig
met miuzaambeld,
rnillzaambeld, !liptelijk
fiiptelijk en vaardig te doen gehoorzaamen.
Twee
J')nkvrouwt!
Twcl! maaIen
maaien is hii gehuwd gcwecst,
geweest, eerst met Jonkvrouw!!
AD
l!. I A N
A])i DEK ST R J N GE, dugler
A
DAl
N A VV A:N
dogIer van den Ontfaneo van. vrouwe SA 11 A VET 11 ; eu
ger Generaal van Zeeland, eu
ten tweede maale met
mct Jonkvrouwe JOH A
AN
(en
NN
N A V ANC
ANC I T.
TTER s.
s, dogter van den Heere AmbasCadeur
Ambasfadeur A R NOU
NOU TV
T V ...
AN
Cl TT ERS en van Vrouwe JOSllllA
JO S UI A PARDillN:
P /1. R D in N: uit gcm
CITTERS
geen
van beide hu
.... elijken heeft hij kinderen nagclaaten. In den ouhuwelijken
derdom
6S Jaarell, op :zijne
;lÏjnc bt;i:crpla~:.
Z:u;. st, den 2zsS
cierdom van
\':ln 65
b!;i:cl:plaJ:s Z.'(I':'S/,
t;lij
J..:lij
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JtlIiJ
Aug~.lStus, IDtt
JtlliJ 17!l1, overlt~dl:n,
ovcrlt~dl:n, werd bij, op dcn
dt:n 2dcn
2den Aug'.lStus,
IDet
alk tel\enen
tehenCtl van cc.
ilaatelijk
ec:,,in
in zijne vaderlijke Grafcombc,
Grafcomhc, [hatelijk
begraven. Zijn
Zijl] afbcddzel
afb.:ddzd gaat mede in prent uit.

Po/gens
Po/gells een ge[,.ireycn
ge/c.ireycu LCJ'f'flsverh/l.1J
LO'Nisverhti.11
,'en hem.
"on
E
L WE
RWE
f. R
R., welecr
EL
WE R
WE F.
weleer een Dorp, met
mee den oorfprong
oorfpro:lg
van den Dolicr!
Do/iert,, door het inbrecken der Zeebaaten.
Zecga:mn, i:J bet
bee
Jaar 1277.
1277, mct
met en nevens anderen, Joor
door het water,
water) tu~fchen
tu.fchen
Gl'otlingm.
Grotlingm, JlJuT/fier en Eemlfli1d.
Eemlfli1d, verl1vnden.
PIETI'RSI.,
PIETrl(5Z, (EWOUT) bijgenaamd WORST, geboortig
van
va:l Ylisjingen.
rti.{t/Jgen. Na dat zijne lVItdeburgers
Medeburgers en Stadgenoten,
door het uitdrijven van de SpflfJlI[,he
Spfil11ljèhe bezcttinge,
bezeninge, zig van he.
het
S'pfJfJn[clJe
de.:zc Je
Spaan/de juk Olltl1agen hadden, werd de;;zc
dc e.:rHe ~ls
Admiraal aangefleJd.
aangefh:Jd. IIlj was een vroom, kloek cn daFicr
dapicr
Burger,
ervaaren Zeeman, meest b~liend
b;;!liend bij dcn
den bijlJaam
bijnaam
Burger. en ervaarcn
van Kapitcin
EWOUT,
Kapitein WORST.
\V 0 R ST.
E
wou T. alzo hij, tc
te Alltwerpen,
Alltwerpm,
en voornamelijk bij GGIL
JL L
J SIlO
LIS
II 0 F T MAN,
1\1 A N, voornaam
vooTll~am Koop.
man aldaar, zeer bekend was.
was, wist, door middel
midJel \.!o
cn de bI!'
beherdigheid van denzelven •, volk en voorraad.
voorraad, ne\·ens
nc\·ens al het
nodige tot den Oorlug,
binnen Ylhflngtn
ge·
Oorlog, binnl!n
nhflngcn te brengen; de gemelde Koopman
KOOpln:ln was voorheen zijn lteder
Redl!r geweest. en had
voor hem eell
ec;:n Schip I~aten
l:tatên maakell.
maakcn, het groQ[lle
grOOtne en fchoon!le.
fchoonne.
dat ooit binnen
.... erpen gezien was. De Y'lisjillgl!1'S,
./lat"ferpen
Ylisjillgc1"S, dus met
binllen ./liJ/
dezen Burger
teden dankbaar voor den dien't,
dicn't, heil door del.cn
Burgcr van
Antwerpen
\'an Kapitein,
tot
Antw,'rpcn bewe~zen, bevorderd(:lJ
bcvordcrdt:n helll,
he lil , van
Kapi[~in, lOt
Opperhoofd van hunne geheele Zeem:tgt,
Zeem~gt, om dus zijne bekwaamhdJ
duidt:lijker te kunnen wonen.
lOon en. Want offchoon
kwaamheid te duiddijker
hij een eenvoudig Uurgerlllan
DurgcnJlan was.
was, die ~~ene
;!;Ccne de minae
minne uit·
uitverwonÎlo1g maakte, had hij, eChtCf,
CChter, groot
groOt gezag en
wendige verwonilo1g
aanzien, bij Je zijnen,
zijncn, onder
ondc;:r het Scheepsvolk, en maakte
zig daar lIa
ua bij de Spanja.1rden
SpfJnjfJ~rden zo gedugr,
gedugt, dat zij zelfs voor
zijnen naam bedden.
beefden.
Het leed niet lang, of die van Y1isjingen,
Vlisjingen , een man van
zijne bekwaamheid lIan het hoofd hebbende bekwamen onderfialld__ van deu Graave
VAN
MARK,
derfialld
Graa ve v
A lf 1>ER
1> E R bI
ARK, die hen drie
Sch\!Sch.:-
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Schepen, met 200 man, toezond, welke zij terflond van
'e nodige geweer voorzagen. Zij fielden dezelve onder 't
bevel van Hopman WIL L E 1\I
LOlIS,
s, gezegd van
hevel
111 V A N 11
BLO
T 11.
L 0 N G die naderhand Admiraal werd.
lt E 5
SLO
Uit Enge/and
Engeland 'kwam, kort
kon daarna, mede een Vaandel kneg.
ten, welke van de gevlugtte Nederlm:deïs
Nederlm:deïS aldaar vergaderd
waren, en, met voorraad voorzien onder Kapitein B I!l! RNA
R N 11 R 0,
DJ
grooten moed en blijdfchap
blijdrchap veroorzaakten.
veroorzaal, ten. Graaf L 0 D EE'
W Y K V .l
A N NA SS
S5Au
U zond insgelijks, uit Fïfwkrijk,
Frallkrijk, de f/lisjin'
gers een aanzienlijk aantal
a~ntal Krijgsvolk toe, pnder
,onder beleid van
Kapitein lt u IC K; als mede onder een Edelman van den Prins
,.tm
,.an Orat/je, JE RON 1111 US
us Z!! ERA A T S, en den Heer van
11
IJ A U L T A IN, die zijn Stedehouder was.
Voorheen waren
warell eenlge'
eenige' Schepen.
Schepen, door den Hertog van
ALn A, uit JT/isjinger.,
f'lisjinget., op de Watergeuzen uitgezonden; maar
deze, de verandering van zaaken
zaak en vernomen hebbende, kwa.
men te rug, en vervoegden zig bij hunne
hunn~ Stadgenooten , onder bevel van den Admiraal E~ wou T.
Eenige dagen daarna, werd F I LIP
LIP!S V A N Lil
LA NO
N 0 "'l, Heer
van n
E A U V 0 I x. over het Gendrch~ Sas gezonden, om
um zig.
nE
roet een Roeljbark, binnen Middelhurg
Middelburg te lanen
met
la:lten voeren;
doch hij werd, tegen zijilen dank, binnen JT/tsjingtn
f'lisjingen ge'
bracht, hoewel
hoeIVel ondrr belofte,
hracht,
belofce, dat men hem wederom zou
los laaten. Maar toen
[Oen hij nu binnen de Stad
Slad w~s.
WolS, wilde men
hem als ~evangenen vasthouden; 't welk hij, echter, door zijne
bek waam~eid en welfprekenheid, voorkwam.
yoork wam. Hij bewerkte
hekwaam~eid
naar Middelburg begeevende
begeevendc,J
zijn oniflag;, en zig voortS
voorts llaar
werd hij aldaar Gouverneur. T R :. SLO N G begaf zig, met de
zijnen, insgelijks derwaarts, met oogmerk om de Zuiddam'
ZuiddOln'
poo"t in brand te fieeken; doch hij kon aldaar niets verver·
rigteu.
rigten.
lntusrchen
lntusfchen weridde
wendde de Hertog van ALn
"L B A allen vlijt aan, om
eenig volk, met Schepen, van Bergm up den Zoom, naar
Walcheren te zenden; zij namen hunnen weg voorbij Ziuic/('
Zi~l'ick·
zee
zu eri Ht1atn(l~de;
Hl1am(l~tie; zeilden wijders naar
D:lar 'er
ter Var,
~er, alwaar zij
landden, en trokken vervolgens op Arn~rnu;den
aan, welke
Arntrnuidm :tau,
pl.aats
plaats zij,
zij , in het laatst van'April, fiormenclerhand
!1orrnenderhand \'~rmeesterden
\'~rlDeesterden;;
wa:lrdoor TRi S L eN r. weder v~n Mjr:.idb:/I'g
W3:lrrloor
M'ir:.idb:,rg opbrak. De
StaJ
Sta.!

Ewout
Ewovt

JlIETEll
PTETEll ~Z.
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Stad Can;pveere,
Callipveen:, alwaar iJel
iJet ge[c,lUt
gCfC,lUt van Za/and bewaard
be\\'aard
werd, hklJ
bidt! het nog een wijl tijds met Middelburg; maar
werd. door bewt!rkirg
werd,
bewerkirg van ZEE R aA A
Á T S en c
C VI
u I Cl(,
C K, tOt
tot de
zijde van P/is(iflgen
F/is{ir.gen overgebragt.
n~rwijl dit in Zu/an"
T~rwijl
Zu/ani voorviel, werd Don JAN 1> teE
E eEnltl>
t> A. Hertog van 1I1edina Ce/i, met een Vloot van S... zei'
len, '26
26 groote en de reH klcir:der, gelaaden met veele koskos·
telijke Koopmanfchappen, en omtrent '1000 [oldaten,
fOldaten, onder
JUL IA
I A A N DEn
DER 0 ME Ji
/I 0,
o. uit Spanje naar Nederkl1d
Nederlfl1d gezonden. Met deeze Vloot was de Hertog tOt Blan/reniJurg
BlankeniJurg
~enade d, zonder eenige kennis te hebben van den afval· van
!enade
VIi<jiT/gen,
eell aaozienVIi<jiTigen, ik zwijge, dat de inwooners dier Stad een
aanzien·
lijke magt tegen hem lIouden
lIOuden konnen
kannen aanvoeren, beltaande
belbande uit
zUlk
ZUlk dapper Zeevolk, als de ZUNwen
ZUliwen waren.
De tiidi!lg
tijdi!lg hier van was niet te
tC P/i.<jingen
f/Ii.ljingen gekomen, of de
Admiraal E- wou 1,
T, bijgenaamd WOR ST, werd met een Oorlogscaraveel,
Onder.- Admiraal JAN DE M
111 0 () R,
logscaraveel , als mede de Onder
en des/elfs zoon JOos TOE
T DE fil
nl OOR, met nog eenige a~Jere
a~dcf.e
mindere Bevelhebbers.
Bevelhebbers, te zamen
zaIDen met tien of twaalf ligte
Schepen, derwaart gezonden, met order om zig te plaatzen
p!aalzen
voor het S/uifche-gaf.
Sluifche-gaf, ell Gldaar,
illJaar, met Roeijfchuiten
Roeijfchuitcn ,~ de baa.
ken en tonnen te vernh:len,
vernielen, om alzo Jen vijand de laiiding
moeilijk te maaken. S~hoon dit bevcl
volhrag;
bevel naauwkeurig vulhrag'
werd,
werd. liep,
liep ~ ech[er,
echter, de kleine Vloot
Vlout der
d~r A,fábres,
A,/áóres, bellaallde
d~
uit meer dan twintig Schepen, met een gunfiigen
gunlligen wind, dt!
Haven van Sluis binnen, uitl!ezonderd
uitc:ezonderd vier Schepen. die, ne·
neEWOUTSZ.
vcns het Schip
vens
SChip van BBOUWEN
0 U W F.. N E
wou T sz. op de llekenJe
bekende
Zandplaat de Paardemarlrf
a~n den grond zcilclen.
Paardelllorlrl., a?n
Zt!ilcien.
De Hertog van Medina CC/Î,
Ce/i, was, op deze Schepen, m~t
zijn gantfche Hufgezin.
Uufgezin. te Sluil aangekoomen.
f/1I",jifj.
aangekooillen. De f'li,jifj'
gers. die niet zeer diep gingen, voeren zo digt bij de Ai'
Aijabres en het Schip van B 0 UWE N E WOU!
\V 0 U ! s, die.
die, zo als
gezegd is,
is J aan den grond zHten,
zaten, als zij konden.
konden, en
C!1 begol1~
begon ..
nin voorts,
nfn
voortS, met veel heftigheid. daarop te fchiet::n.
fehiet,,!1, ,;e
bevondcn,J fpr
rpr n((en,
Spanjaarden, die zig "p de Schepen bevonden
nllcn,
zo fpoedig als zij konden. in de booten, om dJarmede
Ilaar land te vaaren.
Ylisjingers, dit verneemende
naIlan
v~aren. LJe
Ue Y/isjillgers,
verneemellde J na"
Dlcn daarop in~g,"lijks
in~gl;lijks hunnen
huunen {h
ih'r waar, roeiden Daar
naar de ver.

'4-
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laatene Schepen, p:onderden
pionderden dezelven. namen de geenen.
geen en ,
welke zij 'er op vonden. gevangen,
g~vangen, en zonden ze naar nisnis.
fingen ; ileekende vervolgens den brand in de Schepen, die.
/ingen
die,
met lading en al , door het vuur
V\lur ,verteerd wierden.
II
nou
0 u IV ...
& N E wou T "
dit ziende, fielde
ilelde zig met de zij.
zijnen te Wifo:l'
we~ tegen de Spanjaarden.
Sp.njfl4rden. die bij bern waren overgekomen, met dat
d:lt gevolg. dat hij. met hulpe
bulpe zijner Stadge.
Booten,
ben overweldigde, en.
en, na dat zijn Schip was vlot
Rooten, hen
geraakt, gevangen binne~ Plisjingen
f7isftngen bracht.
ScheJK!n lagen nog eenige da'
Twaalf groote BjskaQijjèh~
Biskt1t1;jj"h~ Schejten
da,en,
«en, voor lJJankenburg.
BJankenburg. ten anker, terwijl
rerwijl de Henog
Hertog van
MelJiina
eelt alle de Loolzen zameoriep om le overleggen,
Mei/Îlla Celi
overleggen.
0f
of 'er geen middel ware, die groote Schepen binnen S/IÛ/j
SI'Û9
te brengen; doch dit werd onmooglijk: bevonden. dewijl zij
Hertog, daar
niet min dan vier vademen diep gingen. De Hertog.
over vertoornd,
vertoornd. wilde de Lootzen
LOQ[zen dwingen
d \Vingen,, om aan boord
te vaaren.
vaaren, en de Schepen binnen. of althans \lolk en laading
in behouden haven te brengen. De Lootzen •, de zaak on·
mooglijk vindende, en vree:zende v{)or
voor meerder dwang, ver.
lieten hierop de Stad. Inmiddels begon de wiad
wiJK! uit het westen op te fteeken; kon
kort daaflla
daallla zag men eelle talrijke ViOOl
de kust Ju,deren;
naderen; het
Porlugeefche VIOQ(,
VIOQt. gelaadell
bet was de Porlugufcht
gelaaden
met Specerijen. De Biscaaijtt"s.
Biscaaijtrs, dit verneeminde •, kaplen de
Ankers, gm,m
gifl'eft met dezelven onder zeil, met een fierken
wind koer! zettende voorbij Y/isjillgen,
Y/isftllgen, van waar hiet
niet een
eenige
feb oot op hen
ben gedaalt werd, en kwamen aldm
aldu~ ten an·
tenige fchoot
ter,
ker, voer hel Kafieel Rammtkes,
Rammtlces, val! waar zij het Krijgsvolk
naar Midd,lhfilrg
MirJdtlhurg zonden.
De Lisbonfche Vloot volgde eerlang.
eertang , op welke die van
Y/isjingen
YJisjingen een fchoot deeden. ten teken dat zij voor de Stad
het
bet Anker zou laaten vallen. De Admiraal van deze ViOOl
VIOOl
was zekere
zikere WILLEM ANTHOlfISZ,
ANTHONISZ, van .dntw~rpen,
Antw~rpen, voe
voe&..
renUe eeD Schip van 1,o
rende
2'0 lasten, de GOllden Leeuw
Luuw' genaamd;
zoftder eenig kwaad te vermoeden, kwam deeze voor de Stad
zOllder
ten Anker, wordende van meer anderen
behah.ell
aDderen gevolgd, behalyell
drie.
drie, die de Hond opliepen.
opliepen, om naar Antwerpen
Antwerpm te zeilen•
S·T DE
J) E 1.1
M 0 O.l,
0 ll, zijue b<)Qt
b~Qt met een Jeel volks
. Kapitein J QQ 0 S-T
1*~
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bemRlld hebbende,
bebbende, werd, nevens eenen EVERT RE.NDRIK!",
gezonden naar een Hollandsch
Hollandsrh Schip.
Schip, geladen met Specerijen,
om hetzelve te bemannen, en nader aan de St.1d
St:td te brengen.
Maar :lIs
als zij, met het volgende getij,
gedj, onder zeil kwamen,
1!leende
meende deeze Vloot zig bij de Bisl:(Jaijfdte,
Biscaaijj(he, voor Ramlltelru
Rammelres ,
te vervoegen; waar door JOos T DE M OOR,
OOR. met zijn ldeiQ
Ideill
Schip, genoodzaakt werd, het Hol/andsch
Hollandsclz Schip
Scbip :lsn
aan boord te
klampen cn
en in verzekering te neemen. Uit &etzelve
hetzelve werdelI,
kon
Plisfingen ruim dertig z~kjes,
kort daarna, den Gouverneur van Plisjingen
z:lkjes,
met Spl1tJnrche
Spoan(che Matten,
geme&l1e Land.
Malten, ten dientle
dienfle van het gemeane
Land,
ter hand gefield.
Ons
Dns viel deeze Vloot.
Vloot, zonder veel moeite, door het goed
beleid van den Admiraal E wou
T. in handen der Ylisfrnglrs,
Fji5jingtrS,
w 0 UT,
die met dezelve veele kostbaarheden 32n
a:ln Paarlen.
Paarlen, Gelleenten
Gefieenren,,
Specerijen, Suiker en andere waaren bekwamen;
bekwamen j alle 't welk,
te gelde gemaakt zijlJde.
zijnde, tot het voeren van den kostbaaren
Oorlog, hen wel te !lade
fiade kwam. De beue Schepen namen
zij in hunnen dierlst.
diet1st. De Gouden Luuw,
Leeuw, van An/wupen.
Antwupen.
werd gegeeven aan den Admiraal E wou T,
T. en
~n no ti
t1 WEN
:E
EWOUTSZ
wou T S z als Schipperdanr
Schipper daar op geplaatst. JAN PPI>1> MOOR,
M OOR,
als Vice. Admiraal, kreeg een Schip van Brugge; andera
wederom andere Schepen.
Scbepen.
Het duurde niet lang, of allen maakten 'er een goed gebruik
"lIn.
AL
Zierickur,
'YIn. A
LBA
A haeit
hadt drie Vaandels Il'aalen,
Jraalen, binoeg
binneu Zierickzu,
in 't Land van Schouwen; derwaarts begaven zij zig,
zjg, hebbende
tot Bevelhebber over het Krijgsvolk :lOL
L u:, Baljuw en
& 0 L LEE,
Stadvoogd van Kampyure.
Kawpyure. Terwijl
Tcr;vijl zij Borr,,,dllmme
Borr,,,damme naderden,
den. trok de Spaanfche bezetting van Zicriekzee , voorzien
van één Veld!luk,
Veldfiuk, hun te gimoete; doch de dapperheid der
Zeeuw~tJ
Zeeuwen deed de vijanden wijken,
wijken J en noodzaakre
noodzaakte dezelven,
dt
~ Stad overtegeeven.
overtegeeveu.
Toen,
A allen vlijt
rS73. de HirtOg
Hertog van ALn
AL B A
Toen. in het Jaar 1573,
aanwendde, .om MitldeJburg
MUde/burg te ontunen, be~1
be~l hij. tll1 dien
einde, zijnen
L ~, toevoer bianen
zIjnen Admiraal S,A
S.A l'fC
l'I'C 11
H I 0 D' A V I LA,
bignen
de Stad te brengen. Doch J:lt wou
'" 0 U T bdew:
belette hem dit. eerst
c100r geduurig Schutgevaarre
door
Schurgevaarte met hem te houden,
houden. en hem
bem vervelgens,
eell Scbeeps!lrijd
v@!gcm&, bij
bIj R/lmml/cls,
RIImtllelc.s, tot eep
Scheeps!lIijd te dwingen,
dwing~n,
00 :I
waar-
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waarbij de Spannfchen zes groote Schepen verlooren,
verlooren , en veelelt
veelel
hun volk ged()od
gedelod werden, of in Zee verdronkon.
van bun
verdronkoD.
d~aTll;l overleed de Admiraal E W
wou
SzJ
Kort dllafllól
0 t7 T PI!
PI.It TER
T E!t sz;
bijgenaamd WOR 5ST;
T; wordende, lIa
zijnen, dÇlod,
ua zijnen
dC;lOd, van de PHsnisJingers
fi"gers zo zeer betreurd, als zij hem, in zijn leven, bemind
baddeR.
baddew.
SM ALL E C
CA
Chronijk "an
van Zee/ani,
SM
A N GE, Clzronijk
bi. 772. nBIlIl A N DT,
D T, Leven "an
van DE 11It UITol R. Leven ier
der Zteheltlen;
Zeehelden; ."
• JN M
ME.!"
T:I
E :I~
't."lB..!N; HOOF
'1'; Boa.
1','l&EN;
HOOFT;

!tWOUTZ,
WOU T Z, (BOUDEWYN)
(B 0 U D:! W 11' N) in het voorige Artikel reeds
gemeld, insgelijks van gelJoorte
geboorte een
ecn P/isjinger,
I//isfillger, die, zo als wij
gezegt hebben, Kapitein was op he,
SChip de Goutim
hNSC::hip
GOl/dm Leeuw,
t RSZ,
It ST, als Adwaarop E wou T PI ET ERS
Z bij,;cnumd
bjj~ena8md wo II
Ad·
miraal gebood, en wltn hij,
hIj, Ila
na deszelfs overlijden, opvolgde.
De nnauwkeurige
n:~auwkeurige Hilloriefc1lTijver
B 0 R.
he[ VI
PBO
R, hecfi,
heeft, in het
Hiftoriefcllrijver p,
Doek zijner Netierlandfclze
Netierlandfche Oor/fJgen,
OorlIJgeIl , een
c~n misllag
misflag begaan,
waarin hij.
vermaarden SchrIjver
Schrijver van het Leve?l
van
.( wallrin
bij. door den verrnnrden
Leven va"
WIL L E M DE
H lI,
, in 't II Deel, bI.
DEK
bi. 29,
29, gevolgd is) zeker
fl!hrijven ..
door de gelijkheid der naamen
naam en der beide Zeehelden; f~rijven
Ilrljd, met tic Spaan[che
de B 0 IIJL den bovengemoilden
bovengemlilden flrljd,
Spaanfche ,Ai/aAslabres, toe aan deezen B 0 U D E w
W Y·N
V1~ E wou T SZ, die midlerwijl , zo als wij gezien hebben, op de Zandplaat,
Zandplaat. de Paar.
demarkt,, aan·
tIemarItI
aan' den grond geraakt was.
Na 't overlijden van E wou
T ! • sz,
èi jgenaamd
VI 0 U T 'iJI IU!È TEl
sz.. èijgenaamd
Il 0 U JJ
rJ E W
w Y N .IJt WOU
Ad.
WOR ST, volgde hem 11
wou T Z op als Admiraal van Ylisfingen,
YJisfingen. en gedroeg zig als een dapper Zeeheld;
8~NCH
ij 10 D' A V I L A ondervond hÏ'ervrn
eerITc proeve.
1.&
hrervlfll de eerRc
gevegt
Deeze , na zig van de geleeden fchade, bekoClmen
bek oom en in het geveg~
v<,or
Ramme/res, tegen E! wou T PPI.!
v&or Rammeltes,
I I T E ft.·s
ft. -s z,
z. te MiddelMiJdtlburl
/Jurl eenigzins
cenigzins ~herfteld
~herfleld te hebben ,begaf zig, met 300Spaanfche
Arnmuiden hadden helpen ver~
veroSptJanfche Muskettiers , die .ÁrnmuiJen
veren.
ds
veren, op eell der gruotlle Bi!/raaIJfche
BMrllaijfche Schepen; zijnde da
:llldere .!1ezettelingen,
~ezettelingen, die nu al lang te Middelburg geleegen
andere'
hadden, op andere Schepen
~ch~pei1 verdeeld. De Heer DE 11 X
E AU'
A U'
hatlden,
I

,Y .&li.
Ali,
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AIS,
man van moed en bekwaamheid,
bekwaamheid J begaf zig medt
mede:
VA
IS. een mail
()p
cp het Schip van D A VIL
V I L A.
Terwijl de vijanden zig dus gereed maakt6l1
maakten,J was de groote
E 1-1 D
DEN
I lOegerust,
toegerust)
Eli 1
Vloot Raa - zeilen. door Prins WIL L E)I
recht tegenover het aarden bolwerk, op de Hond gaan leg.
fiuJkzeilen yan J\,mker
J4.l11ker FR AA lIJ
N Ili V
VA
A lIJ
N
gen; leggende de Vloot fmJkzeiien
lèhoots vnn'
l! RED E lt 0 DI:,
DE. buiten lehoots
v:m' het Kaneel.
Kalleel. Op den 27
l\'Iaij.
Iret Jaar 1573,
1573 J begon de wind uh
uit het Oosten op te
Maij. in Ifet
fieeken; wnarop
waarop de laatstgemelde Vloot zeil maakte
maakte,J en ter.
terfiond aanviel op de Spaonfeken
Spaan[chen,, die, door den vloed, van het
Piet vuur der Zeeuwen was
derde Bolwerk gezwaaid waren. Het
zo hevig, dat een der Spa.n[che
Spollnfche Meelf,,~epen
Meel/depen driftig
drifti~ werd en
kort daarop, in brand ge.
van zijne
zjjue ankers dreef, wordende, kon
fchooten; dOC.l niettegennaande veel volk overboord fprong.
fprong,
[chooten;
werd de brand gebluscht, en het Schip in de Vloot ge.
bracht. De Vloot fmakzeilen dreef d:larop
daarop wederom op de voorige
Vioot,
plaats; QoCh
ijoch de eerstgim:!lde
eerstgim~lde Prinl"e·
Prinl"e- Vi
oot • dwars van de
Spoanfehe
Spaanfclze Vloot afleggende, kon dezelve niet befchieten.
Op denzelfden dag deed de Admiraal B 0 UWE
lIJ E WOU
T S 7.;
u IV ENE
IV 0 UTS
'"
fcn fchoot, en van agteren een VaulHlel
Vaanllel uitfteeken
uitaeeken,, tOt el!n
een
e\!n
zcin, om de Hoplieden bij zig aan boord te omhiedcn
ontbiedcn,J en
Krijgsraad t6 houden. Terwijl de Ka'piteinen gezamentlijk raadraad,
pleegden J werd 'er, nu en dan,
dan J door de SpaQnfdm
SpaanfCi~t!1J gefcho_
ge fcho.
pleegden,
vijanden J Krijg3raa4
ten; zo dat zij, midden in het vuur der vijanden,
Krijgma4
hieldlln.
bielden. Een kogel, uit het Schip van D'A
D' A v
V I LA, die eerst
bOllle,, en
in het water botfte
cm daarna
d:1arna weder oprees. fnorde dwars
door de Kajuit van den Admiraal
Admiraal,J en trof den Vice·
Vice- Admiraal
D.E M OOR,
OOR, dl:rmaate,
h~m de helft van het
JAN DE
dermaate, dat
dal hij hem
geluit gaf, werd dus die
hoöfd wegnam. Zonder pat hij gduit
boofd
dappere Zeeuw
ZetuW van het levea beroofd, Del}
Dell Admiraal, nevens
eenige :mderen,
anderen J troifen
trolTen eer.ige fplinters aan het hoofd. Zints di,
dit
ongeval, heeft EWOUTSZ.
E wou T 5 z, het overige van zijn 1t!ven,
nooit
leven,
gezondheid genooten. Ondertu&[chell
ûndertU6(chell ging men voort me,
met
zi;ne gezondbeid
raaàpleegen J en werd terllond,
teraond, iu plaats van den gefneuvelden
gefi1euvelden
raaàpleegen,
1JAN
A N D E 11
l'I 0 0 J,
l', C 0 R oN
N l!
Ll LIS CL,.
CL". A
ASS Z tot Vice
Vice'- Admiraa
\Jenoemd.
llenoemd.
Eenige dagen daarna liep de wind Noordwest: de ,\fJ.'1U';.
,~tJ(lat;·
uok de Zeeuwjèhe
kreeg~n àus
ge:cgcn.
Ide, zo als "ok
Zeeuwfèhe Schepen, kreegen
dus gelegenheld
00 3
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lleid om de ankers te ligten ; en het gevegt nam hierop ter.
flood eenen aanvang. De Admiraal E wou T z,
flond
Z, met nog twee
andere Schepen, klampte een der BisCl~ajjfehe
BiselJtûjfehe Schepen aan
bourd, en veroverde het.
het, gelijk ook een MetrfchiP, en een
Smak Ulet
UJet zout
ZOUt geladen. Geduurende den flrijd
firijd liep de wind
westelijk j dit gaf des Konings Schepen gelegenheid om te
opgejaagc'.
viugten, wordende, door de Zeeuwen, de Hond opgejaag".
Omtrent Gruit/ingen
CruitlingelS werd nog eell
eeu Spaanse"
Spaonselt Schip op firand
gejaagd en verbrand. Na dit verlies. kwam n'A
n' 4 VI L.l
LA te Ant·
AnI'
'Werpen.
De Zetuwfche V)ooc
VJoot ins;;elijks
insgelijks te rug gekeerd zijnde, zeil,
zeilden
tien eeni;;e
eenige van de
dl! ligtllc.
Iigtllc . Schepen voorbij Zeeóurg
Zeeburg of Ram·
me/us J eit
HaveK
ei! veroverden verCchciden
verCch~iden HulKen.
Hulken. die voor de Haveu
van MIddelburg lagen. Het zout. duarin
daarin gebaden, verkogten
verkogteu
zij te nis/ingetl;
kwam. betaal'
betaal·
z:j
f/lis(inge11; met hel
het geld, 't welk daarvan kwam,
den zij het Scheeps\'olk.
Scheepsvolk.
Kort daarna noodzaakte de Zeeuwfeht:
Zeeuwfehe Vloot 'leeburg
Zeeburg of
RlJt1Imtlres om zi&
RammeKes
zi~ ovenegeeven. Op denzelfden dag ( den' 5
S
AugusluS) als Rammckcs
Rammekes was overgegaan, kwamen de Heer DE
BE
V A I S en de dappere M 0 N D a
met eene
nE A U v
& AG 0 N •,
Vloot. afz1kken; maar de overgave van RaftJmekes
Rammekes vernee·
verneeVloot,
!llende, vonden zij zig genoodzaakt.
!Uende,
genoodzaakt, ,voorbij YJisjingen,
YJisfingen, do
Zee te kieztn. De Zeeuwen moesten hen onverhinderd
onverhind~rd lalten
VIool onvoorzien van volk was; leggende
pasfeeren
pasCeeren,• dewijl de Vloot
0(1 de Dijl>en,
Dij"eu, zo beoosten lis bewesten ni.-jingen.
f/lüjinge".
het volk ot'
Noglh,l,ns zeilde een gedeelte van de Zeeuwfèhe
Noglhans
Zeeuwfèbe Vloot, door
dOOl
bet Jor.ker
het
Jonker FranJen Gnl,
Gal, tot
tOt voor ter
Ier Feue, werwaRrtS
werwaRrts het
insgelijlts gevoerd werd; doende
volk, dat op de Dijken lag, insgelijl\s
doen~
voom van daar.
Dijk. uitvallen op het volk van
daar, langs den Dijk,
M 0 N D R .A
J. G 0 N. 't welk aldaar, bij den HaIlK.
verCchansc
HalJlt, verfchanst
lag; na eene Cchermulzeling.
Cchermutzeling, die vier
vicr uuren duurde,.
duurde .. werd
's PrinCen
Jn decze
PrillCen volk binnen Ier Yeere gejaag-i. In
deeze Stad werden eenige Branders gereed ~emaakt,
~emaak[, om dez'.!lve
dezelve op de vijandeeze, door een boer ge.
delijke Schepen afte zenden ; doch deeze.
waarfchuwd, verlieten da Haok, met agterlaating van een
groot deel van hunuen voorraad vall
van MondMond· eu Krijgsbe-

hoeften.
noeften.
Kort
Kon

~W(,UTZ, (BOUDEWYN) EWYK, enz.
xwrUTZ,

Si9

0 E W Y N of B 0 U·
Kort hierna overleed de Adtniraal II11 0 u D
U,
wou T z,
Jl'Jisjingen, in zijne Gebo'Jrtellad.
Z, van YJisjingen,
Geboonefiad. Als
Admirad van Zu/and,
Zeeland, werd hij opgevogld door Jonkheer
L 0 U I s of L 0 D
DE
E W Y K V A N I11 0 ISO T.
WEN
WE
ti E

Zie Ltven

daflJen
datl'len der Zeehelden,
Zee he/Jen , E. V A N
NeJeri. lliJl~r;m.
IJijllrien. f~l. 72 en
96. LAR U E, HelrJltr.jii.;:
Hel_harti: Zeelf#IJd.
Zeelf#lld.
tri
trI

lol
E TER
EN,
MET
ERE
N,

K, een Dorp of Heerlijkheid
Heerlijkbeid in C~/Jerland,
CeJderlaTJd, in het
E W vV J{,
R ijk van Niinzl.(Jtn.
Ni;mil!,tn. Volgens ALTING
ALT I N G voerd.,:
he', bij ouds,
vClerJ.; be',
Rijk
den na:t.n van Awich; het word door
coor l:cm
I~cm I)efchreev"n,
I)efchreev(n, als
een Dorp, liggende [Usfch~1l
tusfch~l) 11ft/(JS
MI/a; cn i/":Jnl,
irani, waarvan mei.
i!l cim
clt'n gifó-ie!'
ding gemaakt word, in
gifó"ief van Gravmne AD E L.
V.\N DER
DFR HOUWE zegt:
HEIDE, in het Jaar Il8~.
Ewijk legt negen dliizend
fchreden. of ruim één uur
unr gaans,
,. EU'ijk
duizend fchredén.
" beneden Nijtllugel'l,
Nijmeegen, en is grOOi:
groot 1025 morgen Lilnds."
Lands."
g~heel Gelder/'lt/a
Gelderland en
In de fchauir.g
fchattir.g van het Jaar 1 H
Ho 7, over g:!heel
,-+ fiuiveri
lluivers
Zutphen, droeg EWi.lk,
ElIIijk, met LeuveII,
Leuven, 145 guldens 14
8 pcnn.
penn. Ewlj1c
bet Kerklijke,
El/:ijlt en Beuningen zijn ,hallS,
,hans, in het
gecombineerd J en worden door één Predikant bediend.
se~ombineerd,

bet Zo
E w Y K, een ander Dorp, tegen over het
Zo evengemelde
even gemelde ,•
in de Bell/we
Betl/we gelegen, en, ter onderfcheidiDg
onderfcheiding van het eerst.
Ewij1c genaamd.
gemelde, Slijk Ewijlt
Exx I1 ë N SIS C I V JI TAS, voorheen
Stee.dje in Fries_
Fries.
E
voorbeen een Steedje
Itmd, met
mor.d van het Boer.
lmul,
ml!t eene beroemde Haven. aan den moed
of BornrJiep,
Borndiep, bijna tcr dier plaatZe,
plaatze, daar nu Ber/ilrum
Berli/tum of Bd.
Belkum legt
!rum
legt,,een
'een Dorp, zeer beroemd, door deszelfs Paarde·
Paardeweekerijèn, en de menigte van Ooftvrngten;
markt, Boomk
Boomkweekerijèn,
OOftVrllgten; iu
ia
de oude
FrieJ'che Landtaal ui/gong
uitgcng genaamd, om ·dat de Scheoudê FrieJèhe
Sche..
pen van daar in Zee i1ngen:
~Ingen: waDt
want het woord exire
ex;rt betek~l'
betekeinc
uil de Haven lopen
nfyaaun; de oude Lalinisl'n,
LlllÎni$lln, in' dien
lop~n of afyaaren;
zeide
tijd, hebben 'er Civitas EXien{rs
Exienfts van gefineed,
gefmeed, als of men teidë
de UilgtilJersflaá.
ti s
5 verhaalt,
UilgtJlJersflatl. U BBBB 0 1:E 14
M 14
M 1I V
verhaalt. uit een oud
maaken
naat op maak
en kan, ,J
Schrijver (daar men, echter.
echter, niet veel llaat
dat deeze plaats,
plaati J in het Jaar 1191
Jl91 door
daor de NOQrllJannen,
NOllflnannen, ge.
geplon~
o000 ,~
1'10llt/

"SQ

EXCIENSIS CIVITAS, EXl\'IORA, enz.

plonderd,
plollderd, eu, feden dien tijd, verwoest gebleeven 15,
IS, tot
tot dat
2e
ver~ndering van naam, wederom als een
ze naderhand, met
mt!t ver2ndering
Dorp is ten voorfchijn gekoomen.
A LT
N G,
L.T I ~
G t Gerw.Inf.
Ger1l1. lnf. Part.
Pan. 11.
I I. p,
p. 15,
IS, v.
V. 1),
HoeVE,
HO V V E, Hand. Chr. I D. bI. 78.
E'X
Ex MOlt
M 0 Jt A, een Friesçh
Friesçn Dorp in Wesrergo,
Westergo , In
in de Grietenij
van Wo"fu'Jdeel,
Won[ulJdee/ , drie quan
quar: uur ten westen van BO/IUlert.
Bolswert.
Geogr. Woordenb.
WO(Jrdenb. VIIN
Vii» F',.;es/{lnd.
triesland.

EXTEJtI{UU en OVD'J>XTEJtHUIS,
EXTEltauJS
OUD'II:XTEltHUIS, twee plaatzen, wel,
ke, met meer anderen, door eene overllrooming van den /Jol·
lart,
Inrt I door het water vernieid zijn.
GAB B E M A, Verhaal
Nfderl. Waterv/ottlen,
Vernaai tiel'
del' Nederl,
Watery/oden,
pag. 91.
910

E x U E, of 1IS~ 5 U E, volgens de gewoone Pranfche
Frnnfcne ui,"
fpraak, een onduitsch
onctuitsch woord, betekenende uitgnnE
uitgnnll Uil
uit eenige
pla,rs;
ge/d, 't
pla'[Ii; gemeenlijk word 'er door ver!laan uitlogt.
uitlogt -geld,
welk betaald
b(:taald word, aan den Heer van het Land.
Land, wegens de"
dea
eigendom van een !lqk
!lllk .. goed.
goed, welk men heeft verkreegen.
M ~
N Jo.
A G E meent dat dit woord affiamt
amanH van isJir,
isjir, dat uitgalm
betekent; terwijl fommigen het
bet afleiden van ex;r,;
exir,; doch,
zegt
~egt hij, ik wil het liever afleiden "Van een oud LatIjnsen
Lalijnsch
woord, icium,
idum, dat fort;e
fortic en isj"ue
isJue betekend. Men zie hem,
xijn Etijm%gisçlt
jn zijn
Etij1l1ologisd, Woordenhoek
Woordenboek,, op het woord 15
IS S
5 U E. al·
waar men,
zeer merkwaardige zaa·
men. omtrent dit recht van EXlle
F.xuç ,,zeer
lten
ken vind aangetekenG.
aal1getel,en~.
Wanneer, hier Ie
te lande, het zij bij yernerfregt, of bij ui.
ternen wille.
wiJle. goederen geërfd wierden, of nog mogte
rnogte worden.
worden,
van Iemand, die in een S<ad woonde of woont,
woOnt, waar mede dit
recht van exue,
Exue, bij verdrag, niet is afgedaan, moest, van
alle die Goederell
&OedereD., vóór derzelver uitvoering.
uilvoering , ten behoeve vaQ
val)
de Stad,
Slad, voor recht van
va;') Exue
exue of Is[ue,
Isfue. hij
bij wijze van tol,
tol. zekezeke'
f~ fomme betaald wordeJl
r\!
worden;j die J echter, in àe
oe eelle
eeoe Stad minder of
meer·
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Jlleerder WdS, dali
dan in de andere. Voornaame Rechtskundigen
beweeren, dat, dit recht bbeen
cen overblijfzei en verzagling
verzagting van
rehcI, volgens het welk de goe ieren v,an
v.an uit!anders
uil!anders
het oude rehct.
Gr::'lfen vreemden, hier te L~nde fiervende, vervielen
vcrvielen aan de Gr~"f
IiJkheid , met uitOuiti[jge
uitOuitÏtjge van alle bloed
vrienden. Dit rlocht
liJkheid
bloedvrienden.
r~cht
werd nret
O:lflFro..'11'
nfet alleen betaald van roerende, maar ook van O:lflrr,.'n·
de goederen, gevonden of geleegen onder het recht'gehi~d
r~cht,gebied
Sl:rd, daar het !lerf
!lerfhuis
gt:vallen is; doch niet van onroe'
dier SI:rd,
huis gt'vallen
unroerende goederen,
~oederen, elders geleegen ; ook niet van, uiulaande
fchuldenalren, hier en eldc,'s
elJc;'s
fchulden, of v.an gelden, onder fCl1uldenaaren,
fchulden.
üétrooij. van Delji, V.ltl
woonende ; al het welk blijkt uit het Oétrooij'
den 2;
2:- l\1dart,
penning.
l\1darr, in het Jaar 154G: te weeten de SlO pennitJg.
"an
"a1J alle goedereli
goede,.en;; als mede, uit het verdrag tusfchen DordDort/.
recht en .Am/leidam,
rechl
A.mfleldam, aangegaan in den Jaare 1543; waarvan
de inhmld
inhoud is als volgt.
" Wij Burgemeesteren, Schepenen, en Raad der Stede
" Dordruht, ter eenre, en wij Gurgeuleesteren,
Gurgeuleeslcren, Schepenell
JJ
JO en R.aden der Stadt Amlteldamme
Amlteldamme,,tcr
tcr andere zijde. Maken
"cond
ddè onze legenwoord!ge openen
" cond allen Luden, die dt/i!
ght!!Oont zuIlen
zullen wurden.
worden. dat wij gcfàmenJijk
gclàmenlijj{ mem:r
metter
" Brieven ghclOont
alïèétie !-:hea:::cordeerr,
~hea~cordeert. en over".. minnen,
winnen, ende uit gunlliger aGè:c1ie
dagen. den Burge.
" gecomell
gecomen ziJn.
ziln, dat van nu ten eeu.vigen dagen,
fçhcijJen, ende bhl'le
bil1'Je
" ren, die uit de Steden van Dordrecht fc;hcijJen,
..
" de Steden van Amfieldamme miner woon treklten
treklien zullen,
13urgeren van Amlteldamme,
uitterzeJver
" ende oock den llurgeren
AlIllleldamme, Llitterzelver
" Stede mitter
miner woon comen te Dordrecht van hooren goeden
.,
,. geen Exue of pondgeit , den voorrt. Steden g~even zullen.
eeuwi~en d.gen
d.. gen die .Borgeren der
",. Dat insgelijks van nu ten eellwig-en
Amfieldam eenich goed ancolll,'n
ancomen
" Stadt Dordrecht, die tot Amlleldam
testnmenten of anders,
" mach, bi)
bij fierfenisfe, huweliJke, testamenten
..
bezenen, Jlan
naa hen neemt!n,
neem en , ofte vcr'
vcr" zullen 'I
't fel ven mogen bezencn,
ral di/! tc
veuicn, zunder
zonder
" veureu, dalir
dair 't hun believen fal
te veLlien,
",. eeni~h Exu ofte Pondgeld daarvan te geeVf?n: Ende van
gt'lijken, zo zullen die Burgeren van Amfieldam,
tot
" g<,lijken,
AlIlfieldam, die wC
Oordrecht eellige
mogcn, bij belterffllnis.
belterlfallis" Dordrecht
eeuige goeden ancomell
ancomen mogen,
" fe,
Ce, hLlwelij
te$[amente, oft
aft anders
ho.lwelij cke, teS!UlIlfllle,
anuers vercregen, dezelven
verveuren
'e
" mogen bezetten, na hem lIeemen
Ileemen oft verve
uren , daar 't
.. hem believen zal, zonder eenigh ~xu of PORd~eid
PURd~eid te betaa"
beraa'
00 5
" lell,
len I

53~
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"JJ len,
len J oft daar van re geeven. En omme dit zelve accoord
" vast ende geIlade te blijven, nu eBde
eOOe ten eeuWigen dagen,
" zonder fraude ofc
oft arglist, fo hebben wij Borgemeesteren,
" Schepenen
Scbepenf:n endt
en~ Raadt der Sted~ van Dordrecht voorfz. der" felver Stede"
Stede' Zegel ten faeken
raeken hier beneden aan doen hangen.
" Ende wij Burgemeeiteren
Burgemeeiteren,J Schepenen ende Raad der Stede
" van Amllerdam voorfz. hebben derfelver Stede
Scede Zegel "ten
'ten
"zaiken hier beneden oik aen doen hangen. Ende deefer
t. brieven zijn 'er twee alleens van woorden ten wo
orde J bou,.
woorde.
IlO
de;; daer
daef wij elx eeDe.
eeDca brief af hebben Gegeeven in
io
" den de
" bet Jur
1543 J op ten 26 dag
dllg van Oaober.
Jaar ons Heeren 1543,
Wij hebben, dit verdrag hier woordelijk ingevoegd: eenseens·
deels om dat uit hetzelve duidelijk blijkt, dac
uat 'er geen
~een onderotlder·
fcheid gemaakt word, tusfcben
fcbeid
tus[cben roerende of onroerende
onroe.rende goedegoede.
ren, maar alleen gefproken en gezegd word: eenig],
eenigk goed;
anderdeels. om dat bet, als een gewoon formulier, aantooDt,
aantoont,
op hoedanige wijze de overéenkomst gellooten
gelloocen is, tusfchell
tllsfcheu de
Steden, in welke dit r(ehl van Exue.
Exue, over en weder. verver·
nietigd werd.
Doch overal, daar dit recht nog {land
/land boud, vermag geen
Ingezeten eenige Stad deezer Provintie
en zij'
zijProvincie met 'er woon ea
ne goederen te verlaaten, en lig
zig aan de lasten dier Stad ont.
trekken, ten zij hij, in de eeoe
eene plaats
pla:tts meerder, in"
in' de andere
minder. bij wijze van tol, voor Exue
Erut! of Is[uegeld,
IsfuegelJ, betaale
zeker gedeelte van zijne goederen; 10
zo als blijkt, bij z UIt
u ft KJ
K,
Cu/ex
CAt/ex Bill.
BIII. op het woord Ex/u;
E::ca(; en uit de Smtenticn
Senten/ien "1#11
yall
Ilm Hl)vI
Hl>vI va"
van HoI/anti,
fjtrndv. van VlaardinIlon
Hoi/nnti, te vinden in de fltmdY.
gen, fol. 107, alwaar mede uitdrUkkelijk gezegt word: "a.
III/t!
g,et:k1'tn, zo roerende
rot!rende IIls
a/$ onrotr"Jde.
IIlIe zijne g,etknn,
onro(r".de.
Somllli~t'!
dit recht verkregen, bij Oélrooi
SomJlli~e Steden hebben dir
Oêtrooi
,~n
wij':ln de Graaven; andere door hmgduurige
langduurige oe1Tellill~
oeifenill~ en bij Wij"
ze van verjaaringe. Sommige Steden zijn"
ziJn, overeengekoomen
overeengekoomen,,
dit recht nict Ie vorderen; andere hebben het ollàerling
onderling vernietigd; Indere wederom vorderen bet, zonder Oaroij,
OB:roij, alleen
uit recht van wederver~elding. Van d;~
di~ alles
aUes geeft de Heer
WA G •UJ
N "A 11;
la R, in zijne Beftlzrij"Ï1Jg
Bef"'r;jvillg va/l
vall .Á1I1fludllllZ,
A11Tjludl#tn J d.
de
duiJlijkite
duiJlijklle bew;rzen
be\lliizen.J al&
allO hij zegt:

"a.

..
" In
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" In het Jaar 16i:l,
16&2, werd bij de Vroedfchap voor waal'"
fi:hijnlijk gehouden, dat .de Stad
S.ad ((Am(leldam)
fchijnlijk
AmpelrJam) dit voorregt
een er Graaflijke gifte. En het is geheel ze.
bezat uit krachte eener
cenen
Ko·
ker, dat zij in het zelve bevestigd is, bij een
en brief van Koning F I LIP S van
den
19
Julij
des
'Jaars
156t.
Maar
in
dien
va!l
rege
zelfden brief word erkend, dat men hier ter Stede, dditie regt
JllCer dan
Jan honderd Jaaren te vooren
vooren,, (immers {oo
(oo langhe
ltmghe dal
tI.,,1
1I1cer
geer.
t1J~morie van nzenfchen
menfchen en is
gee" memork
;s Ier contrarie) had bezeten.
zo was ook dit regt te Delft vernieuwd, door ][
J[ ARE L
(zo
DEN V, in het Jaar IHS). Doch van zulk eenen vroegen
tijd J is mij (vervolgt WAO E N A
AA
A It '> geen fpoor altoos van
eeni~e Graaflijke gif
gifce
het uiltogt.
uÏ[cogt.
eenige
te voorgekoomen: wel, dat bet
geld, omtrent den aanvang van de vijftiende eeuwe, reeds ge·
gedrie Jaaren Poorter.
Poorters
vorderd werd van Poorters, die geen dric
kannen zijn, fchoon voorname
bleeven. 't Zou dan zeer wel konnen
tèhijnen te kennen, dat de
mannen geen grond van dit
dJ[ rege
regt 1èbijnen
Pnvilegie
dae Burgemeesteren,
Burgemetseeren, of
PC!
vi/egie der hooge Overigheid, dat
Schepenen en Raad het uinogtgeld,
hadden gevoruittogtgeld, van ouds, badden
dae zulken , die eenige erfentserfenrsderd, om dat het redelijk was, dat
fen van hier wilden vervoeren, of Ulet
met hUIl
hun eigen goed vertrekken J vooraf
voornf bun
hun aandeel droegen, van de lasten en kosten,
uekken,
in welke de Stad, ter oorzaake van de bewaaring en befcher·
dilr goederen, vervallen was, en om dat dergelijk regt,
ming dkr
00"
ooi> in veele andere Steden, gevorderd werd. De Sta:! Haar.
niee weee
heffen van
lem, welke men niet
weet.J ooit Oétrooi, tot het beffen
het regt
rege van E:x.!le.
E:x.!Jc, gehad te
ce hebben, beeft
heeft het.
het, nogthans
Dogthans Jin.
, in.
1440, geheeven. Eu
gevolge van eene keure van den Jaare 1440.
Iblland heeft,
heefe, meermaalen
meermaalcn,, de gegrondheid van
het Hof van IJrJI/anrJ
qie regt erke1d,·
qit
erke!1d " niet alleen teo opzigte van de Steden, die't
die 't
bij Qétrooi verkreegen hadden; maar ook van zulken , die albezittiug van hct
het zelve geweett
geweCjt
leenlijk in eene langJuurige
langduurige betining
waren. Ook word, in een Oétrooi, tot heffioge
heffillge van' eèn
een
Exuegeld, in
io dl:n Jaare
J 541, aan d"
dtl zes lf/atIJrlanrJfa/ze
If/aterlandfa/te
Exuc:geld,
ja:ue 1541,
Dorpen verleend, erk.end, dat de vordering van dit regt, in
plaatzen
:mdere Steden en plaat
zen van Holland, in gemeen gebruik
hij
was. Op den aguienden April van bet Jaar 1495, werd, 6ij
is.I vij
Ge.-e,h/, defl
den Pe,.·
Per'
den Heer J dat is
bij den Schout,
Scbout, "uie'
mie 'It Ge,eent,
foone~ van i,
li, XXXVI
no/abl, ende
emll de rijc/cdom
rij,luJom 1t1n
fan "'r
Slede
XXXV r nolablt
J'r Sletje
{oone"
vaa
vau

e
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'Von
,'an Amflerda11J,
Amflerdam, toegerlaan,
toege{laan, tol der S:ede behoef, Cilllder
Iilnder an·
vijfriende penning Exucgeld, van oe
de goedeo
goede.
dere lasten, een vijftiende
ren, die " door vertrekkende Poorters,
Poorters. waarvan de Quohieren
nog voorhanden zijn, of bij wegen van erfenis, ter Stad uitge'
voerd werden.;
werden..; ten ware dat, in de plaatzen
plaatzeIl , wcrwalrds
werwaards d.
goederen wareA
wareu vervoerd, door
dQor de Poorters c.Ieezer
ueezer Steden. in
gelijk geval, mter
meer moest
mOest betaald worden. Doch in die R('foJuo
Re/o/u.
tie word niet te kennen gegeeven, dat dit regt, uit I,ragte
Itragte
eener GraaflijKe gifie,
gevorèerd. 't Is ook (zegt W.A.
gifIe, word gevorserd.
W.A(/ F NA hf.. 11.
ft verder) oni:etwijftèld,
on~etwijftèld, al veel vroéger ingevoerd en
aF
ge-orderd
fchoon het., veelligr,
veelligt , niet vroeger op
ge,orderd geworden, fehoon
den vijf
tienden penning gefield gcworden
geworden is. Immers in het
vijf(lenden
Burgemeelterell en Raden, beOooten
beOomen
Jaar 1476,
1476. werd al, bij Burgemeeneren
]I
l.,
Burger deezer Stede,
Stede. die met der
11 0 E LOF
LOF JA co 11 S 1..
\\,eon
\\,eOn naar Utrechl vertrokken
vertlokken was,
was. aan te fchrijven, dat hij
zijn aandeel moest komen voldoen, in de fChulden, die
liie de
Stad, onder anderen, zijnent halve, gemaakt h:ad,
had, of dat men,
men.
anderzinIs., zulks aan zijne goederen verhaaIen zou. Uit wellt
anderzints
welk
btjOuit
toen reeds gevor.
b.,Ouil afreneemen is, dat het regt van Exue lOen
derd
d'~rd wrrdt. En in'[ Jaar 1443.
J 443, werd net met Grolling(lt,
Grollingl!", in
. he!
het Jaar 1+64
1... 64 met Haarlem,
H(larlem, en in het Jaar '470
1470 met DevenDeven.
ter, ovt:r
owr en weJer, te niet gedaan: waaruit klaar blijkt, dat
het, hhier
it:r [er
ter Stede,
Slede, lang vóór 't Jaar 1476, plagt gevorderd
te wurdfn. ]\'
j\' oglhans, fchijm men, in de zestiende eeuwe, de
illl'orderÎI:g
fom tijds , verzuimd, of te hebbea
in vorderillg van het zeI ve, [om
nagelaarclI IIkk vind (leest men, bij WA GEN A A JtI al verder),
D3gelaaltll
verder).
dar men, in het Jaar
Jaat 15:99,
15~9. beOoot
betloot,• het
hct zelve op meuws
nieuws te
vord;;ren, en len
vorderen,
ten dien einde.
einde, twee ontvangers van het Exue,
Exuc,
1\1 R. C
111
C')
() lt
lI. N LIS G lE R
R IJII RA
R A N D sz
SZ en G f. R
R RIT JAC
JAC 0 B S Z
COUCKEllACKER, :.anteltellen.
COUCKEIJACKER,
In het Jaar !5,6.
15,6. !tond de
Stad htl
het Exuegeld, voor de~ tijd vJn
van twee <.If
of drie Jaaren.
Jaaren,
:lf,
\lan het Mannen Tugthuis. Dodi
Docti feden heeft zij de hef.
:1f, lIan
ing
tng van dit regt wederom aan zig gehouden. lij
Zij vordert het,
egrd, tegenwoordig eeniglijk bijna, van uitgaande erfenisfen
egld,
erfcuisfen::
wordende.
federe veele ]aareu.
Jaareu, niets gevorderd van Poorters,
wordende, feden
die IDet
IOct hunr
hllnr e goederen de Stad uittrekken. Doch van erfe'
nlsltn
ntsft:n h\:efl
hl:efl de Stad, thans,
thans. en feden lang, niet den vijfden
vijfden.o
dcn
dtlJ,J .. maar den tienden penning J een
ttll ware men [Donen
[Oollcn kon.

dae,
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dat, in de plaatfen
plaatren , werwaards de goederen van hier vervuerd
worden. minder gevorderd word.
" Het regt van Exue brengt. echter, tegenwoordig, zeer
weinig op; niet alleen, om dat het, al van de vijftiende eeuwe
af, met verf\!heiden
af.
verCcheiden Landen. Steden en plaatfc:n,
plaatl'en , over en we·
der, vernietigd ia
is geworden, maar voor al, om dar flurgeBurge.
meesteren,
agrtienJen April van het Jaar 172,1, verver.
meesteren. op den agrtienden
klaard
kl aard hebben, bereidwillig te zijn, om, des verzogt
verzogr zi;nde,
zijnde.
dit regt,
het toekomende,
toekomende t met eene iegelijke Srad,
Stad, onder
regt. in her
behoorlijke wederzijdfche AEJe
AEle van
vtln Mo,.tijicotif,
Mortificatie, te willen ver.
nietigen. Op welke ,verklaaring
Nerklaaring de vemiet~ing van het regt
van Exue,
Sredeu en plaatfen •, ge'
geExue. met verfcheiden Landen, Steden
volgd is. en nog, geduuriglijk, gevolgd word."
\Vord."
Op dit bovenllaaride, laat de naauwkeurigll WA G 1!l! NA
A
N A A lt
volgen, eelle
eene lijst, van bijna alle Landen en plaatlen,
plaatlèn, waar.
mede dat regt,
regt. tot alm den 15 Oél:ober,
Oaober, in het Jaar 1766 ,
over en weder, 't
tc zij voor een bepaalden tijd,
rijd, of voor al.
a~
tijd, vernietigd is.
tijd.
Croningen, in hel Jaar.
Hoor/em.
Haarlem.
Deventer.
•
Dordrt'l:nl.
Dordre."t.

Alkmaar.
Leiden.
Delft.
Delft·
's Hogt.
Hagt.
Sc hoon IIoven.
Schoonlloven.
EnkhuiZet1.
En!chuiZet1.
Hoorn.
Amersfoort.
.Ámenfoort.

•
•

14-S11.
J45Z.
1464.
14
6 4.
1+7°
1+7°'•
1543.
1553.
1553·
1553.
15S3•
J554·
I554·
J555·
I555'
1551·
J56i
IS6i
1563 •
1563.
1569.

Met
agt laatstgenoemde Steden.
Sleden, is
;s tie
MeI de agl
Je vernietiging aJ.
leen
ge[chied. vo~r detl
de[l tijd
liocll
Jeen ge[chied,
lijd van twintig Jaaren j "oc;,
heeft, r.ogthlins,
flonrllehouden.
r.oglhlins, [erlerl, fltlnd
lehouden.
Brie/e.
lJriele.
AntWtrptD.
4ntwerpm.

•

1579•
l6S9·
FrÜs.
Fri!s.
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..

htl J.a,..
J"a,..
in !tel
Friulan
Friesland, in
SI/ld Utrechl,
Nijme,g
Nijmellgen.
Arnhem .
[u1JI.
OlJrtmar
OIJrlmar!U11l.
Drente.
•
Kampen.

•

sch.
OutiuJ~
Outiel'J~sch.

J'Janen.
Stati
Stad en Land van J'ianen.
Juren.
10
Jatlren.
voor
Ia
lJurg
hurg
Branti,n
Brandln

1631.
163,.
J68:.
168:.
16h.
1684.
1684·
J684·
J685.
J6 85·
1686.
l(i87·
1687·
J68'.
168'.
1688.

]69<01.
69Q.
1
•
E",/llen
E",btlen,
1691.
J691.
lilr.
Medemh
Medem/Jlllr.
1691.
Fleuris.
Fleuris,
1691.
169J.
Name"
Name"..
692
1
16
92.•
Weu/.
Weze/.
•
69:1
•
1
169:1·
Bommel.
•
til
en 1757.
1696.
Londen.
Londen.
J?06.
17C6.
Norden.
Nordtn.
•
!l.
J7 1 !2.
nek Bentheim.
" Yle/e
'I
JrU.
·tu.
Graflve
Graave.
17
3·
J7 1 3.
llerg.
Hardenberg.
J 3.
17 1
3ç;jk.
•
Hartlm'ijlr.
Harlml
1713
J713
Lingen.
Linge".
ap BenlCrlZ4fftltap
" Gruffth
Nordho
Nordltorn, in 'I
IJl!.
J71!.
heim.
1713Oyerljsf
Overljlfèl.
1713·
1713'
Zwol.
417 1....
jlatl.
FmJrilt
Fredrilrf/atl.
17
-rg.
4.
Mitl'e/"
'7 1 4Mid'e1bt1rg.
1 Se
171).
e,..
••
17
Cornich
Gorn;c!m
1716•
Goes.
•
17 123.
slantl.
OOlt/ries/aDd.
Oost/rie
J7~8.
DUflren
Du.ren.
e.
Zier/ju
Zitrrltzee.
1130·
rn~
tns.
HUtJesh
Hi/tiesltei",.
2•
175
Jorlr.
Nieuw- Jorlt.
J73!2·
•
Gill/eir.
S.
s. Gfll/eir.
17341734·

M,m[H
m·
~f,ntr.rt.

Jn~
Jn40

Jlruns.
1Jruns.
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Brunswijk en Lunenburg,
Lunenóurg, in !zet
het }aar.1734.
Jaar. 1734.
~rllnswijk
MfJtJ(lriclzt.
MrJa/lricltf.
lJrisfol
Beverwijk.
.Beverwijk.

Stad en GrtU/Jc!tap
GrtU/Jc!zap Kuilenburg.
Itolterdalll.
Jtolterdalll.
•
Zugtclen.
Zugte/en.
1f7
/I/us,.
US!.
Slali Zutphen.
De SlaJ
ZUlplt.tn.
D09rnik.
Doornik.
Hesfen.
Leipzig.
Gum
Gulile en IJerg.
Genevc.
Gene"e.
•
nisfngen.
Yare! en Kniphuizen.
Yarel
Sluis in JTlaanderen.
fTlaanderen.
Oldenhurg en Delme""lrst.
Dt/menhlrst.
O/denhurg
Keulen.
Luik.
Woerden.
Slad en Graaf[chap
Graaffchap Brodhorst.
BroNlth'1"st.
Heerll}"lrheid
Heerlijlrheirl Jever.
je ver.
HertogdQI1t Wurtenburg.
HertogdQt1I
Wurtenbllr6.
Stad Wisl1tar.
Wismar.
Herlogd,m MelclenlllJrg.
Meltlen8llrg.
GIllda.
Gouda.
Hertogd()m
Hertogdom Klu)'e.
Klee!'e.
Wijlt
Wijk lij
jij Duurjitlk.,
Duurfluk.
's Hertogenbosch.
•
Hert()genbosch.
K~,..Palt:r.ifclte
LaIui",.
KeII,..Paltzifclte Lalt/I",.
CrD()t-Britlanje.
CrIJot-Britlanjt.

J 736.

1739
1739.•
J740.
J740.
J740'

1740 •
0•
1740.
174

174 f •
174"
174:1·

J74 t •
J7+
It4~
It440
J7#.
1744·
1746•
1746.
114
1746•

1746'.

1747·
1749.

175°.
1•
175
1751.
1756•
1758.
17591759·
17S9·
60•
17
1760•
176~.
176~

176[.
1761.
1761.
I76s•
176].
6 3.
17
I~",
1~+-

1 7454.
1764.

1ï6
Jï6..
1764,

Wij l,lt",e"
jijJl~114. (/lit
dllt (/ezeJftk
dezeJftk follile/ci1l1
follilelcilll gmlllilkt
l.IfInt#. hier iijJml4.
gemIlIlltt
Is, mH:
Saxen Got1ll1.
Got1111.
RD(rmond.
RD(rmonrJ.

1767·
1767.
Schut·
Schul'

5~3

EXUS.
BXUE.
SchuItrop • itl
Schuttrop,
;:1 het
h(t Jaar.
176j.
J 76j.
Stag1en
Statllen en Lallden
Landen Vlm
Vlin den Koning
Konlng
van Pru;s!en.
17io.
"on
Pruis!en.
I7iO,
't
Lippe.
177°,
'I Grotf[Jchap
GrailfJcntJp Uppe.
J no.
Tsfenburg
Ttfenburg en Bu'ingen.
Bujingen.
1770.
De Abtdij en Heerlijkheid Borftheit. 1772.
Texel.
Texel..
1773.
Zutphen.
J774.
1774.
" Land "on
van Vrijen.
Yrijen.
1174.
1774.
Zweeden.
1774,
Zweeden,
J 774.
Baa,l.
Ba~~I.
1775.
J175.
De Stad en Republiek Bern.
177$.
17;'5·
Tsfol/1ein
Ts!tl!1e;n.
1775.
De Stad
Slad Hulst.
1775.
1775·
Schiedam.
1776•

J:xue, zegt WA" Tot de invorderinge van !.et
J.et regt van Exue,
WA'
eii<deli;k,
eil;deli;k, is (namelijk te Am/Jerdom)
Am!1erdam) een der
Slads Secretuisfen
Secretarisfen aange(1eld.
aangelleld, die daarvan, Jaarlijks.
Jaarlijks, verantThe[;lUIÎe Ordinaris defzer
deezcr Stede."
Srede."
woording doet, aan de Thef,1uria
Ten belluite
beiluite van dit Artikel, dat voor ieder lngezeeten
lngezeeren nono.
dig is te weren,
weten, mu
m~t welke Landen. Steden en plaatCen het
zdve gemortificeerd is, zul/tm
zullt:n wij hier bijvoegen, de gedachgedaCh.
ten, over dit regt, van den vermaarden Mr. c v A N B Y
YN.
X
Kr:
r. R S HOI! Jt,
K, in zijnt
zijne P"erhandeljngen
I/erhandelingm "tin
van Staatszaalren,
Staotszaa!cen,
1I
iluk, § 7, alwaar hij zugt,
11 B. XXV. fiuk,
zegt. ,. Wam
Want fchoon het.
ht!t,
,.
ilaat, zijnen flaat van onderdaan
ICf
underdaan Ie
" jn het algemeen vrij flaat,
"verander.:n met
nlet vaD
van woonplaats
woonplaats;j naar zijn welgevallen, te
" ver.wisfden,
ver.wisft'len, en dat bijna 'alle de Recntsgelt:erden
Rechtsgel~erden dit coe'
toe'
altOos vrij en geoorloofc
ciit, evenwel, nier altoos
geoorlooft In
",. !laan,
naan, is oit,
" het 41 Artikel
Artikt!! van het Vredes. Traétaat,
Traéh:!t, tllslèhen
tuslèhen den Ko'
I>
uing v:m Spanjt en de Staart'n
Staatl'n Generaal van den 30 Janu;.
Janua·
" ning
" rij,
rii, In het Jaar J6~1I,
J6~!l, is bedongen: dal
dat des eenen OllderOnder"dnan
,,'t(aan vrij onder des anderen
andcl"erl gebied nlilg
lIllig gaan wODflen,
wo/men.
H

GEN
GENAAn,
A AR,

" MlD S
HET
A ALE N DE
1):,
Y ETA
D" R!! n
(; T t N D A ART 0 E
Zij"l verCcheiden
"tt ~'l'AANt'P.
s'I' AAN 1:' P. Want l1an
lla2r zij.
verreheiden Han,:vesten van
" ~rede\l
~tedell in N(êdalld
Nrê,-JatJd en elderi,
t!I,len, vlll~~ns
vLlI~-:ns de welke de gc\!nen.
gecuen,
l.:f ml:t
gOI!. t ,•
" dL~ cr
met der woon lIi.~.!an)
llÎ'~,lan, zek.er
ze~er ~(!deelte
~Qcieelte van hun goc.

voor

EXllE.
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" voor Exue of Is/til!,
genoemd word,
Is/ut I 7.0
zo als
nIs het genot:md
word I llweten
moeten
"aehterlaaten.
Maar
dewijl
dergel[jke
knevelarijen
W:lt
"achterlaaten.
wnt naar
" vijandfchap ruiken, maken de Steden dikwils onder elkander
" accoord, dat ze van elkanderi
elkanderli Burgers, als dia
die van WOOO"
woon"
" pl~ars
plaats veranderen
veranderen,I niets diergelijks zullen eisfeheu;
eisfcheu; dik wils
" bedienen zig de Steden niet anders van dat regt,
regt. dan bij
" wijze van reprefalje. dat
dar zij namelijk zo veel van hun, die
" uittrekken. vorderen,
al. zij, naar wien zij zig met der
vorderen t als
,.
'" woon begeeven, van hun gewoon zijn te vorderen.
vorderen, als zij
" naar hunne Stad gaan woonen"
..
" Maar dewijl men, in het 19 Art. van het verbond, [US"
tUS"
fehen
fchen den Keurvorst van Brandenburg en de Staaten Generaal,
Genenal,
den 16 Feb. 1666, is overeengekoomen, dot
dat htt
h~t regt
,'egt Vfm
Is{ue of decimatie, 't weilr.
hij vertrek
familièn, of
lsfue
wellr, hIJ
ver/relt von
van familiP.n,
verval van herediteiten komt te
Onder.
Ie on/flf1an
ontfloan I wederzijds
weduzijds Onderdaanen vrij en eumpt
daanell
exempt zulJen
zuJJen zijn
zi/n en blijven, geduurende
"eefe
deere alliar.tie:
alliantie: is het geen onuunt!
onuu{[t! vraag,
vraag I of hier door eens·
klaps alle PriviIegien ophouden, door de Graaven aan ver[ehei·
verlèhei·
den Steden gcfehonkeil,
gefchonkeil, of van dezelven met geld g\!koeht;
g\!lwcht;
waar door zij verkreegen hebben,
hebben I dat zij van de geenen, die
di~
J1l:[
m:t der woon vertrekken, zekere fehatting
fchatting zouden tDo"cn
mogcn ei[ellen?
[cllen? Deeze vraag (zegt hij) heeft veel moeilijkheid
moeilijllheid in.
daarom
tiaarom voomaamelijk,
voomaamelijk. dewijl dit regt zijnen oorfprong uit
Handvesten of Privilegien heeft,
heeft. en het noch in de magt der
Staaten Generaal, noch in die van part~eu1iere
part~culiere Provincien !laat,
haar dj.~
maak en ,
di·~ we~r
wt!~r aftenecmen. Hoe zullen wij het dan maaken,
Jat die alliantie evenwel haar !land
(land blijve houden?
houd:!n? Want ée
de
trOUw van het verbond moer
moet gehandhaafd worden. Ik zou
zuu
!rouw
(gaat hij voort) het zo beflisfen:
beOisfen: indieu de Steden diergelijke
alliantien gezien en goedgekeurd hebben, voor dat ze ingegaan
wierden,
wierden. dat zij !lilzwijgeo&.
fiilzwijgen~, voor zo verre dat deze fch:ming
fchatting
1l3ngaat.
:langaat. van haare Privilegien gerenuncieert hebben; maar z~
nict
niet gezien noch goed gekeurd hebbende, dat zij wel van de
vertrekkende
kuunen vorderen. om dat de allilnvenrekkende familien
famili~n niets kUllnen
nlli~n.
tie
Srt!dcn
tIe in den weg is, maar dat de Staaten , iu dit geval,
gc\'al, de Steden
hier voor moeten fchadeloos houden."
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enz.

eEN,
N Cl
! N, ook wel Nieuw/re,
NieulI'lret kIr genaamd, in de
E yY C KEN 1IN
oud\! B1affert
Blaffert der OIsfchoppen
llisfchoppen van Utrecht, wegens hunne beoud:!
beo
zittingen in Zee/and,
Zeeland, in dien tijd onder Walcheren gerckcnt,
gerekent.
docb, reeds voor lang, door de Zee verilonden.
verflonden.
doch,

E y IC (A II ENT V A"')
A J)f) een geleerd Ulre:htenaor,
Utn::hteno/lr, Leer~ar
Leeraar
wetenfchappcn, heefe,
heeft, in het latijn, gelcnrc·
gclchrc·
in de befchaafde wetenfchappen,
ven, Registe,.s
de Grieltfehe
Griekfc/ze SprollltltunSl,
Spraakkunst, gedrukt bij
Registe"s op tie
P L A NT Y N, in het Jaar 1581; de tien Geboden, op oneven
P

voetmaat, bij ·wijze
verza-wijze van een Tafelgedigt; als mede eene verza·
meling van Bruiloftsgedigten
BruiloCtsgedigten en Lijkzangen, waarom hij
op de iijst
iiist der Nederlanrlfclte
Neder/andfche Digteren geplaatst is. Ook heeft
groote naarfiigheid,
naarlligheid, gefchreeven, een boek van de
hij, met gl'oote
miral,elen en beroerten, ten zijnen tijde voorgevallen. De Co.
mirakelen
daarv~n [chaHe
fchatce hij op de waarde van duizend guldens;
pie d:rarv:m
onachtzaamheid zljner vrouwe, is dezelve,
doch, door de onnchtz:I:lmheid
onder en met zijne andere boeken, voor een geringen
geriDgen prijs
v.erkocht.
V A N E Y K werd, door iemand zijner tijdgenooIen
tijdgenooten,• met
V
een Latijnselz
Latijnse" vers,
poëzij,
vers. over de onbefchaaftheid zijner potizi
j,
berispt;'t
Nu/erduitsch, deezcn zin uit.
uit,
hevig berispt;
't welk. in het Netlertluitseh,
mankt.
maakt.
Uw' verzen %fjn z"
zo hart,
kW/lSI,
narl, ja harder, als een kwaSI,
f/an Itnoeflig
knoejlig eij/lenhollt,
eijkenlrollt, 0 puilt
puikje
der Poëten,
Poèten,
Pan
je tiet'
Dus zeg
ztg ik tOl
tot uw' tof,
lof. Uil
wet(!n,
em reder mag " wel welen,
Dat op uw geestig lJ~oft
eell Itroon
/troon ytrtl
vrm tijken
pmt.
Dal
IIQoft teIl
eijken pllSl.
'( 1A co II V A N) gehooren
gebooren te Anlwerpen
Antwerpen,, en Raads.
RaadsE y 1CIC,, (J
leefdl! nog in het Jaar 16123.
1623- Hem ging de lof
heer aldaar, leefde!
Ct van een verllaard
vcrRl:lard Digtcr te zijn:
na

V .l L...
V.1I

A N D REA s.
ANDBE4S.

l{, (M R.
Il.. 1
DER) Hendriltz,
Hendrikz, SeGletarisdes
SeGletaris des
E YY1[,
lAAco B11 VV A NN DER)
Hofs en der hooge Vierfchaare v:m
V:l11 ZuM.
Zuid. Holland,
Hors
Hollanti, was fen
een
GroOt onderzoeker der oudheid; waarvan de blijke"
blijke~ nog voor
groot
Zr:Îli· Holland,
gehanden zijn, in zijne Defchrijvin, van ZlJitibimdm
HfJlland, ge.
drllkt
drukt

EYT{. (JOHANNES
( JOHANNES
EYK.

VAN)
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l~rukt in 4to,
Dordrecht. in het Jaar 1628. Het is eelle
l:rukt
410, te Durdrecht,
l:onc Befchrijving van het Land van Zuid
Zuid'- HoI/anti,
Hol/and. mitsgaders
l:ortc
cf~ne verzameling van Handvesten, Privilegien, CoilullJen
Col1ulllen ea
ell
Ordonnanrien van dit zelfde Land: een werk van de allergrootOrdonnantien
ae nuttigheid. De Schrijver eu verzamelaar daarvan merr, in
her
het Jaar 1634.
K, (J 0 HA N N
ES5 V A lil)
N) de vermaarde KempJcl1e
KempfeIte Ne·
E Y K.
NE
derla'Jder, die zig. zo wel a15.
der/otJder,
als. zijn broeder RU
HU BEn
B E R T u:
ti s,
s,

en zijI1e
zijr1e zlIster
Schilder·
znster MAR 0 R ETA V A N E Y K, door de Schildervermaard
konst, in de Nederlanden en door gantsch E.ropa,
E.ropo, vermaprd
M.neik. trall
~emaakt beeft. JOH A N ~ ES werd geboren, te M.1Zeik.
VaR
bedeeld. voornamelijk met alle die lJe.
()e.
de natuur bijzonder bedeeld,
vereischr worden, werd
kwaambeden, welke tot de Tekenkonsl
Tekenkonst vereischt
hij de leerling van zijnen broeder H u B E R TU s, die hem, in
Jaarcn,
onderrusfchen J
Jaaren, merkelijk overtrof. Onzeker is het, ondertusfchen.
H u DER
B ER TU
T US,
s, in de SchiIderkonst,
Scnilderkonst, genoten
wiens onderwijs HU
heb
be : hoewel het waarfchijnlijk is, dat bij, die, in het Jaar
bebbe:
13 66 , reeds, met
mer zijnen jonger broeder, de kónst handteerhandt~er
1366,
de,, zo wel als huune zuster, die zig geheel en al daar aan
cie
van hunnen Vader zullen onderwezen zijn.
overgegeeven had, vau
Omtrent het gemelde Jaar, bevlijtigden zij zig om de SchilàerSchilderkOIJst. met lijm
1250.
konst,
Iljln en eiwit, eerst te Florence,
f7orenCf!. in het Jaar 125°.
uitgevonden, verder te volmaaken. De beide broeders, dewijl
'er toen geene andere manier van fchilderen bekend was, (behalven dat men, in [talie,
Ila/ie, in Fresco of op natie Kalk arbeidde) vervaardigden veele fiuki;eu van lijm en eiverwe.
JOH A N NES, om de vrugten van lijnt'n
lijnen arbeid te plukken,
zijne konst te doen betaaIen
betaal en , zette zig te Brugge IC'
en zig zijnc
.hier naar andere lan.
der; veele van zijne ilukken werden van ,hier
den en plaatzen verzonden_
verzonden. Vol,;ens
Vol..;ens het algemeen getuigenis,
.,vas
een geleerd man, vernuftig in het uitvinden van verwas hij eeh
dg in het nafpooren van
fcheiden vereischten der kunst, vlij
vlijtig
(jen aart der verwen, en zeer arbeidzaam in de
tie iloflèheien
«len
ilofjèhei. eu
ftookkunde. Van bier
hier dat hij eenc
eene proeve nam, OlU
OIU zijne toebereide verwen, met een zoon van vernis, zaamellgelleld
zaamenge!!eld uit
oliën. te vemisfen;
hem in zo verre gelukte,
eenige oliën,
vernisfen ; 't geen bern
dat het ieder behaagde,
behaa,de. en zijne ilukken
fiukken eenen coc
tor dien tijd
tee
PP 2
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roc onbekenden glans en luWer
roe
luiller bijzette, en een geheim bevat
te , waarna in Ilalie
/tIJ/ie lang te vergeefs
vergeefsch
eh gezogt was. 't
'e Ge·
beurde hem, na veel tijds en arbeids aan een Tafereer
Tafereel" befieed
belleed
!e hebben, dat
dae het paneel, op zijne manier vernist, in de zon
om te droo~en gelleld
gefield zijnde, de voegen van hetzelve, tot
zijnen billijken fpijt, door de hitte der zon, van een wee·
ken, en het paneel barme.
Dit deed hem een te,;enzin.
te~enzin, tegen die zoort van ver we en
,,-ernis
..ernis • opvatten, en befl
lli ten , Ie
befll1iten,
te onderzol:ken,
onderzol!ken, of 'er geen
and\!r
llnder vernis te maken ware, 't welk buiten de zon en in huis
konde droogen. Ten dien eillde,
einde, den aart van veele oliën
;nderzogt hebbende, bevond hij dat de lijn- en nootenolij fpoe'
fpoe"
digst droogden; dezelve op het vuur
vnur gekookt hebbende,
maakte hij, door het bijvoegen van eenige !loffcII,
fiotfell, 'er een
zeer goed vernis van. Na onophoudelijken arbeid, om de
komt
konst meer en meer te
re volmaaken, bevond hij.
hij, dat de ver.
wen, met dusdanige olién vermengd, zig gemakkelijk deedell
deeden
wen.
temperen, fpoedig droogden, droog zijnde het water weêr.
!londen.
fiollden. en de olij der ver we eenen ongemeen en luiller
luifier bij.
:zetteden
zonder dat de Tafereelen het
zetteden , en die glanzig maakten '. :l;onder
voorgaande v8rnis
vernis behoefden. Ook zag hij, tot
tOt zijne verwon.
dering en genoegen, dat de verwe zig dus met oIlj
ollj beter liet
verdrijven en verwerken, dan met de vogtigheid
vogligheid van de lijm
of het eiwit.
uitviudlng,
Billijk verheugde hij
hIj zig over
o~r die allernuttiglle
allernllttiglle uitvilldlng>
van met olijverwe Ie
te kunnen fchilderen. De Faam bragt, binnen korten tijd, de maare hier van zelfs bij afgeleegt:ne
afgeleeg<:ne volvol,
ken. Zijne ontdekking werd zo algemeen toegejuicht,
toegejuicht. als
daarna de uitvinding der edele Drukkonst door L.\
L 4 U R .E
B N la~
Z. ][
Jt aST
0 ST &
& R. Dit naamelijk ontbrak alleen, tOt dien
JAN 5 z.
~ijd, aan de konst.
konst, 'om de natuur
nalUur Dader te komen, of genoeg.
z~am
tijd. waarin deeze ontdekking door
l.~am te evenaaren. De tijd,
hem gefchiedde, word,
word. door veelen.
veelen, bepaald in of omtrent
cellen
het JAar J410.
J41o. M I ~ S 0 N, in zijne reiie,
reiIe, begaat dus eellen
misOag, wanneer hij dit op het Jaar 1450 {lelt:
misflag,
aelt: felwon
fchoon hij,
in den vinder.
vinder, den :l;elfden
zelfden perfoon b~doelt,
bedoelt, dien hij JAN V A N
G i , uit het Land vnn
Vl1n GÛJe,.,
OH A N N
NES
:r.:n II u G G.E,
Ge/tier, noemt. JJOK
Ei
vi ,1/1
,1A ~,
N, .,;ija
%ija ,eheim
,ehelm aan zijnen broeder ij l}t1 lI!
u: 1l T l1t1 S bekend

ge.
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gemaakt he~bende,
he~bende I hielden zij deze uitvinding,
ui [vinding , of liever de
bereiding der olijverwen, zorgvuldig verborgen. Zij fchilder.
fehi/derden te zamen,
oF ieder
fiukken.
zamen ~ of
leder afzonderlijk, verfcheiden !lukken.
Jon
Jo ft A N NES, fehoon
fchoon de jongfie,
jongile, !lreefde,
fireefde, echter, zijnen
broeder in de
de- konst verre voorbij,
Het uitmuntendfie
uitmuntendile Tafereel, door hun beide vervaardigd,
hangt
inde
FI·
h~ngt in
de St.
SI. 'Jans
Jans Kerk,
Ke"lr, te Gellt,
Gent; JlUIl
hun befi:eld, door FI'
tIPS
t. I P S V ANC HAR LOl s, anders bekend bij den naam van
F I LIP S
5 DEN GO EDE N, Hertog van BONrgondien, die zijzij.
nen Vader, Hertog JAN, in hhet
et Jaar 1419, in zijne Staaten
opvolgde, en, in het Jaar 14'33,
I.f!33, Graaf van Holland en Zee"
Zeeland
lantl werd. Deszelfs Vader, Hertog JAN.
JAN, word verbeeld te
paard zittende, op een der deuren. Men meent,
Uleent J dat 11 u BElt"
BE aTU
T u s ait
dit kunstwerk heeft aangelegd, en dat het door JOH A. NNES volvoerd is. Andercll
Anderen zijn van oordeel,
oordeel. dat zij 'er beiden
beid~n
de handen hehben
hebben aangetlagen;
aangellagen; maar dat de oudlle
ondile broeder,
broeder.
die den 18 September, in het Jaar 14~6,
1+~6, overleed, vóór de
voltooijing geltorven
ge1torven is. Tegen over het paard van den !kr.
Her.
tog., om geen uitvoeriger befchriJving
befèhrijving hier van
vall te doen, ziet
men de beide broeders: H tJU B E 1t1\ T tJ s, als den oudllen,
oudilen, aan
àal}
de regterhand , befiaande
beilaal1de zijn Hoofddekzel
Hoofddekzei in een vreemden
muts, naar de gewoonte van dien tijd, voot ómgeflagen,
omgeflagen , ea
met kostbaar bom
bont gevoerd.

JOH A ~
N NES

is mede gedekt met

een ûerlijken
Î1erlijken mUts, bijna als eeU tulband achter overhangende;
,een zwanen
tabberd; op welken een
en voorts bekleed met
meteen
zwarten tabberd:
roode páternoster, met een gedenk
penning, verbeeld is. Vergedenkpenning,
Ver.
der ziet men in dit Tafereel bijna drie hondert en dcrtig
dertig onder"
onder~
fcheidene tronien,
troni~n, waarin
wilarin men verfcheidene gemoedsbeweegin.
gemoedsbeweegingen ontwaar word. Koning FIt I LL.I.1 P S DE 1I vond 'er zo veel
behaagen In, dat hij het nuk,
behaagell
nLlk, door MIe 1i
H 1IEL
E L COX Y,
y, deed
copiëeren, die daarin zeer gelukkig flaagde. F
I LIP S
FILIP
5 DJ:.
DJl.
G 0 EDE betoonde een bijzondere hoogachting voor de beide
broeders, inzonderheid voor den jongf1:en,
jongfl:en, dien hij zelfs tot zij.
uen
aanf1:elde.
nen geheimen Ra:ld
Raad aanilelde.
Jo IJ A N ti
E S V A N E Y K, het konstftuk
Jou
NES
konstfiuk Voltooid
voltooid hebbende,
keerde van Gent náar
nàar Brugge, alWaar
alwaar ook van hem een konkon~
·mg
.fiig Altaarfiuk
Altaarftuk voor handen is. Ongemeeli
Ongemeel1 grooe
groOt was de toe·
vloed van Konstfchilders,
cn ::h:uwe
Konstrchilders, om zijne lwlUc
komt en
::bUWf; wijze
van
pP 3
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van fchilderen te zien. De I/alialmen,
Ila/ialmen, 'om zijn geheim magtig te worden, [paarden
fpaarden moeite l10ch kosten; doch alles vruch'
,eloos:
uat. eindelijk, zekeren A NT 0 NEL LA, uit 111es'
JIJes'
leiooI : tot dat.
ftna, de lust bekroop om naar Brugge te reizen, daar het hem
jintl,
ook gelokte het geheim m3gtig te word(;n;
word~n; hij keerde daar me'
de naar Ila/ie.
Ita/ie.
Jo JI A lil NES V A N f. Y K, wiens voomaamfie
voomaamfle ScRilderfiuk·
Scllilderfiuk·
ken, bij .,. A NMA N DER en andere, omfiandig
omflandig belèiJreven
beli:iJreven
worden. overleed, in een zeer 110ogen
hoogen ouderdom. te Brugge,
in het Jaar 1470, en werd aldaar, in de St. DOlltlflSlwk,
DOlltlfJSknk, he",
he".
graaven. Aan een der Pilaaren
Pi/aaren leest lllen
men een Latijnsch Grat:
Graf,
febrift, 't welk, in het Nederdllil~ch. de volgenue regels
regds uitmaakt.
Hier omier "ust
1'ust Johan, Jonlln
Joluin wiens kiJnstvermogen
Bij Jenners achting
achti11g Wlln,
WIJn, door z'jNe deugd beroemd;
Ir/mst ons " levrnlooze
/evrnlooze als lever.d
/evet:d jidd
oogen.
Jf"jens k/mst
Jf'";ens
fldd "oor oogen,
guft aan kruid en veld en Hof6ebloemt.
En /even geeft
Bi;
Bii ,;em
,Trem mDet
moet Phidias, bij Irem Aptl/es
Apelles dalen:
17;01' hem ;s bi/lijk dat ook PoliJc/clus
:r.wi,lzt.
17;0"
PoiiJdl!IUS :r.wi,lu.
Wij mogen thans wat op tie S,hiks~dilltlen Jineelcl1
Jinl!elclI •,
Die zulk
ontrllkten ui!
zullr een braaven man olltrukten
uit ons gc.icht:
Geen
onverbiddelijk J~t.
Ceen trflanen
ITflanen !te/pen
ltelpen !tier! 't Is 't
'I onverbiddtlijk
B;d~ dat
'YTeugd moog' leven Uj zijn' Godt.
dal zijn ~icl in 'Yrtugd
Codt.

Hu BE R T U S V A N E Y K.
Gendt
K, die, zo als gezegd is» te Cmdt
overleed, legt aldaar, in de St. ']lJns/eerA, begraaven. 111
lu den
muur is een Zerkfl:een gemetzeld •, en op denzelven in mar.
mer.
mer, een geraamte uitgehouwen, houdende iu de eene
eelle hand,
een koperen plaat, w~arop het
bet volgend oud Y/aamJi:he
f'/aomJi:he ven
leleelen word.

S,.

Spiegelt u flan mij. die op mij treeden ,
Ik was IIls
I/e
Ills gij, nu befl beneden,
BegrlJllvetl doodt, als is an Jchijne
Mijn, hulp TlUdt
roedt,,_ const.
cons/, noch medecijne
Comt, elr,
elr. 1Vijshèit.
,root
1Vijsheit. macht.
machl, reijckheit
reijckheil 'Toot
tnt d, dOq{/l.
Is on,efplllrt,
on,efpIiIYt, "Is Cg Int
dQq{/l.

UtI-
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HubreclJt "an Eij/~ Wllf
ge:wnt
Ulllf ik ge:W1Jt
NI' !piju
fpiju der wormen, voorl1laels
voorl1lflcls bekrlt/t
bekrlnt
In Schi/derije
Schilderije feer hooge ghe!eert.
ghc!eert.
Corts nae 'Was
niete verkeert.
was iet, en "iete
In het jOfr des lleeren,
Huren, ties
des zijt gewes
Duifent • ,'ier hond!!rt,
Dui!ent.
hondert, 'wintic"
'winticlt en Jes,
In
/n 11Illenl
maent Septemher, agtlien daglzm
daglzen viel,
Dat iek
jek met pijnen Godt gaf mijn ziel.
zie/.
Bidl
Bidt Godt voor mij, die consl
const minnen
Dat iek ziju Ilet,jic!zt moet gewinnen
En "Iiedt
follde, keert u tm besten:
,'liedt Jo/ui"
iYant ghij mij volgen moet ten lesten.
Inlen.
iFant

Weleer werden, te /ln/werpell,
Ántwerpell, eenigc Pourtraitten der ver.
maardfie Neder/rmJfcl~e
Neder/tlnJfc,~e Schilders, in 't kuper gelnedt!n, uit.
gegeevcn.
gegeevcll. Onder deeze werd aan de twee broeders, als de oud,
fit! oefenaars en volmaakers der edele Schilderkonst
Schi:derkonst in de Neder/fwden,
der/twdell, de eerfie plaats toegekend. Naderhand zijn ze
verfcheiden maaleu gegraveerd, zo wel als hunne Zuster
MAR G R ETA V A N E Y K.

C.

V A NMA N DER,

en andere, Leven der

Konst!eMlders.
/Vederl. KonstfeM/ders.

E Y LA, was de dog ter van RAD B 0 U D DEN I, Hertog
der Friezen. Alle SrJxifche
SrJxijche Schrijvers verhaaIen eenpaarig,
dat zij de Gemalinne
GemaIinne geworden is van hunnen Koning EDE LH A B. D, den Vaderlijken Oom van WIT TE KIN D. Zij baar_
de hem eenen zoon, A LB 'I G 0 genaamd, een
eell dapper Krijgs·
man, die, met WIT TE" I {\i D, tot den Christen Godsàienst
overging.
Sc HOT A NU s, Kronijk van Friesland,
fol. SB.
E V LL E llS eH A N S, eene O:erkte in Embderland,
EmbJerland, bij of aan

d. Provintie
Pro vin tie van Groningen.
Pp 4
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E Y N 0DE,
(J!tft CO B v!t
11
E, (J
V ft 'N

VAN DEN)
DRN)

DEN)

Penfionaris
PenÎlonaris der Stad

Delft, daarna Raad en Advokaat van Holland; welk ampt hij

aanvaardde, op eene·
eene wedde van 800 guldens Jaarlijks. Hij
wèrd.
J 56&, op bevel van den
deri Raad der beroerten,
beroenen,
wètd, in het Jaar J56&,
in den Haag.
Haag, gevangen genomen. De
De. Graaf v A N 11 0 S su.
SU.
die, na het vetrek
verrek van den Prins v A N 0 JIA olA N JE,
J I!.. het StadhoudertchJlp)) QP
houderfehap
op naam des Konings, waarnam, nodigde dien
Voorfiander
Voorflander van 's volks
yolks Vrijheid, in het 1.ltst
Itatst vaD
VBO de maand
Januarij, op een avond, ter maaltijd, en hield hem, op l!ene
Januarij.
~ene
verraderlijke wij2;e.
wij~e gevangen. N. v A
ft N DEN ZA N DE,
D!:, Se~en Graave v ft
A N BOS Su,
cretaris van -den
su, en WIL L E M V Aft N
]I ERE N n
D Jt E C H T, Subflitllt
Subflitllt·- Griffier van den Hove van Hol.
/la/Jand, werden gezonden, om eene lijst te maaken van alle de
Jant/,
papieren, die zij vonden in het Komptoir van 's
'5 Lands Ad·
vokaat. Twaalf dagen daarna.
daarna, voerde de Baljuw van den
Haag. verze1d
Haag,
verzeld van een goed
gool getal foldaaten
Coldaaten,I den Heer v AA N
DEN E Y N D Jt,
zij~ papieren,
K, op eenen nacbt,
nacht, met alle zijl»!
naar BrllsJeI;
B/"usfel; fchendende
Cchendende dus het regt van Hollllflds
HoIIlJnds lngezeeIn ge zeetellen.
tellen, en tevens van de Souverainiteit dier Provintie. Men
zette
bern, op de CouwenbllrgJche
zeue hem.
Cou'W~nbllrg.fche Poort, in eene naauwe
nnauwe gevangenis.
vangenis, en liet hem
bem aldaar zillen,
zitten, zonder eenigen eisch of
vordering tegen hem te doen. Ook vindt men van de reden
hegtenisCe weinig gemeld. Bij de Spaanschgezinden
Spaanschgezintien
zijner hegtenisfe
zelfs fiond hij
bij te boek voor een man van verfll\nd
verfi~nd en goed
.Roomschgezind; de Godsdienst kon dus geen voorwendzei
zijner hegtenisfe zijn. Door fommigen werd hem nagegeeven,
dat hij, vóór het vertrek vaD F 1I LIP $,
5. bulten bevel der
Staaten , en enkel op aandrijven van den Prins van 0 JlJt A NJE, op het
bet vertrek der Spaanftlu
SjJaanftlu fuldaaten.
fuldaaten, !lerk
(lerk bad aangedrongen; en zij willen, dit de reden van zijn ongeluk
geweest te zijn. Waarfchijnlijker
WaarCcbijnlijker is het, echter, dat hij
de opfieller geweest is.
is, en ook de hand heeft gehad' in het
overleeveren van het vertoog, welk die van Holland,
Hollanti , iu
in deu.
deu
zomer van het Jaar 1566, aan de Landvoogdesfe hadden [er
ter·
hand gefield, en welk genoegzaam met het verbondfchrift
verbondCchrift der
Jo;delen
r~dclen overeenkwam. Ook is het bekend,
bekend. dat hij, weinig
tijds daarna. uie
lase der Staaten , ten Hove gearbeid b~e-[.
uic last
b~ef~
om cl"
d~ L~rJd'.'o0g,ks,
L~fJdl:o()grh:s, of 1I1:11
ll\:ll Koning zdven, te bcweeg::n lOt
lOL
I
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gev:lOgen was.
liet zamenroepen van de Staaten , en daarom gevangen
De Staaten van lloll(md,
Holland, uitgezonderd de Stad /)DrJ,eclJt,
]JDrJreclJt,
hadden, in de maand Augu::t
Aug~t us des gemelden Jaars, beOoo·
ten, daarop.
daarop, met meerdpr
meerdf'r ernst, aantedringen en den .Advo.
Advo.
caat, ten dien einde, gelast. een verzotkfchrift
verzo~kfchrift te ontwer.
omwer_
pen, gelijk hij ook vervolgens deed. Hoewel de Staaten ,
den 30 dier maand.
maand, afzagen van het verzoek, tot het
~et bijeen
roepen der Algemeene Staaten , ea
ell beflooten, allee;l
alleen de wederkomst des Priufcn van 0 RA N JE te b(:geeren,
begeeren, fchijnt dit,
echter. den Advocaat zo kwalijk genomelJ
echter,
genomen te zijn,
ziJn, dat men
het gemelde voor de hoofdreden van zijne gevangenneeming
gevallgenneeruing
houden mag. Men liet hem zeer lang zitten.
Huili'
ziuen. Zijne Hui.'
vrouw ELIZAIIETH VAN NIEUWLAND, en zijne kinde.
ren, begeerden, in de maand l\1aij,
Maij, dat de Staaten iemand
wilden magtigen, om, nevens hen.
hen, het ontflag
omflag des Advocaats
te verzoeken. Eerst werd 'er befloten.
befloten, ten Hove aanicdrlll'
aanicdnu·
gen, op de teruggave van zijne papieren; en daarna op zijn
ondlag, indien men mogt bevindeu.
ontflag,
bevindeu, dat hij, [er
ter oorzaake
van gedaane dien!len, op bevel
be"d der Staaten , gevangen was.
Men fprak 'er zelfs over met v A R GAS en DEL RIO, hoof,
hoof·
den van den Bloedraad, en wel met lO
zo veel vrijmoedigheid.
vrijmoedigheid,
dat de Advocaat JAN V A N T R Ef. sLO
5 L 0 N G,
G. die de verdediging
van v A N DEN E v
V N n E op zig genomen had, een geheelen
dag.
dag, genoe6zaam
genoegzaam als in hegtenis gehouden werd; hetwelk de
overige afgevaardigden, vermomd cn
en heimelijk, uit vreeze
erger. uit Brusfe' deed vlugteIl.
voor erger,
vlugten.
Deeze ontmoeting, en de pointen
poimen,• die.
die, door den Procu'
reur Generaal.
Generaal, v A N DEN E Y NN DD E te last gclt.'iJ
geh.·iJ werden, in
Holland hek
bekend
end geworden
g~worden zijnde.
zijnde, werkwQ
werkt~li zo veel
ve~1 uit,
uit. dat
de Leden, in de uitvoering van het genoolllell
genouwen llcOuit.
beOuit , beo
~onnen te aarzele!).
aarzelen. De Edelen !lemdell,
!lemden, den Advocaat al·
leen zo verre te willen voorllaan
voorlluo,, als hij gehandeld had,
overeenkomllil5 de bcOuiten
overeenkomlli15
befluiten der St331Cl\,
Stal[~II, Ilaar
naar uitwijzen
vnn
lJJrJr.: .. ht verklaarden,
van derzelver ReloltltieD.
RelollltieD. Di:!
Di~ van
vau lJJrJrr:.ht
dat de Procureur
Prol:ureur Generaal den Advocaat
Advoca:1t v.n
VJIl zaaken befchul·
b::fchul·
digde. WaatlOi
dit;de,
waartOi zij hem geenen last geg~t"vcn
geg~~vcn had~ell,
haJ~en. en
waarin zij hem dus niet konden verdedigen. OngctwijOi:ld
OngetwijOè:IJ
doeIJen zij hier medt
doelJen
mede op de op!lcllillg
op!ldling van het vCfZo)ekt;:hrift,
verz,)ekt;:hrift,
p
\·.~;,ril1
P pP 5S
\',a:,ïill
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waarin Dordrecht niet bewilligd had. De andere vijf Steden
w:lden zig niet verder verklaaren, vóór
vóór..dat
dat Dordrecht nader
w:Lien
opening had gedaan. Doch hierop volgde niets; en dus werd
de zaak des Advocaats,
Advocaats. voor den Raad der beroerten,
f1eepende gehouden. Hij overleed, den
verfcheiden Jaaren, fleepende
12 Maart van het Jaar 1569, in de gevangenis, in het bij~ijn
van zijnen zoon }ACOB
JAtOB VAN
VAN DEN
DEN EYNDE,
EYNDE, en nog twee
Heeren,
laaren daar
HeeTen, die nevens hem in hegtenis zaten. Twee Jaarelldaar
lIa
na werd zijne gedachtenis vrijgefproken, van den eisch tegen
hem gedaan, en zijne goederen, die reeds verbeurd verklaard
waren t vrij· gCieeven.
geieeven.
waren,
Zie

B0 R
R,, Neder/andfche
Rij/. VI. Deel.

O~rlogen;

radert.

EYNDE, (JAcon
(JACOB VAN)
VAN) Heer van Haamflede, Kapiteiu
Kapitein
van eene Kompagnie Ruiters: bij de Latijnfche Schrijvers is
hij bekend ooder den lIaam van JAC 0 n
u S E Y N D 1I U S; ook
DUS
vind men meermaaIen van hem gemeld, ouder den naam van
Jonker, JAC OB
Jonker;
OB V
VA
AgN' DEN
D.E N E YN
V ND
D E. Hij was gebooren te
Delft, en, waarfchijlllijk,
waarfchijnlijk, een kleinzoon van den zo evengemelden Lands Advocaat. Schoon hij als Kapitem den Staat
diende, was hij (effens
telrens zo wel in de Romeinfche als Nederltmdfc!te
ltmdfche Oudheden zeer ervaaren.
ervallren. Van hem
bem is nog voorhanden een KrOt/ijk
KrOtlijk of Hif/orie
Hlj/orie van Zeeland, gefchreven in '[
't
l~aljjn ,loopende tot
l~a!Ïjn
tot het Jaar 1296,
129fi, die na zijnen
zijncn dood, in het
Jaar 1614,
Zeeltmd, die hem tot
J614, op bevel der Staaten van Zeeland,
tOt
hunnen Hilloriefchrijver
Hiftoriefchrijver hadden aangc!leld,
aangelleld, in 4to
4[0 gedrukt isZijne Latijnfche verzen zijn gedrukt te Leiden, in het Jaar

16II.
16!I.

Zie vv A L. A N D REA S, en anderen; als PAR 5,
Naatnfol van Batavifche Schrijvers
Naa1Jl1'ol
Schrijvers.•

II 0 VEN, een Nederlandsch Steedje, in de Meije.E
E. Y N D 11
rij 1'an
van 's Hertogenbosclz,
Hertogerzbosclz, de eenigfte
eeniglle Stad in Kempen/and,
belegen
beleg..:n :lall
Rail den flinker oeV(:l
oev{:t van de Rivier de DOIIJmel,
DOll/mel, vijf
,roo~roo·
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groote uuren gaans (en
ten Z. O. van 's
'$ Hertólcnbosch,
Hertólcnboscn, en 4uuren (en
ten Z. W. van He/mont.
De naam deezer plaatze fchijnt
fchijm te doelen, op Hoeven
(Landhoeven ), dewijl die beide
( Lusthoven) of Hoeven
Hoel'en (LfJ11dhoeven),
woorden, H()ven
Hfwen en Hoeven, dikmaals onder elkander verward
worden; doch het laatlte is 't waarfchijnlijkfl:e, in
iu de olldcr!lelling,
Bug, dat Eijndhoven
EijlJdhoven van fommige nabij gelegene Landhoeven
zijn begin genomell
genorr.en heeft. Rondom deeze Stad vind men
eenige Dorpen, die dit gevoelen bevestigen, als I"eldltoven,
f'eldhoven,
Meereveldhoven,
Rijthoven
en
Westerhoven.
Jr/eereve/dnoven,
Zeker is het, dat Eijndhoven eenige Stadsgeregtigheden
heefe;
onz(!ker, door wien ze daarmede begiftigd is, hoebeeft; doch onz(lker,
wel het, waarfchiinlijk, zal gefchied zijn door eenen der Her·
Herwgen
BrDlmud. Haare fiichting
togen van BrnbtJlld.
ftichting word toegefchreven aan
Hertog HENDRIK
HEN D RIK BEN II,
11. en gefield
geReid in he~ Jaar I~32.
I !)32.
'Er is nog een brief van dat Jaar voorhanden.
voorhanden, door welken
die Stad met eene vrije Jaarmarkt begiftigd is geworden.
Uit de menigvuldige belegeringen,
belegeringen. welke Eijntlhóven
Eijmlhóven ondergaan heeft, zou men moeten opmaaken, dat het voorbeen
voorheen eene
vrij fterke
llerke Stad moet geweest zijn. MAR TEN
T ll: N V A N ROS·
SU M verovr;rde en plunderde haar, in het Jaar 1543. Negen
su
Jaaren daar na, door den brand verteerd zijnde
zijnde".. werd zij van
nieuws herbouwd. In het Jaar 1581
IsB L , werd Eijndhoven,
Eijndnoven, bij
verrasGllg,
verrasting, door de Sta(Jtfthe
Stoatfche ,troupell,
,troupen, ingenaomen;
ingenoomen; de bezetting.
zetting, 'be!taande
'beftaallde uit eene Kompagnie paarden, en drie KomKom.
pagniën vOlltvolk, werd,
werd. bij die gelegenheid, voor 't gr~otlle
gr~otl1e
gedeelte, neer gefabeld. De Bevelhebber. cie op het Slot geweken was, "Nerd,
'Nerd, door de bedreiging des
d(!s doods, tOt
tot de
«lvergave
tlvergave gedwongen. Doch de plaats"
plaats., rcrwijl
terwijl zij in de magt
der Staaten was, :zeer
zeer flegt van nooddruft voorzien,
voorzien. wordende,
wordende.
lI1oest,
moest, twee maanden daarna, door H A U l''1' EPE N NE en den
Graaf v A NMA N S FEL D. berend zijnde, zonder veel tegenweer te bieden, zig overgeevell; bedilIgende , echter, den
Hopman 11B u R G H , die 'er binnen was, den vrijen uitlogt
uittogt der
manfchap, en het gerchut te mogen medevoeren.
lllanfchap,
rnedevoeren.
Nç 0 N, in het Jaar '583, beZo tas
ras de Hertog van ALE
ALENÇON,
gon te haaken
haak en naar het Oppergebied over BrablZnd,
Braband , was EiJnd.
Ei/ndh6ven de eerUe plaats, daar hij eenen aanflag QP wi.kllellig
hiven
lllaa1.;:.
1I.aak-
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'i,);>.kre. Ook gelukte het hem, in den nacht tusfchen den 7
ê1 II
Jallllari
j, de Stad te verrasfen , door den
dltn Franjehen Over.
cl
il Jan
narij,
;:.,: Il
0 NNI
ter plaatze,
i:..!
BON
N I VET, terwijl 50 Spoonfche
SpnanJche foldaaten, t~r
daar de vesten beklommen werden, de wagt
\Vagt hebbende,
hebl>ende, om
h<:t
Zelfd,
h::t leven raakten. Niet lang daarna, en nog in het zelfde
J,~ar.
J,~ar, keerde de Stad weder in de magt der ,Spaan/elzen, hoeo
wel geenzins
~enzins zo gemakkelijk, als toen zij dezelve de eerlleeerUeUlaal wonnen.
lllaal
A gebruikte wederom toe
tot dat belei
bele~
De Hertog van PAR Af
Al A
H AU
V TE PEN NEen MAN S FEL D, tegen nON
II 0 NNI
N 1V
VET.
.E T, die
dezelve, met 800 zo Ft"onJèhen
Ft"anJchen als Schotten, drie maanden
lang verdedigde. Terwijl de Marfchalk DE B IIR
IrR 0 N, van AntAnt·
werpen, was opgetrokken om de Stad te ontzetten, en van
werpen.
was. drong de honger de
binnen alle de mondkost verteerd was,
bezening tot de overgave, welke, den
bezetting
Gen 23 April, met Krijgseer
uittrok.
Door' deeze twee belegeringen waren alle de vestingwerken
en fierkten
!lerkten der Stad
S~ad zeer zwaar befchadigd, dewijl oer. tts'
riS'
fchen de eene en de andere.
andere, naauwlijks zo veel tijd verloopen
her!lellen: weshalven
was, als nodig was geweest de werken te berfiellen:
de Spaanfchen
SpatlnJc!zen bet
het beOuit
namen,
dezelve
te fleglen.
flegrell. Zedert
beO uit
dien tijd, is Eijmlhoven eelle
eene opene plaats geworden cn gebleè~
ven. Het Slot van Eijndlloven
Eijnd/loven bleef nog een/gen
eenJgell tijd in wedaal van , zo
zen. doch werd daarna mede vernietigd, zonder dat daarvan,
min als
ais van de oude Vestingwerken.
Vestingwerken, thans iets te zien is. In
F ft E D RIK HEN;)
11 EN;) RIK het
het Jaar 1629,
1629. terwijl Prins FR
bet beleg
voor 's Hertogenbosc!z
Hertogenbosch had geOagen.
geoagen. had een flerke
fierke Sptlanft!ze
Sptltlnfthe
bende zig in dit Slot geWotpeta,
geworpela, gelijk mede in het
bet nabij
ilaande Klooster der Regulie,.en.
Regulieren. die de Statltfche
fiaande
Stoat[cke partijgan.
gers veel moeilijkheden veroorzaakte.
veroorzattkte. De Stadhouder, het beo
lang van den Bosch, 't welk onder zijne erflijke Domeingoéde.
Jen behoorde, zig zeer naauw aantrekkende, zond naar
len
Eijndh9ven den Overlle
Eijndheven
Overfie ST!. KEN B ROE K, met eenige
Ruiters, welke de bezetting fpoedig tot de 'overgave nood'
Îil het Klooster
Ooegen den weg in naar BreKloa~ter lagen, ooegen
zaakten; die iil
da, doeft werden, dOGr
door de Staotfthen,
Staat/eken, agterhaald en gevangen.
Het beloop der Wallen, waarmede de Stad voorMell
voorh€en omringd
WlIS, bn men nog l1ag:\~n, U~ll de gr~cht I die 'cr
'er om heen
loopt,

EYNDHOVEN'.
EYNDHOVE~.
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loopt. en die haar water ontvangt uit den Dommel en a!ldere:
daarin vloeijende beek
en; over deeze gracht leggen, aan d~
beeken;
ingangen der plaatze, bruggen, doch zonder Poorten. De
gedallnte namelijk was weleer.
weleer, een langwerpig vierkant.
vierkam". p.~:
H~:
voornaamfie
Straal>
voornaam!le der Stad hefiaat
he!laat thans uit een zeer lange Straat>
die den naam van de regtt Str(lIlt draagt.
Het getal der Huizen binnen Eljlldhoven
Eij/ldhoven word begroot op
]00. Omtrent de Kerk. die bijna in bet
het mHden
mi,lden van l!ell1clue
c:emclde
Straat, aan de westzijde, !laat,
Ilaat, zijn ook eenige DWfJrs'
Dwars' t:1I
t:Il
Zij/haaIen.
ZijProaten • waaarin goede winkelhuizen zijn. De regie
regIe
Slr'aal is de weg dei' Rijtuigen, der Posten en Karren, die,
Str'oat
!tij
ltij dag en nadlt,
nacÀt, de waaren, van den Bosch, naar ."lOrl"
;."l(1rl·
/Iricht, Aken.
Ilrieht,
Aken, Luik, en elders heen voeren. De B~Jd(
B1d"h(
Poste~ij verwisii!lt
Postetij
verwisfi::lt binnen Eijnd,~o'lm,
Eijnd,~o'lm. voor de tweedemaa: .
van paarden. De Inwooners befiaan
vlln
beflaan meest van de Linnenwee.
Lintunwce.
'IIertjen.
'Yertjen.
De Kerk van Ei;ndhol'en, was.
was, in de Roomfc~e tijden. 3:!1!
de H. Kt
KAT
HAR
I N A toegewijd.
De H
isfchop van Luik.
TH
A RIN
Bisrchop
JAN VAN BUJEREN,
(lichtte aldaar, in den Jaare 1399.
BEIJEREN, !lichtte
1399,
een Kapittel van negen waereldliJke KaTiTluniken.
hun"
Kannuniltcn, met hUil"
nen Deken. Naar mate VQn
VBn de Stad is cleeze
deeze Kerk tamelijk
groot, en van
Tor;!l1 ja
V3n een goed Orgel voorzien: doch de l'or;!n
zeer laag, met een !lomp
ilomp toeloopelJd
toeloopend dak. zijnde het b(lven.
boven.
belegeringen, weg gefchoten.
Iluk. in de voorige belegeringen.
(luk.
De Gereformeerde Gemeente.
Gemeente, die 'cr niet zeer talrij"
talrijt< i·.
word bediend door één Predikant,.
die ook den dienst op :'~l
Predikant ,die
Dorp Strl,p waarneemt. Niet verre van de Kerk Haat j,,'t
Raadllllis,
Raat/hllis, dat een oud gebouw is, doch wel onderhollC"ll
onderhollCl'll
word.
Men vind geene aantekeningen, waaruit
blijkt. Wantll'C:
wamwc;
waarui t blijkt,
!ij"dhoven,
Eijndhoven, door de Hertogen van Brnbllnd
Brahand ~ als felle
eene "'(:'.
"rc ;".
lijkheid
;~
lijltheid is uitgegccven;
uirgegecven; maar wel, dat ze, in vroeger
vro.:~er tii,l, ;<
vereenigd gèweest
gèwecst met Kraanendonlr. en te zamen zij!! b.·
zeeten geweest, eerst ooor
door hé(
hC:t Gellacht
Geflacht van Mie'
MI r: r, I' I;'
t;·
11 ERG; daarna door den Graaf v A N HOOR'"
HO 0 R NE;
e; ty"
t"J'~ •. J"v
JOl;r
Jt
J G M 0 N D, en, door het HuweJijiL
Huwelijk van
\'an A NN
N N ,\ " :.
:, N ;;:
~: G'
GJ4
D. aao
n!ii cl~
Jo( ON
0 NI),
aan het Huis van Orllnje zijn overgeg~all.
o\'ergeg::an. B:
rl~
c.lIu:lioi
c.lIlC:lin~" der nalaateufchap VIIl
vall Koning WIL Lr lt. l' E l~ J IIt ,
zijn
zi;'l
J

6o!
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EYNDlIOVEN, EYSINGA,
EYSINGA. enz.
EYNDIIOVEN,

zijn ze aan het Vorflelijk
Vorllelijk Huis van Nas[atl
Nas[1It1 aanbedeeld. Prins
V bezit deeze
ueeze Heerlijkheid.
Lem
Hurlijkheid. als een Lee"
Braband , en heeft 'er hoog,
laag. en middelbaar recbts·
rechts·
van Brahand
boog, laag,
Ouk heefe zijne Hoogheid 'er de aatltiellinl:
aanflellinJ: van een
cebied. Ook
D,-os[aart
Sc!uPttlen; welke laadie
I.adie alle Jaaren verD,·os[tlarl en zeven Schepenen;
wisfdd worden: als mede één
él!n Secretaris, een Yorfl~r,
YorjJ~r, enz.
Wijders heeft de Prins hier
bier een Rentmeester der Domeinen
en Geestelijke goèdertm,
goederen, die in den omtrek deezer plaatze
liggen. Dien zelfdeu post bekleed hij,
bij, niet alleen iu de
Heerlijkheden Wóenzel.
WO~llzd. Sirijp
Strijp en Stràathem;
io
Strtjathem; maar ook ia
de Btl1"onÎe
Baronie vaR Krnanendon/c.
Voorheen was te Ei;ndhoven
Krtlanendonlt. Voorbeen
een Rc{Jor
Rcflor der Lalij
Latijn[che
Schoole; doch, zeden
zedere veele Jaa.
Ja••
nIche Scboole;
ren, niet meer.
Van wegens den llerken
tlerken doorlogt
doortogt van karren en wagens,
wagens.
is hier
onderhoo·
bier een Comptoir lIan
yan Convoije" en Licentell,
Licenten. onderboorig aan de Admiraliteit op de Maas, 't welk door een Ont·
vanger, Kontrarolleur
en Kommies
K,mmies bediend word.
Kontrarolleuren
W J L L E M DE
WIL

der NederI.
G u I C I A R DY N, Befenr.
Befcnr. tier
NederJ..• fol.
JIS.
S. H. DE GGROOT,
R OOT. J"flrboe/cen.
J"flrboelun. fol. 83.
83 •
x: HEN» RIK, fol.
Leven van FFRB E 1) R I X
7 1 , BB OR
0 R , NederI.
11 ACH
I i;.
Nederl. Oor/oten. BA
CH I.E.
NE, Geogrllplzie,
Geogrllphie, enz.

E yY s:N
S I .N GA, weleer een Edele State,
State. liggende teil Oosten
/(PIvan de Kerk van het Dorp BuurUlJJ,
Blillrum, in de Grietenij van Kollummc,-/fJnd.
lummc'-/and. Een ander
SIN GA,
GA. was insgelijks een Stins, in de Grietenij Dan.
E yY SIN
tumadeet, nabij het Dorp Rins",ageeu.
tr/tlwdeet,
Rins",ageest. Een derde
StlIte. in de Grietenij
E yy sIN u0 A, mede eene geruïneerde State,
Tietjerkjier"tleel, een quart uur van Oet/lurk,
OetJl.erk, ten N.
N, N.
van Tie'jerkjler"tleel,
Oosten.

eeO;,". Wóordenhoek
Woordenóoek Vtm
Frieiilmd.
Ceo;,".
van Friesilmti.
S J N GA, een Ade
AUe lijk Cellacht.
E Y SIN
Gellacbr, aan 't \velk de bovengemeld\! Staten weleer behoord!!n,
beboorden, is, zeden verfcheiden eeu.
wen,

EYSINGA. (Geflacht)
(G~flacht)
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wen, tot heden toe.
toe, in de Provintit: F,.ieslllnd,
Friesllmd, zeer aanzien.
aanzien·
lijk geweest. In het Jaar 1439, werd,
werd. onller
onàer de Hovelingen
GUJt. gemeld T"
T" E
F. IJ
IJ 0 EK
E.E S S IJ
IJ N
N G H A.
A. De GeOacht.
op de Gust,
lijst van Eijjinga, vind men, in 't /ldellj~
Adelljlr. Wapedoek
Wapenl10ek van
FrieslaT/d,
RW
ERD
Friesland, door FE
F ER
WE
DA
A uitgegeeven,
uirgegeeven, en aldaar in hee
het
I.
J. Deel. I.
J. fiuk, bI. 41-44
41-44,J waar heen wij den Leezer wijzen.
wIjzen.
Alleen zullen wij daaruit aanwijzen. dat
dar TE
TE IJ ()o
Qo E Y SIN
SIN GA,
GA.
zo even gemeld,
gemeld. eenen Zoon had, G I!I!. RR co, wiens clog
dog ter ,•
HACK, tocu
HACK,
toen Weduwe van EDO
EDO VAN
VAN JONGEMA,
JONGEMA, in Ilee
tler
Jaar 1'196,
Ii96, trouwde l11et
L 1. I N G VAN
VAN BOLTA,
BOL TA, die tiell
l1Iet TJA
TJAL'.I~G
licu
naam van zijn vaderlIjk
TA, verwisfelde mee
vaderlijk Gellacht
Gellachr,, BOL TA,
met
dien van zijne Vrouwe. en, gelijk alle zijne nakomelingen nog
heden doen.
doen, zig E Y
Y SIN
S rN G A
A deed noemen; behoevende die
beide Gefhchten.
Ge!hchten, in adeldom noch oudheid, voor elkan.ler te
tijd,J
wijken. Dusdanig eene naamverwisfeling was, in dien tijd
onder de Ffiefche
TJA L 1.LlI N
NG
Fdefche Eddtn,
Eddfll, niet
nier ongewoon. TJA
G V
VA
AN
BOL TA, naderhand E
EY
YSIN
SIN GA, liet na E
E D0 V
V A N .E
E Y SINSI NGA,
G A, die,
die. bij TJED
T JE D JUCKAMA,
JU C KAM A, had zeven kinderen: van
welke F 0 ~ 1,0,
1\ 0 , waarvan llraks
ltraks nader, en zijn
zjjn broeder
FR
F R AN
N S,
S, tOt
tot de verbondene Edelen behoorden. FR
FR ioN
A N S
S
VAN EYSINGA
EYSINGA was eerst
LISCK JOUWSlIlA,
JOUWSlI1A,
VAN
eersr gehuwd aan LISCK
van 1l'irdum;
CK WAL
WAL TA.
TA, van He,.lf'irdum; nadl'rhaud aan LIS
L r SCK
Her"ajuin;
hajulfl; en
eo einJciijk
eillJelijk aan R
RI.
I.a M
M K
K GAL
Cl A LAM
AM",
A. Weduwe van
SJ
NG A.
ED0 V
sJ U" V ANC A
A ;\1 M [ N
A. Zijn oudfie Zoon, l!
VA
AN
E
Raad~
.E Y SIN
SIN GA,
GA. was eerst Raad rer
ter Admiraliteit,
Admiraliteit. en daarna Raad,heer van het Hof. F
F'R
ANNS V
E J SIN
RA
V ioN
A NET
SIN GA, Kleinzoon van
FR A N
N s, boven gemeld.
gemeld, was Grietman over Tietje,.kJlerndcd,
TiClje,okflerndceJ,
en getrouwd met
TIALLING
mee IIYLCK
11 Y LeK VAN
V A N EYSINO
E Y 5 IN G .....
A,.
TJA L L J N G
V
VA
AN
NE
EY
YS
SIN
r NG A
A ReclltSgeieerde,
Rechtsgeleerde, Raad van den Koning et1
ell
hee Hof van Leeuwtlartien
het
Leeuwflargen,, word gezegd, her verbond der
Edelen niet ondertekend te hebben,
hebben. als zijnde toen
[Oen recJ.i
recdi
zijf') Zoon, mede TJA
TJA L L IN
genaamd.
overleden, maar wel zijl]
overleden.
IN G
G genalimd.
Doch het tegendeel
tegclld~el zal wel haast
baast blijken. De Ra~dsheer
TJA JoI. L
LIN
NG
G A had tlvee
twee Zoon en:
en : P [I ~ TER
Tl! R en TJA L L ING.
I ~ G.
PIETER
hl huwelijk FOKEL
PI
E TER VAN
V A N EYSINGA
E Y SIN II A had Ïll
FOK l! L VAN
vA N
HER II N
N GA,
GA, dogtcr van E Doen A
A N NAR
NAR 0 .)
.:> R D
D 4;
A; hij was,
in het Jaar 1640, Gedeputeerde Staat van FrÏ<sland,
F,.;.esland, overlèed
overked
omtrent ket
1640 J iJl den ouderdom van 80
oliltrent
het Jaar 1640,
So Jaaren. cu
lig:
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TJALLING

VAN

EYSINGA.

ligt begraaven
be~raaven te Rouwtrd.
Rauwtrd. alwAar
alwnar zijn GrafCchriCt
GrafCchriC[ nog gevor.·
gevo~·

den word, in deze volgende regelen:
Cum p1f/7'e
jinihuf tlt}ul,
p""'e Tjalling~ FriJiis
FrijiiJ '1ui
lJui jinibuf
Inde re/lux multo
honore diu:
mul'o fulfit lIono,.e
Prtfrus ah
Pretrus
ab Eijjingll
EijJinga hoc tumuJo
lumu/o rt'luieJcil
re'llliejcil & UXII
UXI1 ..
.Nul/a t.men
Illmen 11Ia11es
mancs dctinel
detinel urna pios.
Ulraque mens (upm
[upra melior
meHor revivifcit in lIula,
Et [ruitur
vllllU jam propiore Dei.
Et
fruitur vllilU

T) ALL IN
VA
E lt. Wil
TJ
UT G v
AN E
E Y SIN GA,
GA, broeder van P 1IET
E TE!.,
was
MenllldumarJeel; trouwde I. wo P K HER 1IN'
N"
Grietman van Menillduinadeel;
", zU5ter
zuuer van FOK E L; g. A
A N NAR OOR D A, dogter van
G 1,
SYCCO
TAA/lMU1GA, fiierfin het Jaar 1603.
SfCCO en van HIL TAIiIMUl'GA,
1603,
oud 41 -Juren;
-Jaaren; dus kon hij tot de verbondene Edelen niet
bebooren, zo als Commigen gedacht hebben. Onder zijne vier
kinderen, was T
Tr~LLrNG
r ~ L L I N G VAN
V A N XYSINGA,
X Y SIN GA, Grietman van
Menaldumadeel, Gedeputeerde
Gedepmeerde Staat, in
i1i het Jaar J~44; en
overleed in liet
het Jaar 1653. Hij had ter Vrouwe EI! D S Hl D'
DAM A; en won bi i baar vier kinderen: onder deeze.
A fl/I L T J.I
JI EY
Y SIN GA.
GA, gehuwd aan F n
RA
A N S ft
E Y SIN
5 ) N GA, die
een afflammeling
afllamlllelillg van bovengemelden FR A
A N S was. Deeze had
bad
drie Zoonen, ondèr
y.
ondér welke was JU w of JUL Irus
US v
V A N .!
I: YSI
SJ :\
:'\ GA.
GA, Kolonel van het Nasfa/lfch6
Nasfallfch6 Friefchè
Friefchê Regimeat; ge'
ge"
huwd aan RIN SKI ENG R A ET
ET I N «!IIS A.
A, dogter van 1(.
H. Git
G RA
A E'
E"
TIN
TI1': GA,
0 A, Raad des Konings, en van )[.l
KAT
T HA 1\ I N A AE
AE S'
GEMA,
(;
I!. MA, welke naderhand huwdeaanUEssEL
huwde aan HES S E L .lAYSMA,
Y SM A. Pre.
PrelllJ ent van het nieuwe Gerichtshof.
Gerichtshof, Hij had drie dogters; de
filJelit
iongfie,
jongtle, KAT
KAT HAll
HAll I N
Nol,
.l, trouwde met ! D 0 Vit
V A N E Y S I) NN'
~GA,
A, Gnetman
GrIetman over LuzlU'aardaadeei.
LU/!JJlaarderfllied. Zij hadden te zamen vijf
ANS
5 \' A N E
E Y SIN GA,
GA. eerst
kinders, en onder deeze, F R A
Grietman over R:lllerderhl!tn,
R:I.erderhul1, en naderhanè
naderhand over LeeuwaartleLeeuwl1artie1".deel.
1"l1deel. Zijne Vrouw
Vro\lW was A
A A LT
LT J E
E V A N IE V SIN GA,
GA, die hem
heIn
drie kinders baarde,
baarde. twee van welke zonder kroost overleden
TJA L L I N G
E D 0 V A N E Y SIN G
zijn; doch TJA
G i:
G k verwekte,
bii s Y T S EEBB 1 N GA.
GA. dogter van sJ
S J u It
IC en Kol
IC J. T HAR 1I N A
J1 C TT
T l' 1I N GA,
11
GA, vier 'kinderen. Een van hun was F R A N S ]J U·
L 1I U s
S JOH.\ N HER I N G A V A N .1
~ Y 5 I J(
Jf GA, Grietman over
iJver
RtluRIl"-

EYSINGA, enz.
TJALLIKG VAN EYSlNGA,
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RflIlfrricrhèm, gehuwd aan KAT
KAT HAR
1i. LIJ
C II A,
Rflllcrticrhem.
HAR IN
J N 1f.
LUC
A , dogter van
VAN
HIEMSTRA
LUC1A
VAN
V
AN H
I EMS TRA en Luc
I A V
A N BIJRlIfJ.B URM ANlil.
NI
A. Zij lieten vijf kinderen na:
J. CECILIA
CECILIA JOlIANNA.
JOIIANNA, thans Weduwe van KOINE'
LIS V
VA
AN
N SSCC HEL
HEL TIN
TIN GA,
GA, van CIJIIt~,It,
ClJllulI1, moeder vlin
v:m de Hee/leeLIS
ren MAl!.
TIN U S V A
N S C HEL
M A 1\ TIN
AN
H R L TIN
T I lil GA,
GA. Grietman
GrietlUan van Col.
lummerland, en FFRR AANN S JUL
J IJ L I U
IJ S JJO
ANN V AAN SSCC HEL'
HEL'
Jummerland.
0 11 A
TIN GA.
GA, Raadsheer in het Hof van Friesland; als mede vin
van
TIN
KIE NN en LUC
LUC II AJ. [{re AATRI
TRI N
N A V 11A N
N SC
HELL TIN
TIN G A.
WIL KIE
CUE
2. TJA L L 1I N
N &co E
0 JOH
ANN 1I
A VAN
N E
E D
DO
JOH A
11 El!.I
E 1\ 1 N G A
E Y
YS
S Jr NGA, Grielma.1
Grietma.1 van Rallerderhem,
GA,
Rauerderhem, Meesterknaap , gehuwd met
c; E
ECCII L
IAV
N SM II N
N IA,
rA, overleedt;n den 5 Julij in het Jaar
.c
L IA
VA
AN
nalaatellJe twee kinderen: KAT
KAT HAR
WAR IrNA
A) en
1763, nalaatende
N A LUC
LUC I A.
I' RA N S JULlUS
I IJ L rus IDZARD
I D ZA R D JOHAN,
JOH A N, àic, 14
14 Jaarell
Jaalen oud
.'RANS
zijnde.
RauerrJerhem.
zijnde, zijnen vader opvolgde als Grietman van Rauerderhem.
SCHI'LTO
VAN
EYSINGA,fedQrt
3. Sc
H Ir L T 0 V
AN E
Y SIN GA, fedQrt het Jaar 1750,
Haskerlalld, Gedeputeerde Staat van FriesFries'
Grietman over Haskerlatld,
land,
KAT 11 A
N AJ. JOH
JOH AAN NN1\A
land. getrouwd geweest zijnde met KAT
AnI N
VEGELIN VAN
VAN KLAAIlIIEJ.GEN.
KLAARllElGEN. Zijn zoon,
VEGELIN
zoon , FRANS
FRANS JU'
L
Uslo
S JOH
AN E
S r N GA.
Gil, Grietman over D01Jiawerjla/,
LIU
H 11
AN VA
E Y SIN
DOll;awerjJal.
KL A
11 RAT
RAT JA
JA LL LL II N
NG II A.
A, dogter van wijlen
heeft in huwelijk KL
n I N N.E
N E RTF
RTF I LIP
LIP A
N G.&
G.& VVAAN
N HUM
H IJ MAL
A, GrietmaIl'
Grietman'
BIN
A EBI
EBI N
A L D A.
Ilennam·derlldeei. en van KAT HAR
H11 RIrNA
N SM
SM II NN IIA.
over Her.nam"derlldeel.
N A VA N
A.
KATHARrr'lA 1.1.\RIA
MARIA VAN"EYSINGA,
VAN'EYSINGA, gehuwdaau
gehuwdaall
4. KATHARINA
11 F.R ss
5S E
L V
E GEL
GEL 1I N
N V
N "J( LL A
ARC E'R
E"R (J .! N,
N, iu
in leven
Ie ven
Jl
EL
VE
VA
AN
A ARC
April, in het
Grietman over HllskcrianJ, en overleden den 30 April.
bet
lieleerde TEW
TEW AT
AT ER),
Jaar 1752. t..i Hier uit blijkt (zegt de ~eleerde
" dat dit Gellacht ,. waarvan m&ar
ma~r één mannelijk oir,
oir. in het
"dat
bet
begin deezer eeuwe.
eellwe, overig was.
was, tot nu toe in hooge aanzien
::
vrij" Gemeene·
Gemeene'
"" blijve: waarin hetzelve volharde, zo Ilang
ang hhet
et VrIj
eerrte opkomst vier E
GA
AIr.ASS goed en
" best, bij welks eerCle
E Y
Y SIN
SIN G
,. bloed waagden, bloei~n
blockn zal." Van deze vier moeteu
moeten wij IlU
nu
..
afzonderlijk fpreeken. De eerlle
eerfte was:
5SClIELTO
C 11 E L T 0

IN GA
GA J (F
( FOK
K00 VVAJ. N)
Friesch Edehnall,
Edelman, zo als
ETS IN
0 KK
N) Friesen
aIs bo.
broeders, der Vrijheid een
ven gezien is, die, even als zijne broeders.
b'ij Ir.ALL BA,
BA, die hem
goed hart toedroeg. verviel in ongenade bij
daarom naar Antwerpen ontboodr,
ontboodt, om zig aldaar te verantXl V. DEEL.
D ZE L.
Qq
woor~
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EYSINGA, (FRANS "AN) tnt.
tnz.

woorden. Hij werdt, 111
h1 de rallen van den Hove, den 7 Sepr.

in het Jaar 1551,
lSS1. ea den 2$
25 Maij.
Maij, in bet Jaar 1563.
1563. genoemd
fub(liltll
Grit/man "an
"lIn Bardtl"l.dtt/.
vrouw, J!.
]EL
fub{/itut Grittman
Bartltlï,tlttl. Zijne "rouw,
(;
G LI N!.
N!, heeft hem veele JaarIIn
Jaaren Oierlerfd.
m'erleffd.
é A, (F I A N S .,
.., Alf) t tot
WirduffI, Rechtsgeleer'
!' s rH 41
tOt Wirtiu""
E 'l
de, Raadsheer in bet Hof
H()f van Friu/alld,
zig. in bet
de.
Frirsm"tJ, begaf zig,
Jaar 1,67,
eerlang, door den
1,67. buiten zijn Vaderland; werd,
werd teerlang.
bloedntad,
re
bloedrllad. d:lar
~ar openlijk uit gebannen. en Bnrltield
~nthield zIg
zlg toen te
El1Ibden. Hoe veel vertrouwen zijne Landgenooten in hem
e11lbdell.
fielden. bleek.
bleek, onder anderen, ten tijJe der hoog
boog gaande ge·
fchillen in FrleJ/anti,
Fr/el/and, in het Jaar 1583.
158". Hij overleed in het
1603. en werd
\verd te IPirdum
Jaar 1603,
IPirtium begraven. Men roemt hem.
hem,
.Is
«Is een fieraad van zijn Vaderland,
Vaderland. en van het Hof; als een
vriend vall
van tien zuiveren GodsdIenst; als een Voorltander
Voorllander der
Vrijheid, vall
van het
bet recht en het algemeene welzijn.

E Yy SI
s r NO A, (a
(R lTS
r T S KX E V"
V A N) W:1S
was bij A L 11 A bekend. als
een der 8ondgenootea.
8ondgenootea, die hem.
bern, om die teden r.~ fchoon vrug.
teloos) naar AnJwtrf'ePJ
Antwtrten ontbood, om zig te
re verdedigen.
Waar hij
onthouden hebbe.
bij zlg
zig feden ontbouden
bebbe. is niet bekend; maar
wel, dat hij
OOSI-- FrleslanJ,
FriesllznJ, op den 9 Ma
ij ,
bij te Lier, in Oost
Maij,
van het Jaar 1573.
ûen Jaare
Jaart
'573. overleden,
overleden. en zijn gebeente. in den
159i, naar ueuwllllrdtn
LeeulVlltlrdtn over gebragt en aldaar begraaven is.

E Y SI
5 I N GA, (T JA L
Lrr N G V A N) boven reeds gemeld. gln~
geen minder roem na, dan zijnen drie.broederen, wegens zijne
liefde voor de Vrijheid en den Godsdienst,
Godsdien!t. en hij muntte boven ben uit, in heldhaftigheid. Zijne bedrevenheid in de reg'
ten, zal bern
hem zekerlijk den weg gebaand hebben tot de waar.
len,
digheid van Raadsheer van Fries/anti,
FritslanrJ, welk ampt hij bekleedde tO[
tot het Jaar I~6d. Toen zogten anderen hem, die den
Koning was afgevallen, in zijn ampt op te volgen: waar lOe
toe,,
H J E RON JI MUS V"
achter.
echter. eerst in het volgende Jau,
Jaar, Hl
V AN
'HdNNYA
HA N N Y A benoemd werd. ALSA,
AL 8 A, die ziJne
zijne goederen deed
aantasten, en hem bannen.
hem.
bannen, vermeld, in ben
bet vonnis tegen hem,
eenige bijzonderheden. "Nietteg.enllaande
"Nietteg.enfla3nde (word aldaar ge.
f: V
Y I• IN Q
n zegt) oE
~ A seWQon
Bewoon Rwi VIIQ den ICon in, ,J 00, derder·
l1al'
"Jl 1Jal'

Raae

l.YSINGA.

(TJALLING v••
... ))

IRl.
tIlZ.

6.7
6-7

•
"
"
"ft

halven •, in deszelfs c:ed was; had hij eveaweL
cveaweL den geenel1,
die zig noemden va.
nieuw~n Go4ç4iausr,
vaa den nieuw.en
G04~djaus" aangehan'
aangeban'
gen, en ben met raad en
811 daaà begWlffigd. Wijd:rs
Wijde's hasj
had hij
zelfs hunne verworpene predikatien bijgewoond, QO
QI1 coegetoege.
l ' laaren, dat gtlheilJle
gabeilue vergaderingen der voorliaam!le
vooraaamlle roervin·
roervin •
" ken vlln de v8orgevallel1e beroenen
beroerten en Rieuwiglteden.
Rieuwiglteden, in
t, zijn huis gehouden werden. Hij WIS b.ticlu
betiek. van gefchreven
gerchreven
.,
" en g~tekend te hebben, het klein Ko""rQIII;s.
Ko"",-QlN;s. Hij diende
MOaÜctl' "ommisCaris.
l(ommisfaris, of
",. in het Leger der vijanden als MOBllctF'
".' Schatmeester:'
Schatmeester."
Dit laatUe ziet, waarfchijnlijk, op den dicmiC, dien bij
Graave L 0 D e w
wY
y R:tt V A N NNAA SS A u deed, die hem aan de
Staaten der Ommelanden zond.
Qm hen te
het
zond, orn
le bewiegen
beweegen tot hee
opbrengen van fehattingen.
fehatcingen, ter betaalinge van het
net "rijgsvolk
f(rijgsvolk,,
waarmede de Graaf hhun
uo van- de Sp"anfe"e
Sptranfelte dwinglandije zogt te
BA.
bevrijden. Waar door hij, noodzaaklijlc, den haat
baat van AL BA
op zig moest laden. Nogthans bleef B Y SIN G A den Graave
v A NN NA S S A U zo lang getrouw,
geerouw, als moogIijk was. Doch,
in het dringendfte
dringendlte gevaar.
gevaar, voud
vond hij zig verpligt, bet
het land te
ruimen. Hij begaf zig toe.!
naar
Wezd,
alwaar
bij,
zo men
toe.1
WtzÛ,
wil,
wit. in de lente
Ieme van het Jaar 1569. uit droefheid, gellorven
is Anderen zeggen dat hij.
hij, te fPelllel, in het Jaar J 572. de
'.ijding
',ijding van den Pilrijfchen
Pllrijfchen moord vernomen hebbende,
hebbende. in
eene àeroerte viel, en terllond
tertlund den geest gaf. Zijne vrouw,
H I L KIl
boven gemeld. Hl
K 11 A RIN
R 111 X MA.
HA, leefde nog in het
bet Jaar
J
584; zij was
te gelij
J584;
was ee
gelijkk met
mee hem,
hern, en
eu zijne îchoonmoeder
lèhoonmoeder H J(SS
1 0 us J4 A,
A. gebannen.
Zie te WAT
w Jo T!I! lt, Verbond der
dtr Ede/en,
Edelen, en de
daarbij aangewezene Schrijvers.
St:hrijYers.

EZl!.NS, (BALTHAZAR VAN) een Edel Jonker in Oost.
Jftjesland,
twist geJlties/anti, die, in het Jur
Jaar 15~', in een hevigen ewist

raakt was met Graaf EN NO,
NO. die zelfs tot daadeliikheid waS
waS
uitgeborllen.
H. Koning van Deenemar·
uitgebortlen. eH RIS T I A A N DE
D E Il.
ken. zig uit de Nederlanden naar Oost-Friesland begeven hebbende» befliste
belliste hun gefchil, niet
niee zo zeer om, uit een beginzel
begin zei
nu met1schlievendhcid, de rust tusfchen hun beiden te bevor·
Qq z
dege·
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El!NS,
EZ[NS, (BALTHAlt\R
(BALTHAZi\R

VAN)

enz.

deren, als om het volk. 't welk vervolgens, door beide, zou
worden afgedankt, in zijnen dienst overceneemen;.
overteneemen; welke beo
be.loelingen, in Holland,
HoJ/and, niet wèinig bekommering veroorzaalt·
veroorzaaltten. Hunne bevrediging was van korten duur. V A N EZ EN'
EN i
h:Jd
h~d zig naar Ge/derlanti
Gelderland begeeven, en den Hertog van Ge/d,r
Gelder
bewoogen, om hem het Adeljjk Slot Rozand"
Rozande, bij Arnhem J
aftellaan.
afrellaan. Wijders had hij, in het Jaar J 533, verlof gekree.
wt herfiel van zijne
gen, om in Ge/do·/and
Gelderland volk te werven,
wli!rven, tot
zaaken in Oosr·Früsllmti.
Oosl-Fries/imd. MEI NAR D HAM
HA){ lJam
nam voor hem
de werving waar, en dat zo heimelijk, dat niemand wist
wist,J wie
wi~
helD daar we
toe gemagtigd had. Hij legerde de kneglen op de
re/uwe; 't welk den
denllollande,·s
lIoilande1's eenen nieuwen Cchrik aanjaagde.
a9njaagd~.
Toen de bende talrijk genoeg was, trok Jonker EZ E 1'1
N S 'er
mede naar Oost.Fries/and.
Oost.Fries/anth In de maand Oétober
ottober noeg hij hét
het
Leger van Graaf EEN
1'1 NO, bij Jemmingen. Naderhand geiler
kt
gefierkt
door de Gelderfchen.
Ge/derfden. behaalde hij nog meer voordeelen. In
de lente:
Ieme: van het Jaar 153+,
J 53+, (Jooten E NNO en EZ EN S eeu
verdrag, waarbij de Gûderfchen
Ge/derfchen merklijk ~evoordt'eld
~evoordeeld werden.
Zie radert.
rader!. Hifi. V. Deel, bi. 35 eu
en 54.
S4.

EZINGE KLOOSTER;

zie

MARJE'SKAMP.
){ARIE'SKAMP.

1'1 en E z
Z u MER
E zZ U M
Jo{ n u IR E
ENen
){ ER Z Y L, een buurt in de Erle.
Frle.
felle
zuidoo.fclze Grietenije OaS/dongeradeel
OoS/dongeradeel J een half uur ten zuidoos-

ten
[en van het Dorp ,dnjum.
Anjum.
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XI, XII, XIII

EN

XIV 0DE
E E L.

ELF DE DE
D E E L.
ELFDE

LET T ER DA-DIO.

bi.
Daal of ten Daal, weleer een
Ab/dij, zie Mnriendaal.
Mariendaal. I
Daalem, Kafieel
Daalem.
Kalleel in 't Land
Ûvermaas.
van Overmaas.
•
ib.
- - Heerlijkheid in de
TielerUIaar.
2
Tielerwaar.
•
oudtijds vermaard
Genacht.
GeGacht.
•
ib.
ecn Dorp in Drenth. ib.
Daalen, een Dor ponder
Daalen.
Cocverden.
3
ib.
Daamen. (Adam)
Daams. (Pieter)
7
Daasdonk. (Slot)
ib.
Daatzclaar. (Adrinan)
ib.
J)aghorst, Slot in Twenthe. ib.
})aghorst,
1.
Dagobert de I.
112
Dagubert de lI.
9
Smalen.
JO
Dagvaart der Staalen.
10
Dale. (Anthony van)
11
)2
(Nicolaas van)
12
Dalen. (Dirk van)
ib.
Ib.
Dalens. (Dalen)
•
ib.
Dorp in
Dalftn of Dalfzen , 'Dorp
Overijsfl;!l.
ib.
Overijsft:l.
•
Dal wagen. (den)
J3
•
Dam (den) of Leijdfl:hen'
Leijdfchen'
Dorpiri Rhljnland. ib.
dam, Dorpïri
Dam.
Dam, een Vlek in Gronin·
25
gerland.
•
~5
Dam. (den) Havezate buiten
Dam,
ZlItphen.
26
lmphen.

bi.
Dam. (Johan van)
"7
27
(An;hony van)
- (An:hony
ib.
- !Danid
ib.
(Danid van)
Damàs;
Pesft'r.
!la
Damas; zie Pesfer.
~8
Damers , oud
uud Geflacht in
Holland.
•
ib.
~,
Damhouder. (Jodocus)
Damialen.
ib.
Damiaten.
•
Damlus. (ll.)
(11.)
•
34'
Damman. (Sebastiaan)
ib.
35
- -,-, - (Cornelius)
Damme. Steedje in Vlaar..
Vlaa,~_
Damme,
.18
deren.
•
Dammerfcheid.
(Kafieel)
39
Dammtrfcheid. (Kalleel)
Dammius. (Dalliel)
ib.
Hcerenhuis) 4QQ
Dampengeest. I Heerenhuis)
Dampier~ (Willem
(Willcm Vallj
Dampier:!
vanj ib.
(Guido van)
ib.
lb.
(GlIido
Dame ust. LlIstplaars.
Lustplaats. • 4[
4I
Damrust,
Danens. (Lambertus)
ib.
Danccns. (.Jasper)
42
Dancens.
Dalles. '(Frans)
43
Dandelot.
•
ib.
Dallkerts. (llartholomeus)
(Bartholomeus) 4S
45
Dankerts.
Uan)
46
Oan)
•
47
Danphrape.
Danlèr. (Simon de)
ib.
Danlër.
DantUmadeel, Grietenij in
Frieslar:d.
lb.
Frieslar:
d.
•
Ib.
Dantumerwolde.
48
Dantumerwolde (Oorp)
(Dorp)
Genacht in Hol·
HolDapifer, Gen.ebt
land.
iI'.
"~
a
DapDa~

2'

11
II

llEGISTEIl
llEGISTEll

bI.
bi.
Dapper. (Olfert)
(Olfen)
48
Darthuifen.
•
50
Dufa.
•
SI
Dasfa. (Jacob)
(Jan)
•
ib.
Dathenus. (Petrus)
ib.
Dau. (Gerrit)
•
71
Daule. (Engelbert
(J~ngelbert van)
71
vall)
72
Daventria Comitatus.
ib.
Daventria Oppidum. • 73
Bourgondien. (David van) 74
David. (Jan)
8S
•
85
(Jan)
•
ib.
(Joris)
•
ib.
David. (Somer) zie Somer
David,
(David)
•
9S
Decem Mand, Dorp; zie
Tienhoven.
ib.
•
96
Decker. (fan)
(Jan)
(Jan)
•
Jb
JI>
(Jeremias de)
96
Deckere. (Adriaan de)
98
Deddinge, Buurt in FriesFries'
land.
•
99
Dedel, Hollandsch Gefiacbt.
Geflacht. ib.
Dedem, Geflacbt
Geflacht in Gelder'
land.
•
ib.
Dedgum. Dorp in Fries·
Dedgum,
Fries.
land.
•
100
JOO
Deel. (Heerlijkheid)
ib.
Ib.
tb.
Deelen.
•
Deelen. (Wouter)
•
ih.
ib.
Deenemarken.
•
lOl
JOl
- - (Landl1reek) IO!l
JO!l
»eenen.
•
ib.
Deenen.
ib.
Deenenberg. (Dorp)
Deerfum., Dorp in Friesland. ib.
Deest, een Duurfchap.
ib.
DeH.Dorp.
DeH-Dorp.
•
ib.
Deil, (Huis de) of tea
Deil.
•
103
Deinum, Dorp in Friesland. ib,
Delnum,
ib.
;Deivelsbroek , Polder. • ib.
Debma, Edele State in
Friesland.
•
ib.
~k('ns. W!lt
J05
Dekens,
W:lt betekent.
berekent.
Delf. (Rivier de)
JJS
1
IS

DE.

}'1.
ftJ.
DeHland.
•
111
Delf.
I4(
Delf· gau,
gau. gebugt.
gehugt.
J 41
Delfsbaven..
•
ib.
Delfsblven..
Delft, Stad, gelegenheid en
Delft.
nal\moorfprong.
naltruloorCprong.
151
IS2
oudheid.
•
152
grooue,buizen
grootte,buizen en beo
woone~.
wooners.
•
ISS
J5S
--- - fierkren
fierkten en Poorten. 156
ISa
Kerklijke Gebouwen. 'Sa
WaereldIijke Gebou'
Waereldlijke
wen.
•
167
- - R.egeering.
ib.
- - Voorregten.
ib.
- - Gilden.
170
- - Schutterij.
•
ib.
SchUtterij.
- - Koophandel
Kooph2ndel en;Nee'
enJITee·
ringen.
ib.
•
- - Wapen en Zegel. 171
- - voornallme
voornailme Mannen. ib.
•
174- - onheilen.
174
- - Gerchieden~re1\.
Gefchiedeni-sre1l. J76
Delft. (Mr. Dirk v:m)
van)
179
(Giflis
(Gillis van)
------tb.
- - - (Johannes van)
- - (1".
(1", Rol:mdus
Rolandus
ib.
(Lange Ja:) van)
- - (Jacob
(jacob Willemsze)
Wmemsze) ib.
(jacob)
(Jacob)
•
IS.
181
Delfzijl, Schans.
183
J 83
Delphicus,
I 87
Delphicus • (Chrisrophorus)
(Christophoru~) 187
Deltlrabuizen,
Delllrahuizen, Dorp inFries'
•
land.
19<3
J9CJ
Delwijnen , Dörp.
ib.
Dorp.
Demmerik,
ib.
Demmerik. Dorp.
Denenburg , Lmtplaan.
ib.
Denichem , Dorp.
Denichem,
ib.
Dennetur,
ib.
Deonet\Jr.
DeuCe.
ib.
Denfe. Oa)
Oa l
ib.
Denys. (1an)
(lan)
t 91
'91
Denain, Abtdij.
Dendermonde.
tb
})enein.
Denein. (Pietil'
(PietGl' 'Pieterfe)
Piererfe) ib.
ih.
Deq,rmeer~
,
ib.
Derhout
Derbout , Edele Sticbtena:lr.ib.
Sticbtenl:lT.ib.

à'

.

De

H 0 0 F D Z A A KEN.
bi.
De Rylc of van Ryk. (Pie
Ier)
•
191
J91
ter)
Desmarets. (J0docus)
ib.
(Jodocus)
Desmares, (Samuel) zie Marefiui.
•
192
DesCenius.
Desf~nius. (Bernhardus)
Deurhof. (WilIem)
Deurne, Heerlijkheid.
194
'94
Deurne, Dorp
•
J96
196
Deufingius. (Anlhouius)
(Anth-ouius) ib.
Deurekom.
ib.
Deurelwm.
Devel. (~e)
300
Devell\ein.
•
ib.
Develkérke, zie Lilldekerke.ib.
Devenler,
Deventer, Gelegenheid., 301
NaamsoorCp~onk
Naamsoorfp:onk eu
Oudh.
•
ib.
Slerkte
Poor·
Sterkte en Poor'
303
ten.
Oude eu nieuwe
verdeeling.
306
Kerklijke Gebou·
307
wen.
Waereldlijke Gebouwen.
310
Mark!plaalzen.
ib.
Marktplaatzen.
Regeering.
311
Gezwoorene Ge
meente.
•
3IS
31S
Voorregten.
32 +
4Gilden.
3i3
lil
SchuIlerij.
337
Schuuerij.
Wapen en Zegel. 341
Koophandel.
342
•- - Geleerde Mannen.343
._
Onheilen.
ib.
Kerklijke Gelèbie
denisfen.
3407
denisCen.
•_
347
Waereldlijke Ge·
Ge35 8
fchiedenis.
•
Deventer,
(jacob
37 0
Devemer. (jac
ob van)
(Johan van)
ib.
(,tWijnand
Wijnand Augu-_
Augufiyns van)
•
37 1
vau)
Dever. (HW. te)
ib.

JU
UI

bi.
Devek, verdronken Dorp
in Zeeland.
371
Z\.'Cland.
Dibb.ild.
•
ib.
Dibboild.
Segon.
373
Dibbe[s
Dibbers of Dihbito, Geldersch Ge/lacht.
ib.
GeOacht.
Die. (de)
376
Didam,
Djdam, Dorp.
ib.
•
377
Dieden , Dorp.
Dieden , (OUD
(0110 van Gent,
i~er van)
•
378
Heer
Diederen , zie Dieren.
ib.
ib.
Diederik of Dirk.
Diefdijk. (de)
•
379
Diemen, (GeDacht van vao)380
van)380
(Antonie van)
3ao:
3:l~
Dorp.
4(11
4<11
Diemeruan.
40~
Diemerba1l.
DiemerDrug.
4°3
4-°3
DiemerdammerDui..
ib.
DiemerdammerOui..
405
Diernerdijk.
40S
Diemermeer.
•
414
Dienstmannen , wat zij. 'P9
4[9
Dienslmannen,
Diepenbeek.
Diepeobeek. (Abraham) 42:>
42:1
Diepenbroek ,Havezate.
, Haveza[~. ib.
Diependorst. . (oude Land
van)
van)
ib.
Diepenheim, Vlek in
Diepenheim.
OverijsCel
•
Overij sfel
ib.
Diepenveen, Nonnekloos·
Nonnekloos'
ter.
tef.
ib.
Diepllegen.
4'lJ
4u
lJiepsmeer.
ib.
Dieren.
•
ib.
I.>iermen,
ib.
lliermen. BuurtCcbap.
Buurtrchap.
ib•
DieCen
vit:rtje.
•
ib•
Diefeo,, Ri
Rivitrtje.
Dieshoek , BuurCchap.
ib.
Buurfchap.
Di~sfen - Dorp.
ib.
Difsfen
Dieu.
4!la
Dieu (Mr. Daniel
Danie! de)
",!la
(David de)
423
_ _ (LuJovicus
(Lu..lovicus de)
ib.
- - (Mr. Daniel de) 424
414Dieveren • Dinglpel inDrenthe.
•
[he.
+25
425
Dieverswolà,
Duurs-Dieverswold, zIe
zie Duurswold.
ib.
a~
Diex-

I'f
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bi.
bI.
Diexbergen, gehugt.
42 5
Dieze. Buurtfchap. •
ib.
•
Dik. (Jan) .
ib.
Dinkhof , Slot.
ib.
Dikningen.
•
ib.
Dinteloord, De,
Dc. p.
26
• 4 16

DE.
DEI.

bi.
bI.

426

Dinther, Dorp.
Dinther, Edmond.
Dinxperlo, Dorp.
Dinxterveen, Dorp.
Dicarus, Segon.
Segon-

ib.

ib.

4 27
ib.

T W A ALF DEn 'E E L.
DIR-DOZ.

Dirk. (Graaf)
•
332
de I, Graaf van Holland.
•
333
de 11 ,• Graaf van Hol·
Hol•
land.
352
de lIl,
11 [, Graaf van
Holland.
•
357
de lV, Graaf van
Holland.
364
•
364de V, Graafvan
Gr:lafvan Hol·
_
371
land.
•
de Vl
Vl,J G;aaf
Graaf van
Holland.
378
•
3i8
de VII, Graaf van
Holland.
38.l
38.1
Dirk, Bisfchop van Utrecht. 386
_
van der Aare, zie Aar\!.
Aare.
(Dirk v. d.)
•.
ib.
__ Grnaf
Graaf van Kleef.
3117
__ Bavo.
•
388
- - Abt van Egmond. 389
Barend..
ib.
__ Jacobs.
Jacobsib.
van Sijpefieen; zie
Sijpellein.
ib.
de Sn'îjder.
390
SÓljder.
393
Dirksz. (Abraham)
Dirk }oostens.
Joostens.
•
ib.
ib.
Dirkzoon. (Cornelis)
Dirksz. (Ary)
•
'10.1.
'l0.1.
Dirkshorn, Buurfchap.
lt>.
Dirkshorn.
10.
Dirk Metsgeland ; zie Char.
ilf.
loii.

Dirkslandt.
•
395
Dirutios. (Remegius)
(Remcgius)
396
3\!t5
Dirfort.
Dirforr. (Reinan van)
397
Dispargum.
ib.
Djvreus.
39a
DJvrells. ((l'ctru~)
Petrus)
39tl
Fries!. ib.
Diverswold. Dorp in Fric~1.
Dix. (Arnold)
ib.
Dobbesfe. (Cornelis)
399
Dobbius. (Johanlle$)
io.
(JohanIJe~)
ib.
Dockenuurg.
400
Doekenburg • Kaneel.
))oddcndaal,
Doddcndaal, Heerlijkh.
ib.
IaDe·- weg, in
Doddens lane
Friesl.
•
ib.
Dodo. Heer van L~erdam ib.
Hazel 401
Kanonnik te Hazcl
EgAdvocaat van Eg'
mont.
ib.
Dodoneus. (Rembertus)
tRembertus) 40l
40~
DodoneusDoedes ,Vice-Admiraal.
,Vice' Admiraal. 403
Doele Ct Land den)
ib.
Doeie, waartoe gebruik lijk. ib.
404
DoeiWen.
DoeliO:en.
Docnfum, zie Don;uin.
Don;lIin.
ih.
ib.
DOl:!nrijk, zie DronriJP. ib.
DOl:!nrijk.
Does. (de) Rivier
ih.
ib.
(Huis tc)
te)
•
ib.
Gef1aclJ[ van, van
der
•
•
ib.
(Maurijil van der) 405
4°5
(Dirk van der)
-_
ib.
~
ib.
" (Dirk van der)
(J:n::ob
(J3'Cob van der)
ib.
'der)
ib.
(Dirk van
van-der)
DIles.
D0es.

.

.
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bi.
bI.
Does. (Margreta van der) 407
_
(Johan van der) 408
(Johan of Jan v.d.) 1°9
i09
IGeorg van der) 410
- - (Frans van der) ib.
Geflacht.Tafels van,
_
Does.'
van der noes.'
ib.
411
(Dirk van der) .pI
Does. ( van der) een ander
Does,
Geflacht in Zuid Holland. ib.
- - (Filips van der)
ib.
__
_ - (8artholomeus
(l3anholomeus v. d.) ib.
• ib.
__ - ~Yda van der)
(Filips Joost van der)41z2
_
(FilipsJoostvander)41
_
(Willem
ib.
(Witlem van der)
lb.
(Jacob van der)
ib.
413
Doesburg, Stad.
Doesburg, Buurfchap. 423
Doefum, Dorp.
•
ib.
Doggerzand.
•
ib.
Henkaart I
Dolhain. (Johan Henkaart,
414•
Heer van)
d·Oiginiës. (Fr:1I1cois)'
(Fr:lIJcoisy
d'Oiginiës.
ib.
4'25
4'lS
Doirne, zie Doorne.
Dokkum
Dokkum,I Stad in Friesl. ib.
Dokkulll. (Hermanus van) 433
- - - (Johannes
(johannes van) ib.
Doleman. (Thoma~)
434
Dolhain. (Adriaan van Ber>
Ber'
gen, Heer van)
43(
Dolkrt. (,Ie)
•
436
Dollc.!rt.
(,ie)
Dom.
4:lt!
•
4:~B
Dom:1, Hoffiede.
Hofilede.
Dom1,
•
ib.
Domburg, Stad in Zeeland ib.
- - (j~n van)
• Hj
HS
- - (Adriaan
(Adriaa:l van)
lb.
Domburgguitell.
446
Domburgguiten.
447
Dominium Eminens.
4+7
Domiüc
Pontes Longi.
Domitie Pomes
ib.
450
Domitiaan.
•
45°
451
Doulmel, (de) Rivier.
Dommelen,
ib.
Dommelen. Dorp.
Dompfelaar.('t
45l
Dompfelaar.
,('t Huis)
451
-----""'
- - (Tobias van).
ib.
Don Jan; zie Oostenrijk. ib.
Fredrik j zie Toledo. ib:
Don Fredrik;

vy

bi.
Louis;j zie
Requc[ens.cl;'1
zic Requcfenq;'1
Don Louis
Donaas. C[
urt S[.)
453
lJonaas.
Ct F
Furt
St.)
Dongen, Dorp.
454
454455
(klein)
Donge, (de) Rivier
ib.
Dongen. (Dirk van)
• 455
Dongeradeel.
456
(Oost)
457
4.')7
(West)
•
457
iD.
Fries\. iiJ.
Dongium, Dorp in Fries!.
onderfeheide
Donia, vijf onderfcheide
ilJ Friesland • 458
Sloten in
4S8
DOllia, Dorp
norp in Friesland. ib.
Donia,
oud Geflacht in
Friesland.
ib.
(Tjalling)
• 459
(Agge)
_•
Il,.
w.
Doniabuuren ,Hom~de.
460
Doniabuuren,
Hom~de. 4C>o
Doniawerflal,
i[l.
Doniawerfial, Grietenij.
ib.
jb.
Doniarjerp, Hofltede.
Hofllede.
Donk. (I'luis
U-luis te)
tc)
ib.
•
Donkerbroek , Dorp in
Fries:and.
46 [
•
461
rJonkl'rfIoot, Dorp,
rJoriktrrIoot,
Dorp.
ib.
Donndlus.
(-Iugo)
DOllndlus. ("Iugo)
ib.
Doodboek
Wlt b.:tckcnt.
Doodbaek.• wat
bl!tckel1t. 44l'iz
t5 Z
Dood.:hand,
wa, b.!lekclH.
b~lekclH. 463
Dood<!hnlld, Wa[
DoodClVeerd. Dorp.
Doodewcerd.
468
Doopsgezinden.
•
469
Dooreflanr. (Ifaék)
(lfaék)
4 84
4DQorefl:llIr.
1/86
486
Doorn, Dorp.
Doorn. ([-luis
(I-Iuis te)
487
re)
4:17
flavez:Jtl!.
Havezatc.
488
Doorne , Hl!erlijkh.
Heerlij!<h.
ib.
J)Qornenburg,
Heerlijkh. ib.
Doornenburg ,Heerlijkh.
- - - - I Jorp.
ib.
iek,, Heerlijkh.
Doorn
48\.1
Doorllick
[)oornlp~jck
Ooornlpijck
•
ib.
Adelijk Hnis.
Huis. ib.
Doornvest ,• Allelijk
noorllag, SlUIS.
•
ib.
Doorve~t, Adelijk Huis.
ib.
ih.
Doorvorst.
Doorvorsr.
•
ib.
Doornwcerd. Heerlijkheid. iil.
Ct Huis)
49()
49Q
Doortlwcrt,
49[
Doornwert, Dorp.
Thllr",
Dor; zie Thllr.
ih.
a 3
Dord·
Dord-
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REGISTER
R.EGISTER

bi.
gelegenheid. 4949t
Dordrecht, ,elegenbeld.
Oudlt.
Oudk. grootte en
!lerkte
fierkte
49J
Kerklijke Gtbou4H
wen.
•
4"'Waereldlijke Ge
bouwen.
4~
•
4!16
Regeering.
506
Voorrcslen.
Voorreslen.
5565
ó5
Gilden.
594
Schutterijen. • 605
Schuuerijen.
Koophandel,voorn.
~annen.
Mannen.
607
~ Gefchiedenisfen. 608
-:..Dordrechtfche Waard; zie
Zuid. HoIlandfcheWaarJ,645
HoJlandfcheWaarcl.ó4S
Doreftadt; zie Wijk bij
Duurftede.
ibo
Duurtlede.
Dorethea,
•
ib.
646
Dorp, een Ambacht.
aloud
Ge1lacht.
Illoud Geflacht.
647

DE.
»1:.

bi.
bI.
Dorp, Verfcheideo
Dorp.
Vertèbeiden Mannen
en Vrouwen daar
64&
dur vin. 64i
beDlmin~ daarvan
Dorpen. benamiD«
daarvtD
afgeleid.
65'l
•
65'.1
(Johannes)
653
Dorpius. (Johannel)
ib.
Dorquert, Dorp.
•
(En~eI AreotFZ)
Aren(~z) ib.
Doregeest. (EnKel
Donshuizen • Heerenhuis. 654Dort. (Mauheus
(Manheus vin)
Don.
ib.
Donsmond,verdrontenDorpJb..
Donsmond,verdrOllkenDorpJbJ
Dotinga , Vlek.
jb.Dotinga,
•
ib.(Gerran!)
Dou. (Gerrard)
'54
Doudijn, (Willem)
(WilIem)
Doudiju,
ib.
65S
Douwe, Auke~.
•
6SS
Douma,
Douma. Friesch
Friescb Geflacbt.
Gellacht. 656
6S6
Douma.
(Oouwe)
•
Doorna. (Douwe)
ib.
6518
.Douwma. (Erasmus)
~
•
ib.
- - - ' Slot.
Douza; zie van der DQes.
DGes. Ib.
Dozembrugge. (Louis)
i ••

i_.

D:ERTIENDE DEEL.
DERTIENDE
DR. EB-IN.
EB-EN.
Draakenberg; (Nicolsas
(Nicolaas van
Zuilen van) zie Zuilen. IaA
Draakenllein.
Hofflad.
DrBakenftein, Hoffiad.
ib.
(CorneIis JacobsJacobs-,
Drebbea. (Cornelis
ib.
zoon)
•
lb.
Drechter Friezen.
3
ib
Drechterland.
•
ib,
Drempt, Dorp in Gelderland.ib.
Drempt.
Gelderland.ib,
f
Drempt; zie Drumpt.
Drenthe. (LandfchBp)
(Landfchap)
Dremhe.
ib.
11
Drefum, Dorp in Friesl.
Drefum.
1I
Drei[choor.
Dreifchoor.
ib.
J2
-- (Nieuw)
lil
ib.
Dreumel, Dorp.
Dliebergen, Dorp.
J2
Dliebergen.
• u
- - (Johanues)
(Johannes)
13
J4Driehuizen ,,Buun[cbólp.
BuurtfCDólp. l4ib.
Driel, Dorp.

14Driel, Dorp.
•
Driem3ns., Polder.
Driemans
• Ib.
Dnl!wegen. Dorp.
IS
Drit:wegen.
15
Drimmelen. Dorp.
• ib.
Heerliïkheid, ib.
Drongelen, Heerlijkheid.
ibo
Dronrijp.
•
ib.
hl Friel. ib.
Droogebem. Dorp ia
ib.
üroomerdijk.
•
16
Druïden
•
Druive!lein
(Aartjanszen)
17
Druivefiein (Aart
Janszen) 11
Drukkonst; zie Koster Lau'
Lau·
ib.
rens ]anszoon.
Janszoon.
ib.
Drumpt, Dorp.
•
Drunen,
17
Drunen f een Dorp.
iia.
..
Druten, Dorp.
•
Drulins
(Johanne.)
ib.
Drufius (Johannes)
Dru us.
18
•
Dubbeldam , Dorp.
•
DubbelÓ2Jll,
Dub'
Dub"

I'
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bI.
Dubbelmonde , Dorp.
19
Dudlij. (Robbert)
•
!lO
~o
Duifhuis. (Hubertus)
~I
Duin, (Huis ter)
g7
•
~7
(van der) Gellacht
Gefiacht
-_
van)
ib.
llaouel.
-_
Jbouel.
lb.
_
Hugo.
lb.
Berlionne.
_
BerIionne.
ib.
Hugo.
ib.
Bernardus
.8
28
nernardus enz.
enl.
Pieter enz.
ib.
- - Willem.
•
ib.
Jan.
•
ib.
WilIem.
•
.,
Wiltem.
19
Willem en Jan.
ib.
-_
Tan·
•
ib.
_
Wolphert.
ib.
•
_
Floris enz.
ib.
.WilIem.
.Wi\lem.
30
Adam enz.
ib.
)acob enz.
ib.
Adam.
31
Adam enz.
ib.
33212
Nicolaas enz.
Mr. Reinier.
Reiniet'.
-!I
'533
Adam enz.
ib.
Adam enz.
ib.
Nicolaas enz.
Nieolaas
34
Adam enz.
35
36'
Adam Adriaan enz. 36
Duinbeek , Heerlijkheid. 37
Duinen.
•
39
(Jan Baptist tao) 44
44DuÏtuel.
•
ib.
Duinrel.
Doinwel.
ib.
Duinwel.
Duistervoorde.
Duistervoorde:
•
4S
45
Duitfche Huis:
Huis. (liet)
DuitCche
ib.
1>uive.
•
50
tluive. (Jan)
Duivelaoo,
Ei
Duiveland, ZeeBwfcli
Zeeu-wCcb I:i
land.
•
Ib.
Gel1acllt.
5I
-_
Geflac!!t.
SI
(J<>han)
ib.
_
(.J<>han)
Duivefiein. Huis.
ib.
Duiven. (Frans van)
• ib.
Duivelldr\:Cht,
BUilrt. , i~.
iJ••
Duiveudrecht, Buurt.

m

bI.
Duivendijke, Ambachtsheer.
Ambachtsheerlij
kheid.
•
51
Iijkheid.
Duivenvoorde.
Duivenvoorde • Huis.
ib.
S~
(Willem van)
51
(Willem van)
• ib.
ib.
(Jan van)
S3
53
(Gijsben van)
(Dirk vin)
ván)
ib.
ibo.
ibo
(Arent van)
Duifiervoorde. Heereuh.
Heerellh. S4
Du!laart.
ib.
DulIaart. (Adriaan)
(Beiman)
5§
- - - (Heiman)
SS
Dumbar. (Gerrard)
(Genard)
ib.
Duneanus. (Maninos)
(Martinus)
ib.
•
56
S6
Dunius. (Jacobus)
Durgerdam
ib.
Durgerdam,I Dorp.
Durven. (Dirk van)
57
DusCen,
•
58
S8
Dusfcn I Slot.
- - Geflachuafels.
Gel1achuafels.
ib.
Dusfen
59DusCen,, Munfterkerk enz. 59
Duvelaar. (Petrus)
60
Duvene.
ib.
- - Dorp.
ib.
Duijk, Geflacht.
tb.
Duijr~w()lde.
61
Duijr~wolde.
6t
Duijsfel,
ib.
DuijsCel, Dorp.
iD.
Duivel. (Dirk)
i~.
Duivelskot.
ib.
Dwinglo.
Dw~~~
•
ib.
~.
(Bernhardu5)
(Bemhardu5) • ib.
Dijk (Anthonie van)
6e
M
_
(Adriaan .'\driaansz) ib.
,
- - (Jacob van)
63
DijkeIl.
•
ib.
Dijken.
Dijkgraaf, zie Ho~heemr. 68
62
Dijkshoorne.
Dijksboorne.
•
lb.
ib.
DijkhuijzeD, Kalleel.
Dijkhuiizen.
Kaneel.
69
_
Klooster.
•
iD.
Dijkveld en
eD Ratellus , Heerib.
•
lijkheid
Dijl. Rivier.
!h.
ib.
Di:lerfl;hans.
•
Di:lerCchans.
ib.
Dijmneus.
70
Dljmneus. (GuiiellDUi)
(Guilelmui)

Eb.
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bi.

E.
Ebbius. (Henrieus)
CHenricus)
ib.
71
Ehinga, Slot.
Ebi,fa.
ib.
Ebi~ra..
Ebroin
72
EhuroDen.
73
Echt.
Sleedeke. I .
ib.
Echt, S.eedeke.
Echli:ld,
•
Echteld. Dorp
75
Eeht~kn,• zie Achtelen.
Aehtelen.
Echtden
ib.
Echten, Dorp.
ib.
Dorp.
ib.
Eeh.erwald,
Ech,erwald, Woud.
ib.
Echtrop , zie Poelenburg. 76
Eek,
Heerlijl(h.
•
EeK, Heerliji<h.
ib.
Gellaeht in GelderGeflaeht
Gelder·
land.
ib.
•
(Hendrik van)
77
(Bartholomeus van) ib.
(lohannes
.• ib.
(Johannes van)
(bartholomeus van) 78
_
"(Jofina van)
7<}
"(J06na
79
(Hendrik van)
ib
_
(Dirk van)
•
80
van)
gI
(Gerrard vaD)
81
(WiJlem van)
vaD)
82(Willem
82
Eekendorp..
83
Eekendorp~
Stadr.
ib.
Edam, Stadt.
Dorp.
:Ede
Ede,•..Dorp.
88
Dorp.
90
Eede, Vorp.
ib
Eedens,
91
Redens, Dorp.
Edelen.
•
ib.
Ediekhuizcn ; zie Hedikhui.
Ediekhuizen;
9Z
zen,
92
Ediét.
wae zij
ib.
Ediét, wat
••
Edita.
•
101
Edo. of Eden Ge(laehr.
Edo,
Geflacht. 113
JJ3
Eduard, Heltog.
Heno/i.
104Eduarrl,
1°4
Jog
(de Koning)
109
de lIl.
II7

-

delV.

Eduen.
Edueo.
•
Edzard de I.
J.
de 11.

DER

bI.
Edzerd, Dorp.
128
Ee, Rivier.
ib.
Rivitr.
Rivier.
ib.
Dorp.
ib.
•
Huis.
ib.
Eehtrop,
ib.
Echtrop , HlJÏS.
Hijis.
Eede Dorp; zie Ede.
ib.
129
Eeghden . Slot.
Eelde, Dorp.
ib.
Eelslo, zie Elslo.
Eelslo.
ib.
Eelsma. State.
ib.
Eelswerf.
ib.
ib.
r Huis ter)
Eem. (Huis
Eern. (Rivier)
•
Eem.
132
Eembrugge, Heerlijkh.
135
Eemkerk,
1:\6
Eemkerk. Dorp.
•
J36
Eemland.
ib.
•
Eemnesfeu, Dorpen.
137
J 37
Eemsfort; zie Amersfoort. 149
Eernsk~rk, Dorp.
Eemskcrk.
ib.
Ge(laeht.
ib.
Gellacht.
Eemlleio.
150
EemfteiD, Klooster.
Eendracht,
Etndracht •..Rivier.
Rivier.

ib.

Eendrum.
•
151
151
Eenhoorn. (Wilhelmus van) ib.
Eenigenhurg, Dorp.
Eenigenburg.
ib.
• 5 2.
Eenrum, Heerlij
Heerli) kh.
• 152
Eer.lèhclt,
ib.
Eer.lèhclt. Dorp.
Eenurn
ib.
Eenum,, Dorp.
Eepe, Dorp.
ib.
Eerboseh.
Eerbosch.
ib.
ib.
Eerde.
Eernsrna.
ib.
Eemsma.
Eernwolde.
ib.
EerstlVoud.
Eerstwoud.
•
ib.
Eerwolde; zie ferwolde.
I:erwolde. ib.
154Eerzei , Dorp.
Eerzei.
15+
Eefcharen, Dorp.
Eefcharen.
ib.
E~fe, Havezate.
•
155
Ecfe.
Eeskoten, Heer~nhuis.
Heer~nhllis.
ib.
Eeskotell,
E~llerga, Dorp.
ib.
Eefterga,
Eellrul'l1,
Eeftrulll, Dorp.
ib.
121 Eeten, Dorp.
•
ib.
125
1 2 5 - . - Dorp.
•
ib.
125
I Z5
Eeusf~lll,
Eellsf~R'I, f.del.
Adel. Huis.
ib.
Ui Eeuw I DJrp.
ib.
Eewljk,
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11:

bI.
bi.
bI.
(Lam oraal , Graaf
Eewijk Dorp; zie Ewijk. 156 Egmond. (Lamoraal
van) en?.
enz.
•
19+
Eexte, Dorp.
ib-.
io.
Reze,
.
ib. - - (Fredrik van) enz. 19S
Beze, Dorp. .
'93
(Maximiliaan van) 199
Eij, (de) een Water.
156 - - (Maximiiiaan
Mee·
Egbf:rt
Egben Mijnertsz.
•
ib. - - (Albert van) lVlee.20l
rellein.
rdlein. enz
•
.201
Egbenu&, Abt.
Egbenus,
•
158
~" jAJriaan van) euz
enz 20~
]59
Aartsbisfchop.
159 . (Ütw van
204
Monnik.
161
Jó! - - (0tto
Egede. Havezate.
162
J 62 - - (Wouter van) enz. 205
-_
(Albert vaR' ~nz,
enz. ib.
- (Alben
Egelenburg, Ct Huis te) ib. Eggen.
•
ib - - (Fredrik.vau)
Eggert. WiIlem)
WilIem)
(Fredrik~vao) euz 207
Eggehadus
165 - - (WiHem
(Willem van) van
Egehardus.
ib.
der Nijeoburg,
~03
Niienburg, enz.
203
166 Egebolt, Bisfchop.
2iI
-- 'Jan
r Jan vrn)
v~n) enz.
IH I
EgeslUs.
•
ib. - - (Jan
(J~n van) enz.
21:&
2n
Egmond. (Huis te)
167 - - (Cornelis
213
(CorneJis van)
\1.13
--(Baljuwfchap van) 168 .
- (Thomas van) eoz
enz 2!4
2.14op den Hoef
I-loef en
- - (Coruelis
(Cornelis van) enz.2.I5
enz.215
--.(Jan van) enz.21G
enz.
216
Duiten.
169 --'(Jan
Buiten.
_,
. IHnnen.
ib. - - (CorneJis
(Cornelis vaR) enZ.2 T7.
r7
enz, !lIS
218
dustlls van) enz.
Op den Hoef.
176 --dustus
(Jan van) enz.
ib.
- - Op Zee.
J71!
1711
Egmonder·Meer.
172 ~I9
!1 19
(Jan van) enz.
..... - (Genard van)
220
Egmond (i\btdij
173 .
(Abtdij van)
(Jan van) enz.
!.l2[
--- GeUacbt
Genacht in 1-1011.
Hall. 17417.... 2J!l
Ver[cheide
Verfcheide Mannen
en
(Gerrard van) enZ.222
(Genard
eOZ.222.
Vrouwen van dien naam.
- - (GeorgiÜ
(Georgi.~ van)
225
226
(Albert van)
177 - - - (Lamoraal van)
(WilJem
----:..-.
(Willem van) enz. ib. - - - Ijustus
IjllStUS van)
1I37
!IS!
--(Theodorus
ib.
(WilIe..'1l, van) enz. 178 (WiIle.'1l.van)
- (Theodorus van)
(Willem van) enz. ib
ib.• . van)
ib.
(Nicolaas van)
Eibergen. Stcedeke.
Sccedeke.
!l38
238
(Gerrardvan)
enz. I?!,. Eibergen,
(Gerrard
yan) enz.l79.
•
ib.
Eierland , Eiland.
Eitand.
(Woutervan
(Wouter van;j enz. ib. Eierland,
(Jan van) enz.
180 Eik. (Gerrit
l Gerrit Jansz.
}ansz. van der) ib.
ib_ Eikellduillcn,_
1239
(Genard van) enz. ib.
Eikenduinen, Buunfchap. 239
(Jan van) enz.
18t·
18[' Eikellltdn,
Eikenltdn, Slot.
•
24[
-(Arnold
(Arnold van) enz.J81
enz. J 81 Eiklenberg. (Sirtlon
(Sim on van) 24Z
242
183 Eilanden'
(Jan van) enz.
181
Eilanden'·
o.
243
18". Eilardus.
(Arnold van)
18",
Eiladus. Abt.
A.bt.
ib,
ib.
! (Adolf van) enz. 189 Eilsheimius,
244
Eilsheimius. (P. D.)
244
• - - (Karel vun)
vall) enZ. 19°
J90 Eilof.
.
ib.
Eilof: (Jan)
ib•
_ _ (WilJem
(Willem van) van
(Ad ri aan van)
Eindhou(s.
Eindhouts. (Adriaan
vao) ib.
Ys[eUtein.
ib. Eisden
YsfeHtein.
•
•
!l4S
Eisden,,. Dorp
~ .... S
248
•
1922 Ekan.
Ekart. Buun[chap.
Buunfchap.
24G
- - (Jan van)
19
EÎI,efiein,
Buis.
ellciu, Huis.
•
ib.
------ (Jan
CJan de 11, van) 19~ Eil\
Eki.
ib.
Elti.
, -
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nxl.
REGISTER.

bi
bI.
Ellinga ,f
246 Emelisfen, Dorp.
.t Huis.
s46
ib.
Huis,
Elahuizen, Dorp.
ib. Emeren Huis.
•
ib.
Elburg, Stad.
ib Emefe. zie Emetba.
ib.
Emetha.
249 F1netille.
Elckerzee. Dorp.
!149
F.metille.
ib.
Eleman, Joan)
ib. E
Uletha, Ho mad.
ib.
Emetha.
EIJen, Dorp.
250
Elden,
•
25fl Emelia.
275
215
2) I(
Eldrik.
•
!I'i
Eminga. Slot.
SIOl:.
Eminga,
ib.
Elempt. Heerlijkh.
Emisgos.
lb.
ib. Emisgoe.
Ib.
(Hieronijmm)
ih. Emmaus,
Elenus. (Hieronijmu!)
ib.
276
Emmaus. Klooster.
Elonora.
Emmeloord. Eiland.
Blonora.
•
ib. Emmeloord,
ib.
252
-- - - van Bourbon.
Emmen, Dorp.
277
Uorp.
Eletha,
ib. ElIIinga
Eletha. r.orp.
norp.
(Bono)
278
Elllinga (Bono'
!J.78
EIc~ius, (St.)
Elcgius.
•
ib. - - (liesfel)
(Heslel)
ib.
2H !1S1
Elegiuli. (Gmrdus)
ib.
(Sixtlls)
•
ElinJ'a,, &ate.
State.
Elinga
•
ib. (Sjuk)
•
279
Elinum.
•
ib. Emmeklm,
Emmekbr, lJeerlijkh.
ib.
EIi!t
•. (Eist)
2'i4 Emmerik.
Elilla.
.
!1q.
Emmerik, Stad.
ib.
Elizabeth. (Koningin)
ib. Emmikhoven.
Fmmikhoven.
284Elizabeth. Keurvorlbn.
Elizabeth,
ib. Emmius. (Ubho)
(UlJho)
ib.
Elizabeths Vloed; zie Wa·
Elizabl'ths
~116
- - (Wt:srd)
(W"sfel)
21!6
\Uo, Panoor
264 I,
Emo,
Palloor..
ib.
tervloeden.
'64
!l87
Emolld. van Dinter.
ib. Emond,
Convent.
28 7
Ellekom (!luis)
([luis)
ib. Empel.
ib.
Ellemeet, Oorp.
Dorp.
ib Emum.
•
ib.
Ellewoudsdijk.
ib. Ende. (Joost van den)
:EJlewoudsdijk.
211a
llRi
Ellingt'n, Dorp.
Ellingcn,
265 Elldege~st.
Endegeèst. (Hui,)
!::89
(Hui~)
289
ih. Ellden!Jur.!!;.
Elmp, nOl p.
ib.
2ÇO
Enden!Jurg. (t-Iuis)
(Huis)
2C;O
Elf;!n,
Buurtfchap.
Elf:!n, Buurtrehap.
ib. Eng. (Jèn)
Homad.
(J~n) Hof!lad.
ib.
Elshout , Iluunfchap.
Huunfchap.
.Elshout
ib. -- - (Beman
(Bernan uit den)
ib.
ib•
Dorp.
Oorp.
ib. Engeland. (Oud en Nieuw)
ib.
Elfius, (Philip)
Polders.
ib.
ElslO. Dorp.
lb.
E::gc!b(!r~, v:m
2'[[
EIsJO,
ib. E::gclben,
V:lll Kleef.
ll'
Elfpeet
ib. - - - - à<!
Elrpeet., Dorp.
Nasfau.296
à~ I, van Nasfau.196
Eist, Dorp.
266
2416 - - Kornelis.
!l91
!l.97
Ellen.
Drostampt.
ib. Ellen, Orostampr.
•
ib.
Dorp.
Elteren .- Klooster.
ib.
Enl!ell>ertlls, Leidenfis.
S!9a
Kloo~ter.
ID. Enl!elhertus.
Sl9i
ib.
Dorp.
!J.67
Elzenburg.
261 Engelen, Dorp_
Elzenoon.
Enge:ellb'r~, Hu:~.
ib.
E1zenoon.
ib. Eng~:ellb'r~,
(.-\ièx.SchimmelpellElzeviers. (de)
ib. (.-\iex.SchimmelpenV~ll der Ooi je ,
pennbg van
268
Emanuel (Don)
H eer van)
j!•.;
Heer
•
H'';
Emanuel,
SI 7 J
27'
Emanuel. Philibert.
299
Opflag.
27l
Ematel ,• zie ÜpOag.
27'l Engelendaal ,Convent.
Embden (Jan
(lan Gerrits van) ib. Engelmur,dus (St.)
ib.
Embrica 'illa.
''jIJa , Emmerik. ib. En;;elman.
(lan Jallszoon)
janszoon) ib.
Engelman. (Jan
ib. Eng-eren,
Embs.
ib.
Enseren, Dorp.
•
i:ngerfum, Huis.
3~J::)
30:)
Emelie
~ 73 lngerfum,
Emelie.J PQlde!.
PQ1der.
273
En~h.
En~b.

H 0 0 F D Z A A KEN.
Engh. (pen)
(~en)
300
.l!:nghuizen
.l!:ngbuizen
30 I
•
Englum, Dorp.
ib.
Epglumburg, Kaneel.
Englumburg,
ib.
Engumt!r, Dorp
ib.
EI1!!,umt!r,
Engeweerurn , Dorp.
Engeweerum
ib.
Engwerd ,• Klooster.
ib.
(Wiliern)
Enkevoorr. (Willem)
302
ib.
Enkhuizen. Stad.
•
--.,-.
- - Naamsoorfprong. 303
- - Grootte,Oudheid.30+
- - Sterkte,Kerkl.Geb
Sterkte, Kerkl. Geb 2-0
~05j
- - Waereldlijke.
J08
- - - Regeering.
39')
- - - Voorregnen
U
3u
- - Gilden,
Gilden. Schutte.
Schutterijen.
•
SI+
Sl4
- - Wapen. Koophan'
Koophan·
~eL
'5
tiel.
33'5

Xl
XI

blo

Enkhuizen, Voornaame
naannfD.
316
Mannen.
Gt'fchiedenisfen 31 7
- - Gefchiedenlsfen
Enkhuizen.
En
kh uizen. \\Willem
Willem Pieters·
31[
zoon)
324Enno, Graaf.
324
Lodewijk.
3 127
Ens, Eiland.
lns,
328
(Johannes)
•
Oohaones)
ib.
Enfche:le, open plaats.
ib.
Enfchede,
Enfchot, Dorp
.•
32 9
EnÎchot,
Entpijk, Heerlijlth.
Heerlijkb.
Enfpijk,
ib.
Enter, Dorp.
ib.
norp.
Entens (BATtel)
(BAreel)
•
ib.
Emszoon. (Gerrit)
331
Entszoon.
Elltiege, Havezate.
Eminge,
ib.
Enum. Dorp.
ib.
Euze.
ilJ.
iu.
Enze.
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Epama. State.
•
Epifcopius. (Simon)
EpiÎcopius.

33'

bI.
bl.
ib. Ernestus. Aamhertog.
376
Eppmge, Durp.
•
352 - - Cazimir.
381
.•
Eppinghuizen. (Slot)
ib. GraafvanManffeld 38]
381
353 Erasmus. (Oefiderius)
Keurvorst.
387
Hertog.
•
388
J,IIl~z.
J.m~z.
365
a6s Erbeke.
•
366 Erp. Dorp
•
389
Eremita. (D:miel)
•
ib. lrpt.
(O:miel)
Erpt. (Jan van Kuik, Heer
Erfmarfchalk. wat bet. 368
•
390
van)
Erfllauhouder; zie StadErflladhouder;
Stad'
Erpenius. (Thomas)
ib.
bouder.
houder.
370 ~rfele, ,Dorp.
. Dorp.
•
39'
Erichem • Dorp.
371 E~ch, Dorp.
391•
39'jEricus de I.
ib. Efcheda.
Kriigsover!l:e. 393
E fcheda, Kriigsoverlle.
Erik.
ib. Esfenius.
Erik, Hertog.
Henog'.
Esfenlus. (Nicolaas)
ib.
Eringa, Stede
Eringa.
374 Escoveda (Johan de)
394Erkelens, Stcrleke.
Stedeke.
Erkelens.
ib. EL1:haaren,
Elchaaren, Dorp.
395
Dorp,
395'
Erkefiein, (SIol)
Erke!lein,
375 Efcbede. Huls.
Huis.
396
Erlebe, Dorp.
ib.
Havezate.
ib.
ib. Efe, Slot.
ib.
Erlekom.
•
Ermelo, Dorp.
37:> Esgo, zie Aesgo.
ib.
Ermenzuil; zie Irmanzuil. ib. Efinge,
Efinge. Dorp.
ib.
Ernfma,
ib. Efonl1adt.
Ib.
Ernfma t State.
Efon!1adt.
Es·
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REGISTER

E~pil1oi. (Prins vlln)
VII!J)

bi.
39?
4011
4°
ib.
ib.
ib.

Es[che. Ct L311d
bnd vall)
ES[t:!Il, Buuf[lèhap.
Es[en,
Buurtlèhap.
Esten Klooster; zie r~sre.
ES[t:!!J. (Hendrik van)
Es[en.
Es[equebo.
•
402
Esrt:!lijkerwoude,I-Ieerlijkh.482
Esrelijkerwoude,I-Ieerlijkh.482
:tsLnburg. Heerenhllis. 4S+
EsLnburg.
48+
Es[t!nius. ( ..\ndrca~)
ib.
Es[enius.
ES[t:!x (wbbcn
Es[ex
(-wbben Evreux,
ib.
Oraal van)
Esfen, lJa
lIa vezate.
4489
89
•
ib
Est, Dorp.
Estampes. (lacob V:lll)
v:ll1)
ib.
Es!allber!('.
ib.
(d')
•
Es!allben.:'. (cl')
Estill~.
• ib.
Estiu~. (Guilidmus)
Estrades. (Godfried. Graaf
493
van)
l!strum.
495
Estrum • Dorp.
F:svdJ, Buun[chllp.
ib.
,f:svdJ,
ib.
Efumerzijl.
Etershem.
ib.
Ethan,
Ethall, Heerlijkh.
496
Eltt!n, Alllpt.
ib.
Elten,
Elten, Dorp.
ib.
Eugcnius.
ib.
Eugenills. (Francois)
Eustèn.
• 5u
Eustèll. (Gerrard)
Ellfum, ,K~spar
I.K~spar van)
513
•
ib.
Even.
EVl'raerrs (Anthonij)
Ewraerts
5'4
Everdingen (Ce[ar van) enz.ib.
Everdillgen
ib.
- - (Caspar van)
-~
- - tt\lden van) 5'5
- - - Dorp.
•
ib.
Durp
•
ib.
- - - - ' Dorp
ib.
Everhardi. (Nicolaas)
516
- - rNicola;s)
ib.
----'(Nicolaas)
- - ,- (Nicolm)
517
- - (i'homas)
SI!!
Everingen. Dorp.
Everingen,
ib.
Everkerksdorpe.
519
ib.
Everlo, H:.vezate.
Eversberg, Huis
ib.
ib.
Eversdijk , GeOacht·
Dorp.
520

D~R

bi.
E versdijk.( CornelisFransz.)5:2
CornelisFransz')5:2 (
(Wilhelmus)
ib.
(Cornelis)
5 11
511
(WilIem)
ib.
(Willem)
•
(Kornelis
(Kornelis,, Nicolaas,
Mattheus en Aqriaan)
ib.
542
Everltein, Katlee!Kalleel(Fïlips, Graaf van) 543
Everswaart, Dorp.
ib.
I':vcn[en.
• ib.
I':vcn[cll. (Corne:is)
,(Jan)
547
(Cornelis)
563
(Cornelis)
56-1- -.
_. (Geleijn)
569
E werweer. Dorp.
571
Ewout, Pietersz. bij,en.
ElVoue,
•
Worst.
ib.
(Bouoewijn)
576
Ewoutz. (Bourlewijn)
Ewijk, Dorp.
5;9
I)orp.
ib.
ib.
Exienfis, Civüas.
Exmora. Dorp.
!8o
e80
Extcrhuis.
~ib.
Exterh u is.
ib.
ib.
Exue. (Regt vaR)
'59~
Eiickeningcn.
ib.
Eijk. (Arem
(Arent van)
- - (Jacob val))
•
ili.
(Mr. }abob
ib.
Inbob van)
(JohallIles
(Johalllles enHubertus
enHubenus
van)
•
591
•
Eijla.
ib.
Eijnde, (Jacab
(Jacob van den) 596
(racob van deu)
598
Eijndhoven,
Eiindhoven, Stad.
ib.
Eiifin~a. drie bijzondere
Slaten.
•
601
- _ '(Geflacht
-(Gellacht van)
ib.
crjalling van)
- - - CI'jalling
604(Fukko
605
(Fokko Vlm)
(Frans van)
vao)
606
(Rit,ke van)
ib.
-(rjal/iog
'(Tjalling van)
ib.
Ezens. (Batthazar vau)
607
608
Ezillge, Klooster.
Ezumbuiren.
ib.
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