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AAN, (NIKOLAAS VAN DE n) een Haarlemsch Burger, ijvea
rig voorflander van den Staatsgezinden Aanhang, gedeurende de
Spaanfche beroerten , althans van de belangen van Prinfe WILLEM DEN I, naardien hij, op last zijner Doorluchtigheid, in
den ]acre 1572, bij eerie buitengewoone verfleiling der Vet ;,
tot Burgemeester wierdt verkoozen . Mete benoemde hem, iii
then hachelijken tijd, tot dien ge,vigtigen post, dewijl de
mecsten, die thaws op 't Kusfen zaten, geoordeeld wierdenD
tot handellng met Spanje geneigd to zijn . Een blijk van vertrouwen op zijne kunde en eerlijkheid vertoonden, twee jaa •
ren later, 's Lands Staaten, door hem, nevens eenige andere
Stan tsleden, to benoemen tot hat opflellen van eerie nieuwe
Ordonnantie op de Regeering van Holland en Zeeland . Hat
Ontwerp vondt goedkeuring ter Staatsvergaderinge, en ook
hij zijne 1)oorluchtigheid . log in 't zelfde jaar verkoos hem
de Puns order de achttien Leden van den Landraad, welke
kort daar nea wierdt opgericht . Een gewigtigen dienst betoonde VAIN PER LAAN, in den Jaare I5"2, aan Eok.~,,1zen, toeti
hij, zitting hebbende, van wegen zijne Stad, ter hooge Staats-.
vergaderinge van Holland, hielp to wege brengen, dat eeu
verraaderlijke tocleg, op die Stad gemunt, to leer liep.
1

Zie Refolutaen van h alland en

BOR .

LAAR, (PIETER VAS ;) bijgenaamd BAMBOars, geboo en its
suet Dorp Lain en , in Gooiland, iu of omtrent hat Jaar 1613o
Zijn vrocgtijdig fchr~jven en tekenen islet krijt en houtskool a
toen bij nog een kind was, diende ten voorbode van 't geeri
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eenigen dage zon worden . Zijne Ouders, bot vierende
aan 's hinds heerfchende neiginge, deeden hem in de SchilderTrek na hooger vorderingen , dan hij
kunst onderwijzen .
meende bier to Lande to zullen bereiken , deeds hem al vroeg
de reize na Frankrijk aanneemen-, en, naa eenig vertoevens,
van daar ra Rome, flier gal' men hem den bijnaam van Basin
boot~io , zulk eenen betekenende , die op het maaken van
grappen , zonderlinge lichaamsbuigingen en kwinki1agen is al.
gericht . Zo wcl door zijiie lichaamsgeilalte als vernufdgen
Geest, was hij daar toe bijzonderlijk gefchikt . Het enkel aanfchouwen van zijuen perfoon deeds iiraks iemnnd lachen, Zijn
Onderlijf was driemaal langer dan zijai BovenlijC Flij halt een
korten Borst, met het hoofd tusfcheil de fchouders gedooken,
en bijkans geenen lIals .
Order de verfcheiden ilaalen van
VAN LAARS poetzemaakerijen-, verhaalt SANDRART het volgende .
Zijn bovenlijf wist hij , door zamentrckkin , nog korten to
maaken , dan het van natuure was . Order het danzen , waarin
hij zeer viug en vaardig was , vertoonde hij dikmaals de gefialte van ecn enkel menfchelijk Onderlijf, met een hoofd daar
op geplaatst . Op zekeren tijd, nevens SANDRART en andere
Run flenaars, to Tivcli zich verlustigd hebbende, verliet hij heimelijh het gezelfchap, fteeg to paerd, en de Poort van Rowe
genaderd zijnde, zette hij zich in elkander, haaide het paerde=
dek over hoofd ei~ hurt, en reeds alto fpoorilags na binnen .
Zijne vrienden, niet weetende waar hij beland ware, naa hem
aan de Poort gekoumen, vraagde aan den Schild wagt om eenig
narigt. Doch deeze gaf ten antwoord, geen man to paerd, maar
wel het paerd van vITATUNO, to hebben zien na binnen rijden,
alleen met een bedekt valies daar op, en hangende aan weder=
zijden een pair Laarzen . Door deeze en foorrgelijke vermommingen deeds hij dikmaals zijne medgezellen hartlijk la^hen .
Op fterk aanhouden zijner Ouderen en Vrienden keerde
1,A R , in den Jeare 1639, na 't Vaderland to rug .
J-lij zette
z~ch met den woon newer to Haardem, daar zijn broeder Schoolmeester wasa Flier fchilderde hij verfcheiden iltukken ; die naaderhand voor een hoogen prijs verkogt wierden, Veeltijds fchill
derde hlj Struikrooverijen en ltcliaanfche 1 :1eii}erplaatzen . Ver*
feheide van deeze .zijn zedert in print gebragt, order andere
ce~~
ilij 't
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geerte, dock paarde daar nevens de beichonwende kennis van
de Godgelcerdheid . Dit tivekte der heerfcheude neiginge, welke zich al vroeg in hem openbaarde, in de hand, om door
her Land to gain predil,en . I-lij deeds bet, nog cer hij de
gewijde Orde hadt aangenomen , in welke hij , naa ver?oop
van tijd , wierdt toegelaaten . Als Lid vertoefde L,~BADTE ondc
bet Genoot-fchap der Jeruiten , tot in den Jaare 1639 ; torn
verliet hij dezelve, om zijne aaihoudende lichaamsz vakheid,
uit zijne Ihenge leevenswyze onttlaan ; hoewel anderen meenen dot hy • daar uit verdreeven wierdt oin zijne vreelnde leerbegrippen .
Naa z ;jn vertrek hit de Orde, nit welke oorzaaken dais
ook ontilaan, begai' hij zich no Paris .
Vee :er to'juiching
won hij aldaar, thor zijn ijverig prediken, onder andere die
van den Generaal van hot Oratorio, en van deal Lislchop you
4miens . Ten blijke van goedkeuringe hoods hem de Kerkvoogd bet K nunnikampt in zijne IIooi~lherk aan . Spoedig
omhelsde hij decze aanbieding, en vertrok voorts van Par•ijs ;
't wells hij to eerde : verliet, alzo hens ecnige onnangenaamheden dreigden, van wegen zijne hegrihpen aangaande de bore
der Voorbefchikkinge, Genade, Boete en eer.i e an cren . Te
A;i ens aanvaardde hij den post van Beifiuurder der Gewcetens . Meermaaien beefs men opgemerkt, dot cone tjverl o
devetie, of overdreevencGodsvrugt, hct gemoedvertederende,
zomtijds n'iet zuiver is van vleeschgezinde aandoeningen . Bij
LABADIE fc,lijrt dit to hehbeii pioats gehad . Men verhaait althans, dot hij , om omen Minnehandel, in welken hij , ill eeh
Vrouwenkbooster, was ingewikkeld, genoodzaakt wierdt ,Arniens
to veriaaten .
daa eenigen tijd vertoevens in Pert- Rc vaal, begaf ilij zich
no :''ouloti e . Iffier gaf hem de Aardsbislchop, waarfchijnlijk
van zi,nen cart onkundig, hot bef our over eon Nonnen-Klooster . Iffier leerde hij aan de Zusters,, dot men twee- of driemailen ter wecke, zich den Stoat der Onfchuld moest herind
neren . Ten then erode (wij volgen 't bongs van geloofwaardige Schrijvers) deeds hij de Nonnen zich naakt nit kleeden,
en predikte voor boar in deezen float, met ge(lootene deuren .
Ecn zijuer voornaaunile beginzelen van Devotie Was, dot men
zich
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zic h niet moest ontrusten over s de beweegingen des Lichaams,
nlids men 's morgens zijne eerfre gedagreil tot God wendde .
11icenig mianehandel was bet gevolg de€'zer Vieesrhgez rode
Leere : Dc Iusters, die weerflalid hooden ann 's Mans aanilagen, ocrgingeli de hef'Lraflinge» van iB DiE, older voorwcndzel d t liaare bartcn no
niet genoeg vergeestlijkt wares.
Andere, d ,areategen, vonden fnaak in deeze foort van Gee
weetenshefi wro
De Bisrchop daar van de lucht gekreegen
hehheude, en met reden bedugt your kwaade gevolgen , verdeeiic de verdagto Nonnen : waar op LAB \D!E de vlugt nam .
'I hansvoe~;ue
vee hij zich in ecne Heremitagie van Karmeliten to Graviil . Zijne voorgewende heiiigheid dcedt hem
ouk bier ecu ingewiki :eld vcrtrontiven vinden . Aan de buitenfpou1i, fie dweeperijen vic :de hi.j den teugel .
Men noemde
hers den h~iii~;cn 1a!e? , en vcrheeld de zich groote dingen
van de niede ceiinge van den II . Geese , w lke de eeavoudige
mi leide Kiuizcnaars waa ;den in de magi van IAB DIE to Ehian.
Doch ook bier was f ijn fAeestlijk hijh van k,ortcn dear . Op
de annadering des Bialehops van .itS~zrs , met eenigc gewapende nianichap, om hero to vatten, moest hij zijn veibtij$
verizaten, en elders eene ichiu plants zoeken .
Wanhoopig oin deeze under de aanhnngers der Roomfche
hcike to vinden, lost lid thins zijn heiil bij uc Onroomfchen .
Dc Graaf DE TRAVAS, een Fransch Eclelliia n van den Hervoriiaen Godsdienst, untying hem met o gene armen ; lid waande
dat een perloon, die een Jefuit en 1)c' otnris gas geweest, een
fleun zijner Kerke zijn zoude .
7onder behoorEj!~ onderzoek
oiAitrent LABADIES voarljaand gedrag, nam hem de Ge leente van
iJ/in ~tauban your haaren Leeraar ann. Iloewel lid , hij de verfiandigen, wel haatt in 't oog liep, won hij bet vertrouwen
van veclen odder de Vronweii ;ke kunne . Oi do zo genaamde
3eestiijkheid en 't gemoedelijk bidden in de Hervorn .de Kerk its
to voeren, gaf hij drie kleine boekjes in 't licht, 0111 de voortreffldiikheid daar van to betoogen .
Van zijne onkuifche en vleeschgezinde Devotie gaf LABADII :
bier een uieuw beEvijs . De Heer BAYLE fpreekt 'er twijfelagtig
van ; dock de Heer BASNAGE verzekert bet geval, van den per}
foon, welken het onmiddelijk wcdervoer, meer dan eens to hebA 3

berg
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ben hooren verhaalen . Volgens ' de berigten zon 't ergerlijk be •
drijf zic~' ald~ls hebben toegedraagen . Onder ondere halt om
Geweeteisbef iur en hulp in Godsdienflige werkzaamheden van
LADI~Die verzogt MejulTrouwe DL C .ALONGES . Naa eenigevoorafgaande befuuringen tot een Geestlijk leeven, welic hij deeds
bef;aan in incvendige opgetogen h eid en voikomene aftrekking
van tint eiijke voorwerpen , preen hij der Jonkvrouwe een
bepaald of .derwerp ter overdenkinge aan, en beval haar, eeni •
ge uuren larg, char op alle haare aandagt to vestiges . Ohgewonukn zijnde tot den hoogilen top van verrukkende opge •
togenheid , nudert LABADIE Mejonkvrouw DE CALONGES, en
heelE zijne hand in haaren boezem . Vol van ergernisfe over
zulk een vuil bedrijf, foot zij hem met veel drifts van zich,
en rooks aani3al om held deswegen to beilraffen . De gene
LABALIE, zonder van gelaat of hooding to verzetten, fprak
haar in deezervoege aan, met een fchijnheiligen soon en houdingo „ Ik zie wel, mijne Dogter, dat gij nog verre of zijt
„ van de Voimaaktheid. Erken nederig owe zwakheid, en
,, bid God om vergifcnis, dat gij zo weinig aandagtig get
„ weest zijt op de Verborgenheden, welke gij moest over,, denken . Zo'gij char aan de noedige aandagt hadt befleed,
„ zoudt gij gevoeld noch gemerkt hebben, vat aan owe kee„ le gefchiedde, Maar gij waart zo weinig afgetrokkcn van
9, de zintuigen, zo weinig" (mijne hen weigert bijkans het
overfchrijven der Lastertaale) „ zo weinig van de Godheid
„ doordrongen, dat het gees oogenblik leedt, of gij bemerk„ to dat ik u aanraakte . Ik wilde ecne proeve neemen, of
„ uwe vuurigheid in het Gebed u boven de fofl'e verhefte,
„ en u vereenigde met het Opperfe \Veezen, de leevende
„ bron der Onilerflijkheid en der Geestlijkheid ; en ik zie met
„ veele fmarte, dat owe vorderingen zeer gering zijn ; gij
,, kruipt nog Tangs de aarde . Laat dit u befchaamd maaken,
„ mijne Dogter, en a aonfpooren om de heiuge pligten van
„ het gemoedelijk bidden beter to betragten," Nog meer gecrgerd dan ter seder gezet door deeze godlooze redenen, brak
de Jonkvrouw, hoewel misleid, nogthans verfandig en deugd •
~ani, alle gemeenYchap of mgt den gevaarlijken LABADiE ; die,
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iet
t larg daar naa, om eenibe gefchillen to llO tauban ontilaan,

o ok van bier de wyk moest neetnen.
Eerst vercrok hij na Orange, en vervolgens, in tlen Zomer
des Jaars r659, na Geneve, I-her vertoefd h ;j tot in den Janre
i666, wanneer hij to Mirldellurg, in Zeeland, wierdt beroe •
pen tbt Leera r in de l1al/che . 'ei-k . log in dat zc1fIe iaar
maakte hij aldaar eenen aanvang van zones predikdienst . Meer
rugtbaar wierden, zints dies tijd, 's Mans zonderlinge leerbegrippen . Hoofdzaaklijk kwainen ze bier op seder . r-lij geloof
de dat God de menfchen konde bedriegen, en zomtijds met 'Cr
load bedroog. Volgens hem was de l :I . SchriCtuure niet volflrekt noodig ter zaligheid , dewijl de H . Geest onmiddelyk
werkte op de Ziel dr menfchen, en haar de noodige verlichtingen mededeelde- 1Ioewel hij den Doop als een Zegel des Verbonds befchouwde, moest, egter, dezelve niet in de hilldsheid
bediend , maar tot roper jaaren worden uitgefleld, als zi~nde
een token dat men der waereld geltorven was. De o : derhouding van den Sabbath bef :houwde hij als onverfchillig, en den
eenen dag Diet hooger dan den anderen . Cli isTuS zou difirend
jaaren op aarde regeeren, om Jooden en ileidenen, sevens de
flegt leevende Christenen, tot bekeeringe to brengen . filet befpiegelende leeven was een flaat van Genade en van Godlijke
vereeni tinge geduurende dit leeven, en bet toppunt der volnwaaktheid . Tot eeale proeve van 's Malls deuk- en leerwijze zal
dit genoeg aims .
Intusfchen, gelijk bet dihmaals gaat met drovers van nieuwigheden, vooral in 't godsdienflige, maakte LABADIE veel op .
gangs door zone fchijnbaare fhrengheid van gedrag . Verfcheiden
Iieden van naam vielen hem toe ; onder andere de vermaarde
ANNA MARIA SCHUURMANS, die vervolgens ook daar toe overIaalde ELIZABETH, dogter van den Keurvorst van den Paliz,
en Kleindogter van Koning JAROBUS DEN I van Enbeland, nkt
sin vermaard ors haare Dweepzucht, dan haar Grootvader om
ttijn beoerfenen en voorilaan van de Schoolfche Godgeleerdheid .
Vleermaalen flondt LABADIE na eene verbintenis met tie niet mm
befaamde ANTOINETTE DE I>OURICNON, die insgelijk veel op halt
net bet Bevindelijke leeven . Hij hadt, behalves de in 't oog
bopende, daar voor eene heimelijke reden . Mejuftrouw of
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halt onder Mare aanhangers zeheren Fleer DE KORT
deeze halt eeil ontwerp beraamd, o :ii een EiianLi in Ilolfeit~,
bet Noord(hY1 ; d gcnaaind, bcwootibaar to iniaken, tcn einde
om vau de aanhaligers van geineldc Jonkvrouwc aldaar eeie
VolkplitI1tiag op to rigten . L BADJE, nkt ongewoon ow van
plants tot pleats v .rdrcevcn to vordcn, halt, met zijn aanzoek, ten oognierke , om , in gevaUe viii nooci , eerie veilige
toevlugt az ter de hand to licbben. Doch zijn toeleg mislukte .
Te veel verfchUde m UOURIGNON van hem iii belioe'liiigen,
om dear aan de tociletr minx to kunnen geevea .
Veele mocite, zo in de Fi ik els hi den rurgerft :iat, baar(IC , onder dit tulles, iABAI)ii;, dut i' zijo vetvohzick gedra g
g
tegcn deli peer \VOLZUGI:N, Iluvgieera r en f'redihant in de
4iailche Guncente to Urrec t. iDeeze halt coil Boek in 't
licht gegcev~n, and r dell ligt verdagt m akeiidc:n tij~el : Philofi Dphia S. Sc ;i ;/U1'.z' Ii21f~'/)J Cs ; „ de Philvitiphie eerie UIt„ hgier der I-I . Schrif1uure." N~;adat verichcid ii Godgeleerden dear tegen do pcn gevo ; rd ld en, oordeclde LABADIE een
porter weg to moeaten in Lien ; hij ituokte zij . :e Gemeente op,
oin het Boek to doen verourd elen eti vein den . 1\ien brags
de zaak op bet Walrche Si ;no~ie, ~t welk thins to Nu 7; den,
in Iiol!and, wierdt gehouden . Tcg~sn de vCrwagting des Yveroars, verklaaj de de hcrkvergaderii~g den Hcer WOLZOGEN vodr
rc.chtzinnig, berispre bet gedrag der
Tiddeiburglche Gemeente, en veroordeeide LABADIE, om in bet voile Sijnode aa ;~
den Utrcchtic hen I-Ioogleeraar to helijden, hens 't onregt be(huldigd, en daar v` an een hartlijk leedweezen to liebben,
Doch LAItADIE wagtte niet, dat hem dit Vonnis wierdt aan .
gezeid . Ileimelijk ve lies hij :Va«; den, en keerde weder na
1OURIGNON

.Middelb ;irg.

Misnoegd over den uitl?ag, zette hij tlians zijne Geineente
op tegen bet Sijnode s eerie opcniiike fcheuring Icheen 'er bet
evolg you to zullen weezen. Sijnode op Sijnode hieldt 'er
zich merle hezig, om de zaak ten einde to brengen . Doch
L A B :~ n i L we3igerde in deeze to verfchijnen, en bet gezag
van andere to erkeinien .
I-Iij beweerde, niet 't onregt in
zich zelve , maar met eerie averechtfche toepasfing , dot
„ de Vietten van Kcrkelijke Genootfchappeu het Geweetco
,, nze~
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.
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LABADIE, (JAN) LAET. (SOHANNES iw )
w ~~ipy ,~~`.w.ALYT9AypL~6tiVia'YL lYYl11l;h x<
y„y,.,r_~,, ~,r~11M1RT~

~Y.u~.ay .+

Om een nieuw heen koomen moest this onze Geestlijke Zwerver zoeken. Hij vondt het, eenigen tiid, op eene plaats, tnsfchen Utrecht en AmJierdram . Om een beilaan to hebben, lei .
d e hij hier eene Drukkerij aan, van welke veele zijner Gefchriften wierden in 't lieht gezonden . Doch vermids dit middel niet
toereikende was, zondt hij, van tijd tot tijd, zijne zendelinget
na 17
mfierdan7 erg andere 1lollandfche Steden, oIn vooral in de
huizen der aanzienlijkilen toegang to vinden, en door derzelver
onderiland in zijne behoefte gefchraagd to worden . Hierin niet
iiaar zijnen wensch tiaagende, vertrok hij, eerlang, ra Erfurt,
en van daar , om het uitbreekend Oorlogsvuur , na AltoF: n .
~Jaa een kort verblijf overleedt hij aldaar, genoegzaam in de ar~
men zijner getrouwe medgezellinne, de boven vermelde ANNA
~1ARIA SCHUURMANS, in den Jaare 1674, het vierenzestigile
zijns ouderdoms.
Zie

I3AVLE, OSIIEIM,

enz.

,AET, (JONANNES TIE)
van geboorte een Antwerpenaar .
IIet incest bekende \Verk, welk van den arbeidzaamen man het
licks ziet, is eene Befchrijving van de II%estindien, in zeventien Boeken . De doorluchtige IIUGO DE GROOT halt eenige
nanmerkingen in 't licht gegeeven, re kende den Oorfprong der
hewooners van Amcrika . DE LAST, van den geleerden Staatsnan in denkbeelden verfchiliende, fchreef bier van eelie Wederlegging.
Bekend zijn de I'ranfche Maandwerkjes, onder den
iaam van iiepubligrses . Veel brags hij toe tot de uitgave van
d ezelve . D E LAET overleedt in den Jaare 1649, tot groot icedveezen, onder andere, van den geleerden cLAUDIUS SALMASIUS,
als die zich van hem bediende, om de ruwe en bijkans onleesbaare Ontwerpen zijner Werken in orde to brengen . Zedert
plagt hij dikmaals to zeggen, dat hij, door het ilerven van DE
IT, zijne eene hand hadt verlooren .

Zie Memoir, de Litterat .

LAIRESSE . (GERARD DE)

t!

LAIRI:SSE, (cERAkn IDE ` gebooren to Luik , in den Jaare
1640, !laa eenigen tijd to hebben genooten pet onder vijs van
zijnen Vader REINIER LAIRESSE , Kunstfchilder van den Prinfe
van Luik, en van den beroeniden BARTOLLT, verliet zijne G.
boorteilad, en zette zich to Urreclit neder, om 'er zijn forttlin to maaken . Lang hieldt pet aan, eer hij 7ijn doel be•
reikte . Bij wijlen bijkans brood gebrek hebbende, moest hid
zich vernederen oln flaardfchuttcn en Uithargborden to fchitderen . Gelukkig hadt LAII;ESSE eenen buurman , die zijne
kunst wist to fchatten , en eenige kennis halt aan GERARD
UILENBURG, Kunsthandelaar to /1;j;ffesdam . Verdrietig in zich
zelven dat een zo glansrijk licht iii duiflernisfe verborgen bleep
vervoegde zich bij LAIRESSE de menschlievende buurlnan , met
den road, om een paar Stukjes to vervaardigen, en voorts dezelve, na Am/ erdam to zenden . Spoedig was hij gereed, en
volgde den outvangen raad . Een vrouwsperfoon char merle
na Jirnfierdarn gezonden hebbende, bevonden zich ten huize
van UILLNBURG de vermaarde JAN VAN PEI: en GREBB1 R , die
insgelijks voor hem fchilderden .
Te zamen konden deeze zo
veel rransch to hoop haalen, dat zij de brengfler, diL geen
Jlollandsch verflondt, begrijpen en to woord konden flan
.
In tegenwoordigheid van UILENBURG bezagen zij de Schilderitukjes, erkenden en roemden char van de waarde, en preezen ze' hunnen Meester to troop aan . Op de visage, hoe
veel men 'er voor eischte, tot antwoord bekoomen hebbende,
paar believers, betaalde hij zestig Guldens voor ieder ; voorts
aan de bren fter vraagende, of niet de marker zich met der
woon to Am/lerdarrs zoude willen nederzetten, om voor hem
to fchilderen ? waar op fpoedig een toeflemmend antwoord
volgde. Om zijnen man to gewisfer to neetuen, reisde UILENeURG, nog dies zelfden dag, met de Nachtfchuit na Utrecht,
vervoegde zich bij LAIRESSE, en wierdt pet fpoedig met hem
eens dat hij met zijne wooning zoude opbreeken . Kleine toebereidzels waren 'er noodig tot verhuizing, van wegen den
behoeftigen ilaat, in welken L~~IRESSE leefde.
Straks naa zijne aankomst to Amflerdam, vervoegde zich
onze Kunstfchilder op een morgen ten huize van LILENBURJ ;
VAN 1 E en

GRE> B~K waren 'er insgelijks . In verwagting vun
's Mans
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LAIRESSE . (GERARI) nr;)

's Mans komfle, hadt then een ledigen dock op deli Lzcl gefpan .
nen, en vraagde hem , wanneer hij eenen aanvang wilde ma,tlien ? Zo aasjlonds, was bet antwoord vi LAIRESSE ; 'er ncvetts
voegende , wit men beg ; er de d(lt Iiij 'es cp stlaak n zo edc.
U1IENI;Lro deswegen zich onverfcliillig betuigd hebbende, gai
voorts den Kunst(childer een Paler met verf en een l(rio4~pc11,
wait naa deeze zich voor den Ezel n derzette .
Tot nog toe hadt LAIRESSE, met zijne eei e land, jets under
zijnen Rok verborgen gehoudeno Dc nieuwsgierigh ;id, vat dit
zjjn mogt, wierdt voldanu , well de Schilder, cer hij aan 't
werk grog, ecu Fiool ten voorfchijn haalde, de fnaaren ft~1de,
en zo kuniiig da_Ir op fj eelde, dat GPLBBEI1, een good Muzikant, zich grootlijks char over verwonderde . Thins leide hij
bet fpeeltuig seder, greep Pal t en Krionpen, en rn l,te, in
weinige oogenbliithcn , de fchcrs van zijn fink j dit mows vetbeelden Jozef e ;a JIiaria let hv't .iifraleh'en in de ,Beesteflal.
Dit vule:iidigd hcbbende, greep hij van nieuws de Fiool, fpeelde een fthkje, grog wederoln catn bet werk, en voltooide nog
dien zelfden voormiddag bet Eindeken, de tronien van 3OZEF
en MARIA, nevens een Osfekopje, tot Verwonderinge der ornflanderen, zo over de fraaihcid der uitvoeringe, els over den
fpoed in bet bewerken . Njet vreenid ken den h~~nstheimeren
deeze veardigheid Voorkoomen, die in cau erkin n : e nen, dat
LAIRESSE, boven veelen zijae kunsthrocderen, char in dernmate
Uitmuntte , dat hij , naaderhand , den berg; Parnas llret A '~?LLU
en de negen Zanggodinnen, op d nen crag voikomen beefs a gefchilderd .
Terwijl LAIRESSE voor PILENBERG fchilderde, wierdt hij bekend bij andere Kunstkoopers, en ook bij lieden van aanzien in
den Burgerfiaat . Ten behoove van deeze, als die hem meet
gelds uitloofden, oeffende hij eerlang zijne kunst . Bijkans ongeloofajk grout is bet petal van aukken, bier en char verfpreid,
welke hij zedert ten voorfchijn brags . Men ontmoet ze nog heden ten loge, girds en elders, in Burgerhuizen . Een der grout
iien is bet Zolderiiuk van de Kal er der Regenten in bet Leproozenhuis .
Order dit arbeidzaam leeven , trof LAIRESSE , in den Jaare
1690, bet ongeluk, van bet gebruik zijns gezigts geheel beroofd

LAIRESSJI . (GERM PJ)

DF)

LAKERVELD .

r;

roofd to worden . Doordrongen van zucht voor de knnst, gal'
hij, in deezen itaat, nog lesfen aan Sehilders en Plaatfnijders,
die, ten zijnen baize, eene weeklijkfche bijeenkomst hieldeit
I-Jet fober inkoomen, welk hij bier uit trok, kon hem niet behoeden voor drukkende hehoefte , in dcii avondilond Zijns leee
veils . LAIRESSF overlcedt, op dcn eliden Junij des Jaars 1711,
Lenige kuustbroeders beweezen hem de eere om hem ten grave
to draagen, op bet Leidfche Kerl hof . Te refit voegde de Dichter LAnWE`TDYK, in bet Lijhdicht, waar merle hij 's Mans naagedagtenis vereerde, deeze regels

De Fenix, die ^an bei zijne oogen blind,
Naauw aas in 't land, dat hij vereeuwigt, vindt,
'Fords naa zijn tijd vergood, en hoog bemind,
„ Met vollen luister.
De Fenix, die de Schilders heeft verlicht,
\Vierdt mild beloond, eer 't misfen van 't gezicht
I-Jem leerde, hoe in ramp de ondankb're zwicht
„ Op vlugge wieken
."
lie

HOUBRAKEN.

LAKERVELD, eene Heerlijkheid , in bet Land van Vianen,
paalende, ten Noorden, aan 4cltthoven en Leksrnond. Haare
uitgebreidheid words begroot op ongeveer duizend en negentig
h orgens Lands . 'Lr legs geen K~rkdorp in bet Ambagt, maar
cukel eene large (heck Huizen, fangs den gemeenen weg, die
na Gcriaachm loops. In bet Kerkelijke behooren de inwooner~
o rider Lehsmond. Met den Ambagtsheer deez~r Heerlijkheid
1lee1t die van Lakerveid, beurtelings, bet refit van aanllellinge
van den Leeraar . De Landilreek, in zich zelve vermaaklijk,
is verm ;ard one l~aareHoenders, die bier in menigte worden
anngekweeht, en elders ill goeden reuk ftaan, zo wel om haat'
iinaak ijk Vlcesch, als vee,~vuldig leggen van Eijeren .
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LALAING . (PHILIPS, Craaf van)

(PIIiLirs, Grasf van) Naa menigmaalen voor~
gzflaagd
to zijn, namen de zaaken der Spanjaarden een
fpoedig
zCe r ongunfligen keer in de Nederlanden, in den Jaare 1576.
PrinS \VILLEM DE I, beter Staats- tan hrijgsman, en altoos op
zijne luimen leggende, om den vijand, door list en handeling,
eenen kans of to zien, nam ooh deeze gelegenheld to bane . Ann
de Staaten van verfcheiden Gewesten zondt hij Brieven, waar
in hij hen vermaande, zich tegen de Spanjaarden to vereenigen,
en de vrijheid to vertiverven, welke nu, door do verdeeldheid
der onderdrukkeren, voor de dear fronds ; met nevensgaande
aanbieding van zijnen dienst en den bij1 and der Staaten van Holland en Zeelafid . Overtuigd van de noodzaaklijkheid der medewerkende hulpe van 's Lands Edeien, zondt zijne Doorluehtigheld, outer andere Nederlandfche Grooten, eeu Brief van fort'
gelijkei inhoud aan den Graave VAN LALAING. Een man van
veel aanziens en gezags moet deeze geweest zijn ; zo als niet
oi~duidelijk blijkt uit bet gedrag der Staaten to Brusfel, toen zij
hem, in zo gevaarlijke djden, benoemden tot Stedehouder van
deli 1-lertog VAN AARSCFIOT, wien 't opperbeleid van zaaken vats
Oorlog was opgedraagen .
Zedert nam de Graaf deel in een
Verbond van Vereeniging tusichen de Algemeene Staaten, iii
den Jaare 1577 to Brusfel geflooten . Uit den inhoud en bedoelinge daar van kan men over 's Mans inzigten een oordeel
vellen . Men verbondt zich daar mete, den Roomfchen Godsdienst to zullen vocrflaan, en, behoudens behoorlijke gehoorzaamheid aan den honing, de Spnnjanrds met derzelver Aa7bang to zullen verdrijven : alles , tot herflellinge van rust eir
welvaart, 'en tot behoudenisle der Voorregten en loflijke ;e•
woonten . Dc Staaten, nog in 't zelfde jaar een Leger verzameld hebbende, droegen aan den Granve VAN LALAING bet Opperbevel over bet Voetvolh op . Ook benoemden ze hem , naaderhand, tot Afgevaardigde om in onderhandeling to treeden met
den Hertog VAN ANJOU, die den Staaten zijne huip bath aangebooden, Niet fang, nogthans, genoot de Staatsgezinde Aanhang
de huip van LALAING. Omgezet door zijnen broeder, den Hear
VAN a1oNTIGI, en andere Edelen, verliet hij de Voorilanders
tier Vrijheid, en verzoende zich met den Boning, in den Jaare
1579 . Indieri bet verhaal van, zoi migen geloof verdiene, zou
~i~
LALAING .

LALAING, (KORNELIA
VAN) LAMBERT
LAMBERT.. (MOor!
LALAINO,
(KORNELIA VAN)
(MOOI1 rfS
hij op
op eene
eene zonderlirtge
zonderl!~lge Wijze
wijze aan
aa~ zijn
zijn einde
einde zijn
zijn gekoomen.
hij
gekoomen .
hij, kart
kort nan
naa zlJnen
ziinen afval,
afval, door
door een
Het houdt
houdt 119,
in, dat
dar 111),
een hoefflag
hoefllag
Het
van
van zijn
zijn eigen
eigen naerd
paerd getroffen,
gctroff~n, dus
dusjammerlijk
jammcrlijkzijne
zijnedagen
dageneiii
eindigde
cligde..
Zie eoa
EaR en
en IIOOFT
HOOfT..
Zie
LALA lNG, (KORNELlA VAN) was de
de ZuSter
Zu.ter van
Guava
van den
den Graave
en Lchtgenoote
Echtgcnoote van
van dell
den Baron
Baron VAN
VAN ;IION~
en
1ON~
CEAUX.. Naa
Naa verfcheiden
vcrfcheiden poogingen,
poogingen, door
dooranderen
anderenvrugtlooa
vrugtloos
cc1ux
:Jangewcnd, zou
ZOll deeze,
deezc, meent
meemmen,
men,haaren
haarenbroeder
broeder hebben
hebbeo
aangewend,
overgehaald
om van
vanpartij
Ipartij tote wisfelen,
wisfelen, en
en de
de zijde
zijde der
der StaaStaaovergehaald om
ten to
te verlaaten
verlaaten:: een
een bedrijf,
bedrijf, 't't welk,
voor de
de Vrienden
Vrienden en
ea
welk, voor
ten
VoorO:anders
Vrijheid, vooral
in de
Provincie Groningen,
Gronil1gen.
Vooril
•a nders der
der Vrijheid,
vooral in
de Provincie
de heilloosfIe
heiJloosl1e gcvoJgen
bragt..
de
gcvolgen te
to wege
wege bragr
LALAING, (KORNELIA VAN) WfS

VAN RENN'ENBERG,
RENNENIlERG,
VAN

Zie R.
Memorien.
Zie
R . TRESINGA
TREEING Memsrien.
L.UIlIERT,
anders LA~IBERT
HENRI1{SZOON genaamd,
genaamd,
L
1MBERT, ((1\100!)
hiooI) antlers
LAMBERT }1ENRIKszo0N
was lHopman
voor Rotterdam,
Rr;ttc;"dam, in
in den
den Jaare
Jaare 1605
1605..
was
-Iopman ter
ter Zee,
Zee, voor
Veel afbreuks
afbreuks deeden,
deeden, omtrent
omtrent dien
dientijd,
tijd, de
de Duinkerkers
Duinkerkers aan
aall
Veel
den Nederlandfchen
Nederlandfchen Koophandel
Koophundel enenScheepvaart
Scheepvaart.. 't't Gelukte
Gelukte
den
hem, geholpen
geholpen van
van JAN
JAN GESBRANnsZOOT,
GESIlRANDSZOON, Onder
- Admiraal van
vall
hem,
Order-Admiraal
het Noorder
Kwartier, den
den Admiraal
Admiraal der
der Duinkerkers
Duinkerkers aan
aan to
te
bet
Noorder -- Kivartier,,
tasten, zijn
ce enteren
enceren en
VOOTtS 'er
'er zich
van to
te
taster,
zijn Schip
Schip to
en voorts
zich meester
meester van
maaken.
Zedcrt
tot
Schout
bi)
.
Nachc
onder
het
Kollegie
vall
.
Zedert
tot
Schout
bij
niaaken
Nacht order bet Kollegie van
de Maze
Mazebevorderd,
bevorderd,wi~rdt
wi~rdthij,
hij,ininden
denJaare
Jnare 1607,
16°7, order
onderdet>
dell
de
Admiraal JAKOB
JAKOB VAN
VAN HEEMSKERK
HEE~lSKr-:RK na
na GibralttlT
gezonden.. VolVolAdmiraal
Gibraltar gezonden
gens bet
het bennit
"naa het
gens
befluitvan
vanden
den Krijgsraad,
Krijgsraad,'naa
bet inloopen
inloopen van
van de
de
viel
hem
te
bellrte,
om
te
gader
met
dell
Straat
gehouden,
Strait gehouden, vigil hem to beurte, om to gader met den AdAdmiraal, den
D' AVILA aan
aan to
te taster
tasten.. B"ekend
B'ekend
miraal,
den Spna.llfchen
Spaanfchen Admiraal
Admiraal n'AVILA
is het
VAN HEEMSRERK
NEE:\;rSRERK bier
hier to
ce beurt
benrt viel~
vieJ.
is
bet lot,
lot, welk
welk den
den Heere
Heere VAN
Ecn Kogel,
KogeJ, reeds
reeds in
in 't
't begin
begin des
des aanvals,
annvals, van
van't'tvijandlijk
vijandlijk Gn!-Den
joen gcfchooten,
zijn flinker
e:1 kort
kort daar
daarnaa.,
joen
gefchooten, nam
ram zijn
clinkerbeen
beenweg,
weg, en
na
leeven.
Moo
I
J.AlIlBEltT,
het
Schip
des
gefi1.ellvelden
Ad.
het
.
Mooi
LAMB
ERT,
bet
Schip
des
gefneuvelden
Add
bet leeven
miraalli kort
kart op
de hieien
hielen volgende,
volgende, gaf
grails
op de
gaf den
den Spaanfchen
Spaanfchen AdmiAdmiflla~
raal

5

LAM BERT. (MOOT )

ranl do laag van agteren, en kiampte hem ann booed, n'Avir
fneuvekle hij deeze gelegenheid, en boette alto zijnen fcherts,
tort vdor bet begin des fhijds ; met bet voorneeme der Fbilanders, one zijue Vioot ann to tasters, bath hij won hartelijk
gelachen, in den trot!cben waan, met ziju Caijoen tegen ails
do Staatfche Scliepen bet fpits to zulien kunnen afbijten . Mooi
LAMI3ERT, geholpen van twee aiidere Schepen, nan con hardnekkig gevegt, deeds 'or eerst do Vlng of healers , en vervolgens
eons menigte Voiles overipringen . Een fchroomlijk bloedhad en
't verdrinken van veele Spanjaarden, uit wanhoop in Zee gofprongen, was 't gevoig dips zege .
Indien MOOl LAMCERT do perfoon geweest zij, weike door
ANN1N, in zijue Negotiation, worth hedoeld, moot hij eon
ijverig tegenflander geweest ziju van bet Befand met Spanje,
i608 gehandeld, en 't walk , evenwel,
wear over in den Jaare
cervolgens gelbooten wierdt . I-Iij verbaalt, naamelijk, tat eon
zeker perfoon , LAMBERT genaamd , door Puns. 1\IiUR1TS na
Frankrijk gezouden, aldaar verfpreid bath, tat de meet'ce She :
den van Holland en gantsch Ze1and hot eons waren met den
Prinfe, die hover zou wilier IFerven, tan in 't Befand bewilligen ; uls made, tat de amore Gewesten do wet van Holland en
Zeeland, met of tegen hunnen wil, zouden moeten ontvangen.
MAURITS ontkende, zedert, iemand to heben gezonden, om
zulk eon gerugt to doer loopen . Omdat hij zijn helang in bet
voortduuren des Ouriogs vondt, loin MOOT LAMBERT iet dierge
lijks van zich bebben laaten gears .
WaarfchijuhJk zal MOOT LAMBERT, gednurende bet twaalfjaarig
Be1and, eenigen tijd hebben liii gezeeten . Diet vroeger a!thans, tan in den J= are i6i8, vinden wij zijnen naam vernield .
Tot do aanzienhijke waurdigheid van Admiraal gekiommen, ontinoeten wij hem in do Middelandfcho Zee, kruizende met eerie
Vloot op do Turkfcho Zeefehuitners, wien hil merkelijken of
brook deeds . Door zijue wakkerhejd kreegen do Nederlandiche
joopvaardijfchepen ruim bean , voor eon tijd , in tit beIaugrijk
aarwater . Drie jaaren hater kruiste hij op do Duinkerkers,
cm bun bet uitloopon en ftooren van den Nederlandichen
Scheepvaart e beletten. Hij volhardde, met tusfchenpoozen,
hi

LAMBERTSGHAGEN,

enz .
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in dusdanige verrigtingen , tot aaii bet ende zijns Ieevens,
~vaar van wij bet }uiste tijdflip niet vermeld vinden .
Zie

VELIUS ; VAN DEN ~A :VDE ;

Pefo1

van Holland, enz .

LAMBERTSCIIAGEN, een Ban, in bet gedeelte van 1Voordho •
land, de 1/ier Noorderf'a grn genaamd ; de Oostzijde dear vat
behoort onder de Stede Zibbekerk, en de 'estzijde onder do
Heerlijkheid Hoogtwor-le. Niet meer dan ruim acbtenzeventig
Morgens Lands zijn voor deezen Ban op de Verpondingsliisten
gebragt . Bij een aantal van ongeveer veertig Huizen, fl:aat de
.Kerk op eerie hoogte . Van de Oudheici des Gebouws getuigen
de Duif en andere groote fleenen, dear aan to zien . De Leerear van ,'Jbbekerk neemt ook bier den Dienst wear voor de Her .
vormde Getneente , die klein is ; de meelte inwooners zijn
Roomschgezind, en hebben 'er eerie Statiea

LA MOTTO, (VALENTYN DE PARDIEU, Heer van) eels tiJdgPnoot des Graaven VAN LALAING, ontving den post van Over%
lie van bet Gefchut bij bet Leger der Algemeene Staaten, tern
tijde als LALAING Bevelhebber wier dt van bet Voetvolk. Docir
bij bleek wet beast, niet waardig to zijn eerier zo gewigtige be .
dieninge, dewijl bij, nog in bet zelfde jeer, zich niet alleet!
heimelijk met den Koning verzoende, maar colt de zo genaamde
Malkontenten overhaalde, om met hum Leger over to gaan tot
de Shaanfche zijde . Geen wonder dan ook, dat bij, bij een
Plakaat der Algemeene Stnateta, voor muiteling en verraader ;
en aizo voor Vijand des Vaderlands verklaard wierdt . ledert
rigtte bij zijne Krijgsbedrijven openlijk tegen den Staatsgezinden
aanhang. Near verdienfle mislukte hem zijn aanllag op den Brie'
le. De aangelegenheid flier Stad kennende, fineedde bij, in deli
Jaare 157 9, een ontwerp, cm 'er zich door verraad van teverzekeren. Ten dien einde ontboodt bij bij zich, to Grevelin~
gen, eenen Scheepshopman uit de gemelde Start, JAN SIMONStoor genaamd . Deeze, naa alvoorens aan Prinfe wit. LEM keniis to hebben gegeeven vau bet opontbod, vertrekt, met diens
suede*
B
XXIL DELL .

$

LA 1 OTTE . (VALENTY'N

DE

PARD7Et,

Ieer v.

112 Gr evelingen, en vertoont, naa eenig zammelen, dell fchijn van zich to 1lebben laaten overbaalen, en de
Stad to zulleii leveren . Loos van aart, hoewel dermaate ongeoeff~nd, dat hij leezen iioch fclirijven konde, brak de Hopman
deeze zannenkocnst niet af, zonder den Heere L A MOTTE twee
honderd KroOlien to hebben afgetroond ; h :j gaf voor, dit geld
noodig to hebben , ctn den Hcpman der Bezettinge , nevens'
eenlge andere, to iin len, orn hem de hand to leenen in bet volr
voeren van den toeleg . Door tucfi henkomst van eenen Bode,
die telkens of en aa~~ grog, inaakte de ichrandere sIMONSZOON,
eindelijk, afipraak met den Ileer LA MOTTE, dat deeze eene taatnelijke Vioot, other Prinfenvlagl ea, op den B iel zoude afzenden, Zo gedaan a is gezegd . De Schepen vertoonden zich
eerlang°, dock ontdekten to iaat de looze veinzerij des Briele •
mars . Want deeze, de Beveihebbers van verfcheiden Hollandfche Schepen van den toeleg, under de hand , verwittigd, en
de noodige onderri ;tingen gegeeven hebbende, vielen deeze de
Vloot van LA MOTTE oiiverhoeds op bet lijf, etc maakten 'er zich
gene egzaam geheel meester van . Geen kleine afbreuk was hem,
to vooren, kart naa zijnen afval, toegebragt, door den 1Teer
LA NOUE .
Naa zich van ST . OMEtt to hebben nleester gemaakt,
lag bet yolk van LA MOTTE gelegerd omtrent Dtrinkej ken . flier
overviel hem LA (SUE, ver4loeg twcehonderdvijftig lean, en
dreef de overigen op de vlugt ; belettende hens voc rts, als ook
den Here DE M0NTIG ~E, het brandfchatten en ifroopet, waar
nnede zij het platte Land gew'eldig kwelden . In den Jaare 1587
was de leer LA MOTTE tegenwoo dig hi bet hevrg heleg van de
Stan S i is2 ICr- ; de 'cn . Het bewind voerende over de Ge •
naakgraavingefl, bekwain hij eene zwaare wonde, die in 't eerst
gevaarlijk gefchat, dock eerlang niet doodelijk wierdt bevonden . Zulk eene kwctzttnre bekwam hij naderhand, in den Jaare
1595, in bet beleg van Deur i ns. Len I tTusket l out maakte
een erode van een leeven , 't tfelk , nit hoofde van 's Dana
Krijgs`naicigheid, heilzaam konde geweest zijn voor de zaak der
Staatsgezinden, indien hij, in gevolge der opgevatte verwagtin

medeweetetl,

ge, hunne belangen ware toegedaan gebleeveu .
Zie nort en.

IIOOFT.

LAMPSI S, ~ADRIAAN EN
LAMPSINS, (ADR IAAN

en

K0It
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•E LTs) gebroeders, en zeer nary .

ienlijke en fchatrijke Kooplieden to VlisIi; gen . Wegens hen
vtordt verhaaid, dot zij , behalven hunne veelvuldige en groote nandeelen in nucleic, twaalf Schepen voor eigen rekening
t itrustten, to zamen gewapend met honaerdtachtid Stukken
Gefchut. Eenigen van deeze dienden om ter Loop to vaareti
op den viland, andere tot het drilven van hunnen ultgebreideii
Koophandel . Naa alvoorens op eenen banner Liinhaanen gewerkt to hebben, voer vervolgens de vermaarde DE RU1TER,
eerst als gemeen, en unaderhand ais Schipper, op een van hunne Schepen . Zo hoog fleeg bun vermogen, cant ze eerlang
eigenaars wierden van bet Westindisch Eiland Tahago, zeaert
door hen J?ienw l alcheren vernoemd . Dc Engelfchen onthamen 't bun, in den Jaare 166x,. . Dc Heer h0RNRLis LAMP
SINS voerde den tijtel vale Baron yarn Tiab a&ro, en van Rider
van de (Jrde viii St. Michiel . De waardigheid vats Eurgemeester en Raad bekleedde hij, daarenboven, in zi jne Geboortefiad . Himne naazaaten hebben zich zedert nedergezet
to flirifserdaw .
Zie DE LA RUE, A?TZE 7A

en

Notulen

S'an Zee1ai e1 .

LANDtAN, (THADDJEUS DE) een dier heerschzuchtige Leer
anren, fchandvlekken win bun gewigtig heroep, die (IC Zie1
zorge, de eenige bun toevertrouwd, vergeetende, waereldlijke
belangen op dell predikf~oel bragten, en, argwaan of wederftand tegen 's Lands hooge Magten kraaiende, in punts van
vrede en liefde to verkondigen, twist en oproer ftooktene
Hii was Leeraar onder de f ervormden in 's raaves~hage .
Misnoegd over bet V'erbond, met Frankrijk geflooten, voer
hij char tegen hevig uit van den Predik foel , in den Jaare
X665, en voedde alto bet ongenoegen, 't welk reeds deswed
gen plants halt onder een zekeren aanhang der Gemeente .
's Lands Staaten, voor de gevolgen daar van bedugt, deeder
hem, eerlang, ernflig aanzeggen, dot hij, voortaan, voor der,elijkc opftookihgen zich to wagten, en naar de inzigren der
hooge Regeeringe hadt to voegen . Hij zweeg flu eenigen tijdv

Loch
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LANDSBERGEN . (JAN VAN

Doch toes men, in den Jaare 1672, hat Volk halt in 't oor
geblaazen, . dat veele Regeeringsleden den Lande ongetrouw
%varen, en 's Lands zaaken onmogelijk een gunf}igen keen konden seamen, zo lang men den Prinfe v~N oRANJE gees hooger gezag opdroeg, dagt help de leans to fchoon, tar botvieringe aan zijne heerschzucht, otn hier niet re moeten onder
roeien . Ongehinderd meende hij thans den Predikfioel van
zijnen ijver to kunnen doen daveren, dewijl zeer veele Staatsleden flu cane andere gezinte voedden, dan in den Jaare
i66~a
Zie AITZEMA .
LANDSBERGEN, C JAN VAN ) Geneesheer en Burgemeester to
Middelburg, was een ijverig voorilander van her Huis van
Orranje . Terwijl Prins WILLEM DE ll[ nog in de Wieg lag,
wendde hij , sevens zijnen Amptgenoot HENRII{ THIBAUT y
fleer van St. Aagtenkerk, zijne . uiterfie poogingen aan, one
den Vorfielijken Zuigeling to doen aanfiellen, of, zo dit niet
wilde gelukkeu, voorbefchikken tot Stadhouder van Zee
land. Behalves 's jongen Prinien toekoomende grootheid, had
den ze hier mede op hat oog, hem, in tijd en wijle, de beitelling der Wet in de Steden to bezorgen, welke '-s Lands
Staaten, flu geenen Stadhouder hebbende, niet onduidelijk deedien blijkeu, voortaan aan zich z ; Ive willen trekken . Om
lieden, die met hem in begrippen en bedoelingen overeenflem~
den, op het kusfen to brengen of to houden, hadden LANDS
BERGEN en THIBAUT bewerkt, dat de twaalf Kiezers, die to
Middelburg een dubbel getal plagten to benoemen, waar uit
de Stadhouder gewoon was de verkiezing to doen, de benoeming niet deaden, zo als men gewoon was, uit de Burgerij
alleen, maar voor een gedeelte uit de Regeeringe . Hun oogmerk hier mede was, om de beguniiigers vats hat Huis vau
Oran je aldus de meerderheid to doen behouden ; zij meenden,
buiten deeze voorzorge, daar omtrent minder zekerheids to
hebben . Zeer euvel nam de Burgerij deezen inbreuk op haare
en der Stads Privilegien . Onder de hand voedden zomniigen
van nicer aauziens dit misnoegen . Zeif wit wen dat de Predlk~

LANDSDIEP,

(Het)

LANDSMEER .
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kanten 'er onder roeiden , en de fchending der Voorrcgten
openlijk doortire:ken . Een gefchil, dus hoog loopende en
rugtbaar geworden, moest noodwendig van gevolg zijn, en de
bemoeijingen van 't Gemeen gaande maaken . In 't begin van
Junij des Jaars 1651 zag men een talrijken hoop optrekken na
de Vergaderplaats der Staaten, den dood dreigende aan LANDS .
BERGEN en THIBAUT, die 'er merle tegenwoordig waren ; dock
zij maakten zich heimelijk to zoek, en verl°eten, in allerijl,
de Stad en vervolgens het Gewesr . De gaande geworden meiigte dus to leur gefhld, koelde thans haaren euvelmoed aan
het huffs van LANDSBERGEN ; boeken, fchilderiien, porcelein,
huisgeraaden, alles wierdt een proof der baldaadigf a vernielinge . Zonder de tusfchenfhraak van eenige Predikanten, hadde
her huffs van T1IIB tUT een diergelijk lot getroffen .
Zie

LANDSDIEP, ( Tiet) een Zeegat
ebruiklijke in deeze beroemde
'r well; meer binnenwaarrs legs
aan, tusfchen den vaster wal van
Zandbank de Zuider - Haahs .

WAGENAAR,

Vad. Hifl,

in Tezel, het beste en meest
Haven . Uit het iJ'Jarsdiep,
, lbopt her Zuidwestwaarts
de Ilelder en den befaamden

LANDSMEER, een Ban met een Dorp van dien naam, ill her
Baljuw`chap van IVater/and, volgens gedaane opgave, binnen
zijnen omtrek bevattende ruim vijftienhonderd Morgens Lands .
Naar gelange van den meerderen of minderen bloei en welvaart des Lands, heeft bet getal der huizen verandering onder$aan . In den Jeare J74 > telde men 'er tweehonderd achtenvijftig. Twee Dorpen leggen 'er in den Ban : Landsmeer en
Watesgang ; als merle een Gehugt of Buurt, Kadoelen genaamd,
niet verre van den Y- of Wateriandfchen Dijk, ten Nester
van Buik(loot . Omtrent een half uur van dit Dorp, en even
Zo verre van Oostzatu en, legs' her Dorp Landsrareer, geheei
in de lengte gebouwd, zijnen aanvang neemende bij her flraks
enoemde Gehugt, en I ekkende tot aan de Heerlijkheid van
Purmerland en llpendarn. In geheei Waterland is dit het

3
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LANGENDYK . (PIETEA )

grootlFe eat volkrijkfle Landdorp : De Kerk is niet zeer out,
en beefs een anderen tars een lang fpits houten Trentje op den
wcstergC .'t'1 . De meeste inwooners gcneeren zich met den Landbouw ; zommigen vinden burs beilaan in bet venten van Eijeren
en bi :inc„ i«<idfche Visch to Amfierdam . De Kruidmolen, do
IlagLlgieterij en de Loodsvitmaakerij, ilaande aan den Vaart bin -

nen Buik(loot, behooren order Landsrneer,

Zie Tegenw, Staat .

LANGENDYK . (DIETER) Met een Vaderlandsch genoegen here
uieuwen wij de ge :lagtenis eens Mans, wien de Richter SNITS,
NedcrIan : aanfpreekende, met reden noenlt, ziju' MasCuUS,

Zi;r'

HOMEER, zifn PLAUTUS, die 'i bederf der Zerlen sing
t e ,deer , yen fchl'anderen LANOENDYI{, des2 LIVIUS van '~
aren . Zilne geboorte vie! voor, to Haarlcm, op den vijf=

entwintigt}en Jalij des Jaars 1683 . Ziju Vader, ARLNT LANGENDYK, gc uwd met ANNEKE NIEUWENI-IUIZCN, een Metzelaarsbaas, hats bet zo ruim in de wacreld, tat hij ter eigeii
bewoouiuge een huffs bouwde, in de Gierfiraat, over de Botermarkt . Docll hij overleedt, torn zijn Zoon PIETEK llegts
den ouderdom van zes iaaren bath bereikt, Zedert hieldt , de
iVEoeder, eenigen tijd, de kostwinning aan, dock verwisfelde,
wel haast, deceive met een Linnenwinkel ; zendende, intusfchen, haaren Zoon na Atn/fer-darn, hij den vermaarden, wit
LEnt sEWEL, om onderweezen to worden in de gronden dei'
Latijnfche taale . Eenigen tijd, onzeker hoe lens , bath hij
bier gewoond, toes de Moeder, eene fpilzieke en kwalijk oppasfende Vrouw, genoodzaakt was haare zaaken op to geeven~
Zij vertrok na 's JLage, en geneerde 'er' zich zeer fober vale
een klein winkeltje, sevens haaren Zoon, die bier bij hair
kwarm inwooners . Nu kortte hij den tijd met tekenen, en bet
f'chetzen van Landgezigteti . Doch meet dan tijdkorting noodig ; ebhende, k warn hij op den inval om door middel vats
ee .i Weelgetouw de dringende behoefte to vervullen . Eeu
vine ingrijk- vernuft met vlijt , gepaard deeds hem zo- .gelukkig •
jaagen, tat l~ij wel beast de l unst verf c ndt of : Gated-Damask,

LANGENDYK . (PIETER )
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en Servetten to kuiinen weever ; de Tekenkunst, hem in Ilaat
flellende om zijne eigen Pattroonen to vervaardigen , kwam help
icier in wonder wel to flade . Eel flukje hebbende afgeweeven, verkogt hij hetzelve to fl!nferd(m. Oin de rt,iirlte,
welke hij bier door bekwam , no ; vender tilt to breiden , behoot hij, revers zijne Moeder, zich met der woon to begee .
yen na ale llraks genoemde Stad . Geiukkig was deeze inval .
1"1aa eerst in dienst van den 1 -leere PKADO , en vervolgens van
den Heere TAN BRAND , ecnigen tijd gefleeten to heh eri , ram
hem de Ileer ABRAhIAM VERLIA ME, een der voorna^inf}c Zijde`abrilleurs van then tij l , op eerie vrij aa.nzienlijke Jaarwedde,
tot zijnen Pattroontekenaar aan . Negen jaaren bekleedde hij
den post .
Reeds in 'S (;raavenh ge hadt LArGENnvit bewijs gegeeven
van zijne zucht en bevoegdheid tot de Dichtkunde . Verfcheiden hinderpaalen {londen hem aldaar in den web, om 't ecn
en antler aan to kweeken. Deeze to 4m/icrdam merkelijk
zijnee weggeruiind, verzuimde hij niet, zijnen neiginre bot
to vieren . Het fpel L)on 0 ?c'?ot op de Br-uiloft vim K'-z naelae was, naar 't fchijnt, de eerfle vrugt zijus vernufcs, die
opnierking verdiende. Het wierdt gedrukt in den Jaare 1711 ;
en driemaalen agter een, met groote toejuichinge, ten Ainilerdamfchen tooneele gevoerd.
Deeze gelukkige uitlla
wekte
's Mans ijver, en deeds dit eerie verfcheiden andere Tooneclf ukken kort op de hielen volgen . Om zijne Lier cen hooger
soon to doer flaen, leende hij den Heere HARMANUS ARKELROT de hand tot bet berijmen van bet uitmuntend Treurfpel
Cato, van den En`elfchen Richter ADDISONT .
Door zo veele blij ken van vernuft getroffen, verkobs de
~loude Haarlemfche Rederijkerskamer , order de Zinfp~ euk
Troziw moot blz:jken, in den Jaare 1720, omen LAN'GENDYK •
tot banner Fac or . De pligt, weaken hem deeze post opleide,
d,eedt heirs, verfcheiden maalen, telkens met den aanvang des
jaars, ernilige Dichtflukken leveren . Der optekeninge niet onwaardig is de dienst, welken LANGENDYK aan de Haarlemfche
Rederijkers bewees . Tegen de vrijheid vau Accijs, welke
zij genooten, kwamen eenige Tappers op , met bet voorgeeyen dat bet verloop burner neeringe en bet ledig flaan burner
kroe13 4
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LANGENDYK. (DIETER)

Croegen daar uit voornaatnelijk ontflondt, en een verzoek dat
de gie melde vrijheid mogt worden ingetrokken . LANTGENDVt
ve;deCdigde hot Voorregt zijner Kunstbroederen, in een diclltdaac~g V nveer fcnr .ft der drie aloude EIaa1lemjche Redenlearners, zo mannelijk, dat de Regeering dezelve bij haare aloude Vrijheid handhaafde .
De tija, voor welkeil LAI GENDYIC zich aan den Heere VERKans zienAMME hadt verbonden, liep midlerwijl ten einde .
de om buiten vaste verbintenis een belt{an to hebben, befioot
hij, zedert, zich vrij to houden, De Haarlemfche Fabrikeurs,
in 't bijzonder , deeden bij hem veelvuldig aanzoek om zijne
alom vermaar4e Pattroonen . Van tier dat hij , om to gereeder
bij de hand to zijn, in den Jaare 1722, zijne wooning verplaatfle na den Kleilien Houtweg , even buiten zijne geboorteilad. 'S jaars to vooren hadt hij , zijne Dichtflukken thans
tot merkelijke dikte zijnde uitgedijd , de twee Eerfle Deelen
daar van in 't licht gegeeven . Een ruim bef aan hadde nu
onze Richter kunnenn genieten, zo nict zijne Moeder, door
haare verkwisting en overgegeevenheid aan den drank, van
zijnen overwinst een good deel halt to zoek gebragt . LAND.
GENDVKS gelnkkig temperament verligtte dien last : hij begeerde
niets moor, mogt hij, bij bet genot van kost en klederen,
ilegts zijne Boekerij en Printverzameling behouden .
Evenwel
iloeg zijuen mood eenigzins neder ecu ongemak aan zijn gezigt, welk hem, in den Winter des Jaars 121. , bezogr .
Uk
vreeze van zijne gewoone kostwinning niet to zullen kunnen
voortzetten, hervatte hij zijne Dainastfabriek. }locwel hij 't
gcbruik des gezigts wederoin bekwam , hieldt hij , egter,
deli n euw begonnen handel aan , en bre dde dien log verder
in den Jaare t~
overleedt de Moeder van omen Diebter ;
die daar op, nog in 't zelfde jaar, cello audere Vrouw binnens .
huffs haalde, welke hem tot goon minderen last verl'frekte . 't was
IoH ..Nr:ETTA MARIA SENNLPART , van 4-;,'?erdarn , welke l~ij A
reeds vijftien jaaren haar gekend en bemiad hebbende, in Sop ,
tember des gemeiden jaars ter Echtgenoote nam . Beh,alven haare
kwistzucht, was zi ; ziekelijk van lichaam en ongemaklijk van
~ameur .Met veel lankmoedigheids droegLA \GENDYII den last, heu
hiQr
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bier door opgeleid, tot in den Jaare 1739 , wanneer zij hem
door den dood ontviel .
Thans ook van deezen last .ontheven, is 'x natuurlijk , zich
Dichter voor to f{ Allen, •a ls in ruimte en onbekrompenh&d
Aden
zijne dagen fiijtende , zo niet zijnen voorraad vergrootende,
\Vat'er ook de reden van zijn moge, her tegendeel is waarh id .
I-lij vondt naamelijk , door geldgebrek, in den Jaare 1747 , zich
genoodzaakt, zijne geliefde Boeken en Printer, revers zijnen
Inboedel, voor 't grootlle gedeelte to gelde to maaken, en alzo
~aan nieuws zich gedoinpeld in den ftaat van voorige bekromm
penheid. Een elendige ouderdom ware, hoogstwaarfchijnlijk,
zijn deel geworden, hadde niet de Overheid der Stad dien ramp
gunf1iglijk verhoed .
Te weeten, door zijne uitgave van de Graaven van '1oI
Iand, in twee Boekdeelen, in den Jaare 1 745 afgegeeven, halt
LANCENDYK een bewijs gegeeven van zijne Hifloriekunde .
Van
de Stad Haarlein was geene andere draagelijke Befchrijving jroor .
hander, dan (lie van SAMUEL AMPSiNG ; en deeze liep niet verder dan tot op den Jaare i6s8 . Zucht voor zijne Geboorteflad
hadt onzen Richter, al eenigen tijd geleeden, genoopt dit Werk
to vermeerderen en to vervolgen, en daar toe verfcheiden
ftukken doer bij een verzamelen . Ten goeden uure wierdt
thans de Haarlemfche Regeering to raade, eeue uitvoerige
Eefchrijving van haare Stad to doer vervaardigen . Overtuigd
van LANGENDYKS bevoegdheid tot dit werk, en misfchien ook
uit mededogen met 's Mans beklaagelijken toefland, benoemde
zij hero tot Iliftoriefchrijver der Stad, en flelde hem, van
bet Befluit, char omtrent genomen , ter hand eene Aae,
gedagtekend den vijfden Februarij des Jaars 1749 . Out hem,
voor kommerlijke broodzorge to behoeden, en gelegenheid
to geeven om al zijnen vlijt aan dit omflagtig werk to be~
fteeden, deeds men hem, daarenboven, de guihartige aarbiei
ding, om hem, van Stads wegen, zijn geheele leeven lang,
van fpijze, drank en imvooninge to verzorgen in bet vermaarde
en vermaaldijke Proveriershuis der Stad . Met blijdfchap aanvaardde LANGENEYK de eene en andere aanbiedinb . Nogthans
heeft then nimmer eenige vrugten gezien van deeze nieuwe aanllinge, Den tijd van ruim zeven jaaren, welke hij zedert nog
5
lee

6
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Ieefde, befteedde hij meest aan de beoefl°eninge van zijne ge .
liefde kunst . Xantippe of het booze u'ijf des Filofoof, So .
crates betcugeld, was, onder andere, de vrugt daar van .
Om de vertooning van tit thik to bevoraeren, tvas onze
Diehter, in de maancl Februarij des Jaars 1756
na An er•dada gereisd . Ongcfleld hwam hij van daar to rug, en bleef
vervolgens zukkcleii, met tusfchenpoozen, tot in de maancl
unij, wan~~eer zijne kragten oogftliijniijk afuamen . Tot hog
toe was hij geen Lidrnaat geweest van eenige Christlijke Gemeente . Uit hoofde van de Gezinte zijner Moeder en zijn
nwoohlen bij WILLEM sEWEL, halt hij, geruimen tijd , overgeheld tot de gemeenichap der Kwaakeren, dock flu al lang dezelve verlaaten . Zijn Vader bath hehoord tot de Geineente
der Doopsgezinden .
Thans den toad voor oogen ziende,
beklaagde hij zich aan eenen zijner Vrienden, Lick bij geene
Gezinte vervoegd, en de plegtigheden van Doou en Avond .
maal o verwaarloosd to hebbeu . Hij voegde 'er j revens, riict
gerust to zullen kunneii fierven, zonder tit verzuiin op de
best mogelijke wijze geboet to hebbtin . Met veele aandoening
las hij bier op voor , zijne berijining van de twaalf Artikelen
des Geloofs , en verzogt op de belijdenis daar van met den
Waterdoop bediend to warden, door eenen Doopsgezinden
Le~raar, naardien de leere tier Gezinte met zijne gevoelens
de ineefl•e overeenkomst bath . Op 's Mans begeeren, naa
vo eref beJkoomene toeflemming van den Kerkeraad van de Ge=
r..eente, vergaderende op bet Klein IIeiiigland, bediende de
E erwaardige JAN VISSER die gewijde plegtigheid aan den veegen LANGENDYK, op deszelfs krankbedde, op den dertienden
van maancl junij . Vijf dagen daar naa overleedt hij, in
den cuderdom van zes dagen minder clan drieenzeventig jaaxcn.
Zie bet Leev n vary P . Langendlik,
agter lies Vierde Deel zijner Werken .
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LANGER AK . (Ce/lagt vim)

welk reeds vbbr bet erode der Dertiende Eeuwe bekend was.
Het Hu is of Slot zelve , niet verre van j'iejnwpooit, hebbende de gedaar to van ten ouderwetsch Kaf eel, met twee fpitZen, condom in 't water gelegen, heeft deeze bijzonderheid,
dat hoewel bet onder Zuidholland behoort, en an de Graaf1ijkheid leenroerig is, nogtbans de eigenaar daar van in de
Ridderfchap van Utrecht kan befchreeven worden ; inter dan
tens heeft men daar van voorbeeldeli gezien in bet Geflagt
der Graaven VAN DEN BOETZELAAR,
Van bet Geflagt VAN LANGERAh is de eerffe , dien wij ver•
meld vinden , GYSBERT VAN LANGERAIC, op bet Jaar 12 ; 7, De
tweede, WALTER of GUALTER VAN I,ANGERAK, VG'ordt genoemd
Op bet Jaar 1285 . Hij was Schildknaap van Utrecht, en koomt
voor ais Borg voor die van den Fluize VAN AMSTEL, bij
~LORIS DEN V, Graave van Iiolland, en JAN VAN NASSAU , Bisfchop vale Utrecht . WALTER, die eerie Zuster hadt, getronwd
met •IIL'IBERT VAN VIANEN, Kidder, Heer vale VTanen, lies ra
eenelr Zoon, JAN VAN LANGER AK , nidder, verineld op de
jaaren 1550 1367 en 1374 . Te gelijh met hem lecfde, misfchien zijne Zuster, MARGARETA V\N, LAI\GERAK ; zij was Abt
dicle van RijiTSburg, en overleedt in den ware 1358 . Fleer
AN bade tent Vrousv genomcn nit den IIuize VAN ARKEr,
en wierdt bij dezelve Vader van GYSBERT VeN LANGERAK ,
Redder, vertneld in den Jaare 1,384
Belle Vrouw nit bet
Cedagt van BLOTS Was zijne Echtgenowe , en hij bij dezelve
Vader van JAN VAN LAN•GERAK, Kidder geflagen naa stet GeW
~egt bij 41 en , in den Jaare 1446, waar in hij de belan en
vari Vrouwe JAKOBA VAN BEYEREN kloekmoedig halt voorgeil nn. Eerie aanzienliike huwelijksverbintenis grog Heer JAN
are, met Jonkvrouwe AL EZADR VAN POLANEN, Dogter van
t-;were dtto van Polanen, bidder, JIeere van Asperen, en van
Jenne, Lrfdogter van Voo*t era Kepel, in Gelderland . Tot
eenen Bruidcchat bekwam hij, met d eze, de heift van 4sperev. De Zuster zijner Huisvrouwe bra4t de andere helft teen
buwelijk merle. Onltrent then zelfden tijd vinden vdj vermeld
Maria vas; Langerak, gehuwd aan I3arthour van .sfendelft,
Bidder, Zoone van Diderik , Ambagtsheere van Asfendeift~
to van Maria vary ffaariem ; wijders
,'tt a van Langerak,
~b

f
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(Ceflagt vase)

LANGESTI
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Abtdisfe van Rijnsburg, geilorven in den Jaare 1441 ; als
mede, Gyshert van Lranierak, Schildknaap, fleemraad van
leer JAN, boven
den Alblasferwaard, in den Jaare 1458 .
vermeld, lief tlegts eerie Dogter na, RLBURG genaamd, erfg&
naame Zo van Langerak als van Asperen, en van beide de
tijcels voerende. Door hear huwelijk met RUTGER VAN DES
~oETZELAAIt brags deeze bet Huis Lrangerak in dat aanzienlijk
Gcilegt, in welks hezit het zedert is gebleeven . Zie vender
bet Art. VAN DEN BOETZELAAR .
tic w .

VAN GOUTHEVEN, dude Hall,
K~onijk ; VAN LEEUWBN, Bat.
llluji . OUDENHOVEN, Zuid- Hsll.

LANGESTRAAT,

eerie Landllreek, voor ecn gedeelte gelegeu

in Zuiciholland, en anderdeels in Staatsch Braband . 1-let Hoi~andsch gedeelte, welk wij hier bedoi:len, legs tusfchen de
Heerlijkheid van Geertr ;.i,.enberg en den Grand van 1Vaaltiviik, aaii den Brabantfchen bodem . Latgeflraat ontleent zijnen
kaam van de rechte Straat of weg, welke, vObr den Watervloed
van den Jaare 1421, in eerie aanmerhelijke lengte, liep van den
' orcn van Raaamsdc'nk tot aan dien van Baa=twi?k , en vats
dear , Zuidwa ;irts, over Vli men , tot aan 's Bert ogenbosek.
Tier en dear is nag de oude Straat in weezen, en vindt menn
wijders , order hit graaven, dear van verfcheiden overblijfzels .
hog tegenwoordig vindt men 'Cr eerie Straat ; dock deeze loops
in eeoe kromme lijn . Aan dezelve leggen de Dorpen Reams=
dark, IVafpik, Kapel en Bezoi/en .
Daarenboven leggen in
deeze Landitreeke eenige Heerliil{heden . 't Geen de L2ngeliraat
inzonderheid een beroemden neam beefs doen verwerven, is
bet menigvuldig fchoon Hooi, 't welk nldaar words gewonnea
en wear op men, zedert bet verbod van den uitvoer van 'c
'riefche Hooi, zich nag meer den voorheen heefc toegeleid .
Het wart op de Buitenlanden, die door de overitrooming vats
bet water uit den Biesbosch zo veel vettigheids fchijnen to onto
vangen, dat ze niet behoeven gemest t~ warden .
Elders ant :
moo

o

LANGEVELD, LANGEZWAAG, LANGW'EER, enzs

~ ., .~1rr4 ,.y n

moe : men in
lauden •

de Langeflraat veele N oer- en Zavelagtige

LANGEVELD, eerie Heerlijkheid en Dorp, in P ijnland, bij
1VJorciis /1k . ITet getal der huizen is zeer gering. De Kerk is
eerie overoude Iiapel, met een klein fleenen Torentje . NieL
meer tan tweemaalen in 't jaar, op den twe~den Paaschdag
en op den tweeden Pinxterdag, words 'er in gepredikt . De
Predikant van Noord,ysjk - Binnen is gehouden om alsdan den
dienst waar to neemcn.
LANTGEZWAAG, een Dorp in de Friefche Grietenij UpJlcrland,
8uid~r her Kwartier Zevenwolrlen, in bet Kerkelijke vereenigd
met Kortez'aag, een ander Dorp, niet verre van daar gelegen.
LANGWEER, een Dorp v~n hooge Oudleid, in de Friefche
Grietenij Doniewarfial, onder bet Kwartier van Zevenwolden.
De Edele DOUWMA, ten zijnen tijde het hoofd der zo genaamde
Yethopers, bezat weleer eerie State, Shins of Slot in tit Dorp .
Nevens eenige andere Dorpen, wierdt bet, in den Jaare 1517,
door de Busgundifchen in koolen geleid .
Lie Cludh, van Frieslande

LATHEM, Heerlijkheid ; zie EAAR.
LATOMER, een Adelijk Huis, in bet Landdrostampt van Yef
luwe, onder bet Schoutampt van Yoorst, filet legs rondom in
gene Graft beflooten, over welke men fangs eenen brag toegang
tot bet gebouw beefs . Men vindt 'er fraaie Singels en Wandelwegen . Bij de eerile beplantingen beefs men naderband verfchelde nieuwe aangeleid,
LATSMUS, (JAcoBus) Kanunnik, en daarenboven Hoogleeran
in de Godgeleerdheid op bet Hoogefchool to L euven , berugt
wegens zijn wanhoopend iierven, het gevoig van bet wederlwreeven van den drang zijns gemoeds . Vats hem worth verhaald,

LATOMUS, (JACOT US) LAURENTIUS, (JACOBUS)
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haald, dat 11ij, naa alvoorens der IJervorminge t o zijn toegedaan
geweest, naaderhand zich als een vijand dam' van aanflelde .
flij voerde de pen tegen verfcheiden rvlannell, die na verbs
tering in het Kcrkelijke haakten, en dezelve voorftonden, als
1RASMUS LU IJFP., OEIWLA.11PADIUS en anderen . Op zekeren
tijd , to Bras/el, voor heizer ICAI',EL Drw V predikende,
wierdt hij onverwagt van zulk eerie bcdremmeling bevangen,
dat hij niets dan wartaal voortbragt, en order zijne toehoorders een algemeeen lichen verwekte .
Tai zijne wederkotnsr
to Leaven overdagt hij menigmaalen dit vernederend voorval .
Van overdetlken verviel hij tot zelfverwijt, over 't geen hij
tegen zijn gemoed hadt gefproken en gefchreeven, en eindelijk tot wanhoop . Dikniaals lief hij , in zijne Godgekerde
Lesfen, rich ontvallen, dat hij tegen de tivaarheid halt gee
flreeden. Om de indrukzels en uitwerking hier van to voorkoomen , welke 'er de vborftanders der Roomfche Kerke met
reden van vreesden, hieldt men hem, als eerier krankzinnige,
opgeflooten . Dit belette niet dat hij, bij herhaalinge, uitriept
111/ was verc'oemd en van God verwo ; pen ; hij hadt op zal:gizeirl nosh v rgi 'enis to noopes,, oyijrlat h j Wet opzet tegen God halt gefireeden . Op den negenentwintigf~en Maij des
Taars 1544 tnaakte de Dood een erode van zijn wanhoopig
ieeven .
Z e F . JUNIUS, van de Oordeelen
Got/s, over de misdaaden rler

LAUIE NTIUS , (JAcoBL•S ) gehooren to Ant fl erdram , Waar*
fchijnlijk in den Jaare 14 . Van zijne Ouders opgeleid zijnde tot de bediening der Ilervormde Kerke, verrigtte hij detr
predikdienst, agtervolgens, in de Gemeenten van Dude-Niece
dor°p, .Diernen, Iloogkarspel , 1V a, den en eindelijk to 4n1,lerdram. flier overleedt hij in de maand Maart, of in die
van Maij des Jaars 1644. Van hem zijn verfcheiden Twist .
fchrifcen ~rOorhanden, vooral tegen de Roomfche Kerk, met
naame ook °teg~lt zijnen Stadgenoot MAXI IILIANUS SANDZCUS,
Zo veel belting
een lid van bet Cenootfchap der jefuiten.
febeei,
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LAUWERS,

LEDENBEIw. (GILLES

VAN

i'cheen men to Rome in 's Mans Schriften to itellen, dat ze
aldaar verbooden wierden . Op verzoek van HENRUC JAxons .
ZOOM STAETS, Studs Timmerman, maakte LAURENTI5 s, in den
Jaare 1628, eene befchrijving in rijm, van de voornaarnitL
$tadsgebouwen, onder opzigt van gemelden sTAETS getimmcrd .
De Heer WAGENAAR getuigt, van dezelve meermaalett to hebhen gebruik gemaakt.
Zie VEERIS Iierkl. Alp/mb,
Dibl. Bel~ica .

VAL . ANDR:

.AUWERS, een van ouds zeer vermaarde Stroom of Rivier,
dienende, onder andere, tot eene Grensfcheh1inge tusfchen de
Provincien hrieslaud en Groningen . Den zamenloop van oorzaaken heeft haare bedding, op veele plaatzen, merkelijk verd
naauwd . Daar zij eertijds met tamelijken fpoed jtroomde, i~
su, bier en daar, droog Land .-

Zie

WINSEMIUS .

LEDENBERG, (GIL1,ES VAN) bekleedde den post van [Clerk hit
's Lands Advokaat van Utrecht, (want men halt ook in dat Ge=
west ; geduurende eenigen tijd ; zulk eenen Amptenaar) tot in
den Jaare 1588, wanneer hij . dien verwisfelde met bet aanzienlijk Ampt van Sekretaris der Staaten van het Sticht . Naderhanc '
wierdt hij ook tot Gril er der Leenen aangefteld . In laatere'
tijden, de denkwijze van den Heere VAN oLDENBARNEVELD zijnde
toegedaan, hadt hij tnerkelijk deel in de bemoeilingen, het algexneene Land betreffende , vOOr en in het Jaar t 6 i 8 . 't Was
LEDENBERG, die, in den Jaare 1617, op de ingekoomene tijdingen van beroerten, in Holland voorgevallen, ter Utrechdche
Staatsvergaderinge den voorilag deeds, omtrent bet aanneetnen
van Waardgelders, naar 't voorbeeld van verfcheiden Holland .
fche Steden, alwaar men deeze voor`orge noodig hadt geoor,
deedd, ter handhaavinge van de openbaare ve~liieid . Men leende het oor aan zijnen raad, en nam, daar tnede overeenkomlhg,,
eex

.EDENBERG . (GILLES

VAt4 )
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ecn befluit, op den ~evenden September des genoemden jaarst~
Gelijk de gewigciglie en meest gehcim vorderende zaaken door
zijne handed ginger , dus bids bij ook kenn s , in den ware
1618 , vain bet voornecmen om zich to verzei .eren van eenige
Steden, ten cinde 0111 alto bet ontwerp vale Prinfe DIAURITS to
vcrijdelen, die gehouden wierdt , Binds en elders eene buitengewoone veranda ring in de IZegeering in den zin to hebben,
Naaderhand, toen zijne I)oorluchtigheid haar misnoegen over
bet aanneemen van \Vaardgelders openhijk betooa .'e, en tit
bedrijf rebellie noemde, wierdt de Ileer LEDENBEUG, neven5
anderen , gelastigd, oln over tit fluk in on ~rhandeling to
treeden . Prigs aIAUI;rrs , eer men tit werk n .3g bij de izand
na ;n, door Utrec/lt na Arn/,ein willende reizen, halt LEDENBERG in beraac~ geleid, om de Porjrten der Stad, die linger
Clan haar gewoonte geilooten gehouden wierden, voor zijne
Doorluchtigheid niet to opener .
b en men tit ongeraaden
vondt, geichiedde bet, egter, met zijne toe(Iemming en bewcrking, tat bet huffs, alwaar de Prins zijnen intrek bath genonlen , met eenige Vaandelen Schutters wierdt bezet, zo 't
heette om hem eere aan to doer, dock in de daad orn den
toeloop van Contraremonifranten, en veorts eene' gevreesde
inneeming van Kerken en verandering in de Regeering to beletter . Zedert vertrok LEDENP ERG, nevens eenige andere Aft
gevaardigden, na 'surge, met last orn nlct den Prince over
de afdanking to fpreeken, mils de gewoone Kompagnien, welke thins b ;nnen Utrecht bezetting hidden, en die men niet vol .
Eomen vertrouwde, uittrokken, en andere, ilaande op foldij vats
de Provincie Utreclu, in de plaits Beheld wierden . Eer men her
zaake tradt, hieldt LEDENBERG eer gefprek, ten huize van
den Predikant U1TENBOGAERDT , met de I-Ieeren DL HAAN,
:IOGERBEETS en DE GROOT, Penfionarisfen van Haarlern, Leide en Potte; dam. Hlj brags bun verfcheiden zwaarighedell
under 't oog tegen de afdanking : order andere, de vreeze,
die men halt, tat Prins MAURITS aan de Staaten 's Lands van
U ;edit en aan de Regeeringe der Stad genre behoorlijke zekerheid zoude willen geeven, inzonderheid raakende de open
baare gefteldhe~d • van den Godsdicnst, zo als dezelve bij de
gemelde Staaten was vastgefteld ; als merle, tat mdien de
voor
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voerd , en iii een verrrck vaii lief Ilof opgeflooten . Dit gefchiedde op dell zelfden dag, op welhen Inert de I-Ieeren IAN
OLDENJIARi\EVELD, 11OOG%RBEETS en DE GROUT ill verzekering
hadt geuonren . 't Leedt ecnigen tijd, cer men hens ondervraagde, naa dat zu 1 1 s aivoorens reeds to Utrecht was gefchied.
Zoi lnligCil h~bben aangetekcnd , dat men, nice Liar g enoegeri
geflaafgd zijnde in lice bei~oomen vann antivoord, hens met deti
Pijnbank drcigde . De Fisl,aal VAN LEEU\LIEN , door bewerking van LEDENBERG, voor ache jaaren a(gezet, dock nu herfleld, zon, meent men, lice fcherp onderzoek voornaaulelijk
aan`eraaden, en aizo rut 's 11'Ians ontijdig e~nde aanlciding ge~
geeven hebben ; hoewel anderen die flellen op rekening vats
bewustheid vale ichuld cn vreeze voor opcnbaare fIra{Fe .
I-loe 't zij, naa dat de Fisl :aalen VN LEEU\VEN eel sYLLA,
op den tweeeiltwintigaen September des Taars i6r8, den Heer
LEDE :,BEP.G, in zi}ne Gevangenls, ondervraagd haduc~r, began
deeze, naa dat ze vertrokken warm , zich in een vuurig gebed . Naa hetzelve flelde hij in hander van zijnen Zoone,
wien men halt vergund hem
gezelfchap to mogen houden,
een open briefje , in de Franfche tanle, =telke deeze Diet verflotldt . Ilij belastte hem, hazel ve zorgvuldig to bewaaren $
'cr neverls voe en c, zich nice to
octen ontrusten , ingev alle
fill in dell L ;cht eenlg gcrugt hourde , nIEO hij, veelligt, Bert
aandraug der natuure zou nloen n voldoen .
Ondcrtusfchen
tivierdt 'er died nacht niets vernomen . Doch in dien vats den
acllt- en negenentwintigflen hoorde de jonge LFDENBNRG zijnen
tinder z ik cer ongewoon gehait flaan, dat hij ijlings oprees
en om Belie riep. Len treurig fchouwfpel vertoonde zich ann
zijn oog. De elendeling cventelde in zijn bloed en was alreeds
overleeden . Met een 1lroodmes halt hij zich zelven twee
wonder in den Buik toegebragt, en char naa den hals afgelneeden . De inhoud van het Briefje, zijnpn Zoone ten hand ge- .
field , liep in deczen zin : ,, Ih weet dat men geneigd is, iii
,, mijn perfoon een voorbeeld to flellen , mij to verhooren
„ tegen mime beste vriendell, mi j to pijuigen , char naa m i
„ to overtuigen van tegenrlrijdigheden en valschheden g gelijk
., men fpreekt, en vervolgens op punter en kleiniglieden eeii
,,, fchaudvlekkend vonnis to bouwen : want zo more men han-

3b

LEEFDALE , (CIIRISTOFFEL VAN) LEN

delen, om de gevangenneeming en opfluiting to regtvaardigen . Om dit apes to ontwijken , gaa ik tot God lang3
eenen korter weg. Tegen den dooden valt her vonnis flier
vale verbeurdverklaaringe van goederen . Gedaan i 7 September i6I8 . 0. S." Vergeefs verzogten de vrienden des
ongelukkigen om het Lijk, aan de Algemeene Staaten . Doch
Prins MAURITS was afweezig, en men konde niet befluiten,
buiten liens niedeweeten en toetlemming, bet verzoek in to
willigen . 't Liep aan tot den vijftienden Maij des volgenden
Jaars 1619, eer bet vonnis wierdt uitgefproken . I-let liield~
in, dat her Lijk, in de Mist, op eerie Horde na buiten geileept, en aldaar aan eenen halves Galg zou gehangen warden .
Tevens wierden alle zijne goederen verbeurd verklaard . Oog •
luikende gedoogde men, dat her Lijk heimelijk wierdt weggehaald, en voorts ter aarde befleld in de Kapelle van bet Huis
to Zuilen, toebehoorende aan den Schoonzoon van den IIeere
LEDEIU3ERG, den hleere VAN LOKHORST.
„
„
„
,,

Zie

BRANDT

ell

wAGE1'~1f~R~

bedlende vats den Graave
was een der eerfle Ondertekenaaren van be
vermaarde Verbond der Edelen, in den Jaare ig65 . Twee
jaaren daar naa opeude hij, sevens verfcheiden anderen, zijne
burs, tot voorfland van de goede zaak der Vrijheid ; aithans
verbondt hij zicll fchriftlijk, indien men ze mogt noodig heb .
ben, tot her upbrengen van tweehonderd Karels Galdens .
LEEFDALE, (CHRISTOI;FEL VAN)

VAN EGMOND,

Zie BOR ell HO OFT.

Lrr . Iii de Irllcidin tot de Holla7Jeliche Pegtsbelce; dheid van HUGO DE GROOT, vinden wij van lit woord, of liever veal de zaak, daar door aangeduid, de volgeude befchri ving : „ Leen, of rear over Leengoed , is eerie erfelijke en
„ onfplit3baare voordeelige Beheering van eens anderen ontil.
baar good, met onderUnge verbiutenisfe van befchermiiige anti
„ de

LELN,

LEENHOF .

37

~, de zijde des Leenheeren, en van maul hap of hulde en heir*, gewaaden aan de zijde des Leenmans ." Van tweederleien nart
zijn dusdanige bczittingen ; men onderfcheidt ze in regte of
kwaade, en in goede of Qnverflei flijke Leenen . Bij erfenisfe
gaan de eerfle over alleen op derv oudfien Zoon en deszelfs
manlijke naakoomelingen . De andere blijven in het Geflagt,
zo lang 'er ietnand, 't zij van het vrouwlijk of manlijk oir,
overig is . Gelijk eertijds door de Graaven, dus wierden naderhand de Leenen door de Staaten van Holland uitgegeeven,
Kwaade worden zotntijds in goede, en deeze wederotn in allodiaale, dat is, vrije en eigen Leengoederen veranderd . Volgens Befluit van 's Lands Staaten van den twaalfden Maart des
Jaars 1722, kan deeze 41/odialifatie gefchieden, naa voorafgaand onderzock, tegen betaaling van bet tiende deel der waarde . Al van ouds, en nog in den Jaare 1723, begrootte men
lret getal der Leenen, van de Graaflijkheid of de Provincie
van Holland of hanklijk , op ruim zestienhonderd, zo niet op
tweeduizend . Nit alien leggen in bet flraks genoen'de Gewest, maar ook een goed aantal in Gelderland eu Utrecht .
Zints bet gemelde jaar, evenwel, is bet petal tnerkelijk verminderd, doordien veele geallodialifeerd , of tot vrije eigene
goederen zijn verklaard, op de gezegde wijze .
LEEMIIOF .
1-let g; oot petal Leenen, het flegt betluur over
dezelve, en de veelvuldige gefchillen , daar nit ontfiaande,
gaven aanleiding, aan 's Lands Staaten, tot bet verzoek aan
Keizer KAREL DEN V, tot bet beraamen van gepaste fchikkingen, daar toe betrekkelijk . Dit bewoog den Vorst, in decd
Jaare 1519, tot bet does oprigten van een Lrenhof. Het bef}ondt nit twaalf Leden of Leenmannen : to weeten, zes Edeien, of andere der Vaderlandfche zaaken kundige mannen, en
yes Regtsgeleerden . De verkiezing van dezelve flondt nan den
Het Berigtfchrift is gedagGraave, of deszelfs Stedehouder .
tekend den 20 1Taart des Jaars 1519 . Naderband, vooral geduurende de Nederlandfche Beroerten , kwam dit'Hof in verval . Veele gefchillen, tot hetzelve behoorende, wierden gebragt voor bet Hof van Holland, en alto menigmanlen, tot
merhelijk nadeel der belang hebbenden, fleepende gehouden,
G '3
Ruitn
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LEENKAMER, LEERDAM, (I/et Grai'tifcJiap)

Ruin honderdveertig jaaren naa de eerf~e oprigting beilooten
's Lands Stan ten het Leenhcf to herflellen. In de maand Mai
ties j a ars i66o ontving tie Randpenfinnnris DE WITT den noop
digen last onn als Stadhouder der Leenen, nevens Prefident
en Raadell van Holland, de gefchillen en verdere zaaken, de
Leenen betrefrende, of to doen, en alto bet aloude Leenliof
nit to maaken . 's Jaars daar aan f~elde men een Berigtfchrjft
op, bij 't welke de Stadhouder van de Leenen en de Prefident en Raaden van 't Ilof van Holland in den tijd, trills
alien Leenntannen zijnde, tot Leden van hot Leenhof verklaard wierden . Iloewel dit Berigtrchrift flog heden in waarde words gebouden, hot Leenhof, in deszelfs eerie of hervormde gedaante, is flies meet in weezen, maar daar voor in
do plants gefleld, de
LEENKAMER van Holland, ook die der Registers gonaamd .
E ene meerdere uitgebreidheid, dan hot gcnoemde Flof, heeft
deeze oatvangen, als zijnde verfcheiden mindere Leenkamers
daar merle vereenigd, met naame die van Arkel, V'aornc, Putten en trijen, Aitena en I; mood. Den naam van RegisterKamer van f1'oll 'd voert zij insgelijhs, dewijl de Voorregten,
LIandvesten , Keuren en Giften aldaar bewaard worden . Eon
onwaardeerbaare fchat van Papieren, 's Lands Geichiedenisfen
berr&Tende, is diensvolgens hier voorhanden . De Leden der
Leeu- en Registerkamer zijn een Stadhouder en Registermeester der Leenen en drie Leenmannen ; een van deeze is sevens
Grader . Tot haaren dienfle heeft de Kamer eenen Klerk ert
Kamerbewaarder .

Zie

IrsI, tot de Hell, Rcgtsgel,
van 't Leenregt ; Groot Plakaatboc .° ; Refol, vary Co efad. ten tijde vats
DF WITI, enz .
DE GROOT,

BORT,

LEERDaM, (Yet Graaffc ap) in het gedeelte Van Zuidhol .
'and, welk den naam van 1' jf Heeren- Landen draagt, firekende, lams den Diefdijk, tot aan Everdingen, heeft het Graai'-

fchai

LFRDAM, (Fict Gr aaffclrrrp) LI?ERDAM . (Th,~t,zd) ;~
fchap K'iilenburg ten Noord- Oosten, en de Landen van Arkel
en Vinne ;l ten Noord - \Vesten .
De Heerlijhhcid S.hoonder.
~coerd en de Baronnij van 4kA'o! leggen in dit Graaffchap . Eercijds een gedeelte geweest zijnde van list aloude Tei;le ;barjt,
wierdt het daar van afgefcheurd, en zedert de eigendom der
Ileeren VAN ARKEL . Meer dan vierhonderd jaaren bleef bet
in dit doorluchtig geflagt . Door huwelijk kwam bet aan den
IIL~ize VAN EGMOND, in den Jaare 1410 . Door bet huwelijk
van Prince WILLEM DEN I met ANNA VAN EGMOND, ging bet
Graaffchap in bet 1-luis VAN ORANIE over , waar in bet
tot heden toe gebleeven is. Men vindt 'er meest \Veilanden,
zeer gefchikt tot bet aanfokken van paerden, waar in hier
veel handels words gedreeven .
Zie

Hand,'. Kron.
Not . Germ. hirer.

VAN DER FIOUVEN,

ALTING,

.r ;ERr)AM, (De Sted~ in bet flrahs gemelde Graaffchap, aan
de rivier de Liege, nabij de grenzen van Gelderlaud, legs
met de Steedjes Asperen en Heukelurn na genoeg in een geIijkzijdigen driehoek . Indien 'er, 't eenigen dage, een flroompje, de Lee of Lea geheeten , aan de regter zijde van den
Liege geloopen hebbe, zo als de Heer ALTING gist , Over
welken vervolgens een Darn wierdt geflagen, zou de Naamsa'siding daar van zeer natuurlilk volgen .
FoP VAN ARI,EL,
van zijne Moeder een onmeetelijken fchat van Guud en Zilver ge&fd hebbende, zou, in 't 1 aatst der Tiende of lief begin der E lfde Eeuwe, Leerdam gefligt hebben . Zedert van
een Dorp in eene Stad veranderd, heeft de Plants thins eene
zeer regclmaatige gedaante, die van een Iangwerpig Vierhant .
Meest ills de Straiten loopen lijnrecht, en worden van Dwars
ftraateu doorineeden. Leerdern legs voorts binnen eene Graft,
van eenen Muur omringd, in welken men, behalven Brie Waterpoorten, de valgende vier Gang- en Rijpoorten tell : de
'eenpoort, , Scboonderwoertichepoort, Hooftpoort en Steigerpoort. Tan bet Kafleel, welk men 'er eertijds halt, zijn flegts
due .Tagttorens in weezen . Het petal der Huizen, veele van
C ~,
welk~
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welke een ziii elijk aanzieti hebben, words op ruin tweeho7derdderiig begraot . De Kerk, die door twee Predikanten words
vedieild, is ecn fraai Kruisgebouw, prorikende met een zwaaren vierkantigen Toren.
In bet Door ontmoet men bet Gr of
van den laattten I-Ieere VAN ARKEL. Boven den ingang van bet
Stadhuzs, in den Jaare 1631 gebouwd of merkelflk vertimtrerc,
ziet men ht Wapen van Prinfe FREDERIK UENRIK . Het ' agthuffs van den : ; raave van Leerdam, ecn vrij aanzienli k geUit deezen,
bouw, dint den DrosIhard tot eene wooninge .
iievens den Rentnieester van's Graaven Domeinen, den Schout,
twee Burgelneesrerrn en zeven Schepenen, beflaat de Regeering der Stad. I-let ilaclemaaken is aldaar bet hoofdbeflaan der
Ingezeetenen . Wij merken bier Dog aan, tat, nevens andere
kleine Steden, Leerdam eertijds her Ve'gaderinge van I-lolland
wierdt befchreeven . Redenen van Staat, of om kosten to be ,
fpaaren , was vervolgens oorzaak , tat tit Voorregt allcngs~
kesis is uitgefleeten .
Zie KEMP, &fchr, vary Gothichern .

LEERSU 1, eene Hcerlijkheidd en Dorp, in her Overkwartier
van her Sticht van Utf ec~t, flrekkendc Noordwaarts over de
Amersfoortfcbe bergen, tot aan de Grift bij 1I1ouderberg, en
Westwaarts tot aan Doom en Dart huizen, Zuilenflein worth
ook wel de Heerlijkheid genoemd, omdat zij daar merle vereenigd is, en door eetien Heer bezeeten worth . Te gader bevatten ze honderdachtenzeventig Morgens Lands, en o n en b :j
de zeventig IIuizen . Her Dorp van dien naam legs tegen do
Amersfoortfche bergen, ongeveer anderhalf uur gains van 1J ijk
bij Duus/lede .
OIn bet toeneemend getal van inwooneren,
lieeft men, in laatere jaaren, de Kerk moeten vergrooten . De
Toren is eon out gebouw . De Leeraar, welke bier zijne woonplaats lieeft, en Lid is van de Klasfis van Rlrenen, Deems ook
glen Dienst wear to Dariltuizen en Gin,hel,

LEEUW, `GABRIeL VAN DER) blj de uidanders, onder welke
lij eenigen tijd vertoefde, Du LIONS genaamd, was van geboorte
t Dor'drecl: ~~j den elfden November des Jaars 1643 kwam
liij

LEEU

, (GABRIL L

VAN

DER)

LEEU\VARDEN.

4r

hij aldaar ter tvaereld .

Ziin Vader, BASTIAAN GOVERTSZOON
nit in lief ichUderen van beesten, De
zelfde geest, die dell Vader bezielde, insgelijks werhzaam in
den Zoon, deeds den jongen GAB1U L al vroeg lies penfeel opvatten . Zo groote en fpoedige vorderingen maakte llij in de
kunst, dot hij den ouden man wel haast voorbij liep . Om zijn
kunstvermogen nog verder uit to breiden, dan zijne Geboorteilad hem gelegenheid verfchafte , vertrok hij no Au flerclam.
Hier tradt hij in den echt met eerie Zuster des Kunstfchilders
DAVID VAN DER PLAATS .
Eenigen tijd naa zijne huwelijksverhintenis bekroop hem de lust om vreemde Landen to bezoeken.
Veertien jaaren duurde zijne afcveezigheid . De helft daar van
vertoefde hij to Napee, en de overige jaaren to Lion, Parijs,
a an 't Hof van Spanje en to Rome . Bij zijne wederkomst vertoonde hij doorflaande blijken, was zijne bedreevenheid hetrof,
dat zijne uitlandigheid niet vrugtloos geweest was . Doch, vermids, zijns bedunkens, zijne kunsc in bet Vaderland eerie fohere belooning vondt, wierdt hij, andermaal, to raade, zich
buitenslands, met naame no Rome en Napel$, to beg eeven . Zijne
oude Moeder leefde nag to Dordrecbt . Van deeze, vdcr zijn
vertrok, affcheid tvillende neemen, begaf hij Zich derwaarts.
Onverwagt wierdt hij aldaar ziek , en overieedt'er , op den derden
Julij des jaars i6$8 . VAN DER LLEOW was weloecnaakt, van
eon inneemend voorkoomen, en wist zich bij omen iegeliih aangenoam to maaken . GAVRICL halt eon jonger brooder, PIETLIt
geuaamd, insgelijks goon ongevallig Schilder.
VAN DER LEEUW, iTi1IitteS

Zi$

11OUBRA1iEN.

LEEUWARDEII, de Hoofdflad van Friesland, in cone aangcnaame landflreeke gelegen, bijkans ten halven wege tusfchen de
Steden Dokkusn en Franeker. Nog onzekerder .dan de tij d der
fligtinge, is de oorfprong der benaaminge
Met do gisfingen
omtrent hot baffle zullen wij ons niet ophouden, dock, op hot
gezag van des knndigen, den tijd der bouwinge bepaalen op of
omtrent hot Jaar 1190 . Gelijk hot gemeenlijk gnat, halt ool ;
deeze Stad, in den eanvang, kleine uitnebreidheid .MerklijC
ken
5
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ken aaawas bekwatn deeze, aan de Westzijde, zints bet Dorp
Oldebve, met deszelfs Parocbiekerk, birtnen,de Vesten wierdt

getrokken.

Dit viol voor in den Jaare 1432, Nog verder wier.

haare grenzen uitgezet, aan _ den Oostkant, door bet bu1nen trekkeu van het Dorp Hock , hebbende i.nsgelijks eene: ParoAden

chiekerk ; . gelijk meal insgeiijks, aan de Zuidzijde, eeli .e :vergrooting maakte, door het, bouwen van de zo genaamde,N je
of NVieuwe Stad. Te gelijk, met de genaelde uiUeggutgen trok
men binnen den M ur , . van welken ;alles ,amgeeven: wierdt, verklreiden .Adelijke . huizen, .,zomrnige . vah, relke ",nog geheel, of
gedeeltelijk in weezen zijn . Met de Hiftorie. der Stad zullen wij
ans abet bezig houden ; zij is met die van 't geheele Gewest zeer
naauw verboaden , en kan elders worden naagezien .
Leeuwarden , wiens omtrek op rurm achthonderd Konings
Roeden wordt begroot, words, nevens eene breede en diepe
Graft, van een garden Wal omr .ingd . Behalven vijf water- tell
men 'Cr vier Lan.clpoorten : de- Vrouwenport, . ir4u.mmerpoort,
r
;Fait fler of Vlieflerpoort en . H.oeklerpoort . Het getal der iiiwooneren words v~eel l op veertienduizend begroot. yerfebeideu zeer aanzienlijke . Gehouwen ou.tmoet men in deeze .&tact.
, a eenige derzelven, zo, Waereldlijke als Geesrlijke, .zullen
W1 j hier eenig verdag doer . In de „eerfte plaats koowt inn op .

merking het

Lavdfcbapshuis, zijnde de Vergaderpiaats der del

:Io ende Heeren gtaatea van Friesland . Het ilaat in bet Oostt~ gedeelte der Stad . Binnen dit gebouw, 't weik van buiten
~' defrig aanzien heefr, ontmoet then eenen reeks v p .Vertrek: : rl , naar gelange van bet gewigt en de menigte der zaaken,
;file aldaar verhatideld worden . De onderfcheidene . kwareieren
van het Gewest hebben 'er hunne Kamers, in welke de'Afgevaardigden, ter gelegenheid van een algemeenen Landdag, bij een
koomen . Ook is 'er,,eene Vergaderplaats voor ,de Fdei :;,Mo;ende Heereu Ge ammit(eerde Staaten in het
it lergetal. Het
t%I'egie,, zijnde tt plants, alwaar de Ede 1 .
Ugende. Heeren
Gedep.uteerde , Staaten, l ij een,yergadereli ,, een breed, gebottw,
nog . laatst in den ware 1784 en yews 1gens ;,tar den:, iedetda~gfchenn titan',, merkelijk ,'ve d mtn.er :De I de1 Mogeude
t.:Ieeien .ekenmee tern k~omen bier insgeUjka vij een..,1}e,;Kau. I1
o net , verxe. .xa ; b~, :., ancjf apal is ,, . is. .., de ,erg dnr .

rij

plaata :
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een kun1tib Orgel, in den pare 1727 gemaakt . De Toren is
ee„ fiaai gehouvv . De /Yesterke ; -k, dus genaamd naar haarer~
thmd in de Stad , belioorde ccrrijds tot hot Kiouster der
Graautve I3agijnen,
tvclk , Tints de llervorming, tot undere
oogwcrken is aangewcnd .
Dc 'ria~ ;illraat van Lee,,u'/Irden,
in den Zanre 1(c9, voor eerie ibmme gelds, deeze perk aan
de Staatcn van bet Gewest hebbende ovcrgedraagen, diende
dezelve tot een Landfchaps Tu ;;tiuis, tot in den jaare t62 ;
wanneer dezelve tot de voorgaacde cigenaars tvederkeerde,
en van nicuws tot ecu Kerkgcbouw ge .c i ikt wicrdt.
I\len
orarnoet ook bier de noodige gelloe1ten , zo voor de Lcderr
der I -Iooge Regeeritlge , ass voor bet Stadhouderlijk lHIuis . De
Gaiileec, kerk, t<<cande can den Oosthant der Stad, dus ge .
naarnd naar bet Klooster der Miuderb .oederen, tot hetweik
zij eertijas behoorde . IIet een en tinder 1}ondt ecrtiids buiten
de Stad, ter plaatze no nog O1- Giililceiz, bij verbasterin
de Orsie Ga/eic;z genaamd . Om den vijand den bans of to
I'nijden orn 'er zicir to vernestelen , brak men bet Getii t of,
en herbouwde bet binnen de Stad . Dc grond, ten Noorde'n
van de Kerk,
tvelken risen eertijds de Monniken bebroef,
client thins tot eerie begraafplaatze voor misdaadigen, die
den herker ttrr-en . Zo ryes ass in de overige , bebben ook
in deeze herk de Leden der Ilooge Regeeriage en van bet Stadhouderlijk Hills hunne bi zondere gettoelten . Door zes Leer
aaren words in deeze dr ie Kerken de Predikdienst tva }rgetloTot de Geestlijke gcbouwen kunnen wij nog br~ngean
men .
den Oldt'hoofTier Toren, een zwaar v ier rains gebouw, zonder°
(pits , en van boven plat, enkel van een wiradtvi jzer voorzien..
Volgens den eeriten aarjleg , zou men bet gevaarte veel hooDoch eerie verzakking , in den
ger hebben opgetrokken .
Noordwesthoeh , ruins twintig voeten boven den grond duidelijk to zien, deeds, waartchijnlijk, dit voorneemen ter zijde
Ilellen .
Boven den ingang sews men bet jaargetal 1599,
naastdenkelijk den tijd tier iligtinge .
Voorheen fiondt bij
deezen Toren een mime herk, dock reeds in den pare 1576,
door ouderdom, zodanig verzwakt, dat zij, door een geweldigen form, in bet begin dims jaars, geheel inflortte . Nlisfehien zal men, vervolgens, een plan beraamd hebben , one
ne't

1n

ii1

LE EUWARDEI .

7
17

iaevens den Toren, eene nienwe perk to fligten, dock dit,
oin de gemelde verzakking, gef}nakt hebben . Nog heden words
de uitgcbrcidheid pier aloude Kerke aangeweezen , door eene
rij booinen, op de grondflagen daar van gebouwd . Verfcheiden Graftleenen dieren ten bewijze, dal 'er de Lijken vacs
aanzienlijke faiuilien begraaven leggen .
Bebalven de bove .i
geinelden , heeft men to Leer?warden eene JI/alfche Kerk ;
zij final in de Kerkf`traat , niet verre van de ~°akobijner
Kerk, en words door amen Leeraar bediend . Voorts hebben 'er de Lr.t,ie ; Jcl2en en Doo2sgezinden hunne bijzondere
Vergaderplaatzen, beiden nienwe gebo,cwen, en zeer zindelijk betiinmerd . Van wegen 't aanzienlijk aantal Roocnschgez.inden, hebben deeze vijf Kerken ; eene zesde client lei, gebraihe der Janfenisten, de eenige in de Provi ;~cie . Onder de
Kerkelijke Gebouwen is de ,'oodfche Sijnagoge bet laatfte,
walk wij nog noernen . Ter opvoedinge of verzorginge van,
weezen en behoeftigen , ontmoet men to Leeuwarden een
Dirakonie- A; menlzuis, Studs TI'eeshuis, St . Anthony Grasthuis, en Brie hlofjes . Ilet Nlarcelis Gasthuis , ftaande aan
de Buitengraft der Stad, behoort aan de Doopsgezinde Gemeente. Ilet wierdt geaigt in den Jaare 5658, en in den Jaare 1766 fraai herbouwd .
Oul thans to zwijgen van hat vertier, walk bet verblijf der
Flooge Regeeringe, en verfcheiden Lniptenaaren , daar toe
behoo:ende , binnen Leeuwarden veroorzaakt , is bet eene
bloeiende Stad, van wegen hanre ligging midden in bet Land,
welke de bewooners der omleggende flreeken derwaarts lokt,
deals om 'er de voortbrengzels van den Land- en Akkerbouw
to flijten, deals om 'er zich to voorzien van lijfsbehoeften
en andei
noodwendigheden . De Regeering der Stad befiaat
nit vier Burgemeesteren, zes Schepenen, twee Bouwmeer
tars en veertig Vroedfchappeic .

Zie Tegenw, Slant van Fries •
land.

, fig

LEEUI,~~r nERADEEL, LEEUWEN, (tie: Iluis te)

LEEUwARD1;RADEEL, in rang de eerile Grictenij, in Fries Zij ontleent haaren
land, in het Kwartier V1n Oostergoo .
naam van de Stad Leeuwarden , omdat deeze genoegzaam
hehalven zees vrugtbaare Wei- en
in haar midden legs .
Bouwlanden , ontmoet men , in dit gedeelte van 't Ge~vest , veertien Dorpen ; eenige van welke tame lijk VOlkrijk zijn .

LEEUWEN, (Het Luis te) weleer een oudadelijk geiligt,
in Rhijnland, under de Heerlijkheid Alpher; . 1-let was reeds
bekend in den Jaare 1450, als wanneer WILt.EM VAN LELUWEN, GERRITSZOON, hetzelve, uit zijne eigen goederen, op
droeg aau het Geflagt der WAJSENAAREN ; van welke, als
Pluimgraaven, hij het wederom als een Onilerflijk Leen ontr
ving, met zeven Morgens Lands en twee paarcn Z ;vaanen
met derzelver jougen, to houden in den Rhiltl . Daarenboyen moest hij verheergewaadcn , tusfchen Zwafr merdam en
Leiden, met een rooden Spercver en een Stoop wijs . Een
zwaare brand leide , in den Jaare 1619 , het Hurs in de
asfche ; nit welke bet, egter, nog in dat zelfde jaar verrees .

VAN L E E U \V E N, Fiat . Iii.
en PLEMPER, Befchvijv . i' n
Leiden .

Zie

LEEUwEti , (SIMON VAIN) de kundige onderzoeker der Nederlandiche Oudheden , zo dikmaals reeds door ons aangee
haald, wierdt gebooren to Leiden, in den Jaare i626 . Naa
eerie vlijtige beoeffcning der Vaderlandfche Regten, die help
den trap van bet Mcesterfchap deeds beklimmen , wierdt hij
In 't einde zijns
yeertig in den Raad zijner Geboorteita ;i.
leevens hekwam hij den post van Onder • Griffier van deli
Hoogen Raad, in 's Hage, en eindigde aldaar zijne dagen,
in bet zesenvijttigile jaar zijns ouderdoms . Een man van

on
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LEEU«E1 HORS T.
LEEUWEN, (SIMOr
(SnvroN' v1~N)
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LEEUWENIIORST, LEIDEIV .

gebezigd wierdeli ter onderfleuninge van behoeftige Edellieden
Van lies aloude gebouw is thans niets meer in weezen, dan twee
vervallene Voorpoorten ; de eene daar van ilaat aan den karat
van den Noordwijkerhouter weg ; de andere ilrekt Iia eene
Laan, uitkoomende aan de Leidfche Vaart . Het fluffs, welk
nog den naarn van flbtdy vas, Leenwesihorst draagt, wierdt in
zijne tegenwoordige ~gedaante gehragt door den Raadpenfionaris
GASPAR FAGEL . De tweede l-leer van het Lid der Ridderichap,
welke den post bekleedt van Raad en Rentmeester Generaal der
goederen, tot deeze Abtdij behoord hebbende, beefs bet refit
om in dit Huffs to molten woonen .
LEICESTER ; (ROBERT DUDLY, Graaf vacs) zie D U D L T .
(ROBERT)
LEIDEN, eene Stad in Holland, om verfcheiden zeer dugtige
redenen, eerier oniilandige befchrijvinge overwaardig . wij zullen ons wel wagten voor het doen eerier keuze, tusfchen de
verfchillende aI-leidingen van den naam deezer Stad . Eenige van
dezelve zijn klaarblijkelijk beuzelagtig, andere gedwongen en
verre gezogt . Met bet opnoemen van dezelve zouden wij veel
papiers kunnen bekiadden, zonder den Leezeren weezenli jke
onderrigting niede to deelen . 't Geen wij als zeker kunnen melden, is de Oudheld deezer Stad ; hoewel deeze, misfehien ,
overdreeven words, wanneer men haar onderilelt, reeds i n den
jaare zeventig , naa de Geboorte van CIIRISTUS, bekend geWeest to zijn . Men vindt 'er, die aan Leiden eene hoogere
Oudheid dan aan Dordrecht en Haarlern toefchrijven, hoewel
deeze ouder Brieven hebben . ORLERS, die van dit gevoelen
was, geeft van dit geniis deeze redo» : ,, Dat ons (fchrijft hij)
„ diergelijke (oude Brieven) ontbreeken, fpruit daar nit, dat
„ dezelve mogelijk door het nederilorten van den Toren der
„ Pieters - Kerk op den z Maart des Jaars 1512 verplettert of
,, weggeraakt zijn : vermits in of under dien Toren een vertrek
„ was, daar de Oude Handvesten en Papieren bewaart wier„ den; Indien, evenwel, bet Lougedeinon, bij PTOLOMEUS,
in bet Reisboek van ANTONYM, en bet Lugdunum, in de Reiskaart van PEUTINO R vermeld, ons Lesden geweest zij, zo ala
zr~a~-
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ZOmrrigen vastaelle", moet bet reeds omtrent bet rnidden det'
weede Eeuwe een aanweezen gehad hebben . Naastdenkelijk
zal bet fligtcn `T1n eenen Burgs, ter afwceringe van de invallen der woeste volken, den eerf en grondilag der Stad geleid
hebben. Rondom deezen verzamelden zich Visfchers en Landlieden, Um onder fchut en fchertn der Burggraaven een veilig
verblijf to hebben . Al vOOr bet Jaar Boo was de Stad in
chic Wijkcn verdeeld : die vats bet Toliwis, den T]erberg en
bet I?ou,s'huis. IIet To//iris flondt in de Bre~1Iraat, ter plantze nlwaar flu de Blaauwe ileen legs ; de Herherg, daar de
helfu uitiiing, fiondt anti tie zijd~ van bet Stadshuis, alwaar
flu de Vicrfchnar van Rhijnland is ; bet Bouwiwis vondt men
in hot aftinan van den Vischbrug alwaar de Marsmansfteeg
zijn begin necrnt. I)e 131aauwe Steers, boven vermeld , legs
in 't tnidde ti tier Bre&flraat , tusfchen de 1'Iarsmans- en de
St . Piererskerklleeg. Meer dan en Voorregt was, van ouds,
aan deezen Steers verknogt. Niet alleen wierden de misdaa •
dicers op denzclven tetl flood gebragt, maar ook geen Burger
mo ;t ond poorterd of ont fchulden bekommerd worden, zonder
flat alvoorens, op fliers Steers, driemaalen ware uitgeroepen,
of iemand voor zijnen perfoon of fchulden borg wilde ilaan.
Zo veel men kan naagaan, beiloeg Leiden, in de ftraks gemelde verdeeling, in zijnen omvang negenentwintig en eene
halve Rhijnlandfche Morgens . Om den toeloop van Vreemdeliugen, en den aanwas van den Lakenhandel , binnen Leiden,
wierdt men genoodzaakt, van tijd tot tijd, de Stad uit to
leggen . Van zes voornaame vergrootingen vindt men gewag
gemaakt, die den omtrek der Stad, binnen haare muuren, gebrags hebben tot eene uitgebreidheid van ruim tweehonderd
drieentwintig Rhijnlandfche Morgens, op welke thans flaan
dertienduizend IIuizen .
Rijklijk halt Leiden zijn aandeel in de beroerten der Ne
derlanden, zo ten tijde der Graaven als naderhand . Doch 'r
geen deeze Stad inzonderheid een beroetnden naam in 's Lands
Gefchiedenisfen heeft doers verwerven, is haar merkwaardig Beleg door de Spanjaards, en daar op gevolgd Ontzet, in din Jaa •
re 1574 . De gedenkwaardigheid des voorvals noopt ons, een
boofdzaaklijk verilag daar van bier to herhaalen.
D 2
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FRA crseus BALDEZ,
BALDEZ, Spaanfche
FRM<CISCUS
Spaanfcbe Bevelheb,ber
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Fistula duice
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dumdecipit
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"„ Dc
" Den
Den Voghel
Voghellokt
loIn met
metzoete
zoetefluit
f1uit."
„
;'
Tell deezen
deezelltijde
tijde zogten
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uitgereisde Leldfche
Ten
Leidfche Burgerr
Burgers,t
wien de
de hertred,
hertred, door
door't
fchielijk beleg,
wasafgefiieeden,
afgefileeden, derderwien
't fchielijk
beleg, was
tig Schuiten
Schuitell met
Koorn nanadedeStall
Stad to
te voeren
voeren.. Doch
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lust bekroop,
waar
gaan, oeffende
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e men veertiendnizend eeters . Elk hunner wierdt op een half,
loch de waakers op een geheel pond brood ge{}eid.
Men
muntte nu ook papieren geld, van achtentwintig en veertien
Iluivers ; aan de eeoc zijde las men : nirc LIBBRI'ATIS ERGO ;
,Dit cm der Vi'ijheid wille ; aan de andere zijde : URBEM LEI
DAM SCRVET DELIS ; God behoede de Stnd Leidet'.
Eerie aanilootelijke waarheid is 't, voor den naazaat, tat zommige Predikanten, de Leidfche Regeeri.ng, oln her eerf e Opfchrift,
voor Jrijgeesten fcheldende, niet LLBERTATIS, Inaar RELIGI •
ONIS ERGO , tat is , om des Godsdiensts wile , wilden geileld
bebben, Ilet uitlooven van eerie fomme gelds, voor 't hoofd
van elken Spanjaerd, tat binnen de Stad gebragt wierdt, ge •
haard met de toeneemende woede der bezetielingen , deeds de
woede tot nitvallen dermaate toeneemen , tat men bet , bij
openbaaren klokflag , moest verbieden . Gebrek aan toevoer
en dagelijkfche vermindering deeds bet den benaauwde Stedelingen zeer bang worden . Dit den Sraaten en den Prinfe van
©RANJE aangefchrceven, bewoog hen, daar alle ander middel
was afgefneeden, ter bevorderirge van bet Ontzet, dijken en
dammen door to ileekcn, en let Land hevaarbaar to maaken .
In 't begin van Augustus maakte men bier mete eenen aanyang, en ontboodt den Admiraal LoDEWVK VAN Bovzov uit
?eeland, om met zijde Vloot to naderen . Brood- en ander
gebrek maakte nu wenfchelijk, 't Been antlers voor eenen ramp
words gehouden, de overlirooming der vrugtbaare Weilanden .
De maand was 1mg niet ten einde, of men bath 'er geen
brood of zuivel nicer . Van de driehonderd vijfentachtig Runderen en zeseazeventig Paerc eel , welke in September geilagt
wierden, ontving elk ester ecn half pond 's tangs . Oln den
hunger to ilillen, floegen eenigen daarenboven de Huiden to
lijve. Om den neergeilagen mood der Burgerije op to beuren,
en den vijand van buitcn, door fchijn van vreugde, to misleiden, dcedt Burbemeester PIETER ADRIAANSZOON VAN DER
wERF, de ilandvastigfle en moedigtle in de Wethouderfchap,
een ilaatelijken optogt door de Stad, verzeld van Stad~ Muzikanten, en aan vier oorden van dezelve de Schalmeijen ileeken . Dit niettegenilaande befpeurde men, girds en elders,
een morrend klaagen, 't welk gevoed wierdt door Brieven van
buiD 3
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buiten, w.^.ar in men beweerde, de onmogelijkheid van diet
2o boob wasfen des waters, dat de Vloot over 't L :lnd zou

kunnell naderen . Tot den hunger floeg de Pest, dic to gader,
binnen weinige weeken, zesduizend menfchen ten grave lleepcell, Een aantal Burgers , aan Burgemeester VAN i R WEtU' ,
met bitze woorden, barmen nood klaagendc, ontvongen (lit
noedig befcheid ; „ Ik, lieve M deburgers , heu eenen Eed
• gedaan , eti vertY ouw den veeleener van alle goede gaaveil
• toe, dat hij mij in fl:andvastigheid geflerkt zal houde ;l, oln
n, denzelven tvaardiglijh to b etragten . l k weet dat m :j cells
• to fterven t aat, en geen keur daar van, als 't zo weeken
• moot, of gij 't mij , of de vijand doe . Dus, zo gij met
• mijn flood beholpen zijt, (laat hand aan flit lichanln ; fnijdt
• bet aan flukken , en deep ze om , zo wijd als 't flrekkcn
;, mag ; ik bell des getroost . " Met fchaamtc droopen , op
die moedige en godvrugtige taale, de dangers of, ea fchepten,
; die voorts
ter verdeediginge der Stad, daar uit nieuwen cooed
geflerkt wierdt door de zwakke kunne, welke, fchennrs haarer eere van de Spaanfche wulpsheid vreezende, haare bedQ
genooten of bloedverwanteii , tot weeringe van flit kwaad,
eene koene driestheid inllaasde . Zo hoog klo m, b j veelen,
de onverzaagdheid, flat zij van zich lieten gain, intiien 't 'er
toe Itwam, liever den (linker arm to zullen opeeten, om met
den regter to vegten, ja de Stad in koolen to leggen, den
rich aan den Spaanfchen dwingcland over to geeven . Eenige
hbope fchepte men, in deezen benarden toe( and, uit bet opileeken van den Noordwesten wind, op den achttienden September ; hij deeds bet water zo hoog klimmen , flat Lovzor,
net zijne Vloot, tot de Noord- A naderde ; verder konde hij
't niet brengen, omdat bet water thins ophieldt met rijzen .
Duiven, hebbende briefjes aan haare pooten, dienden thins
tot Boden, na en uk bet Staatfche Leger, ter overbrenginge
van wederzijdfche tijdingen .
On :ler flit alles kiom de nood
der Stad tot eene moedbeneemende h(wgte . Meenig een hadt
in zeven weeken geen brood geproefd . Lieden van aanzien
ten flu zo gretig bet Paerden- als voormaals Kalfs- of Schaapenvleesdh . Duffers deeden haare Schoothondties flagten en
opdisfchen . T ekels en Kitten when Wildbr~ad bij den ge~n~e
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rieeuen Man . Zotnmigeu beholpen zich met geltapte Huiden,
of w rtelen in Karnenlelk gebrokt ; andereil raapten vellen
van drooge fchollen tilt den drek, en knabbelden 'er ann .
Scha :nele VroL1tivetl, hurkende op de hlesthoopen, zogt :n na
beendereil, daar ilog eenig voedzel aan fcheen . Toe11 men
img vleesci~ halt, vervoegden zich de Jongens ter plaar,ze
,altvaar het wierdt uitgedeeld, om op to pasfen, of 'cr eon
flukje viol, en floe cn 't raauw na binnen . Geronnen blood
fchepte men uit ilinkgooten, en florpte bet op . Gelijk behoefte list zoekt, nalii mcii de proof van anders verworpen
groen, t\rijngaartsloof, met zout en aijfzel gemengd, diende
tot gees onfinaakli ;it gore gt. Bladeren van Peereboomen wierden op onderfcheie
one wijzen opgedischt . De Kraamvrouwen
moesten zich met eon vierendeel van ee ;i Tweebak 's daags
behelpen .
Z.wangere Vrouwen Honkers van gebrek, en de
vrugt verteerde hair bijkans in 't Lichaacn . Zuigelingen given
zomtijds den geest, onder hot trekken aan de ledige borsren .
Bij wijlen vondt men 't kind in Moeders armors, to gader
dood leggen, lien pond 'Borer, als 't to bekoomen was, goldt
vijftien, en pint Melh vier, con Bij twee, eon Wortel eon,
eon Peer of Appel anderhalven f uiver . Voor eon zak Tarwe
boodt men honderd guldens . Tot de verflindinge van menfchen, uit zulk eon gebrek ontflaan, floeg die der Pest. Van
wegen hot knikken der kniei:n, onder de uitgemergelde liehaamen, hidden de leevenden naauwlijks kragts genoeg, om
de dooden ten grave to draagen . Bij de thuiskonlst van de
wagt, vonden zolntijds de Burgers hunne waardfle panders
dood ter aarde leggen . Ilet waaken viol den uitgeniergelde
Burgeren ten uiterflen bezwaarlijk . De Posters, op welke
men 'er tiers plagt te zetten, wierden flu dour vijf, vier en
drie bewaakt. floewel zijner trouwe bewust, moest eon der
Burgetneesteren den boon verduuren, dat, in zekeren iiacht,
eenige Burgers eenen geflorvenen voor zijne dour nederleiden,
om hem ililzwijgende to verwijten, dat hij 'er de oorzaak
viii Was, en raid halt to fchaffen . In deezen uiterflen nood,
toen de vijand den benaauwde Leidenaaren toeduwde : .herder
wou

n en de Starren stet de hand bereiken, gars de Stad

uit de hunne breeken, en terwijl men, dig aan dig, in plegD 4
tige
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dge jn~ueaonden, den hemel om redding aanriep, flak 'Cr ,. op
den eerf?()~tubcr, niet fpringvloed, ecu liornl flit hetNoordwemt of>, clue ht water lIct Land iu joeg ; en voorts aclit [tree- .
Iteij ;!uiU\vaarts fehietende, den Vlootelingen, in t}ede van nogen , twelke 7e dus king gepeild hidden , achtentwintig duimeti
waters toedreef. Deeze gelegenheid narn teen to bate, otn dell
Kerkweg to naderen , dtcn de vijand vast bezel hieldt . Doclt
bet wasfend water halt deezen, van fchrik bevangen, van dine
doen vlugten. Zo deeds hij ook uit den Schans to Latnrnen,
welken de Admiraal BOYZOT van zinc was , to doer befchietcu.
Zijne vlugt wierdt aangezct, door bet initorten, in den nacht
tusfchen den tweden en derden OLtober, van ceo gcdeette unit
lien Leidfchen \Val , ter lengte van zcscntwintig Roeden. Ilet
gedruis char van , bij den Spanjeard opgLuotnen voor ce'nen uitval der Stedelingen, deedt hens zijncn aftogt ver1i aster . hoe
zeer in itilte gefchied , was , egter , do hertred opgeinerkt door
een hnaapje, 't welh, Itnande op den \Val, pet uittrokketi en
niet wederkeeren van brandende Lonten uit den Schans hebbende opgemerla, 's vijands aftogt char uit ~,lleidde . Orn eera
loon van zes guldens, iloeg hij, met bet aanhreehen van den
tdag, oh weg, om de waarheid to onderzoehen . Ilet wuiven
met den hoed was bet zero van de juistheid zijner r edchavelin .
g e . Zeherheids halve zondt men here eenen flan naa ; die, met
ecu fpringpols der Vloote genaderd zi ;ne, den bezetrelingen
alien twijFe! benani . Nu lpoedde zich de Vloot na de Stad, en
rwam 'er, op Zondag morgen, den derden vats October, ten
acht uure binncn .
Onuitfp ;•e el:eiijk was aidaar eke biijdfchap .
~raften , Straiten en Steegen weergalmden van 't vt. eugdege'chal : Leidcn is ontzet! Gcde la/ in tier Feasts>irhcid !

l3ij true

pen itreefde de uitgehongerde Gemeente na dell Vlietbrug, do
plants , nlwanr de Voorrladkchepcu door de Vestc fchooten .
Brood, haring, hags en andere fptjzcn, door bet Bootsvolic
order den hoop gc~vorpen , tvierden greetig opgevangen, to
lijve geflagen, of htiiswaarts gcdraagcu. Om 't eerst nail de
beurt to ~ijn, in her ontvangen, fprongen 'er VCCICO in 't `eater, om na de Scaepen to zwemmen . Door gui?igltoid in pct
na hinder than, verltiktcn 'or in do fl}iizc, of ove iaadden char
jnede cue Mange, t 'cshaiven de Rcgyerin ~, g . noon ~iaht was y
00
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boven on tvangt ztj de wateren van de Zijl, de Vllet, de Mare
en de goes, alien bevaarbaare watertjes . In den omtrek ziet
men ccne tallooze menigte Lusthoven en Tuinen, en nog ver •
der onfchatbaare\Vei!anden, leverende do glom vermaarde fii?aaklijke Le ;dfche Boter . Acht Poorten heeft de Stad : de ;Vittepoort, de hoepoort, de f loogewoerdspoort, de Zijipoort, het
Heerepoortjc, de Marepoort, de Rhijnsburgerpoort ea de
lorscbpoort : zomniige van deeze zijn fraaie gebouwui. VoOr
omtrent vijftig jaaren begrootte men het getal der it,wooneren
op ongeveer zeventi duizend . Door het verval van den Lakenhandel zal het, tints dien tiji , merkelijk gedund zijn . Men
heeft de Stad verdeeld in zevenentwintig \'Vijkcn, bier Barmen
genoemd ; dde of'vier Bonnieesters flaan over seder van dezelve. Tot bet hou cell van 1llarkten, beefs men 'er verfcheidcn
ruhne Pleinen . Lover die van alle andere Nedcrlandfche Steden, count de Leidfche Vischmarkt uit, door ccne fuddle Fontein ; bet water, in den Burgs opgepompt , words bangs Buiten, order de nabuurige Huizen en den Rhijn beenen, derwaarts geleid . Naa bet flegten van verfcheidcn aanzienlijke gebouwen, welke men eertijds binnen Leiden vondt, als bet I/ui :
to Lock?orst, bet Pr il,Jen!lo ', verfcheidcn Gasthuizen cn eene
reeks van Kloosters en Konventen , patois nog heden de Stad
met veele pragtige gefligten . Be voornaatnIte van deeze zullen
wij optellen en kortelijk befchrijven .
Vier Kerken, ten dienfle der Ilervortnden, beefs men binnen
Leiden . De eerfle in rang is de ,St . 1'iciers,~erk ; ztj float 1n
de oude Stad, op een ruim Pleiti, op 't welk verfcheidcn Straaten uitloopen . De tijd had : er fligtinge fchijnt to moeten gefleld
worden in bet begin der Tw aalfde Eeuwe . Immers lecat men,
in zeker gefchrift, welk voor echt ,vordt gehouden, dot haare
Jnwijding voorviel op Zondag ran onzer Lieve Vrouwe geboorte van den Jaare 1121 . weleer pronkte de Kerk me : een Toren, hoop eenendertig en eerie halve Roede, of driehonderdvierentachtig Voeten . Voor de Zeelieden diende hij tot eerie
Landverkenninge, op een verren affland . Het gevaarte flortte
rleder, in den Jaare 1512 . Thans ties men 'er flegts een klein
fpitsje, 't welk ten Dake uitileekt . De Kerk, zijnde een kruis.
ebouw, rust op vierentr~intig Zuilen, in den omvang twaalf
voe-
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ethouderichap . De G~sthuirkerh, naar de meening vaa zomWigen het oudfle Kerkgebouw, iiaat aan bet Gasthuis, aan de
'oordziide van de Lreeflraat , en heeft in dezelve twee in grngen . Een tainelijk hooge Toren, welk e op deeze Kerk
plagt to fIaan, wierdr, om deszelfs bouwvalligheid, in den af
!crop der voorgaande Eeutve, gedeehelijk, en nu vijftig jaarcn geleeden , de rest afgebroken . In de plaats daar van
Iseel't men 'er een fraai Koepeltje op genet . De vergrooting
tier Stad erg vermeerdering van inwooneren deeden , naa bet
uidden der voorgaande Eeuwe, de Regeering belluiten tot
lief bouwen van eene nieuwe Kerk , op een groot Pleiil, ten
Oosten van de Ileeregraft . De oudile Zoon van den Ileere
f N MEERM .~N leide, ill November des Jaars 1663, daar vain
den eeb tiers i}een . De Oorlogen , in welke het Land wierdt
ingewikkeld, en andere onheilen, deeden den opbouw uIaaken, naa dat de grond(lagen voltooid waxen . Men bewaart
i og heden op bet Stadshuis eene Aftekening der to bouwene
Kerke . Tot genial: der ingezeetenen, welke dies oord der
tad bewoonen, heeft men, op een fleenen voet, een houten
Loots gebouwd, die verfchciden honderden menfchcn kan bevztten. De nu vermelde Kerken worden bediend door twaalf
''redikanten, oitder welke doorgaans twee Hoogleeraars in de
'Godgelcerdheid zijn , die to gader eene Predikbeurt vervullen,
Met veertien Ouderlingen en z .es Diakenen maaken zij den
Grooten Kcrkeraad uit . wijders heeft men to Leiden eene
iValfche Kerk, eertijds aan Ouze Lieve Viouwe gewijd, en
toen, nevens de Pieters- en Hooglands-, eene Parochiekerk .
'zij is van weinig aaaziens, en onregelmaatig gebouwd, zijnde
ngter hooger van Dak dan van vooren . Aan de Ilaarlemmeraraat heeft zij een hoogen fpitzen Toren . Vijf Leeraars verrigten hier den Predikdienst. Nevens Lien Ouderlingen en ooh
o veele Diakencu , maaken zij den Grooten Kerkeraad uit.
Op de Langegraft, omtrent de Mare, iiaat de Hoogduitfc?e
Xe; k, een :net gebouw . De Predikant, welke bier den Dienst,in
de Hoogduitfch taale, waarneemt, is Lid van den Nederduitrchen
1 erkeraad. V«n wegen bet groot genii Engelfchen, welke, in
voorgaande tijdc;n, het Leidfche Hoogefchool bezogten, vondt
v .i geraaden, ten hunnen behoove cent Vergaderpiaats to fchih~
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ken . De Engelfche Kerk, van de gezinte der Presbijteriaanena
fleas op bet zo genaanide Falide- Bagijnhof, tot hetwelk zij
eertijds behoorde . Earl Leeraar bedient de kleine Gemeente .
De Luther chen hebben hunne Kerk op de I-Iooglandfche Kerkgraft . Het gebouw is fraai en ruim, pronkende met een fierlijk Orgel . 1len heeft 'er twee Galierijen boven elkander, bu~tne Predikanten zijn twee in getal . Even zo veele hebben ook
de Reijtonfl, amen , die, eenige huizen gekogt hebbende, op
den grond dear van eene mime, luchtige en zindelijke Kerk
timmerden , welke beaten ingang op den Middelweg heed
Voormaals hadden de DGpsgezinden twee Vergaderplaatzen,
dock, zedert de vereeniging der Vla~ n :fchen en Waterlanders,
ilegts eene Kerk, een net en ruim gebouw, voor weinigo
jaaren van een fraai Orgel voorzien . De ingang is in een
Steegje, ten Noorden van de Pieterskerk .
Twee Lceraaren,
thans beiden Leerlingen van bet Kweekfchool to Awfterdtsn 4
verrigten bier bet predikwerk . Eindelijk vindt men cok nogg
to Leiden zes Roon?fche Kerken . Die der Janfenisten, flaaii-.
d e op de Hooigraft, is de grootile, en een fraai gebou r .
In eene der audere, words, door eenen Karmeliet, de Diersr
~n bet Fransch verrigt ; zij fleet in de Kuiperf eeg .
Op de Kerken volgen, in eene voegzaame orde, andete
Godsdienf ige Ge fligten, De eerfle plants order dezelve verclient bet Kat~zrijne1i •Gastkziis, als zijnde een der out
Gebouwen der Stad, heugende, volgens zommi gen, over d
vijf bonderd jaaren . Verfcheiden Voorregten ;varen, bij oud~~
aan dit Godshuis verknogt, order andere dat om Duiten eti
Oortjes to mogen saunter . De Schroeven en Stempels wore
den nog bij de Regenten bewaard.
Ann de eene zijde fond
een Rad, wear op de u. KATARZNA gezegd words to zijn g+e~
xnarteld ; aan de keerzijde bet wapen en de Naain van Lei
den . Zes ruime Zaalen vindt men in dit Gebou ;v : twee voor
Alannen en drie voor Vrouwen ; de zesde noemt men de
Lopferzaal, near hit Klooster Lapfen , ' t welk eertijds buiten
de Stad flondt, en wear van de goederen aan dit fluffs zijn
gefchonken . De Regentenkamer is een fraai Vertrek . Een
Bajert dient -ter huisvestinge van arme Landloopers voor drip
~ia3en . Ten voordeele van dit Godshuis beefs de Regeering
daft;
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daar aan afgei}aan de Stalls Apotheek ; ten dienfle tier Ge.
meene armen, die der \\Tallch e Gemeente en va~l andere Godss
huizen, worden de Geneesiniddelen daar in gereed gelnaakt.
Ondanks den rijkdom van dit Ge(ligt, bevondt men, evenwel, door den toeneemenden toevloed van behoeftigen, de inkomiien aan de uitgaven nict evenredig . Van bier dat de Regeering, al lang geleeden , geraaden vondt, daar mede to vereenigen bet Cecil/en - Gast- of Pesthuis, iiaande agter de \Valfehe Kerk, en weleer ge {fiend hebbende tot een Klooster van
behoeftiige Nonnen van de Augustijner Orde .
Ilet is eene
fchoone, mime en wet betimmerde huizing, met eene lucktige ruime Voorplaats, aan wederzijden omringd van verfcheiden fchoone Zaalen en afgezonderde vertrekken . Weleer dieden dezelve ter bewaaringe en geneezinge van dezulken , die
net de Pest befinet waren ; thans dienen zc ter inwooninge
van behoeftigen, die door de Fluiszittenmeestert of andere aldaar bei~eed worden . Vierentwintig Kamertjes, loopende langs
een ruimen Gang, dienen tot bewaarplaatzen voor Krankzinnigen . Vijf Regenten hebben bet hoofdbeiluur over de twee
gemelde Godshuizen . Het Elizabeth - Gasthuis, met bet Lepro~ enlzuis vereenigd, flaat in de Vrouwenkamp, uitkoomende
aan de Oude Vest. Aan de milddaadigheid van twee echte
lieden, JANI DIRKSZOON COENEN en CATIIARINA TEDE`, is dit
Huffs zijne opkomst verfchuldigd . Om aan een to grooter aantal
behoeftigen van nut to zijn, wierdt, zints de invoering der Hervorminge, volgens beiluit der Regeeringe, bet St . Ui julenkloostee daar mede vereenigd . Dit gefchiedde in den Ja,are 1583 .
Negen jaaren laater brags men derwaarts over, de Leproozen uit
bet zo genaanlde Lopfenhuis, itaande buiten de Stall . Van groote
uitgeileektheid is dit Huffs . Gelijk met den grond ontmoet men
vijf 7aalen . Voor eene kleine belooning worden, in drie van
dezelve, bejaarde Weduwen of Vrijtlers, van fpijze en drank
voorzien . De vierde Zaal ilaat ledig . De viifde diem voor eencn
Bajert. Daarenboven heefc men 'er achttien kleine Wooningen,
in welke, voor eene maatige fomme, de kost kan gekogt worden. Wijders hebben de Regenten van bet Pesthuis, 't ~ve1k
buiten de Stall i}aat, in dit Huffs eene Kamer ; zij vergaderen
sldaar 's winters, of wanneer bet . ilegte weer bet na buiten gaan
on .
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on ;etnaklijk maakt . --- I-Jet JJeeshtris, i}aande op de Hoog
landiche Kerkgraft , is een ruins gebouw, kunnende me ;r dart
dnizend kinderen Merges . Ilet is in ttvcecn verdeeld, eeti
Jongens- ell l17eisjeshuis , die icder afzonderlijke ingal :gen hebhen : l,et eerl~e op de gemelde Graft, bet tinder aan den Ouden
Rhij11, tegenover bet Iluiszittenhuis . Gcene kinderen dan betieden de twaalf jaaren worden bier opgenomen . Die ouder zijn,
worden na her Kinderhuis verweezen . Ilet Huiszittenliiris beflaat, aan dell Ouden Rhijn , den grond van bet voormaalige
St . B'4 ;'bara- Castizuis . Flet is zijnen oor{'prong verfchuldigd
aan bet verbaazend getal behoeftigen binnen LeideN . ORL1 Rs
fchatte dezelve reeds ten zijnen tijde , nu wel anderhalve Eeuw
geleeden, op een vierde gedeelte der Ingezeetenen . De Regenten van dit 1luis, tJuiszi~ten- lleester's genaanid, geflerht met
zes Diakenen van de Ilervormde Gemeente , doer bier uitdeeling aan behoeftigen, tot geese andere hijzondere Gezinte behoorende ; met de vrijheid, egter, voor andere Godsdienfiige
Genootfchappen, om 'er hunne armen, van brood en turf, zonder accijns, to does bedeelen . De Regentesfen van dit Godshuis draagen den naam van Goede Moeders en Ki'aammoeders,
onldat zij meet bepaaldelijk zorge draagen voor behoeftige Kraantvrouwen, onderfleunende dezelve met geld, linnen, branding,
drie weeken, larger of korter, naar gelange der behoeften . Zees•
zwaar zijn de uitgaven van dit heilzaauie Gefligt . Van bier,
dat behalves andere geldverzamelingen, om door de flaateiijkheid
der verrigtinge de liefdaadigheid to meet to wekken, de Huiszitten-Meesters , verzeld van Schout, Burgemeesteren, Schepea
nen, Vroedfchappen en Veertigen, ieder in zijne Bon of wijk,
en van Predikanten en Ouderlingen der Gereformeerde en wal.
fche Gemeente, tweemaalen 's jaars, bij de Huizen der Ingezeetenen Liefdegiften koomen inzamelen . In de Kamer der Regentesfen ziet men de Afbeelding van een Klopje, welks milddaadigheid aan dit Huis hoog geroemd words ; als mede die van
den Heere JOAN VAN OPMEER, door FRANS VAN MIEars, zulk
eener eerebetooninge overwaardig, als hebbende aan de fligtinge
gemaakt honderd tweeendertig duizend Guldens, in Obligatieu
en Rentebrieven . Her Pesthuis, gebouwd omtrent bet Jaar
X635, flaat aan den Stalls Singel, tusfchen de Morsch- en Rhijns •
bur-
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burger- poort . Het is ten groot en pragtig gebouw, l eggen.
d o ro ndomn in zijne Vijvers, en van Laanen en Tamer om.
gin 'i . Van binnen heeft men acht ruime en Iuchtigc Zaalen,
r ij1Uij : '~ uorzien van Slaapfleden en Krebben , met derzelver
toCbefloorcn . Dc Regentenkamer is een fraai vertrek . Het
Ariih'n-K nderen , gemeenlijk bet Houi'huis genaatind, is bet
jong to geIligt van geezer aart binnen Leiden. Kinderen, tot
geese bijzondere Gezinte behoorende, midsgaders vcrlaatenen
en Voiidelingen , worden daar in opgenolnen . filet that anti
den Middcltveg in de Koppehingfleeg . Zints de eerfle fligting,
in kn Jaare 1703 , is men genoodzaakt geworden, door den
toeviued van kinderen , ecn belendend huffs daar aan to trekken . Deeze aanbouw client tot ecue bewaarplaatze van Koorn
en andere noodwendigheden . Grooter, clan in eenige andere Nederlandfche Stad, is , behalven de opgenoemde Gefligten , bet
getal van eerie miudere foort van Godshuizen binnen Leiden,
bier zo tvel als elders onder den naam van Ilof jes bekend .
Men telt 'er over de dertig . Te o~nf agtig voor ors plan is
eerie bijzondere optelling van dezelve . I-Iet grootfle en fraaiIie van alien is grit van den Ileere GERRIT MEER111 .U, nit
Miens goederen gefUgt, en bij den naam van Mee ;~nansburg
bekend . Ilet wierdt gebou vd in den Jaare I64, en flint anti
de \Vestzijdc van de Oude Vest, hilts is daar aan bcfleed,
Evat, rang gelange haarer omflandigheden, gemak en vcrmaak
kin geeven aan vierentwintig tvooningen, dicnende ter huisvestinge van weduwen of bejaarde VrijIlers .
Thins tot de openbaare fJ"aereldlijke gebouwen overgaande, trekt in de eerile plaits onze aandagt bet Strzdshuis,
ilaande aan de Noordziide, en genoegzaam in 't midden van
de Bre& rant, Ilet is een deftig gebouw, van Benthemer
deer opgehaald, en van vooren met lofwerk rijklijk verfierd .
Ter wederzijde van de deur van bet Stadshuis, na welke men
klimt lags eerie Bordes of Opg'ang van tweeentwintig fleenen
trapper, ziet men twee beelden, de Geregtigheid en de Vrede .
Naast den ingang leest men de woorden : Bewaar, Heer, Holland:, en Zalig Leiden . Door eerie poort, onder den Opgang,
gnat men in do groote Vleeschhal, die onder bet Stadshuis geplaatst is . Eerie tweede Poort leidt na den Vierfchaar van Bal.
Iuw
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jl;w en welgeboorene mermen van Rhijnland . Volgens een
verdrag vats den Jaare 1564, tusfchen de Rekenkamer van Holland en de Regenten van Leiden ; moet deeze Vierfchaar van
atadswegefl onderhouden worsen, Voorts ontmoet men in sit
Gebouw de noodige Vertrekken, evenredig aan de oogmerken der fiigtinge. Zommige van dezelve zijn rub en groot,
andere keurlijk verfierd, De Zaal, gemeenlijk de Per:, of
Paars, genaamd , is zeventig treden lang , en breed naar gelange.
Gemaklijk kan eerie Kompagnie Burgers in dezelve
haaren Wapenhandel verrigten, Eerie Kamer, daar mast, dient
tot eerie Vergaderpiaats voor den Raad van 't Hoogefchool,
of Akademifchen Senaat, Burgemeesterskamer , haar uitz~gt
hebbende op de Breeltraat, is een fiaai vertrek, pronkende,
fangs de wanden, met fehoone Tapijteil, en voor den SchoorBeen met €en overheerlijk kunstibik van den Schilder LUKAS
VAN LEIDEN, verbeeldende her Laatfle Oordeel . Keizer RUDOLF•
DE IV, verhaalt men, het fink willen'e koopen, boost daar
voor zo veele Dukaaten, als den grond daar van konden bedekken . Boven de Pers is de Stalls Wapenkamer, voorzien
van de vereischte geweeren voor tweeduizend man . De To
ren is een hoog en fraai geboucv . In den Jaare 1573 wierde
dezelve voltooid, en, curie jaaren laater, daar in gehangen de
nieuwe Klok, tiveegende negenduizend negenhonderd en zeventig ponden.
Tegenover her 5tadshuis, insgelijks op de
Breefiraat, flaat her Gemeenetandshuis, zijnde de Vergaderplaats van Dijkgraave en Ileemraaden van Rhijnland , gebouwd in den Jaare 1598 . Van buiten pronkt sit Huis met
drie fraaie Gevels, van Benthemer f}een opgehaald ; en beet
van binnen een reeks van ruime en fierlijke Kamers, 's Gras
.
venfteen, of her Stedelijk Gevangenhuis, in den Jaare i67~
in zijnen tegenwoordigen hand gebragt, is een der aanzienlijkfle van de Openbaare Gebouwen van Leiden . Van vooren,
op bet St . Pieterskerhhaf, praah her met een heerlijken Gevel, in den Romeinfchen fmaak gebouwd, met het beeld der
Geregtigheid gedekt.
Aan den Agtergevel , van de zelfde
Bouworde, tegenover de Paapegraft, op her zo genaamde
P/ein van Lokhsrst, ziet men het firaks gemelde beefs nevens sat der Voorzigtigheid . De misdaadigen, tot dood- of
aitp
E
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andere IijfflraWe verweezen, worden op een Schavot, voor
dit Gebouw opgerigt , geregt . De Beeren van Rhijnland maa.
ken 'er, tot zulk eels oogmerk, insgelijks gebruik van . Verfcheiden vertrekken dienen zo tot bewaarplaatzen van Manners
en Vrouwen, als om 'er dezelven , met hunner handers arbeid,
den ko~t to doers verdienen . Verfcheiden Gebouwen, onder
den naam van Hallen, ontmoet men binnen Leiden ; de Saaihal , Baaihal , Fu;Ieinhal , Lakenhal en Greinhal. Verre
weg de fraaifte van deeze is de Lakenhal, f'laande op den
Ouden Singel, niet verre van de Scheiflraat, begonnen in den
Jaare 1639, en in 't volgende jaar voltooid . Een fiaatelijk
aanzien heeft het gebouw van vooren . Door eene groote
Poort, op welke een Volmolen van hardffieen kunfiig is uit •
gehouwen, treedt men op eene ruime Voorplaats . Ter wederzijden van dezelve zijn de wooningen der bedienden . . Recht
uit klimt men, Tangs fleenen trappers, na bet overdeftig gee
bouw ; in den Voorgevel van hetzelve ziet men vijf Nisfen,
en in dezelve alle de behandelingen van de Lakenneering,
fpinnen, fcheeren, weevers, en verdere bedrijven, van marmer kunfUglijk gebeeldhouwzn .
Bet hoogfle Vertrek, weleer
een Magazijn van Lakenen, client thans tot eene Vergaderplaatze voor de Befl ;uurders van het Apothekers - Gilde. Voorheen kwamen deeze bij een op de Blaauwe - Poort, flu zints
een aantal jaaren afgebroken. Om het menigvuldig vertier van
Kaas en Boter to Leiden, vondt de Regeering der Stad, een
weiiiig naa bet midden der voorgaande Eeuwe, geraaden, een
gebouw to ftigten, ten behoeve van dien belangrijken handeL
Van hier zag men, in den Jaare 1658, ten voorfchijn koomen
de Waag en 't Boterhuis, op den Rhijn, niet verre van derv
Vischbrug . Een overdeftig aanzien van vooren heeft de Waag,
door haaren Italiaanfchen Gevel, pronkende met bet Wapetr
der Stad en de of beeldingen van Boterboeren met hunne waa~
ren, alien kunftig uitgehouwen . Door de Waag, die ruim e~
groot is, treedt men op eene Binnenplaats, van boven, Tan' .
taarnwiize, gedekt met groote glasraamen, om, door het aweeren van de heete buitenlucht, de Boter koel to houdero
Onder eene Gallerij, welke de Binnenplaats omringt, words
de Boter to troop geveild .
In eene kamer, boven de Waag,
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is de vergaderplaats van bet Heellneesters - Gild . Twee Doelen
heeft melt to Leiden , de Handboog- en Voetboogdoele , ook
wel de Groote en de Kleane , of de vocrf/e en de elgtcrffe
genaatnd, door eene klcine tusfchenruidnte van een gefcheiden,
dock zedert het Jaar 1719 vereenigd . Men vindt ze op een
ruim Plein, met fraaie Lindeboomen beplant , olntrent de
Witte- Poor . In de Groote Doele is eene Zaal, in welke
Moor een gezelfchap van tachtig perfoonen kan worden opgedischt . Zij pronkt met de of beeldingen der Hollandfche Graaven eu Graavinnen, tints DIDERIK DEN I tot op \Trouwe jAIn een Torentje , welk ten Dake uitt
KOBA VAN BEYEREN,
fteekt, is een Kamertje, waar in de Gasten , met Tafel en
al vat 'er op is, kunnen worden rond gedraaid . Gelijk in
andere Steden , verftrekt ook de Leidfche Doe1e~ tot eenen
i enige andere Gebouwen voorbijgaande, moeten
Herberg,
Wij, egter, niet verzuimen om van den befaamden Burgt to
gewaagen . Aan 't einde van de Koornbrugfleeg, recht over
de Nieuweflraat, genoegzaam in 't midden der Stad ; treedt
men daar binnen, door een yzeren Hek, pronkende ; ter we •
derzijden, met twee uitgehouwen kleine fleenen Burgten, en
in 't midden daar van eenen Leeuw, houdende in den eenen
klaauw een uitgetoogen Zwaard, en in den anderen bet Waa
pen van Leiden, met het bijfchrift : PUGNO PRO PATRIA : Ik
vegt voor 't V aderland. Onder aan flaan eenige Latijnfche
dichtregels. Door bet Hek getreeden zijnde, koomt men in
eenen ruimen en aanzienlijken Herberg, en voorts door een
tweede Hek op ee11 ruime Binnenplaats, met hoog opgaand~
geboomte beplant . Thans vertoont zich de eerwaardige Burgt,
zijnen grijzen kruin verheffende op den top van een klein .
bergje, met vrugtboomen alomme beplant, hoog achtenzestig
Roeden, of achthonderdzestien voeten, en in den omtrek be .
Ilaande honderdvierenveertig Roeden, of zeventienhonderd achtentwintig voeten . Herten, hinden en andere dieren graazeit
op dien heuvel. De Poort van den Opgang pronkt, aan weerkanten, met twee gedraaide Hardfleenen Kolommen, onz haarer oudheids wille van den Vischbrug herwaarts verplaatsta
Op den top van de eene 'Kolom that bet Keizerlijk Wapen,
gehouden door een Leeuw, op de andere een Ram met ge'

krui~
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krulde hoornen , houdende bet Taper van Leiden . Door de .
ze Poort, fangs acht trapper, opgeklommen zijnde, ontmoet
men een fraai yzeren liek, door 't welk men voorta, fangs
zevenenvijftig gemetzelde trapper, aan weerkanten met een Heg~
ge beplant, op den Burgs koomt . Voor de poort of ingang
daar van leest men eenige Latijnfche regels, aanwijzende,
,, hoe de Burgs , met den grond daar van, zijnde bet aloude
„ erfdeel van het doorluchtig Stamhuis van WASSENAAR, ne~
„ vens den Burggraaflijken tijtel, en alle regten, daar merle
„ verknogt, van den Prinfe VAN LIGNE, Heere van Wasfe„ naar, op den vijftienden Maij des Jaars I65t , tot een ei„ gendom van den Raad en 't Volk van Lezden , uit Stalls
,, middelen,, is aangekogt
Door de Poort na binnen getree."
den zijnde, ontmoet men een ledigen romp, zonder dak, en
den grond alleenlijk bedekt met een fraai prieel, befchaduwd
door den kruin eens zwaaren Lindebooms, omrirgd van een
fraaien Doolhof van Elzen boomers . De oppervlakte of platte
kruin des Burgts words gefcbat op achtenzestig Roeden, bin
nensmuurs.
Langs den rand des kruins ileekt een Muur uit,
ter hoogte van eenentwintig voeten . Langs even zo veele
fchuins opgaande fleenen trapper, klimt men na eenen ileenen
Omgang, breed lien voeten. Op deezen Omgang of Borst .
weering kan men, binnen den ouden muur, den Burgs rondwandelen . Eene reeks van zesendertig Schietgaten verfchaffen
allerwegen een verrukkelijk uitzigt, zo over de geheele Stall,
als de omliggende sander, Duinen, Steden en Dorpen . Bij
den ingang is de tnond van eene zeer diepe Put . Ordean
dere verdichtzelen vertelde men daar van, in vroegere dagen,
dal zij de ingang was van eenen weg, welke, order den
grond, van daar heel na Katwijk liep . Zij client om de Fon.
tein op de Vischmarkt to doer fpringen. Te weeten, bij de
Stalling van den Herberg, aan den voet des Burgts, is een
Molen, die door een Paerd bewoogen wordende, bet water,
uit eenen Bak of Put, waar in verfcheiden Wellen zich ont •
fasten, fangs twee kunflig gemaakte Koperen buizen, opwaarta
voert, tot in de boven gemelde Put . Langs eenen reeks vast
Pijpen, order den grond, niet alleen der belendende huizen,
maar ook van den Nieuwen Rhijn, words van daar het water
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ra de Vischmarkt geleid . Ilet oog hebbende op de oude flee
aen, welke men, hirr en daar , in den moor van den Burgh
heeft ingemetzeld, hebben zommigen niet onaartig lien genoetnd een nieuw gefiel met oarde lappen ombangen ; a1s fchijnende hun, niet 't onregt, tit gefligt eene geheel ongepaste
wooning voor de Heeren VAN WASSENAAR, weleer Burggraa .
Wren van Leiden, waar toe het, onder andere, zoo gediend
bebben . De Acade;,:ie , of het Iloog%pool , verdient hier
eene afzonderlijke befchrijving . De aanleiding tot het oprigten
van het Hoogefchool hebben wij boven, in het (lot des verbaals van bet Beleg en Ontzet der Stad, gemeld . Eerst fehikte men tot het Academiegebouw het St, &thara . Iclooster.
De plegtige inwijding gefchiedde op den achtilen rebruarij des
Jaars 1575 . (Zie Deel I van tit TJoortle, boek, bl. 16~,) Doeh
alzo tit ge(ligt to klein wierdt bevonden, hragt met het Hoogefchool over, in den Jaare 158r, in het Konvent der Witte
lonnen, gelegen op den hoek vaii 't Rapenburg en den Nonnenbrug. Een felle brand leide, in den Jaare 1616, het ge.
i}igt bijna geheel in de asfche, uit ;velke her, zeder~, in z ij .
ne tegenwoordige gedaatite verreezeii is . In een Latijnsch
Opfchrifh, boven den Ingang, worth de gedagtenis liens voorvals bewaard . Naast den Toren, van een Uurwerk en Slagklok voorzien, is een ruim Plat, tot bet doen van Starrekuri
dige Waarneemingen gefchikt. Op de Graft, treedt men, door
eene fraaie Poort van Benthemer ileen, op een ruim Pleiu,
met hooge Lindeboomen beplant. Aan de regterzijde daar van
heeft de Akademie -Drukker zijnc wooning . Ter ilinkerzijde
ontmoet men de algemeene Gehoorzaal ; bier gefchieden de
Inhuldigingen tot het Leeraarfchap in verfcheiden weetenfchappen, de Redevoeringen der Hoogleeraaren, en andere openbaare handelingen . Deeze Zaal prorkt met een Orgel, waar
op, bij plegtige gelegenheden, gefpeeld wordy . Nog andere
kleinere Zaalen zijn in tit Gebouw, tut het geeven van openbaare Lesfen gefchikt . Naast de Drukkerij is de ingang van
ten Akademietuin, rijklijk voorzien van uitheemfche en bin.
nenlandfche Gewasfen . Den tatnelijken ruimen Tuin, in den
ware t6oo aangeleid, heeft then in de tegenwoordige Eeuwe
rkelijk vergroot, door bet of breeken van ruim negentig
~eE 3
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belendende huizen, De Oranjerij is over de honderd voeterl
'ang, en achttien breed . Mn weerk nten vats den Tuin hoofs
men eene mime Gallerij ; in d~ene worden de tedere Plan
Len des winters bewaard, in de andere veele Natuurlijke Zeld .
aainheden . Het Scheidkundig Scookhuis en de Tuinmanswoo~
!ing f}aan ^an de eerfle Gallerij . De 4s~atomie of Ontleedza~,i
is iii de perk der Falide Bagijnen ; zajnde een ruim Vertrek,
in 't midden voorzien van eenen ronddraaienden Tafel , en
rondsom van de noodige zitplaatzen voor de aanfchouwers . Vol•
gens Oktroy van den negentienden December des Jaars 1619
hoofs hot Leidfche Hoogefchool hot regt , om to mogen opeifchen de Lijken van misdaadigen, welke, in de drie Wintermaanden, in eenige Plants van Holland met den flood geflraft
worded . In de Ontleedzaal worden bewa rd veelerhande zeldzaamheden, beilaande in Geraamten van Menfchen, Dieren etx
Vogelen, Misgeboorten en andere zeldzaamheden, tot de weetenfchap, welke hier geleerd words, betrekkelijk . Voorts flaat
hier eene Kas, rijklijk voorzien van Heel- en Verloskundige
werktuigen. De .Biidiotheek, of Boekerij, eerst bij bet Aka~
c emiegebouw gepiaatst, alto bet Vertrek to klein wierdt bevonden, is van char overgebragt boven de genoemde I erk der FalideBagijnen . Een aanzienlijken fchat van Handfchriften, oude en
rlieuwe Boeken ontmoet men in deeze Zaal. Verfcheiden geleerde i\iannen , onder andere JGIIANNES IIOLMANNUS, ISAAC
VOSSIOS en JOSEPHUS SCALIGEI', hebben hunne Boekerijen, bij
Uiterflen wile, danr aan gemaakt .
log dagelijks, neemt do
voorraad toe, nit kragt eons Befluits van Hun Edele Groot
Mogende vats den vijfden December des Jaars 1679, in gevolge
ran 't welke, van alle Boeken, met Oktroy van 's Lands Staaten gedrukr, een gebonden Afdrukzel aan 's Lands Boekerije
moot geleverd worden . Behalven verfcheiden Aard- en Hemelgloben pronkt deeze Zaal met cone kunilig gemaakte Sphera,
voor 't oog vertoanende den loop der Hemelfche Lichaamen .
Tweemaaien ' . Weeks, op Woensdag en Saterdag, van twee tot
vier norm, flaat de l3oekzaal voor eenen iegelijh open, . Het
Qpzigt daaM over ilaat nan eon Jiibliothekarius, zijnde doorgaans
cn Hooglecraar, die twee bedienden onder zich hoofs . Vary
bct
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het Staaten • K®legie, rot her Hoogefchoot behoorende, is,
op het Artikel x o L L L G r r: , verflag gedaan .
Niet her
zelfde is , ten alien tijde , het getal der FIoogleeraaren ; dikmaals telde men 'Cr achttien : vier in de Godgeleerd •
heid, even zo veele in de Regten en in de Geneeskunde, en zes
in de Taalen en Fraaie wcetenfchappen . Her hoofdbewind van
'x Hoogefchool flaat aan drie Kuratoren , waar van de eene
doorgaans een Lid uit de Ridderfchap, en de twee overige Bur •
gemeesters of PenfionarL fen van voornaame Hollandfche Steden
zijn ; voorts aan de vier Leidfche Burgemeesters in den tijd .
Het meer onmiddelijk belthur van her Hoogefchool words ge .
oefl'end door den Senrnat, of Akademie • Raad , b flaande uit
alle de Hoogleeraars. jaarlijks, op den eerilen Februarij , koo .
men zij bij een, tot bet maaken van een Drietal, waar uit, op
advijs van Burgemcc~t~ren van Leiden, door 's Lands Staaten
een ReiZor 1'VlragniJcris words verkoozcn, die op den achtflen
der Maand zijne bediening aanvaardt, naa dat zijn voorzaat,
door het doers van eene plegrige Redevoering, zijnen post heeft
nedergeleid, Bij de Faculteiten gnat deeze waardigheid road .
Den Rektor zijn vier z1;fefoien, Raaden of Bijzitters, toegevoegd, een uit ieder Faculteir. Allen moeten, in handers van
Kuratoren, ten overflaan vats Burgemeesteren, bij eede beloo •
yen, de wetten en den welfland van her Hoogefchool, naar
hunne beste vermogens, to zullen handhaaven . 'Er zijn twee
Sekretarisfen , een van den Senaat , en een anger van den
Vierfchaar ; als merle twee Pedellen, of Boden . De Vier/chaar
van bet Hoogefchool, welks Regtsgebied gnat zo over lijfflraf .
felijke als burgerlijke zoaken, heflaat ult den Rektor Magnificus
net zijne vier Asfesforen, de vier Leidfche Burgemeesteren,
twee Scheperen en den Sekretaris. Allen , welke in eenigen
opzigte Leden der Akademie zita, 2noeten voor geezers Vier.
fChaar to refit flaau, mils zij onder elkander gefchilleti hebben :
want, in andere gevallen, kunnen zij betrokken worden voor
Schepenen of andere Regtbanken . De Vierfchaar beefs bet refit
om met den good to flralTen . Verfcheideii Yoorregten genieten
de Leden van 't Hoogefchool . In 't gaan na en komen van de
Akademie, zijn uir en inlandfche Studenten vrij van Tollen
en Regten, De Rektor , Iloogleeraars ea, eestets, die to

~ +
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Leiden hunnen tijtel gekreegen hebben, wanneer ze aldaar blijven wooncn, zonder koophandel of veering, zijn vrij van bet
huisvesten van Krijgsvolk, Dag- en Nachtwagten en bekostiging van Stads werken .

.lle de Leden zijn vrij van 's Lands

Imposten . Ten aanzien van die der Stad is de vrijdom bepaald, voor ieder Student, op tachtig Stoopen Wijn en twaalf
halfvaten Bier, De Staaten en de Stad onderhouden to zamen
eene Nachtwagt, beftaande uit honderd man, dienende om op to
pasfen, dat door de Studenten geene ongeregeldheden gepleegd
worden . Van de Promotien, als merle van bet Jubelfeest van het
Hoogefchool, is boven, op het Artikel ACADEMIE, verflag gedaan . Ten befluite der gebouwen, melden wij nog het Latijrlfche School, gemeenlijk het Groote School genaamd, een vrij
aanzienlijk gebouw, pronkende van vooren met eene Poorc
van Benthemer iteen . Het that in de Lokhorstltraat, en wierdt
in den Jaare i6oo voltooid,
rlet School is verdeeld in zes
Klasfen, of bijzondere Schoolen, in welke, naar gelange hunner vorderingen, de Leerlingen nit de cone na de andere opIn de vier laagfte Klasfen work de Jeugd, tweeklunmen .
maalen 's weeks, door een afzonderlijken Meester, in de
Schrijf kunst onderweezeri .
Wat nu voorts aangaat de Regeerir~g der Stad Leiden ; de
groote Vroedfchap beftaat nit een getal van Veertig perfoo •
nen : waarom zij doorgaans Heeren Veertigen, of heertigen
in den Raade genoemd worden .
Geene anderen molten tot
Leden daan van benoemd worden, volgens de Privilegien,

of

hij moet zeven jaaren hoorter en Inwooner der Stad geweest
zijn, en ten minfte dell ouderdom van achtentwintig jaaren
~ereikt hebben .

Uit deeze Veertigen words verkoozen bet
Kollegie van den Geregte, beftaande nit Schout, vier Burgemeesteren en acht Schepenen. Over de meeste zaaken, bet
Stadsbeftuur betreifende, voert dit Kollegie het bewind, door
bet aanftellen van bevoegde perfoonen tot het houden van een
sneer onmiddelijk opzigt.

Behalven de gewoone verrigtingen,

aan bet Schoutsampt verknogt , is de Schout van Leiden,
daarenbovcn, Prornotor of Vooritander van bet Hoogefchool .
Als zodanig rust op hem de post, agt to geeven op de hand
baaM
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haaving der Wetten van hot Hoogefchool, en zorge to draagen dat de boeten, in welke de overtreeders zijn beflagen,
worden ingevorderd . I-lij bewaart hot regt der l-loUgc Overheid tegen de Leden van bet Hoogefchool, die
gotten
.
daar van gefchonden hebben . Geese Leden, e~ - , flag hij
gevangen neemen, dan op last van Rektor en B+ .rgef -r csceren,
't en ware hij ietnand op eenig zwaar misdrijf d ua 'cu jk be.
trapte . De vier Burgemeesters zijn insgelijks 1V[ de-Ga~atoren van hot Hoogefchool, in welks Vierfchaar dezelven, sevens
twee Schepenen - Meesters, zitting hebben , zo wel in Lijf(lraf'elijke als Burgerlijhe zaaken, welke voor dien Regtbank ge .
trokken worden ; ten welken einde zij , jaarlijks , in harden van
Kuratoren, op den eed aan de Graailijkheid gedaan, moeten be .
looven , de Wetten en Neuron van hot Hoogefchool getrouwe*
lijk to zullen does nakoomen, en den Rektor, daar toe geroepen zijnde, de behulpzaame hand bieden . V oorts zijn den Veertigen en bet Kollegie van den Geregte toegevoegd een Penfiouaris, die hier den naam van Raad en Penfonaris draagt, een
sekretaris en een Griffier . Van verfcheiden mindere Kollegien
zullen wij hier niet bijzonderlijk fpreeken, an uitgezonderd,
hot Kollegie van Heeren Y •r edesnaakers genoemd ; hot beflaat
uit een Burgetneester en twee Schepenen, die ieder eenmaal
's jaars , geduurende zekeren tijd , dien post bekleeden . De
reden der benaaminge is, waarfchijnlijk, omdat zij, behalves
andere verrigtingen, zitten over Burgerlijke Regtzaaken, welke,
diensvolgens, niet tnogen gebragt worden voor den Regtbank
van Schepenen , zonder alvoorens gehoord to zijn voor hot
Kollegie van Vredetnaakeren, die dezelve, zo 't mogelijk zij,
moeten bevredigen . Daarenboven ilaat aan dit Kollegie de afdoening, zonder hooger beroep, van zaaken van honderd Guh
dens en daar beneden .
Behalves bet Burggraaffehap van Leiden, waar van een der
~3nrgemeesteren, bij aanftelling door de Vroedfchap, den tijtel
fan Biirggraaf draagt, bezit de Stad verfcheiden Ambagtsheer .
lijkheden, van tijd tot tijd, door de Regeering aangekogt, alwant zij, diensvolgens, de aantg elling van Schout, Sekretaris
en andere Amptenaaren oeflent . De bedoelde Heeriijkheden zijn
Qe sfgeest en Poelsgeest, Leiderdorp, Zaeterwoude, Stomp .
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wijh, t lsveen , Leidfchendam , Tedingerbroek en ale Ye i.
'rip.
AI van ouds was de Lakenhandel de hoofdneering binnen
Leiden ; zij was de opkomst der Stad, en deedt liaar, vats
tijd tot ttjd, in uitgebreidheid en getal van inwooners toeneemen . ORLERS verhaalt, dat men, vdbr den Spaanfchen Oorlog, jaaren heefr gehad, in welke zevenenveertigduizend flukken Laken gemaakt wierden . Ten tijde van 't Beleg verliep
deeze Neering , die naaderhand , van nieuws , merkelijk
bloeide, cm vervolgens to vervallen in een deerlijken ilaat
van kwijninge , ust welken men haar , hoewel vrugteloos,
door verfcheiden middelen, Beefs getragt op to beuren . Indien
de opgaave van VAN LEEUWEN naauwkeurig zij , dat, behalven
de Kohboter, jaarlijks sneer dan dertigduizend Vierendeelen
Boter, behalven de Knas, to Leiden ter marks gebragt wore
den, geeft ook deeze handel merkelijk voordeels aan de Stad .
Daarenboven weeft men to Leiden Saaijen, Greinen, Baaien,
Wollen - Lekens en anderen Stoifen, om thans van andere hijzonderheden niet to gewaagen, met naame van den handel in
Wolle, die hier insgelijks worth gedreeven .
I1 eer tan twintig Gilrfen telt men to Leiden ; ieder van
dezelve beefs zijnen Deken en IIoofdliedetl . De Schu'terij
beftaat uit acht Vaandels of Kompagni n , outer de bijzondere
Hoofdmatmen en mindere Bevelhebhers . Bij beurten houden
zij de Nachttiwagr, in een der Vertrekken van bet Stadshais .
Van verfcheiden Yeornaame iWannen was Leiden de Wieg
en Bakermat. WILLEM DE II, Graaf van Holland en koomseh
Koning, en Graaf FLORIS DE V wierden aldaar gebooren ;
voorts PHILIP VAN LEIDEN, PIETER VAN LEIDEN, GERARD VAIN
LEIDEN, GERRIT ALE!VYN, AARNOUD VAN LEIDEN, Abt van Sr.
Paulus tc U'tre'cht, DIRK VAN DER DOES, JAN GERBRANDS
VAN LEIDEN, NJEOLAAS VAN LEEUWEN, ADRIAAN MATHENES,
PETRUS BLOEMEVEEN, JAN r1 ;ANKEN, CORNEL1US PETRI, JO
2IANNES CE RARDUS, CORMLIDS VERHEIDEN,

vormd geloof met den zwaarde gedood,

Artz, om 't Her

JAN VAN BANC~HEM

Wisen andere, zommige van wet

WILHELMUS CODDEUS, kEINIER BUNT, WILLEBRORD SNEL,

kuni}enaar,
b

NICOLAUS HEINSIUS,

reeds, in afzo rderlijke Artike°en, genoeznd zijn, of nog
zuh

LEIDEN,

zul(en vermeld worden .
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Onder de Kunfleiiaars,

tivelke
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beefs voortgebragt, verdienen, onder andcre, bier genoemd
to worden,

CORNELIS ENGELBRECHTZ, CORINELIS CORNI?LISSE

een GlasfchrijVer, LUCAS VAN LEIDEN,
en PIETER v N VEEN,
ISAAK
NIKOL
I,
Burgelneester en
Plaatfnijders en Schilders ;
treifelijk Schilder ; JAN LIEVENSZOON, van wiens pen ~e1 een
voortreffelijk gewrogt den Schoorileen van de VroedfchapskaIner Verfiert ; GERARD DOUW, FRANS VAN 11IERIS, sevens zijns
Zoonen JOHAN en WILLEM, en Kleinzoon FRANS VAN MIERIS .
Het 11 apes van Leicden zijn twee Sleutels, op een wit
Veld, hruiswijze in 't midden over elkander geleid . Men wil
tat dezelve of kom(lig zijn van den eerbied der aloude Leidenaaren voor dies Apostel, als Poortier des hemels aangelnerkt .
Aan ST . PIETER was de oudfle Kerk der Stad gewijd, en men
Herds, in de outs Zegels, zijn beeld sevens de Sleutels, waar
van dee,ze alleen zullen zijn overgebleeven .

KONST, PIETER KONST,

AARTJE VAN LEIDEN, OCTAVIO, GYSBFRT

Zie inzonderheid o R L E R s en V A N
L E E U w E N, BefChrijY, van LeidenP

LEIDEN,
AARTJE VAN) altos naar zl ne geboorteplaats,
flock, volgens anderen, AART KLAASSEN genaamd, wierdt ge~
booren in den jaare 149F . Tot op zijn achttiende jaar oeffende hij bet handwerk zijns Vaders, die een Volley was.
Doch de Natuur , die hem tot bet penfeel bath geroepen,
zegepraalde eerlang over den twang, die, zijns ondanks, hem
was opgeleid . Zijn Stadgenoot KORNELIS KNGELBRECHTZ wierdt
zijn leermeester, en maakte hij, onder deszelfs onderwijs,
zo fiche vorderingen, tat hij fpoedig op eigen wieken konde
drijven . Zijlle meeste Stukken wares Bijbeifclie Gebeurtenis~
fen . Op 't fpoor van veelen zijner Kunstbroederen was hij
Naa zich op Z,ondag vermaakt to hebben,
niet zeer naarftig.
brags hij ook veelal den Maandag in den Flerberg door, hoewel hij gees eigenlijk dronkaart was . Door den tijd kiosk
de vermaardheid zijner kunst heel rot

4rtwerpen, en lok3=

vat'
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LEIDEN, &JAN GERBRANDSZ

VAN) eII~,

den beroemden Kunilenaar FRANS FLORISMet
verwondering
vondt deeze, op de naavraage oinooN .
tent AARTJ5S verbiijf, deszelfs wooning in een armoedig huffs .
3e , nahij de Stalls Vest , en zijne Schilderkamer een Zoldertje
under het dak. Onder toezegging van beter be(laan en rijklijker betaalinge van zijne Kunstilukken , zo t deeze hem na
Antwerpcn to lokken . Doch AARTIE wees deeze aanbieding
van de hand. . Eenen Koning, zeide hij, gunde hij deszelfs
Rtijk, indien hij zelve flegts zijn klein huisje mogt behouderr .
Drie van zijne voornaami}e Stukken heeft men nog lang to
Leiden bewaard : eerie Kruisdraaging, een cHRISTUS, tusfchen
de Moordenaars, aan het Kruis, en Abraharns Offerande van
zijuen Zoon . Zeer ongelukkig kwam hij aan zijn einde . Naar
gewoonte, op zekeren avond, mat ult den Herberg koomende r viel hij in 't water, en verdronk, in den ouderdom van
zesenzestig jaarei~.
van daar na' Leiden

Zie
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s, Befchrijv, van Leiden .

,RIDEN, (JAN GERBRANDSZ VAN) antlers ook, naar de gewoonte der tijden, met een verlatijnden naam, }OANNES DE
$.EIDIS genaamd, was van geboorte een Leidenaar, en moet
gebloeid hebben otntrent het einde der Vijftiende Eeuwe, indien bet waar zij, dat hij in den Jaare 1504 overleeden is .
J-1i j was Karmeliter Monnik, en Prioor in het Klooster van
die Orde to Hauirlem . Behalven verfcheiden Godgeleerde
waken, heeft hij gefchreeven Kronij van Holland, en Kroo
vi ;k van .Egmont, rf artrboeken der Abten van .Egrnont,
beide in het Latijn .
ANTONIVS n\IATTHAUS heeft het laatstge
nvemde Werk met Aanrekeningen in 't licht gegeeven .

Zie

SWEERTII

fat.

Bibl. Reig . MEURSII /Ithen,
Refchrijv. van Leiden.

URLERS,

L'EIDEN, (UJcAS VAN) een uitmuntende Schilder, Plaatfnij~
4er en G1~sfchrijver, tijdgenoot van AA&TJE, boven vermeld~
wierd~

LEIDEN. (LUCAS
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wierdt in die Stall gebooren in den Jaare 1494, Eerst zijn Va~
der, HUIG JAKOBSZ, insgelijks een groot Kunile1)aar, en dais
naa de reeds genoemde KORNELIS ENGELBRECHTSZ, waren zijne
Leermeesters, dock zijne vorderingen zo groot, dat zij beiden
wet zijne Leerlingen zouden hebben kunnen weezen . Reed`s op
zijn twaalfde jaar fchilderde hij een fluk voor den Heere VAII
LOKIIORST, die 'er zo veele Goudguldens voor betaalde, als hi}
jaaren oud was : ee1,e goede fomlne in dier tijd . Op zijn zee.
tiende jaar fneedt hij een Ecce homo , die de bewondering van
a11e Kunstkenners wegdroeg . Tot op bet Jaar 1672 wierdt to
Utrecht eerie verzameling van zijne voornaamfte Kunstprenteu
bewaard, dock vigil, bij de bemagtiging dier Stall, in de ban .
den der Franichen . Wijders berustte weleer , in die zelfde
Stall, under den I-Icere Sekretaris EVERH ARD VAN HARsKAMP,
een uitmuntend Schilderfluk van Lucas , met Olieverf, verbee .
deride sAULUS, op den weg na Damascus met blindheid geflagen, verzeld van cenen hoop Ruiters en Voetknegten . Ilet verlnaarde Meesterfluk, verbeeldende het Laatfle Oordeel , nog
voorhanden op bet Leidiche Stadshuis, heb .}en wij reeds opgee
noemd . Onze LUCAS, door zijne Kunstoe 'erring een man van
eenig vermogen, tradt in het huwelijk met eerie Jonkvrouwe
nit bet Edel Geilagt van BoSCI1HUIZE . Zo vlijtig was hij in
zijn bedrijf, en zo zuinig op zijnen tijd, dat hij bezwaarlijk
zich konde, veriedigen tot den llruiloft en andere bezoeken,
welke zijne Echtverbintenis medebragt, Niet tang daar naa,
egter, bekroop heir de lust, ten nleerdere aankweekinge van
zijne kunst, de voornaamfte Stukken in Zeeland, Brabant en
Vlaanderen to bezigtigen . Aan bet Kunstgenootfchap to Mid.
delburg gaf hij een Onthaal, welh hem zesrig Guldens kostte,
naar gelange van de toenmaalige fchaarsheid van 't geld, eerie
fraaie fomme . Het zelfde deeds hij to &Tecnelen , Gend en
4ntwerpen . Crootlijks, egter, beklaagde hij zich naderhand
tiler reize, vermids hij zedert altoos met een ongezond lichaai
worftelde. Hij verbeeldde zich, dat hem, uit nijd, vergif way
toegediend . Om den tijd, Gndanks zijnen aanhoudende bed1egerig.
s;eid, niet nutteloos to flijten, halt hij voor zijne Legerflede
euen

toy el den Ulan ken ,

ten behoeve van zijne Snij

•

of
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VAN)

LUCAS VAN LEIDEN overleedt in den Jaare 1533,

bet n egenendertiglle zijns Quderdoms .
Zie o R L E R s, Befcbrljv. van Leiden .

LEIDEN, PHILIPS VAN) in de Veertiende Eeuwe , dock, and

zeker in welk jaar, in de Stad van dien naam gebooren, naar
men wit uit het aanzienlijk Gellagt , waar wij vervolgens nader
verilag van zullen geeven . In zijne Jeugd zich voornaamelijk
op bet Kanoa ijke Regt hebbende toegeleid, gaf hij onderwijs
in die weetenfchap aan de Univerfiteit to Orleans ; en wierdt
vervolgens, iii den Jaare 1369, tat Hoogleeraar to Parijs beroepen. Naderhand eerie Kanunniksplaats in de Kerk van Maria
-van Condo bekoomen hebbende, keerde hij weder na zijn Vaderland, alwaar hem WILLEM VAN BEYEREN, de Vijfde van dien
naam, Graaf van Holland, Zceland en Henegouwen, tot zijnen
.Raadsheer verkoos . In den Jaare 1373 wierdt hij Groot-Vikaris
van ARNOUT VAN Ii00RN, Bisfchop van Utrecht . ALBERT VAN
$EYEREN zondt hem na Avignon, aan Paufe GREGORIUS DEN XIp
deeze fchonk hem eerie Kanunniksplaats in de Kerk van Utrecht.
In deeze Stad overleedt hij , op den achtflen Junij des Jaars
1380, dock wierdt begraaven in zijne Geboorteflad, in de St .
Panklas- of Hooglandfche Kerk . In den Jaare 1372 halt hij aldaar twee Vikarijen gefligt . De Schriften van PHILIPS VAN LEh
DEN, voor zo veel ons bewust is, zijn voor de eerfle magi gedrukt in den Jaare 16 :6. Van wegen het klein getal Afdrukken,,
decide een Amfterdamsch Regent het ziji.e merle aan eenen
Boekverkooper, die voorts daar van eerie nieuwe uitgave bezorgde in den Jaare 1701, ouder den tijtel PIIILIPPI DE LEIDIS
De Verhandelingen zijn vier in
Trattatris uridico-Politici.
; zij voert tot tijtel De Rei.
Zeer
vermaard
is
de
eerfle
-getal
publice curs, et forte Principantis, ,, over de zorge voor 't
,, . Gemeenebest, en het lot eens Regeerders ;' De tweede b&
heist eerie opgave van de onderwerpen en grondregelen, in de
eerfle Verhandeling overwogen . De formis et femitis Reipubike utilius et facili s gubernand e, of over de wijzen en -mid.dbieu om eeu Gemeenebest nuttiger en gemaklijher to befluuren,
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Is bet onderwerp der derde Verhandelinge . 13e vierde heeft to
opfchrift De modo et regale rei familiaris faCZlfas gubernan •
da, of de beste wijze van Huishoudkunde.

Zie,'ournal des Savans, Tom . 3,,
Oudheden van Rhijnland.

LEIDEN, ( Yet Geflagt van ) al van ouds vermaard, en nog
heden in weezen, darn zijnen oorfprong, ineent men, binnen
die Stad, en ontleende daar van zijnen naam . Geese andere, zo
als boven reeds is gebleeken, was de Naamsreden van verfcheiden vermaarde Manned, welke dies bijnaam gevoerd hebben.
Het eerfte fleenen huffs to Leiden, fiaande op de Bre&lraat, te
genover
r den Blaauwen Steen, op den hock der Koorfleeg,
wierdt, volgens de overleveringen, door de Grondleggers diem
Gefiagts gebouwd ; althans Reef Hg in den Voorgevel deszelfs
Wapen . De volgreeks van hetzelve zal geese onvoegzaaine
pleat in ons Ioordenboek beflaan .
De eerfle, van eenigen naame en vermaardheid in 's Lain!
Gefchiedenisfen, was
I. GERRIT VAN LEIDEN ; hij leefde omtrent den Jaare 1266,
en inoet een man van eenig vermogen geweest zijn, alto hij,'
bit Uiterf<en Wille , aan bet Klooster to Zhijnsburg naaliet,
eenige landerijen , order Rijswijk gelegen.
Zijne kinderen
wares :

t . Tan van Lefden .
Henrik raze Leiden.

2.

IL HENRIK VAN LEIDEN hadt verfcheiden kinderen ; de ne'
gen volgende zijn daar van bekend
1 . Diderik ^'an Leiden, in den Jaare 1315, of:der de Rej
geering van Graave WILLEM DEN III, Ridder gellagen .
2 . Ilagt van Leiden, Tonne in de Abtdij van Koningsveld.
3 . Pieter van Leiden, Kanunnik van Middelburg, van Sr.
Pieter to Utrecht, en Patroon der Kerke van Zoeterwoude . Hij
was fligter van vier Vikarijen to Leiden, en van verfcheiden
andere Fundatien . In den Jaare 1316 maakte hij, aan de St . Pie

erskerk to Leiden, zijn fteenen huffs, ftaande op den hock van
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de Kerkdeeg, mi'ds dat hij en zijne Broeders en Zusters Kinj
dens , en derzelver naakoomelingen , hetzelve in Erfpagt zoude
behouden voor tien Schellingen Tournois jaarli}ks .
4 . Geertrui van Leiden.
5 . JAN VAN LEIDEN, die volgt .
6. Gerrit van Leiden .
7. Machtelt van Leiden
8 . Philips van Leiden. Onder andere kinderen lies dee
~Iaa, Pieter van Leiden, die insgelijks de Kerk aanmerkelijk
begiftigd, en, bij zijne huisvrouwe e,1fistina Franken, Vader
wierdt van vi j ftien kinderen ; van welke wij genoemd vinden
a. Dirk van Leiden, Priester ten Hoogelande to Leiden .
b. Gerrit van Leiden, Priester to Noordwijk .
E . Philips van Leiden. 't Is deeze, van welken, in een
afzonderlijk Artikel, boven gefproken is .
g. Hugo van Leiden, als Knaap vermeld in eene Akte, uitgegeeven, in den Jaare 1322, door WILLEM VAN IIE~EGOUWEN B
Graaf van Holland .
111 . JAN VAN LEIDEN , boven vermeld, hadt ter Vrouwe
4leid, Henriksdogter, en bij haar verwekt :
1 . Gerrit van Leiden, Prioor to I- Ioogiiraten.
2 . PIETER VAN LEIDEN, die volgte
3 . Henrzk van Leiden .
q . Dirk van Leiden , Schepen in zijn Geboortellad, in
den Jaare 1375 .
IV . PIETER VAN LEIDEN, droeg, in den )aare 1368, aan de
Pieters • Kerk, den eigendom op van een huffs, op de zelfc e
voorwaarden, als zijn Oom Pieter, vdbr hem, halt ged~an .
lIij bezat goederen in teen van WILLEM VAN HENEGOUWEN,
Graave van Holland . Tie Akte, daar van uitgegeeven, terwijl
hij nog minderjaarig was, is gedagtekend in 's Hage, vddr S .
Jakobsdag des Jaars 1332 . Bij zijne echtgenoote, Jonkvrouwe
BERTRADA VAN ALKE LADE ,

des IIeeren Henriks dogter, licit

hij naa :
Y . JAN VAN LEIDEN,
2.

die volgt .

Tsbrand van Leiden .
Naa die zijns oudflen brooders, zulIeu 's Mans naakoomelingen vermeld worden,

3 . DIRK VAN LEIDEN.

Va
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V. JAN VAN LEIDEN, getrouwd met GEL!TRUI, dogter van
Heere Florens van A4'richBln, wierdt, in den Jaare I 370 , door
Hertog WILLEM VAN BEYEREN, verlijd met de goederen, door
zijnen Vader nagelaaten . Zijne kinderen wares
1, PIETER VAN LEIDEN, die volgt .
2 . Haaze van Leiden , die de huisvrouw wierdt van Heere
Frank Pietersz , en vervolgens erfgcnaame van de naalaatenfchap
van haars l3roeders Kleinzoon, baarde haaren Man twee kinderen
a . Floris Frar2ke, Priester.
b. Bartha Franke, gehuwd aan , akob Adriaansz .
VI . PIETER VAN LEIDEN , naa zijns Vaders overlijden, met
deszelfs naagclaatene goederen verlijd, nam ter huisvrouwe EERTRADE, dogter vats Heere Jan van der Spectre.
Met toeflemming van Vrouwe JAKOBA, leide hij dezelve een Weduwengoed
toe, uit zijne naa to laatene Leengoederen . Geese andere kinderen lies hij naa, dan a nen Zoos ;
VII . JAN VAN LEIDEN, naa zijns Vaders overlijden, door
Hertog PHILIPS van Bourgondie , met deszelfs Leengoederen
verlijd. Ilij leefde nog in den Jaare 1462, dock lies geese kinrderen naa .
V . DIRT VAN LEIDEN, boven verlneld, hadt in huwelijk 1IAR,GARLTHA VAN POELGEEST, en bij haar verwekt
1
van Leiden, Vroedfchap in zijne Vaderilad .
. ,ic y'
2 . NIKLAAS VAN LEIDEN, die volgt.
3 . Ceirit vary Leiden, die eenen Zoon hadt van dies zeif .
den nraam, welke bet Priesterampt bekleed, en, in den Jaare
14y4 , in de Sr. Pieterskerk, eene Vikarij gefligt heeft .
4 . Machteit van Leiden, gehuwd aan Heere Lhillem Foijtkens van Ziji.
S . Aleid van Leiden, de huisvrouw van Niklaar van
.
zijl
6 . Albrectt van Leiden , wiens naakoomehngen op die
van zijnen Ouder Broeder zullen volgen .
`I . NIKLAAS VAN LEIDEN, halt in huwelijk ALEID VAN DER
DOES, en wierdt bij dezelve Vader van
die, in den Jaare 1460, eene Vikarij
1 . Tan van Leiden,
in de St. Pankrar- of 1looglandskerk iligtte.
2. PieF
XXII. D E&L.

$2
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z, Pieter
3 . FNRIK

van

(Het Gefrigt van)

Leiden .

die volgt.
nani tot echrgenoote Jonkvrouw
BARBARA BUITENWEG, en verwekte bij dezelve :
I . NIKLAAS VAN LEIDEN, die volgt.
2 . Aleid van Leiden .
3 . Machtelt van Leiden, die de huisvrouwe wierdt vats
lViklaas Paats, meermaalen Burgemeester van Leid
tusfchen
de Jaaren 1469 en 1484 .
VIII. NIKLAAS VAN LEIDEN, was, zedert het Jaar 1462 tot
in den Jaare 1490, verfcheiden maalen Schepen van Leiden ;
en Vader van
VAN LEIDEN,

VII . HENRIK VAN LEIDEN,

ri,

1 . JAN VAN LEIDEN,

die volgt.

2. Barbara van Leiden, getrouwd met eenen Burger van

Haarlem, Niklaas Diest.

3 . Mac/itelt van Leiden, getrouwd met Hendrik Fioriszoon, Sekretaris vale Leiden .
IX. J AN `JAN LEIDEN, iii den Jaare 1495, Schepen van Lei
den, halt in huwelijk de dogter eens Burgemeesters van Gouda, en verwekte bij dezelve eene dogter, die zonder kinderen
flora•:
VI. ALBRECHT VAN LEIDEN, boven genoemd, halt ter Vrouwe JIdriana van Leeuwen, des Heeren Willems dogter . De
Hofilad Leeuwen, door dit huwelijk , in zijn geflagt zijnde
overgegaan , hebben verfcheiden zijner'af'l ammelingen, daar
wan eigenaars geworden, den naam van VAN LEEUWEN aangenomen . Albrecht lief C nen Zoon naa,
VII . DIRK VAN LEIDEN, welke in huwelijk nam BELIA,
dogter van Heere Arend Heerwan, en , in ziine geboorteilad,meermaalen de Burgeweesterlijke waardigheid bekleedde . Zijue
kinderen wares
i . Pieter van Leiden, Priester .
2 . ADRIAAN VAN LEIDEN, die volgt .
3 . Emma van Leiden , eerst getrouwd met Heijman
Floriszoon van Boshuizen , en daar naa met Jan van Berenn
drech?, Baljuw en Dijkgraaf van Rhijnland, en Veertig det
Stall Leiden . Uit deezen echt wierden kinderen gebooren .
4. Erkets•
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4 . Erkenraed van Leiden, in den Jaare i5 I7 getrouwd
Paats ; Schepeti van Leiden .
5 . Jakob van Leiden.
VIII . ADR1 AN VAN LEIDEN was gehuwd aan CATHARINA
1 AATS , dogter van Burgemeestcr Niklaas Plaats , en Vader van
a . Machtelt van Leiden .
2 . Geertrui van Leiden, de huisvrouv van Gerrit Bieren,
ie Delft, en Moeder van Kinderen .
3, Maria van Leiden .
4 . Frans van Leiden van Leeuwen, Burgemeestcr der Stad
Leiden, overleeden in den Jaare 1569 .
5 . DIRT VAN LEIDEN, die volgt.
6. akob van Leiden, getrouwd met ,7ofina van Blois
van Treslorg, en bij dezelve Vader van
Adriaan vary Leiden, welke bij N . N. van der Does verwekte,
Frans van Leiden, getrou Fwd met Maria van Boukhorst,
die in den Jaare 16ia overleedt, en eene dogter naliet, Machtelt genaamd, geflorven in den Jaare 1648 .
7 . N klaas van Leiden, meerlnaaien Lurgemeester in zijne
Vaderilad .
IX . Dutx VAN LEIDEN, bevondt zich, in den Jaare 1514,
in 't H . Land to Jeruzalem, en wierdc naderhand SekretariS
van Delft . Bij zijne huisvrouwe MARIA VAN BLQIS VAN TRES,
LUNG verwekte hij
I . ADRIAAN VAN LEIDEN, die volgt.
2 . Arent van Leiden, Burgemeestcr van Utrecht, en
een der Ondertekenaaren van de Unie tusfchen de zeven Gewesten, in den Jaare 1579 binnen die Stad geflooten .
X . ADRIAAN VAN LEIDEN, Raad in de Vroedfchap en tevens
Penfionaris van Delft, halt in hllwelijk Maria van Lie, dog
ter van Gerrit van Loo, Rentmeester Generaal van Keizer KAREL DEN V over Friesland.
Zo wel als zijn Schoonvader,
ilandt insgelijks ADRIAAN in blaakende gunst bij den Keizer .
In den Jaare 1555 wierdc hij, wegens Holland, afgevaardigd
na Brusfel, om tegenwoordig to zijn bij den plegtigen overdragt der Nederlanden van den gemelden Keizer op zijnen
Zoon viIiLws . In den Jaare 1557, op den laanflen October,

m et Jan

F

mask.
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maakte hi.j zijnen Uiterflen Wile, tell overflaan van zijne twee
behuwdbroeders, PIETER VAN DERAMA, Ridder en 's Konings
Gewoonen Raad, en BOUDEWYN VAN Loo, insgelijks Raad etc
Rentmeester Generaal van Friesland . Ileer ADRIAAN overleedt
op den zesentwintigflen November des Jaars 1662, nalaatend?
Eenen minderjaarigen Zoon,
XI. DIRK VAN LEIDEN, welke, vermits zijn Oom en Voogd
trend van Leiden de Hofflad van Leeuivon, van zijnen Oud-

oem Niklaas Adriaanszoon van Leiden van Leetrwen, voor
hem gekogt halt, in Maij des Jaars 1566, den toenaam VAN
LEEUWEN insgelijks aannam .
Een man van hooger aanzien,
dan iemand zijner Voorzaaten, was deeze . In den Jaare I5$~
wierdt hij Raad in 't Hof Provinciaal van hlolland, en ii den
Jaare 1591 Raadsheer in den Hoogen Raad . Zijn overlijdet
vie! voor in den Jaare 1596, Pet ze enveertigfle zijns ouderdoms . Voor de eerfle maal tradt hij in den edit met Hildegonde van Loo, zijtle Nigt, de dogter van Albert van Loo, Ileere
van Hodenpijl, 'S Konings Finantie-Raad to Bruslel, en vats
Maria van der Mijle, dogter van Arend van der Mijle, Ileere
van der Mijie, Dubbeldam, enz . Burgemeester van Dordregt,
en van Cornelia van Aiblas . Geese kinderen wierden uit dat
huwelijk gebooren . Andermaal tradt hij in den edit met CATIIARINA VAN DER GOES, dogter van Pieter van der Goes, BaIjuw en Dijkgraave van Delfland, Rentmeester van de Domeinen
van Holland. Volgens 's Mans Uiterf~en Wile, moest de Ilofilad van Leeuwen verkogt worden.
In de Groote Kerit in
's Hale, alwaar hij begraaven legs, ziet men zijn \Vapen sevens
dat zijner laatfle echtgenoote, die help gebaard halt :
t . Adriaan van Leiden van Leeawen, geftorven in den
Jaare 1654 .
2 . PIETER VAN LEIDEN VAN LEEUWEN, die volgt .
~ . Dirk van Leiden van Lecuwen, in zijne Jeugd, in den
Rhijn, bij Straatsburg, verdronken .
XII . PIETER VAN LEIDEN VAN LEEUWEN, gebooren den vier •
den Junij des Jaars 1592, bekwam, in dell Jaare 1623, her
amps van Baljuw en Dijkgraaf van den Brie! en de Landen van
Voorn . In zijn eerfle huwelijk, 't welk kinderloos was, hadt
hij ter Vrouwe Maria Disik, dogter van Antonij Duik, Raadpenµ
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penfionaris van Holland . Hertrouwd zijnde met MARIA DE Movdugter van Bernard de Moucheron, Heere van Corbu, wierdt hij bij dezelve Vader van
I . DiRIc VAN LEIDEN VAN LEEUWEN, die volgt .
Catharina van Leaden van Leenwen , gebooren in
December des Jaars 1629, en in 't Jaar 1633 overleeden .
3 . Bernhard van L~iden van Leeuwen, in 1632 gebooren, en in 't Jaar 1639 geflorven.
4 . Braithazar van Leiden van Leeuven, op den ouder .
door vain bijkans t,vimig jaaren overleeden .
Hun Vader halt
zijne dagen geeindigd op den tweeden October des Jaars 16 54 ,
en legs in den Briel b2graaven, met deeze acht KWartieren in
zijn Vapen

~HERON,

VAN LEIDEN.

'AN

VAN DER GOES,

Loo .

VAN DER DUSSEN.

ELOIS VAN TRESLONG.

SPANGEN .

HEEMSKERI .

BOON.

XIII. DIRK VAN LEIDEN VAN LEE IWEN , gebooren op den
zesden December des Jaars I628 . Naa eenigen tijd den post
van Raad in de Vroedfchau der Stad Briele bekleed to hebhen, verwisfelde hij dien met de zelfde waardigheid to Lejden, welke hem den weg baande tot het Burgemeesterfchap,
welk hij aldaar verfcheiden maalen heeft bekleed . Daarenboven was hij Afgevaardigde der Stad in de Vergadering der
Algemeene Staaten en in bet Kollegie van Gekommitteerde
rtaaden . Tot drie reizen toe zonden hem 's Lands Staaten,
als hunnen Buitengewoonen Gezant, aan KAREL DEN II, Koning van Engeland . Behalven dit alles was hij Hoogheemraad
van Rhijnland en van den Lande van Voorn. Hij florf in den
Jaare 1682, Bij zijne huisvrouwe, ALIDA PAATS, dogter van
den Heere Willem Paats, Burgemeester van Leiden en Hoogheemraad van Rhijnland, halt hij verwekt :
I . Maria van Leiden, gebooren op den negenden Maart
des Jaars 1654, en gehuwd met Fredrik Willem, Baron van
Wasfenaar en Duivenvoorden, Heer van Rozanden, LuitenantF3
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Kolonel, en naderhand Baliuw en Hoofdfchout van Hulst en
HuUTer - Ambagt . Geene kinderen kwainen uit deezen echt.
2 . 4lida van Rhijnsburg van Lni len , gebooren den zesden Maart des Jaars i6bo, wierdt de Echtgenoote van falter
Philips Coljear, Ridder-Baronet, Luitenant- Generaal van de
Jnfanterie in dienst van den Staat, Gouverneur van de Stad en
bet Kai}eel van Namen, Kolonel van een Regiment Schotten .
Uit dit huwelijk wierden gebooren
a, Marianne Co//ear, getrouwd met Reinhart, Baron
van Dalwig, Prefident van den Geheimen Raad van den Land .
graave van flesfen Casfel, deszelfs Gevolmagtigde Afgezant op
bet Vredes Congres to TJtrecht, en EYtraordinaris Envoy bij
de Algemeene Staaten .
b . Elizabeth ('al/ear, gehuwd aan Lionnel Sackeville,
Iertog van Dorfet, Pair van Groot-Brittannie, Baron van de
vijf Zeehavens liens Koninkrijks, Grootmeester van 's Konings
Huffs, Ridder van den Kouzeband.
3 . Theodora Catharina van Leiden, gebooren in September des Jaars I66r, getrou~.vd met Kasper van Kinfchot, Heere
van Kinfchot, Raadsheer in den Hove van Holland, welken zij
eenen Zoon baarde,
Roe/and van Kinfchot, Major in der Staaten dienst, en Kommandeur der Stad Heusden .
4. Bernardiha van Leiden, in den Jaare 1716, op den
ouderdom van vierenvijftig jaaren, ongehuwd geforven .
6 . Suzanna van Leiden, gebooren in een Jaare 1664,
wi .t
dt de Echtgenoote van Francois Vuijon van Maurice, Kolonel van een Regiment Voetvolk in dienst van de Staaten der
Vereenigde Nederlanden , Gouverneur van Geertruidenberg,
welken zij eene dogter baarde, Francoife Vuljon van St . Manrice .
6. 4driaan lf7illem van Leiden, op bet eenentwintigf}e
jaar zijns ouderdoms, in den Jaare i688, ongehuwd overleeden,
7 . PIETER VAN LEIDEN, die volgt .
8 . Lodewijk va ;i Leiden, gebooren in den pare 1668,
Kapitein ter Zee in dienst deezer Landen, en in den Jaare 1 697,
daor het verongelukken van zijn Schip tegen het Eiland Ame
.
laud, iii een zwaaren form, omgekoomen3
9. Phi°
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jong geitorven .
& .vicois Adf'iaan van Leiden, Raad en Burgemeester
der Slad Briel, Gekommitteerde Raad ter Aduiiraliteit op de
Maze, Raad CU P1entmeester Generaal der Domeinen van Ho!land en Voorne, Hoogheemraad van de Landen van Voorn,
in den Jaare 1726, bet vijfenvijftigi~e zijns ouderdoms, onge .
huwd overleeden .
KIV . PIETEit VAN LEIDEN, Heer van Vlaardingen, Vlaardin .
ger-Arnbagt, Babberspolder, Middelbiirg, Nieuwenhoorn, Nieuweboten, Nieuwlandt, enz, gebooren. Glen vijfentwiutigflen
O tuber des Jaars 1666, Veertig en rleerlnaalen Burgemeester
der Stad Leiden, Afgevaardigde in het Kollegie ter Admirali •
leis to Amlierdam, I-loogheemraad van Rhijnland en van den
Lande van Putten . Bij ALIDA VAN RUITENBURG, dogter van
Jan van Ruitenburg, Ileere van Vlaardingen en VlaardingerAtnbagt, Afgevaardigde in het Kollegie ter Admiraliteit in bet
N'oorder-Kwartier, Ihoogheemraad van Delfland, was hij Vader van de volgende kinderen
s . Ceertrui van Leiden, jong geflorven .
2 . Een Zoon N. N. insgelijks vroeg overleeden .
3 . Geertrui Cathari :na van .widen, in den Jaare 1715,
het tweeentwintigf}e haars ouderdoms, geflorven .
4. Drni VAN LEIDEN, die volgt.
5. Alida johana nvan Leiden, gebooren in April des
Jaars 1697, gehuwd aan Frederik, Baron vah Freisheim, Luitenant-Kolonel, Zoone van Jan Dirk, Baron van Freisheim,
Generaal van het Voetvolk in dienst der Veretliigde Neder•
ianden, Kolonel van de Guardes to voet, Gouverneur van
eusden, als merle Veldmaarfchalk in dienst van Keizer TCAREL
Zij florf in November des Jaars 1715, nalaatende
BEN VI.
tenen Zoon, jan Dirk, Baron van Freisheim .
,6, jan van Leiden, geboren in den Jaare 1695 .
7 . Pieter Koenraad van Leiden, gebooren in Maart
des Jaars I7co, Luitenant,Kolonel in dienst van den Staat,
getrouwd met tlnna van Hoet, dogter van Casper van Hoei,
Raad en Burgemeester der Stad Gornichem .
r
8 . Catharinr Hcnriette van Leiden, in den Jaae
10.

17c9, het achtfle l3aars ouderdoms, overleeden .
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LE IDES', (Het Cef agt van) LEIDERDORP .

9. Catllarina ~`o .hanna Henriette van ,Lei den , jong
ge(Iorven •
XV. DIRK VAN LLIDEN, I-leer van West-Barendrecht, liar..
dinksveldt, Oost-Voren, Rug ;•e , Oosterlant, Rokanje, St .
Anna-polder, Roxeni~fe, Aardijkswal, Oud- en Nieuw- Craijers-polder, gebooren den eenentwinti ften Januarij des Jaars
1695, Baljuw van de Nijenburgen, en Sekretaris van het Hoogheetnraadfchap van Rhijnland ; gehuwd met Sophia Di»a de Ro .
vere, Vrouwe van West - Barendrecht, Hardinksveldt, dogter
van Kornelis de Rovere, Heere van Wes - Barendrecht, Raad
en Burgemeester der Stad Dordrecht, Afgevaardigde ter Vergaderinge van de Algemeene Staaten en Lid van het Kollegie
van Gekommitteerde Raaden, en bij deeze Vrouwe Vader van
r . Dieter Cors2eli~ van Leiden, gebooren in November des
Jaars 1717.
2 . Sophta Dijna van Lei :'en, jong geflorven .
3 . 7an van Leidcn, gebooren in den Jaare 1721 .
a . Dir k van heiden, in zijne kinds` hid overleeden.
5 . Dirk ran Leides-, insg eiijks vroeg gellorven .
6 . Kirk var Leiden, nlede Been jaar oud geworden .
7 . ADRIAAN POJ ;PE]U5 VAN LEIDEA, gebooren den eerflen
Augustus des Jaars 17 2 7, h~ef~ dit :Geflagt voortgeplant, zo
dat 'er nog heden afftammelingen van in weezen zijn .
LEIDERDORP, naauwlijks een half uur gaans van de Stad Leiden gelegen, in een zeer vrugtbaaren en vermaaklijken oord : re .
den genoeg voor de burgers flier Stad, om dikmaals door eene wandeling derwaarts zich to verlostigen, en waaroln vermogende
Ingezeetenen, in dell omtrek dear van , Lustplaatzen hebben
doen aanleggen. Indien het Lief ~orp, in oude Schriften vermeld, flit Dorp zij, most bet reeds vbbr bet midden der Tiende
Eeuwe brfiaan hebben . In de Roomfche tijden was de Kerk
van flit llorp eene Parochie-Kerk, den Aardsengel MICHAeL toe..
gewijd. Zij was voorzien van twee Vikarijen . Eene van dezelve , gemeenlijk de Kapellanij .van de Zijl genaamd, wierdt,
van wegens haare rijke inkomfien, in den Jaare 3400, in twee
Vikarijen verdeeld ; de . eene daar van bleef aan de Kerk verbonIen ; de andere wierdt overgebragt in de Vrouwenkerk to Leiden.
Qok

EEIDERDORP, LEIDSCIIENDAM, LEIMUIDF.N .
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Ook plagt hier voormaals to fiaan een Klooster of Prioni van
Reguliere KanullPiken, Eogelesidaa' genaamd . Ilet Dorp en
Ambagt, waar in men, voor ruim vijftig iaaren, houderd vijfennegeltig Iluizen, zes Bleekerijen, vier Steenovens, of Pannebakkerijen, en twee Molens telde, worth gefchat op ruin
zestienhonderd zevenenvijftig lhlorgens . Te Leiderdorp heeft
men een zeer goed School, een Weeshuis en een Armhuis
voor oude Mannen en Vrouwen, en in de nabuurfchap een
Hofje, de hier Aaimoeshuis;es genaamd, afkomilig uit bet
doorluchtig Geflagt van VAN DR DOES . Dat aan Leiden de
Ambagtsheerlijkhei,d behoort, hebben wij in de befchrijving diet
Stall verhaald . Van de adclijke Huizen, welke voormaals in
din Ambagt LIonden, zijn de meeste verdweenen .
Zie ORLERS, Befc. rijv . van Lciden,
Oudheden en Gef ig`en van Rhijnland.

LEIDSCIIENDAM, een Dorp in bet Baljuwfchap Van Rhijn .
Land, gelegen tusfchen L,iden, Deft en 's Gra;ivenhage, Hen
ontleent zijnen naam van den Dam, in overoude tijden geleid
in hen Van rwater, welk na gemelde Plaatzen loops . Van wegens den veelvuldigen doortogt, is 't hier zeer leevendig, en
't verblijf aangenaam . Even als tusfchen Ahnfierdaln en flaarlem, moeten bier de reizigers van Jaagfchuit verwisfelen . Het
Dorp heeft eene eigen Kerk en Predikant, die onder de Klasfis van Delft en be/fl/and behoort.

Zie

VAN DER HOEVE,

Handy. Krou.

L1IMuIDEN, met Vriezekoop, gene Ambagtsheerlijkheid, in
Rhijnland, ter wederzijde van den gewoonlijken Rijweg van
Amflerdarn, door de Veenen, na den Rhijnkaat en Leiden.
Net Dorp Leirnuiden legs, met zijne Kerk en Ban, Westwaarts, digs aan bet Haarlemmer- of, Leidfchemeir. Yriezekoop legn, Dostwaarts, tegen de, Billerdammer . Laan en de
F 5
Am.
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weinig boven den Uithoorn zich met de Kromme Mi;drecht
vereenigt, en 't begin aan den Amflel geeft, is ook veel korter Vaart voor zulke Schepen, die hunne Masters kunnen flrijken, en klein genoeg zijn om door de Billerdammer Sluizen
en den Leimuiderbrug to kunnen fchieten ; die, anderzins, uit
den Rhijn na f m//erdam den wil hebbende, door Haarlem en
Spaarndam zouden moetenn vaaren . Order Leifnuiden behoort
de Oostzijde der fraaie Buurt Tangs de Oude Wetering . Onder bet Ambagt van Vriezek p behoo: t dat gedeelte van de
Buurt van Billerdam, waar in de Billerdamfche Sluizen of
Van bet laatstgenoemde Dorp , 't welk
Verlaaten leggen .
geene Kerk heeft, behooren de Flervornide Ingezeetenen, iii
bet Kerkelijke, order Lei3nuiden .
LEK, (Rivier de) bij veelen aangemerkt als een gegraaven
Arm van den Rhijn, neemt althans danr nit haaren oorfprong,
en voert reeds dien naam beneden f'f j* bij Duurffede . Van
bier flroomt zij tusfchen de Provincie Udrecht en bet Graaf.'chap Kuileizhurg, beneden bet Land van hianen, en laager
voorbij Schoonhoven , tusfchen de Krimpener- en Alblasferwaarden, tot dat zij , bij Krimpen, in de Merwe valt . Da
gemeenfchap van de IVaal met den Rhijn, bij Schenken/chars,
beefs, door de doorbraak van den Ouden ff'iel, bet water
en dus ook van de Lek, vdbr bet graaven
van den Rhijn
van bet Pander/che I anaal, weleer zo flerk afgetrokken, dat
zij genoeg aam buiten flaat was, om aan de Beneden - Rivier
van de Merwe en de Nieuwe Maaze eenig water toe to voeren . Met paerden en wagers konde, op zommige plaatzen,
die Rivier bereeden worden . Ongelijk is de gedaante van de
Lek, en bovenwaarts merkelijk wijder dan beneden . Van bier
dat, bij eene hooge Rivier, de Engten bet Bovenwater niet
kunnen verzwelgen ; en dat bij Vreeswijk, zomtijds, bet water tier voeten boven bet gemeene Peil tekent, wanneer bet
bij Krimten flegts drie of vier voeten is gereezen . Wijders
ontllaat bier nit menigmaalen bet zetten van Ysdammen ; waar
door wel eens verderflijke Overflroomingetl der nabuurige

Larder voorvallen .
LEI
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LLKKERKERK,

LEKKERLA.ND.

LEru ERKERK en Zuidl,r ek, in de Krim j,enerw a"rd, hoewe) twee oiiderfcheidene Amb gten, behooren , egter, onder
eerie zelfde llooge of Vrije Heerlijklieid . Lekkerkea'k legs ten
Zuiden aan de Lek, ten Noorden aan Ouderkerk, Th koude
en Zuidbroek, ten Oosten en Westen aan Berg-Ambagt en
Krirrrpen ep de Lek . Zuidbroek legs ten Noorden aan Stolrijk , tusfchen Berg- 4&ragt en Berkoude.
Hoewel vats
kleinen uirgebreidheid volgens de opgave in de Lijsten van
Verpondingen, worden de beide Ambagten to zanien begroot
op veertienhonderd drieennegentig Morgens . Naar inhoud der
Lijsten, zou, in hat tijdverloop eerier eeuwe, to weeten van
den Jaare 1632 tot in den Jaare 1732, het getal der Huizen
van honderdvierenzestig tot tweehonderdzevenentachug zijn
aangegroeid . Verre de minf~en, fiegts veertien naamelijk, iiuan
dear van to Zuidbr oek. Lck 'erkerk is een fraai en defog
Uorp, meestendeels bcnedcnsdijks gebouwd . De Kerk is tamelijk grout, en h-ed t een Toren, waar van zo wet het fpits
ass muurwerk vierkant is . In den Herberg bewaart men eerie
gefchilderde afbeelding van een voormaaligen Ynwooner van
dit Dorp, GERRIT BASTIAANSZ genaamd, befaamd om zijne
ongerr eerie lengte ; deeze haalde negenenengentig Duimen, dat
is, aeht voeten en drie duimen . Naar gelange van zijne hoogte was hij flerk van kragten, dock daar bij goedaartig en zagt
De Zalmvisfcherij , de hoofdneering van dit
van inborst.
Dorp, was ook zijn bedrijf. Om de zeldzaamheid beefs men
'er lang bewaard, of bewaart ze, misfchien, nog heden, een
Schenkel van zijn Been en van zijne Dije, nevens eerie zijner
1Tuilcn .
LEKRERLAND, adders ook Meow Lekkerland genaamd, een
,hags en Dorp in Zuidholland, in den Alblasferwaard, ten
oorden van de Rivier de Lek . f-let Ambagt words begroot
op uuizend en veertig Morgens Lands, en bet getal der Hui •
zen op honderdvierendertig . Het Dorp is niet grout . De
Kerk, eerst eerie kleine Kapel, en naderhand tot eerie Paro
ehiekerk vergroot, wierdt, gedunrende de Spaanfche Beroerten, in koolen geleid. De tegenwoordige Kerk, voorzien vast
ten kleinen Toren met een vierkant Spitsje, is gebouwd in
den

LEKKUM, LEKSMOND, enz .
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den Jaare 1644 . Een heuvel, in 't Oostlijk gedeelte des Ambagts, de Schoonenburger - heuvel genaamd, plagt de grond to
zijn van een Kafieel, 't welk al voor fang is verdweei]en .
Zie H :,?. van

ha

Uir . Bisdorn.

LEKEUM, een Dnrp in Friesland, in de Grietenij van Leea;warder,deel, hevat niets merkcvaardigs , dan het org .val, in
den Jaare i583, hetzelve wedervaaren van de Spanjaarden ;
die, over Ys, uit Gelderland derwaarts afgezakt, de meeste
Huizen verbrandden, en de inwooners jammerlijk mishandelden .

LEIISMONI>, eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, ten Noorden van de Rivier de Lek, en ten Oosten van bet Regtsgebied van de Stad Vieinen, volgens de Verpondingslijsten elfhonderdachttien, dock, volgens de Voorwaarden van Verkoop,
duizend twee~:nzestig Morgens beflaande .
Met getal der Hulzen words op ruim honderdvijftig-begroor . I-Jet Dorp is fraai
en heeft eene bevallige legging aan den Lekdijk . Men vindt
'er verfcheiden wel gebouwde JIuizen . Van wegen zijnen
ouderdom Reeks 'er de Ke .k merkelijk bij af. Door zwaar
Muurwerk, buiten aan den Toren gee,
etzeld, heeft men diet
voor iniJorten moeten bewaaren . Van hooge oudheid moot
dit Dorp zijn, indien men kan afgaan op MELIS STOKE, verhaalende dat bet, door FLORIS DEN ZWARTEN, broeder van
Graave DtRK DEN V1, in den Jaare I I s 7, wierdt afgebrand.
Met bet na uurig Achthoven, heeft Lehsir~n~d een zelfde Gerigs . Jaarlijks verkiest men 'er zeven Schepenen : vijf uit
.Leksmond, en twee uit Ach:hoven .

Zie Oiid Holl. Kronijk.

LE-r u DE WILIiEM, (DAVID) hoe~vel gebooren to ,lam
burg, in den Jaare i588, nit een aanzienlijk en oud geflagt,
hcett, egter, bier to Lande een aamnerkelijk deel zijns leeftijds
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gefleeten , en zijne dagen geeindigd : Naa de gronden der Taal.
kennisfe geleid to hebben to Staden en Hanau, bezogt hij eerst
bet Floogefchool to F: aneker, en vervolgens to Leiden, Onder
bet beoeffenen der Wijsbegeerte en Regtsgeleerdheid, was de
kennis der Oo~teriche Taaien zijne hoofdbezigheid ; Van bier
dat hij eerlang eene reize na bet Oosten ondernam . Geruimen
tijd vertoefde hij to er uzalern, Jilexan'drie en C`iliro, midlertviji briefgemeenichap houdende met den vermaarden Griekfchen
Patriarch CYRILLUS LUCARIS . Naa zijne wederkomst uit de Morgenlanderi, vertoefde hij eenigen tijd to timllerdam, alwaar hij
eenen Broeder halt, PAULUS genaamd.
Doch zb groot was
zijne reislust, dat hij andermaal eenen togs na't Oosten ondernam . Dit gebeurde in den ]aare 1625 . Op deeze Reize verzamelde hij een kostbaaren fchat van vreemde zeldzaamheden . Hij
oeffende zich daarenboven verder in de kennisfe der Perf aanfche en Arabifche Taalen . Naa deezen togs volbragt to hebben, koos hij zijn vast verblijf in Holland. Prim PREDERIK
HENRIK koos heal tot eenen zijnen Raaden .
Daarenboven kreeg
hij , als gewoone Raad, zitting in bet l-Iof van Brabant . Onder
bet waarneemen deezer bedieningen, verpoosde hij, in ledige
oogenblinken, zijnen Geest met bet houden van briefivisfeling
met geleerde Buitenlanders . De Heer LE- LEU DE WILHM overleedt in den jaare i65 . Verfcheiden Egijptiiche zeldzaamheden, op zijne Reizen verzameld, en vervolgens aan bet Hoo •
gefchool to Leiden geichonken, worden nog aldaar in de Ontleedkamer bewaard . I- Iij halt in huwelijx gehad CONSTANTIA
HUIGEN'S , Zuster van den beroemden CDNSTANTYN HUIGENS .
Of bet geliagt, zedert odder then uaatn to risrf1erda'n bekend,
van den Deere DAVID, dan «gel van deszeifs broeder PAULUS
zijnen Oorfprong outleene, is ons niet gebleeken .
Zie

•i

BAY LE , Dic?. er t~

LBLIeNDAAL, weleer een Nonnen - Klooster, van de Orde
der Predikheeren op bet Zeeuwfche Eiland Schor4wen, in de
Ileerlijkheid en niet verre van bet Dorp li .crg. Den eerfi~en
frond tot de Godsdienllige tligtinge hadt geleid een gezelfchap
vin
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Stan Godvrugtige Dogters, die zich aan de waereld onttrokken
hebbende, verkoozen haddetl, ter meer onbelemmerde beoeffe
ninge der Godsvrubt, gezamentlijk in i ilte haare dagen to :eita .
digen . Eeu Algemeen Kapittel der gem elde Orde, gehoudeu re
Nieuwmegen , in den Jaare 1549, begunfligde haar met de Voorregten der Orde . Niet lang hadden ze het genot der tulle zaa
menwoon ;nge. De woede der Beeldltormers drong door, tot
haar vreedzaatn verblijf, en deeds bijkans alle de hloostergo'e .
deren een proof der roofzucht worden . Zedert kwatn bet Klooster in verval, en wierden de nog overgelaaten goedercn opg&
draageu aan bet Konvent der Predikheeren to lrerzk<,ee, tnid
hetzelve voor zijne rekening nam bet onderhcud der drie last
nog overgebleevene Nonnen . Een ituk gronds, in de gedaante
van ceti Kerkhof, zou, meenr men, het eenig ovetb!ijfzel zijn
van 't aloude Klooster .
Zie

Oudh . en Gejlibten van Zeeland.

Lt: tMER , (DL) een fraai en zeer welvaarend Dorp, in her
Kwartier van Friesland de Zevenwnuden, meer bepaaldelijk in
de Grietenij LemJlerland, welke van char haaren naam ont .
leent . Het legs aan de Zuiderzee, en beefs eene zeer mime Ha .
yen . Voormaals plagt het Dorp zich inzonderheid to bepaalen
bij de Siuis, weike in den Zeedijk legs, en rondom de Kerk,,
welke niet ver, e van char cen weinig meer na binnen il :aat . Doch
zints den toeneemenden Scheepvat en Timmerij, welke vooral in de laatite dertig jaaren hier zeer iterk is gedreeven, is
bet Dorp merkelijk uitgebreid, door bet bouwen van eene dubbele rij huizen, Isngs een Binnenwater, de Zijlroede genaamd .
Daarenboven hebben den bloei en welveart der Plaatze niec wei .
nig vermeerderd, de fchikkingen, weleer gemaakc door den
voorgaanden Grietman REGNERUS VAN ANDRINGA, op de binnen.
landfche Veer. en Vragfchuiten, en op eenen Postwagen op
Groningen, die telkens, bij hat aankoomen van den Beurtman
van 4rnflerdam, na verfchilleuide oorden van 't Gewest ver .
trekken. Bijkans bet geloof to boven gaat hier om bet getal der
Iteizigers s welke, dag aan dag, van en na Amffcrdanl hunnen
we'
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over de Lemmcr neemen. Om zijne legging aan de Zu ;e
derzee, en op geenen grooten affland van de grenzen van Overr
ysfel, heeft dit Dorp, in vroegere dagen, z4er veel geleeden
van de hinnenlandfche oneenigheden . In den Jaare 1672 deeds
de Bisfchop van Munf}er hetzelve opeifchen . De vervaardheid
der Ingezeetenen was oorzaak, dat zijn Volk van bet bezitneer
men afzag . Eenige Wagens met Vlugteliugen, Tangs den Zeedijk, Binds en herwaarts ziende rijden, en deeze voor verfche
huiphenden aanziende, wierden de Munflerfchen dermaate van
fchrik bevangeu, dat zij ylings afdeinsden . De Kent is een
tamelijk ruim en nieuw gebouw, heugende weinig meer dap
vijfentwintig jaaren . Ongclijk ouder is de fraaie en fpitze hoo
ge Toren . I-let Huis van den Heere Grietman, flaande aan de
Haven, is een fraai gebouw . De geleerde ANDREAS ~tYRICA,
vertnaard om zijne reizen door ruropa en otn zijne bedreevenheid in verfcheiden taalen, was in de Lemmer gebooren .
Hij overleedt, in den Jaare 1585, to Lecuwarden, alwaar hij,
de Geneeskunst oefl.ude.
Weg

Zie

WINSEMIUS,

en nit medegedeelde

berigten .

LEM IUS, (LEVINUS) een ervaren Artz en beroemd Geleerde
van de Zestiende Ecuwe , wierdt gebooren to Zierikzee, in
Zeeland, op den twintigiten Maij des jars 1505 . Hij oefende
zijne kunst in zijne Gcho rrteilad, aiwaar hij , naa bet overlijden ziine'r huisvrou ve , Kanunnik wierdt . Under dit apes fchreef
hij verfcheiden Werken ; het meest vermaarde van dezelve voert
tot ti .itel, Dc occullis IVaturie lWiraculis „ Over verborgene
Ilij moet zijne woonplaats gehad
„ Wonderen der Natuure
."
hebben in de St. Anthouijflraar . Aithans leest men aldaar, beyen den ingang van ecu I-leis, in cenen Steep, deeze woorden
uitgehouwen, welke men «ail zijne Zinfpreuk gewecst to zijn :
Reruin ir, ecuberahilium f;tnilul felicitris Oblivio : „ Vergee .
,, teiheid van onherkrijghaare zaaken is bet hoogfle geluk ."
,LEMNIUS flierf op den eerflen J ulij des Jaars 1, 68, en wierdt
in de Lie vens - Monfler- of Groote Kerk begraaven, I-lij lief
eenen

LEMSTERLANt .

9`

eenen Z,oon naa, GULIFLMUS LEMNIUS genaamd, die zich ins •
gelijks, even als zijn Vader, op de Geneeskunde toeleide, eu
Lijfarts wierdt van ERYK DEN XVI, honing van Zweedeti .
'~ Mans getrouWe aankleeving aan zijnen Vorst was oorzaak,
tat wanneer deeze, door deszelfs broeder, van Throon en
Vrijheid wierdt beioofd, LEMNIUS goederen en leeven tevet~s
verloor.
Zie LA RUE,

Geletterd Zeelr nd.

LEMSTERLAND, eene Grictenij in bet Friefche hwartier do
,Zevenwonden, en onder die char toe behooren de vijfUe in
rang . De Landen in dezelve zijn meestal laag, en daaroni
ongefchikt tot Bouwhmden . Weinige Grietenijen in bet Gewest zijn zo waterrijk als deeze. Behalven eene menigt :
Vaarten, ontmoet men aldaar de zo genaamde Groote Brekken ; ook behoort tot dezelve een gedeelte van bet TjeukeMeir, dus genaamd, naar men wil, naar eene Vrauw, TJEU•
RE geheeten, die, bij ongeluk, in een Veenland brand ge~
iligt hebbende, oorzaak was tat de flreek Lands geheel uitbrandde, en 'or voorts een Meir ten voorfchijn kwam, 't
welk, zedert, merkelijk is toegenomen, en nog telkens uitgeA
breider worth . Geboomte moet 'er zekerlijk op den grond
van 't uirgebrande Veen, en elders, rijklijk geflaan hebben,
alto men nog heden, bij bet graaven, wortels en takken aantreft. In de Grictenij tell men thans ifegts vijf' Dorpen : de
VoorM
Lemmer, Ee(lerga ; hollega, Oosteraee en &'ten .
been telde men 'er zeven ; dock van de twee voorige Dorrn
pen, Bandt of , antega en Lem/terlzoek, is bet eerfle, al
boor fang, een proof der Zuiderzee geworden, en her antler,
door ADOLF VAN ZWIETFN, op bevel van den Utrechtfchen
Bisfchop FREDERIK VAN IILANKENHEIM, in den Jaare 1413 +y
to vuur en to zwaard vernield.

Zie WINS EMIUS

Xxh. DEEL,
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LEsc~uz -

~S

LESCA1LL1

(JACOB ) LE SC A1LL1, C1~ATHARINA}

LEscAILLE, (JAKou) afkomllig van Geneve, zette zich its
Holland neder, ter gelegenheid van de vlugt zijns ge~ .agts van
daar, om de vervolgingen oIn den Godsdienst to ontwijken . Te
4mfl es dam begon hij den Boekhandel, en flaagde daar in niet
ongelukkig, van wegen zijne ongemeene netheid en naauwkeurigheid in het drukken van allerlei, dock bovenal van Dichtkimdige Werken. Aan deeze befleedde hij vooral zijnen vlijt,
onidat hij zelve geen ongevallig Dichter was : gelijk kan afgeleid worden nit de weini ;e flukken, die van hem ziju overgebleeven . Menigvuldiger zouden deeze geweest zijn, ware
niet een groot deel van dezelve verlooren gegaan in den zwaaren Brand, in de vermaarde Drukherij van rLAAUw, bij de Nieuy
we Kerk, met welken hij in zekere gemeenfchap handel dreef .
Keizer LEOPOLDUS verklaarde hem voor Gelauwerden Dichter,
en befchonk hem met een 1Vapen, zijnde eon Schild, hebbende, in de eene helft, aan de rechter zijde, een zwarten Letter
has met zijue vierkante vakies ; en in de flintier helft, op een
Groen Vela met wee°guide ifreepjes, cen driedubbelen Drukkersbal, den middelllen verzilvcrd, den rechter road, en den flintier zwart, alien met wine Steelen . Op den open helm ilaat
een is raan , als wiens viugt aan din ouden PALAa.EDES gezegd
worth de uitvinding van vier Griekfche Letters to hebben aan
de hand ge eeven , met een Lauriertah ;e in den mond, flaande
met den rechter voet in een Laurierkroontje, en net den clinker voet eenen freen om hoog houdende . LESCAILLE ilorf in
den ouderdom van zeveneuzestig iaaren, in of naa hot jaar 1677,
Tweemaalen was hij getrou4vd geweest . Den IIaain der eerile
Vrouw'e vinden wil niet vermeld . De tweede was ALA vnn.wou, dogter van IIARMAN VERwoU . Van drie dogters , bij
deeze verwekt, was de tweede in ouderen de beroemde

LESCAILLE, (ItATIIARINA) gebooren in of omtrent bet Jaar

1649 . 1 -laars Vaders voorbeeld en eene aangeboorene geaartheid
deed_n hair, reeds in de vroegfte jeugd, zich op de beoeffenin,g
der Dichikunde toeleggen . Zo gelukkig flaagde zij bier in, tat
de groote VONDEL, Cell bevoegde regter, nit haare eerie proeven voorfpeh1e, tat zij , 't eenigen tijde , eene uitmuntende
Dichtires konde worden .

Aan haaren Vader zou de Kunstkun~
digs

LEUSDEN, LEUWEN. (il RBRAND VAN)

~~

hena
clige IIiiloriefchrijver BRANDT gezegd hebben, dat
reeds boven 't hoofd was gewasfen . Om haare bevalli¢ Dichtffukken gaf men hear eerlang den naam van de Ned
lche
Sappho . Zints het overlijden van haaren Vaaer,, hieldt RATIIARINA den Boekhandel aso de hand . M idlerwi jl leide zij
zich toe op bet vervaardigen van Treurfpelen, gevolgd near
bet F:ansch ; zij groeiden eerlang tot een zevental. Het bekerde Stuk, 1/erodes en M.griatmne is 'er een van . Onze
Dichteres overleedt, ongehuwd, op den achtften Junij des
Jaars 5757 . Alle haare Dichtwerken en Toneelflukken wierdeii, in drie Deelen in Qo arto , in den Jaare 1731 , uitgegeeyen hij de 1 r - ven valz Jacob LeJ ailie en .Dick Rank. Deeze halt in huwelijk eene dogter van haare ouder Zusrer BARBARA . Zo min als zij zelve, was haare jonger Zuster ALETTA
uooit getrouwd geweest.
Zie HOOGSTRATEN .

Wit

LEUSDFN, een fraai Dorp, in het Sticht van Utrecht, reeds
bekend tell tijde van KAREL DEN GROOTEN, door wien het,
ouder dell naam van LISDUNA, aan den Tisfchop van Itrec1 t
wierat gefchonke1L
LEt; WEN , (GERBR AND VAN) of Leenwen , ceo vermaard
Ncderlaodsch Gedgeleerde, wierdt gehooren, op den negenden September des jeers 1643, to fio ci~op, een Dorp niet
verre van Uo'da, ~t,waar zijn Vader, ouder de Hervormden,
lint Leeraarampt bekiecdde . Om hem insgelijks tot dit Amps
op to Ieiden, zondt hem de oude man, in tijd en wijle, na
bet Hooge''chool to Le ; yen . Na de voorbereidende Weetenr
fchsppen eels kundigen Gu geleeldc re hebben beoelfnnd, genoot hij aldaar, in de Godgeleerdheid, bet onderwijs der vermnarde Manners Hr IDAN'US , COCCEJUS en HOORNBEEK . Op zijn
tweee'ntwindgf}e jeer tot den nredikdienst zijnde bekwaani
p
verklaard, maakte hij dear van cenen aanvang, in den Jaare
1665, to Yclze a . Zes jnaren bediende hij die Gemeente als
gewoon Leeraar, om vervoigens dien zelfden post wear to
neemen to Arnersfoort. In den Jaare 1678 vertrok hij van
dear
G 2
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LEUWENHOEK. (ANTHONI

VAN)

dur. Haar/em, en, naa verloop van drie jnaren, na /1mJlerdt1l1.. Met veel ijV'er en getrouwheid hadt VAN LEVW~!'(
alhierwt werk eens Euangeliedienaars waargenomen, toen
Heeren Burgemeesteren te raade wierden 1 aan het Doorluchtig School hunner Stad eenen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan te fielIcn. Op VAN LEVWEN viel daar toe het oog;
in den Jaare 1686 maakte hij 'l eerst, in die hoedanigheid,
eenell aanvang van ziln Onderwijs. Met aigemeene toejuiching
volhardde hij claar in tot aan zijnen dood ~ welke voorviel 01'
den elfden Maij des Jaars 17!H, het achtenzeventigf1:e zijns
ouderdoms. Twcemaalell was hij getrouwd geweest. Terwijl
hij nog Leeraar te Velzcn was, trade hij, in den JIlare 1669,
voor de eerfie maal, ill 'c hdwelijk met Jonkvrouwe CATHARINA VAN COLLEN, vall een Burgemeeseerlijk ge{]agt van /lmfJerdam, en wierdt alzo aan verfcheiden voornaame Ge{]agtell
dier Stad vermaagfchapt. Van de vier Zoonen en drie Dogters, uit deezen Echt gebooren, overleefde hem alleen i:ijne
Dogter ELIUBETH, die de huisvrouw wierdt van den Heere
DANIEL NYS. Tot zijne tweede Echrgenoore l1am de Hoagleeraar, in den Jaare 1696, Vrouwe JAKOBA BALm:, Weduwe
van den Heere JOANNES VAN FLIIl\IERDINGEN, Artz en Ridder
van St. Markus. Bij deeze verwekte zij gecne kinderen.
Van's Mans nagelaatene Schriften zijn de voornaamf1:e, zijne
Yer/r:laa,,;ngen over den Brief (Ian de Rllmeinen en de Hrm.
delingen tier Apostelen. Zijne welfpreekcndheid op den Kanzel wierdt hoog geroemd, en hij daarom van een f1:erken toe·
loop vlijtig gehoord.
Zie VEERIS, Kerk!. Alp,~t1b.

LWWI!NIIOEK, (ANTHO),;I VIIN) een cler grootf1:e Natuurlmttdigen zijner Eenwe, wierdt te Delft, nit een niet onaanzienlijk geOa5t, gebooren, op den vierelltwimigf1:.:n October des
Jaars 1632. Zijne uitvindingen van ontelbaare verborgenheden
der Natuure, tot dien tiid toe, lIog onbekcnd, waren zo
lllenigvuldig en verbaazende, en maakte zijne vermaardheid
daar door, in alle Gewesten, zo veel opgangs, dat de Kollinklijke Maatfchappij te Lontlen, am haare ontdekkingen ver~
der

L YDEKKER. (MELCHIOR)

17

der voort to zetten, hem tot een haarer Leden verkoos . DeWijl zijne zncht hem bovenal aanfpoorde am de Werken tier
Natuur in het klein to befchouwen, viel hij hier door eigenaartig op het fiijpen van Vergrootglazen, welke hij tot eens
ieders verwotideringe vervaardigde . In zijne Geboorteflad bekleedde hij den post van Kamerbewaarder van Heeren Schepenen . Om zijne klimmende jaaren, en opdat hij to meer ledigen tijds zoude hebben, tot het voortzetten van zijne geliefde nafpooringen, verkreeg hij eerlang ontflag van 't waarneemen zijner bedieninge , met behoud, nogthans, van zijne
Jaarwedde . In den hoogen ouderdom van bijkans eenennegentig jaaren overleedt LEUWENHOEK , op den zesentwintigflen
Augustus des Jaars 1723 . 'S Jaars v6br zijnen dood, zijn
's Mans Schriften to Leiden gedrukt. Zij beihan in Brieven,
in 't Latijn gefchreeven, aan de Londenfche Maatfchappij en
verfcheiden geleerde Mannen, in verfchillende Gewesten van
Europa.
LEVDEKKER, (MEZCHIOR) man van beroemden naam onder
de Nederlandfche Godgeleerden, kwam ter waereld to Mid
delburg in Zeeland, in de maand April des Jaars 1642 . Naa
de eerfle gronden der Taalkennisfe geleid to hebben, zondt
hem zijn Vader, een aanzienlijk Koopman, na het Iloogefchool to Utrecht . Hier genoot hij bet onderwijs der Hoogleer aren DEMAATZIUS, die zijn Oom was, VOETIUS en HooRNB.EEK .
I-let vertrek des laatstgenoemden na Leiden bewoog
LEYDEKKER, zijnen geagten Leermeester derwaarts to volgen,
om 'er to gelijk de lesfen van den vermaarden coccEJUS bij
to woonen . Intusfchen fchijnt hij den laatstgemelden vermaarden Godgeleerde niet zo zeer gehoord to hebben, om liens
leerwijze naa to volgen, als om deszelfs onderfcheidende begrippen dies to grondiger to leeren kennen .
Want als hij
kort last naa tot den Predikdienst bevorderd zijnee, beroepen
wierdt tot Leeraar in de Gemeente van Renes, e en Naor -dwelie, op het Eiland S'chouwen, befleedde hij, order andere,
den ledigen tijd, welken zijne afgelegene flandplaats hem verfchafte, aan bet opllellen van drie kleine Wer~jes, waarin hij
de leerbegrippen ran COCCEJUS opzettelijk to keer giug. In
lea
G
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LI;VD~KKER, (MELCHIOR) LIDLU
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den Jaare 1675 beklom hij den Eeretrap van Dc&or in de
Godgeleerdheid . Twee jaaren daar naa gaf hij in 't licht eeri
Latijnsch Werk, welk hij noemde Fax Veritatis of Fak :et
des JJ'c rheid ; het halt ten oogtnerke om de bijzondere gevoelens van don Wijsgeer DESCARTES to beftrijden . De roem,
welken hij met dit Gefchrift behaalde, baande hem den weg
tot het Hoogleeraaramnpt in de Godgeleerdheid, Man 't Floogefchool to Osreckt, 't welk hij in den Eaare 1678 aanvanrdde .
Om zijne afkeuring van de gevoelen,s van COCCEJos Dog Under aan den dab to leggen, gaf hij, in 't mar daar aan, een
Werk iu 't licht, tegen dien Godgeleerde, aan 't welk hij deli
tijtel van de kragt der Iris rheid gaf: Een ander Werk, de
Triomfeetende l"%aarheid genaamd, tier jaaren mater gefchreeven, was zijnen oorf~rong verfchuldigd aan de Vervolgingen
in Frankrijk tegen de zo genaamde Hugenooten of Hervormden, en halt ten oogmet •ke, de Kerkhervorming to verdeedi .
gen tegen de lasteringenn ler Pausgezinden . Van zijne bedreevenheid in de Kerkelijk= : Gefchiedenisfen vertoonde hij een
blijk, in den Jaare 16)c, door het uitgeeven van zijne i-iflon e des Afriraan f c . ie K r°ke . Het oogmerk daar van fhckte
om to does zien, dat Diet de Hervormden, zo als men bun,
ten dien tijde, to taste idde, mans de Roomschgezinden de
fchyuringcn des Dojiatasten en N9vatiaanen vernieuwd en
vereeawigd hidden . Van eenige andere van LEYDERKERS Werken, a's genoeg bekend, en van zijne gefchillen met LFENIior,
BEKKER en anderen, zal ik bier geese melding macken . De
laatfie vrugt zijns arbeids was zijn Latijnsch Werh O ;'er de
Repub'ir:
des fLbreerlwen ; dock hij beleefde daar van Diet
de volkomene ;pit gave ; bet derde of laatfie Deel wierdt ter
Drukperle gereed gemaakt door eenen zijller Leerlingen, itDe Hoogleeraar
RoLVS TUINMAN, Leeraar to JJ'Iiddelburg .
LEYDERKER eindigde zijn arbeidzaam leeven, op den zesden
Januarij des Jaars 1721, in dent ouderdom van achtenzeventi
rinsed.
LIDLUM, weleer een vermaard Klooster, in Friesland, in
bet Kwartier van Westergo, onder de Grietenij van Basraa
deer, Omtrent bet einde des Twaalfde Eeuwe wierdt bet gei}ig

,IDLUM, LIEPKENST-JOEK, LIER

IDS

tigt door twee Edele Priezen, sing VAN LIDLUM en TJALLING
Eerst lag bet niet verge van Zee, een weinig ten
Noorden van Harlingen, Oostwaarts van bet nog tegenwoor-dig bekende Gehugt K> ehool, alwaar bet, door min{del van eenen binnenlandfcllen Vaart, eene uitwatering in Zee bath . Zedert wierdt men to made, tot meerdere veiligheid tegen bet
Zeewater, 't welk toen flog door Dijken niet beteugeld wierdt,
bet Gefligt dieper landwaarts over to brengen . Zings de invoering der Kerkhervorminge en de vernietiging der Geestlijke Goederen, is ook tit voormaals aanzienlijh Gefligt in verval geraakt . Ann den weg, tusfchen de Dorpen Oosterl ierum
tin Dongju v, no g; heden de Monnikeweg genaamd, ziet men
'er nog eenige Overblijfzels van . Ten blijke van ziin voorgaand vermogen, heeft flog heden bet Klooster Lid/urn fleet
~~n zaa~rcn der Grietenije .
DONIA .

Zie w r N s e
bT

M

i v s en

Oudheden van

riedand .

L1EFitENSuonh, weleer een fterke Schans, in St^atsch Vlaan •
deren, in let Land van Krtenec/en, tegenover bet geweezene
Port Lillo, ann den pester Gever van de ScheMe . Liefkenshoek was met vier Bolwerken en twee Ravelijnen geflerkr .
i\'Ten kwam daar binncn door eene Poort, uitgaandc na de
Rivier de Schelde . Om de aangelegenheid der Vestinge,
diende zij menigmaalen tot eenen twistappel tusfchen de OorTot in den aanvang des Jaars
logvoerende Mogendheden .
1786 lag dear binnen Steatfche Bezetting . Volgens verdrag
net den heizer, tints de jongile Onlusten met dien Vorst,
zijn Liefkenshoek en Lilio beiden ontruimd, ~n de Vesting'
werken gellegt .
Zie Tegenwoordige Strut, en Nienw
s ederrl. ;friarboeken, 1786, bl . 115 .

LIER, eene Atnbagtsheerlijkheid en Dorp, in bet gedeelte
Het Dorp legs ongeveer
vain Holland, Delfland genaamd .
G 4
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LIES,, LIER, (Kof te) LIENDEN .

twee uuren gaans van de Stad Delft. Waarfchijnlijk zal bet
Zijnen naam ontleend hebben van het Water de Lee, bij ouds
de Lye :' genaamd . Reeds in den Jaare ioo6 vindt men 'er van
gewag gemaakt . Om de vermaaklijkheid zijner legginge, in
Hoven en Boomgaarten , heeft het Dorp, in 't Gewest,
naauwlijks zijn weergae. De Kerk mint in aanzien nit boven
veele andere,
Inzonderheid lout de Toren de opmerking,
door zijn dik Muurwerk en diep uitgeholde Nisfen . Op bet
Plat that een Windwiizer . In een zeskantig uitt~ek, buiten
den Toren, ontmoet men den Wenteltrap, langs welken men
na boven klimt. Doorlekkere Boter words 'er in den omtrek
van die Dorp gemaakt, ook we! Tarwe en Vlas geplant . Men
kweekt bier wijders zeer fmaaklijke Moeskruiden . Veel bijgeloovigheids pleegden, in de Roomfche tijden, de inwooners
oribe•,ld, 't welk in de Kerk bevan die Dorp met een St .
waard, en jaarlijksch, in flaatelijken optogt, door bet amligendc Land, lice! tot aan de Stad Deft, wierdt road gedraaW
gen .
Zie

BLEIswYK,

Onallei.''el2 vg

flefchr . van Dc/ft, eri

De .j1and.

.IER, (FTof te) gelegen om rent een half uur gaans ten Oosten van het flraks gemelde Dorp, is een vrij aanzienlijk Gebouw, van vooren opgehaald met een fraaien Trapgevel . Naast
char aan f nar ecu fleenen Bouwhuis, insgelijks suet Trapgevels
voorziet1 . Waarfcaiirilijk zuilen de aloude Ileercu VAN LIER alMeii vindt 'er die gisdaar hunne wooi~p~aats gehad hebben .
fen, dat de Edelen VAN tIER, die zich UITTERLIER noemden,
dien naam hebben «angenomen , omdat hun Slot of S~amhuis
buiten de Lier, of nit de Lie,' f}ondt.

LIENDEN, een Dorp in Gelderland, in de Neder-Betuwe.
Nnbij lletzelve lag welecr een fterk Ka1leel. Doch vermits de
Dorpelingen, nit hctzelve, veel nadeels toebragten aan de goe-_
deren van de Bisfchoppen van Utrecht, wierdt bet, op verzoek
van Bisfchop FREDERts VAN ZIRIK aan den Graave vale Holland.
c1oo~

LIESCHIIOSCII, LIESHOGT, LIESVELD .

105

door 1 -leer JAN VAN ARKEL ingenomen en gei?egt . I-let Dorp
heeft eigen perk en Predikant .
Zie Oud llrll. Kronijk ; ALTING Notit.
Germ . I,1f er .

I.IESCH}3OSCH, een aangenaam en vermaaklijk Bosch , buiten
Breda.

Men nadert hetzelve, van bet Dorp de fl:relge of

bet Haagje, buiten de Antwerpfche Poort gelegen, langs eene
iraaie Laan .

Her Bosch beefs eene langwerpig vierkante gedaante, en befiaat uit verfeheiden rechte Laanen van I\'Iast- en
Likenboomen . Langs eene deezer Laancn, welke .dr iehonderd
Roeden in de lengte bef it, beefs men eels verrukkelijk gezigt
op den Toren van de Stad Bred'a. In zijne gantfche uitgeilrektheid befiaat her Lischbosc'z tweehonderdendertig Morge*s
en eene half.
LIESHUUT, een Dorp in de Meierij van 's Hertogenboscla,
een half uur gaans van Ilelmant . Zeer vermaaklijk is deszelfs
legging aan bet Liesthoutfche Bosch . In bet Dorp tell men
ongeveer honderdvijftig IIttizen .
LIESVELD, eene aioude I-Ieerlijkheid, in laatere tijden met
den naam van Barons j betitel, in den Alblasferwaard, paaleude ten Noorden aan de Lek. De laagte en wateragtige gefleldheid des gronds, met Liezen en Biezen bedekt, zal daar
aan den naam gegeeven hebben . Een Adelijk Geflagt voerde
eertijds den naam daar van . In den Jaare 1636 kwatn de Baronnij aan Qraave WILLS z FREDRIK VAN NASSAU, Stadhouder
van rriesland . De tegenwoordige Erfiladhouder, afi~ammeling
van dies Graave, is 'er flog heden de eigenaar van . Men
ontmoet 'cr zeer vette wei- en lIooilanden . Hennip words
'er ook overvloedig gewonnen . Len Dro 'aard, zeven Leeni annen en een Grif er fpannen 'er den Hoogen Vierfchatr .
Het Slot vary Liesveld plagt een der groot(ie en ilerkfte Kaeelen van gantsch Holland to zijn ; bet lag fchuins over
$choonhoven . Naar met wil zou bet reeds in den ]aare 1042
G 5
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LIEVEND~~L, (filet Hriis) LIEVEI S . (JAN)

gebouwd zijn . In den Watersnood van den Jaare 1740 d ieu .
d e bet ter huisvestinge van nieer dan honderdvijftig lnenfchen .
Zedert is bet Gefligt . bijkans geheel afgebroken, en heeft Ineji
de fleenen daar van ter verilerkinge van de Dij ken gebruikt .
Zie s .

VAN LEEUW :N,

Bat . I/luj7 r .

LIEVE1DAAL, (1-let Hnis) in 't Overkwartier van Utracht,
weleer ecue Ridder - Hofilad, tusichen de Kerk en 't Huis van
Alnerongen gelegen, Lang bleef dit Iluis in bet Geflagt van
DRlEBRRGEN.
Door den tijd grog bet over tot andere eigenaars,
en kwam eindelijk, door koop uit den boedel van Jr . Eclt VAN
PANTALEON, nan Jr . GODARO VAIN RIIEEDE, Heere van Ameron .
gen . Ilet a s onvoegzaatn befchouwende, dat zijn GeIlagt in bet
bezit was van twee Ridder- IIoffleden, op zo korten afibuid
van elkaLde'r, en oneenkheden tusfchen zijne afflammelingen,
in zaahen de ~agt betrel`fende, willende voorwolnen, deeds hij
bet dais tot den grond toe afbreeken . Met Lieven chat, 't
welk a< n de Provincie Utretht leenroerig is, wierdt de Baron
VAN RIIEEDE, Graaf van ATI1L01E , in den Jaare 1748 door
's Lands Staaten beleend .

LIEVE S, (JAN) de Oud, een vermeard Schilder van de voorgaancre Eeuwe . Met eenige volbeerlijhe gewrogten van 's Mans
Kunstpcn eel praalt bet Stadsbuis to 4mf crdam . Naast de Thefaurie Or dinaris, haven eenen der dubbele Opgangen na de tweede Verdieping van bet Gebouw, ziet yen van hem eeu tafereel,
verbe`ldende den Kauinefaat u INTIO, op een Scbild om hoog
gehe v en , en alto, naar de getvoonte des tijds, tot Veldheer
gehuld .g d . Het 1 unstfluk, boven den Schoorileen van .Burgeineestershainer, verbeeldende den Romeinfchen Burgemeester
FABIUS IAXI ;IUS , zijnen Vader gebiedende, van 't paerd to klimni u , eer bij hem mogt aanfpreeken, is insgelijks van zijn maakzel, Het Schoorfleenfluk, in de Kamer van Schepenen Extra .
ordinath , is insgelijks door hells gefchilderd. Het vertoont de
eregtigheid, houdende het Zwaard, op de rechter knie, on

hoog,
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hoog, en in de finkerhand de Weegfchaai . Naa t hare zijden
f tan de Vrede en de Voorzigtigheid .
Z.ie WAGENAAR, Befchrijv, van 4 ;n
fierdam.

LIEVL - VROUWEN - POLDER, op bet Zeeuwsch Eiland IJ I1
cheren, een uur gaans in 't Noord en van de Stad 1 rcer e , aan
den Zeekant . I-leer WOLFFRT VAIN BORSELEN brags den Polder
in een Dijk, in den Jaare 1340, en dcedc 'er, kort daar naa,
eene Parochiekerk bouwen .
Langen tijd beefs men i ii die
Kerk bewaard een gefchilderd nJlariabeeld, berugt om zijne
veelvuldige Wonderwerken : van bier dat men her, op den
dag van Onzer Lieve Vrouwe Hemelvaart, ot.c r e~ n ongelooflijken toevloed van menfchen, door den gant1 hen Pincer,
ilaatelijk plagt road to draagen . Zelf verhaalt men, dEt veele
Spaanfche, Portugeefche, rranfche en Enge,fch'. M trooz°n en
andere Zeelieden derwaarts in bedevaart optroi~<<~n . Ja, zo wijd
klonk de vermaardheid des wonderdoenden Beef, dat ;'eizer
SIGISISOND en Flerto
WILLEM VAN BEYEREN, Graah v : n
land, in den Jaare 1416, en, eenentwintig jaaren daar i a ,
llertog PHILIPS, in ftaatelijken Optogt deeze Kerk be7u r, en
aldaar burner Godsdienftigen eferbied betoond hebben . Z nt de
invoering der Kerkhervorminge kwam but Beeldeken a"in d-u
ileere c0NINCII, Baijuw van Veere.
Nog in dcii Jaare J 7SI
wierdt her order deszelfs naageflagt bewaard . Doch de \Voiiderdaadige kragt was, in de hander eens IIervormdell hezctters,
verdweenen . De Prins Erffladhouder is eigenaar vale de LiEveVrotswen -Polder
Zie GARGON, Walch . Arcrdia ; RE1GERSBERG, Kronijk s'an Zeeland.

LIGTENBERG, eerie fleerlijkheid, in bet Zutfenfche Kwartier
van Gelderland, in eerie zeer vermaaklijke Lan :;sdouwe gelegen,
wsfchen de Steedjes ter Burg en Anhoit. Het Ileerenhuis, hoewel tamelijk grout, bezit, egrer, net veel aanziens . In den
otn-
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orntrek vh1dt men veel houtgewas ; ook words 'er rijklijk Doors;
geplant.
.IGTEr VOORDE, eerie Heerlijkbeid, in bet zelfde Kwartier
van Gelderland als de finks grenl ;;lde. I3ehalven bet open Steed je van dien raatn, 't welk Diet meer den eerie Poort heeft, Iegt
in de I- Ieerlijkheid het I-Iuis of Slot L~gtervoorde .

LILLO ;

zie LIEFIiENSHOEK .

LI B0RCH , (PnILIPhu s VAN) een vermaard Godgeleerde en
lloogteeraar under de Remon1}ranten to 4rnf1erdt;m . Hij was
of konlflig van Maaflricht. De Stamvader zijns Geflagt, NIKOLAtS VAN LIMBORCH, overleedt in de Voorflad van St . Pieter
van gemelde Stad, omtrent bet Jaar 1557 , in den hoogen ouu
derdom van honderdvijftien jaaren . Hij halt eenen Zoon, FRANY
cots genaa rid, van wegen den Bisfchop van Luik Gouverneur
en Schepen in flraks genoemde Voortlad. in den Jaare 1518
tradt deeze in 't huwelijk met MARIA SCHFNK VAN NIDDEGEM,
van bet zelfde Ge(lagt als de vermaarde Gelderfche Veldoverite
MARTEN SCIIENK . Bij deeze wierdt hij Vader van dertien, en,
>aaa derzeiver overlijden, in nog twee huwelijken, van twaalf
kinderen . Een Zoon, near den Vader genoemd, in den Jaare
1530 nit bet eerf}e huwelijk gebooren, tradt, in den Jaare 1550,
to Mechelen, in den echt met CATFIARINA WILS . De leerbegrippen van MENNO SIMONSZ zijnde toegedaan, en, van wegen
de vervolgingen regen 's leans Aanhangers, zijn verblijf to Meclrelen met meer veilig agtende, week hij eerlang na Embden,
alwaar hem een Zoon gebooren wierdt , welken hij insgelijks.
FRANcols noemde . Door huwelijk verkreeg deeze een aanzienIijk vcrmogen . Het ontflaan van oneenigheden tusfehen de Regeering en de Burgerij van Emhden, en dear merle geen doers
rillende hehbcn, deeds hem.I to made t worden, met zijneHuisvrouw na An /1~r am to vertrekken. Dit viel voor in den Jaare
Niet lang halt hij aldaar gewoond, of hij wierdt Vader
van ecren Zo 'n , insge • jks FRANCoIS genaamd, welke, in den
dare 1623, In huwf k tr ads met GEERTRUIDA BISSCHOP, Dog
tar vain RE 4 of RE~i1 ERT EGB~RTSZOON $ISSCHOP, die de broede
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der was van deli vermaarden sIMON EPISCOPIUS, Drie Zooneri
wares de vrugt vats dit huwelijk : REMBERT , PHILIPPUS en sI•
Eer wij voortgaau, client wegens den Vader deezer
LION .
Zoonen het volgeade nog to worden aangetekend`
frog naa
zijn huwelijk tooude hij zijne genegenheid tot de Weet en_
fchappen, vooral die der Itegtsgeleerdheid. 't Was alieen op
den raad van zijnen Schoonvader dal hij zijnen lust bedwong,
om zich daar op toe to leggen, en den Koophandel bij de
hand naln. DOCK REM EGBERTSZOON BISSCHOP was niet ge1lorven, of hij volgde zijne neiginge, deeds aflland van den
Koophandel, en vertoefde eerst eenigen tijd to Utrec'tt, en
daar naa to L' ids n , ter beoeffeninge van de Re ;tsgeleerdheid .
Naa het bekliminen van den trap van het Meesterfchap, keerde hij wed~:r na Arn,Rerdarn, en bekleedde 'er nlet lof den
pose van Advokaat, tot zijnen dood toe . Ziju oudfie en j ong.
il ~ Zoos, REMBERT ell SiMON, trades in 's Vaders voetiiappen,
door zich toe to leggen op de kennisfe der Regten . Zo veel
opgangs maakte de eerstgenoemde, dal hero, hoewel Relnonilrantsch zijnee en blijvende, her gewigtig Ampt van Advokaat Fiskaal van I-Iolland wierdt opgedraagen .
De andere,
SIMON VAN LIMBORCH
bekleedde insgelijks met lof den post
van Advokaat in 's Graavenhage, alwaar hij naakoomelingen
gehad beefs, die heden, hoewel alleen in de Vrouwelijke Linie, nog in weezen zijn
PHILIPPUS VAN IIMBORCH, her hoofdonderwerp van dit Artikel , tweede Zoon van REMBERT VAN LIMDORCH CU GRER .
TRUIDA BISSCHOP, wierdt gebooren op den negentienden Junij
des Jaars 163 ; . Naa zich geoel`fend to hebben in de gronden
der Taaikennisfe, hoorde hij, aan 't Dooriuchtig School in
zijne Vaderilad, de lesfen van CA,SPAR BARL~EUS over de Zedekunde, van JOANNES GERHARDUS ~ossius over de gewijdG
en ongewijue Gefchiedenisfen, en over de Wijsbegeerte van
ARNOLDUS SENUUERDUS.
In de Godgeleerdheia wierdt vervoly
gees zijn Leermeester STEPHANUS CURCELLJEUS, Hoogieeraar
aan 't Kweekfchool der Remonthanten to rlaiif1erda»: . Zucht
tot dieper onderzoek , en om to hoordn en wederhooren,
dreef hem na Utrecht ; bier hoorde hij de lesfen van GISBER•
c s VQETIus en andere Contra-RemonUrentfche Godgeleerden.
In

ITO
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In de maand tlugustus des Jaars 1655 wierdt hij tot Propo_
nent aangefleld, en nail, in die hoedanigheld , eenigen tijd
den Predikdienst wear to klaarlem . Eerie aanbieding, help
gedaan, van bet Leeraarampt in de Ge :neente to Alkmaar,
wees hij van de hand, als zich zelven clog niet fierk genoeg
agtende tot lick d : aagen van dien gewigtigen last . Zijnen tijd
vlijtig befteedende an het voortzetten van Godgeleerde en andere weetenfchappen, gaf VAN LTMBORCH midlerwijl in 't licht
de Leerredenen over het Vijfde HoofdRuk van MATTIIJEUS,
van wijlen zijnen Ooni van 11 oeders z~jde sl~iou EPISCOPIUS.
Toen de Gemeente to Gouda, in dell Jaare ic~f , hem tot
haarell Leeraar beriep , vondt hij geese reden onl cut van de
hand to wi j ten .
Onder eerie menigte andere Papieren van den iiraks genoeniden EPiscoprus, omen VAN LIMBORCH in harden gekoom n,
vondt hij een good aantal Brieven, de zaaken en de Gefchiedenis der Itemonfiranten betrcffende . Gehoipen van CI-IRISTIAAN
HARTZOEKER, Remonftlantfch' Leeraar to I6otterdarn, fchikten
ze to gader de Brieven in eerie tijdorde, en gaven ze in 't
licht, in den Jaare 1660, order den titel van Epiflohe Pi'_
f antium et Eritdito rum Virorusn, Brieven van Voorraalne
en Geleerde I\'Tannen . Tweemaalen lies hij, zedert de eerie
uitgave in OEtavo, de Bf ies'en in folio drukken, met een
aanmerkelijk aantal vermeerderd : to weeten, in de Jaaren 1684
en 1704 . Zij benelzen genoegzaam eerie voiledige Iliflorie der
Remonfiranten , tints den Vader flier Gezinte JACOBUS ARMrpiUS, tot op de tijden , die het Dordrechtfche Sijnode on :nidpelijk gevolgd zijrm .
In 't eigen jaar der eerf}e uitgave van gemeide Brier era, tract
VAN LIMBORCH in 't huwelijk met ELIZABETH VAN ZORGEN, dOgter van den vermaarden Regtsgeleerde NIhOLAAS VAN ZORGEN,
eertijds een genleenzaam' Vriend van den niet nun beroelnden
JOANNES UITENBOGAART.
Spoedig ontviel hem deeze Echtgenoote, naa cat zij hem eerie dogter hack gebaard, die inshelijks
in haare eerfte jeugd overleedt,
n den Jaare 16Oi fchreef STAN
LIMBORCH eerie Nederduitfche Verhandeling over de Ver raagzaamheid, tegen JOHANNES SCEPERUS . Daarenboven bezorgde
hij, in cat zelfde jaar, ten Drukperze het Tweede Deel der
God-
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SI ION EPISCOPIUS ; de Hoogleeraar
h~ dt hct Eerie Deer doers drukken .
Iii eene Voorrede verdeedigde onze God ;eleerde de eere van
zijtten Oom, en die der Rernonlfranten in 't algetneen .
Door bet overhjden van eenen haarer Leeraaretl, in d en
Jaare 1667, beriep onzen VAN LIMBORCII de aanzienlijke Ge-e
ineente to Afrifierdanr . Niet lang egter, bekleedde hij dien
post .
Zints het overlijden van STEPIIANUS CURCELLJEUS en
deszelfs piaatsv :rvan,ger ARNOLDUS POELEMBURG , \VaS ISAAC
PONTANUS tot Hooglceraar aan het hweekCchool der Remora
flranten aangefleld . Doch vermits diens given meet voor den
Predik- din voor dell IIoogleeraarfloel berekend waren, ilondt
PONTANUS zijne plaits of aan VAN LIMBORCII , eerst voor een
jaar , en vervolgens voor altoos , op den negentienden April des
Jaars i668 . Zims dien tijd leide hij zich eeniglijk toe op bet .
uitbreiden der noodige vereischten eens kundigen Godgeleer .
de, en behaalde eene algemeene agting. De uitgave der Leer .
redenen van den tneergetnelden SIMON EPISCOPIUS, in den Jaa•
re 1670, was eene vru t zijner fnipperuuren .
Vier jaareti
daar naa tradt hij in en tweede ltuwelijk, !net KORNELIA VAS'
DE KERK, en \vierdt bij hair Vader van twee kinderen .
Intuslchen wren de Godgeleerde Schriften van zijuen Leer nieester CURCELL EJS heirs in handers gevallen . Van to hooge
waarde befchouwde hij dez&ve oral ze der waereld to onthouden . Hij lief ze d ukken in dell jaare 1671 . Doch, hoe
=oortrei-Ceiijk ill z~cli zelve, near 's 'Iaus oordeel, Been volledig zamenfeizel van Godlgbleerdheid , volgens de leer- en
denkwijze der Remonilrauteu , bevatreden deeze Schriften,
even min a is die van SIMON EPISCOPIUS .
Dit bewoog v.~N
LIMBORCU daar aan de hand to Hairs .
Lichaamsongeileldheden
en andere beletntneringen deeden den arbeid draalen. 't Liep
aan tot in den Jacre 16$6, eer hij zijn voorneemen kon vol-l
voeren
x'hars zag zijn uitvoerig Werk het licht, onder den
tijtel van 1','e /ogif? C thtiana „ Christlijke Godgeleerdheid
."
Algemeen wierdt her. werk gezogt, en gretig geleezen . Pehalveti eene Nederduitfche Vertaaling daar van, wierdt het, zedert
de eerile uitgave, viernlaalen herdrukt . Agter de laatile uitgaye, van den Jaare 1736, heeft men gevoegd eene Verhandeling,
one
SI'EPIJANUS CURCELL!EUS
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under 's Mans raagelaatene Schriften gevonden, Over derv Oor•
fprong en VOortgaiig der Gefchillen, in de Vereengde Nederhnden , over de Leer•e dc,' f 'oorbefchikkit ge .
In 't zelfde jaar, als VAN LIVIIIORCII zijne Christlijke Godgeleerdheid voor de eerfle maal lief drukken, hieldt hij de befaamde Onderhandeling, eerst bij nlonde, en daar naa in gefchrift,
met een geleerden Jood , ISAAK OROBIO. Uit de Gevangenis de?
Inquifrtie in Spanje ontvlugt, halt hij zich na ulnflerdam be.
geeven , en bekleedde 'er , met lof, den post van Geneesmeester. De vrugt flier redetwisten was een Werk, door VAN LIMBORCU in 't licht gegeeven , irI 't Latijn getiteld , en ook in 't
Nederduitseh overgezet, Yriendlijke Onderhandeling, over de
Llfaarheid des Christlijken Codsdienst net een Geleerden good.
Onze Hoogleeraar toonde in flit Gefchrift, flat de Jood geen
enkel bewijs, vale eenige kragt, halt aangevoerd, ten voordee •
le van deli Joodfchen Godsdiens't, 't welk niet met even veel en
nog grooter refit ter ilaavinge van den Christiijken Godsdiensx
konde gebezigd worden .
Eerie Verzameling van veel aangelegenl:eids viel, omtrent flee'•
zen tijd, in handen van VAN LI ZBORCI-! ; zij behelsde alle de
VonniWien , door den Regtbank der Inquifitie vary Touloufe, zed
dert bet Jaar I C7 tot in den Jeare 1333 uitgefproken . Om de
zeldzaarnhcid des WTcrks wicrdt hij to made, hetzelve to laateri
herdrukken ; hij vocgde daar nevens eerie Hi/lone den Inqu :ftie, getrokken uk de eigen Schriften der Geloofsonderzoekeren~
Keuners getuigden 'er van , flat VAN LIMBORCII den gedagten
Regtbank in can tchrikwekkend, dock sevens in een waar licht
geplaatst halt. Naa flat onze Hoogleeiaar, in den jaare 1693,.
alle de overige Leerredenen van zijuen Oom EPISCOPIUS hadt iii
't licht gegeeven, met een uitvoerig verhaal van 's Mans lce~
venslaop, boodt zich, 't jaar daar aan volgende, eerie nieuwa
gelegenhaid nan, om zi,rne bedreevenheid to toonen in het verdeedigen van de waarheid der Christlijke Leere . Zekere jonge3uffer, oud tweccntwintig jaaren, boven de meesten van haare
Jtunne, door zucht tot kennisfe gedreeven, deeds zich door
eenen Jood onderwijzen in de Hebreeuwfcbe Taale . Van deeze
geiegenheid bediende zich de Israeliet om met haar to fpreekei
fiver den Mozaifchen Godsdierbst, en flelde zijne poogingen t~
werk
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LIND ; , LIND, (de Craote) LIND . (de Kleine)

LmIMFN, eene Alnbagtsheerlijkheid en Dorp, in 't gedeelte
van Noordholland, bij den naam van Kel~nernerl,nd bekend .
Van zeer hooge Oudheid moet het Dorp zijn, indien 't waar
~ij, dat RADEOH de Godvrugtige, Heer van. Egmond, in den
Jaare 740 de Kerk, om haare bouwvalligheid, deeds vernieuwen . De uitgebreidheid van het Ambagt words op ruim elf
honderd zesenzeventig Morgens, deeds weid • deeds Koornland 9
begroor. Her Dorp is niet zeer grout. Bij de brokken en
overblijfzels der Oude, is de tegenwoordige Kerk gebouwd,
voorzien van een fpitzen Toren . Behalven 't Kerkdorp, ont'moet men, in het Ambagt, vijf Buurten : de Voorst of 't
Zuideinde, de Wcstzijde, de Lawn, Dusfeldorp en de Kong.
13ij de Buurt Dusfeldorp hebben de Roomschgezinden eene
Static. De Regeering beflaat uit Schout, Sekretaris en vilf
Schepenen.

Zie

soETELOO t,

Saanl. Arcadia.

LIND , (de Croote) in Ilollands gedeelte, de Zwijndregtt
fiche Waard genaamd ; thans eene afionderlijke Ambagtsheerlijkheid, hebbende voormaals, met de KIeine Lind, llegts en
Ambagt uitgemaakt. De landilreeke beefs deal naam ontleend
van den Heere N. VAN DE LIND, die ha~~r in Dijk gebragt
beefs. De Groote Lind beilaat in den omvang ruim driehonderdzestiea Morgens Lands . Het Dorp beefs weinig aanziens.
De Kerk, een tamelijk ruim gebouw, itaat, nevens de wooping van den Leeraar, aan den Develweg . In de Groote Liad,
hoewel de Landerijen, daar toe behoorende, gedeeltelijk in de
Kleine Lind lagen, flondt weleer her Huis Nederhoeven, in
den Jaare 1597 gebouwd door nL,TT11YS VAN NEDERHOEVEN,
Heer van Rijsoord. Her ftondt tot in den Jaare 1738, wanveer bet door eenige Huislieden gekogt, afgebroken en de
grond daar van tot Weiland wierdt gereed gemaakr,

LIND, (de Kleine) boven vermeld, zou, volgens zommigen, niet grooter zijn dan ruim honderdtweeenzeventig Morgens, hoewel de Verpondingslijsten van tr'eehonderdzevenen •
der-

.INDANUS . (w1LIIELMUS)

L

r r,

ei t ;g Morgens fpreekcfl . In bet Kerkelijke behooren de O pd
~.zcetcnen deezer Ambagtsheerlijkheid oader de Groote Lind.
'ie

SAN VAN DYK, Befchz-, van Zuid•
holl ind; en Oudheden van Zuid,
holland.

LINDANUS, ( vILflEL rUS ) Zoon eens Dordrechtfchen Barge
meesters , en ecn der verrnaardfle Geleerden der Zestiende Eeu~
we. Eerst vertoefde hij eenigen tijd aan 't Hoogeichool to Len
i'en, en deedt vervolgens eene reize na Frankr •ijk, om, door
't ondcrw :js van ~1EKCBRUS en `rURNEBUS, zijne kenris der Hebreeuwfche en Griekfche Taalen verder uit to beef dell . Naa
zijne wederhomst to Driven, in den Jaare 1552, wierdt hij
tot Priester geordend , en voorts tot Licentiaat in de Godgeleerdheid aangenomen .
Te Dillingen gaf hij daar na les .
fen over de IL Schrifcuure, geduurende den tijd van drie jaaren . Naa eenige mindere posters in de I%erk bekleed to hebben,
beklom hij, ter gelegenheid der oprigtinge van eenige nieuw~
Bisdommen in de Nederlanden, in den Jaare 156o , den Zetel
van Roermonde . De bediening van Onder - Inquiliteur over
Gelderland, , 'olland, Zeelznd, Utrecht, Fries/and en Grotiingen, aanvaardde hij, drie jaaren daar naa . Eenige zaakeii
van aangelegenheid to Rome hebbende to verrigten , deeds hij
eene reize derwaarts, en wierdt 'er, van Pans GREGORIUS DEN
XIII, met blijken van bijzondere hoogagtinge ontvangen . Nat
tie verovering van Breda, door den Hertog 'AN PARMA, in dent
Jaare i58r, begaf zich LINDANUS na die Stad, om 'er den
l oonlfchen Godsdienst to herflellen .
Eerie tweede reize na
Rome deeds hij, in den Jaare 1584, en volgde,
jaaren vier,
laater,
den overleedenen Bisfchop op in den Stoel vari Gend; Niet
ian,g, egter, bezat hij dien : want hij overleedt nog in 't zelfde
jaar, in den ouderdom van drieenzestig jaaren .
Van 's Mans;
uitgebreide Geleerdheid getuigen zijne Schriften ; veele van welke over Godgeleerde Gefchililukken loopen .

Zle IIRICUS ; VALERIUS ANDREAS ; DU Pr',
Eibi. rtes 4uteurs Ecclefia/t . du X/'7 Sieck .
II
LIr

i r6 LINDEN, C ANTONIUS ANTONIDES v. n . ) enz.

LINDEN, (ANT TONIUS ANTONIDES VAN DER) gebooren to Enk~
huizen, in den Jaare 1570, uit een aloud Geflagt . Zijn Vas
der was eerst Predikant onder de Hervormden, in de gemelde Stad, en wierdt vervolgens tot Hoogleeraar to Franeker beroepen . Zijn Grootvader HENDRIK VAN HER LINDEN was Schoolvoogd to Naarden, en Zanger in bet Door der Kerke . Aan 't
Friefche IIoogefchool oeffende zich onze ANTONIUS in de Geneeskunde, en bekleedde voorts den post van Artz, eerst to
.Enkhuizen, en vervolgens to 4 nfl erdam . In den Jaare 1633
overleedt hij in de laatstgelnelde Stad, in het drieenzestigfle jaar
zijns ouderdolns . Hij beefs verfcheiden SchrifLen nagelaaten ;
als mede eenen Zoon,

LINDEN, ( JOIIANNES ANTONIDES VAN DER ) gebooren to Enkhuizen, in den Jaare 1609 . In zijns Vaders voetfiappen treedende, oeffende hij zich in de Geneeskunde, eer~t to Leiden,
Aan 't laatstgemelde Hoogefchool
en daar na to Franeker.
de waardigheid van Leeraar in die weetenfchap bekoomen heb .
bende, zette hij voorts zich neder to /hn/ferdam . Niet lang
badt hij aldaar gewoond, of men beriep hem tot Ihoogleeraar
in de Geneeskunde to Franeker ; sevens hadt hij bet opzigt
over den Kruidtuin en de Boekerij , welke beiden hij in merkelijk
beter flaat brags, dan hij ze gevonden halt . Naa tien jaaren vertoevens in Friesland, wierdt hij to Utrecht beroepen ; 't welk
hij van de hand wees . Twee jaaren laater, egter, aanvaardde
hij de aaubieding van het IIOOgleeraaralnpt to Leiden, en bekleedde het tot zijnen dood toe ; deeze viol voor in den Jaare
1664, bet vijfenzestigfle zijns ouderdoms . 's Jaars vbor zijn
overlijden halt hij eene Lijkrede uitgefproken op zijnen Amptgenoot VORSTIUS . Die zelfde eere betoonde aan VAN D>ER LIN.
DENS naagedagtenisfe, volgens zijn eigen verzoek ., kort voor zijn
Ilerven gedaan, de beroemde JoI-IANNEs COCCEJUS . Van 's Mana
naarfligheid getuigen zijne veelvuldige Schriften . Zijn laatfle
letterwerk was eene nieuwe uitgave van alle de werken van
HJLPOCR4TES, in 't Grieksch en Latijn .

Zie j. COCCEJUS, Orat. Funebr. MERItLINU
in Lind, renov . DAYLE, Did . Crit.
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LIN5CHOOTEN, (Huffs te)

enz.

heeft een fpitzen Toren, en words bediend door een eigei
'redikant, die order de Klasfis van Utrecht behoorr.
Zie

CORTGEEN,

Sticlztfc/ie Kronijko

LINSCHOOTEN, (Huffs to ) een aanzienlijk Cebouw, ongeveer
den half uur gaans ten Zuidwesten van de Kerk van Ligrfc/zoo •
ten, aan den Dijk van L%znge Linfchooter, Van hooge Oud~
heid is dit huffs , als zijnde her, reeds in den Jaare 1270, door
~\V t ER VAN ZUILEN ter leer gegeeven aan v'ILLEM VAN LINSCFIOOT ,N, order voorwaarde dat hij 'er altoos den vrijen toegang Inoest behouden .
lIet is cell defdg Gefligt , leggende
random in eerie Graft ; van vooren pranks bet met twee ann
ien1ijkcTorens, ter zijden van deli Voorgevel . Een fraaie Brug
beefs toegang tot bet Huffs.

LINSCHOOTEN, (JAN HUIGEN VAN) gebooren to Haarlem , in
of omtrent her Jaar 1563, heeft zich beroemd gemaakt door
zijre Zcereizen . Al vroeg openbaarde zich in hem de zucht
tot bet bezoeken van verre afgelegene Gewesten . Het leezen
van Reisbefchrijvingen deed : die zucht nag verdar aanwakkeren .
Lang weder cmden zijne Ouders, die thans to Enkhuizen woonden, des Jongelings begeerte ; dock gaven eindelijk de toeflemming : to meer, aizo ttivee andere Zoonen to Seville woonden .
Zijuen ecrf en toot deeds hij, in den Jaare 15 79, na S anje en
'oz to ah Geruimen tijd vertoefde hij in 't eerstgemelde ko •
IIcr uitlnndig verblijf
y inkrijk, en leerde 'er de Lan male .
maakte hij zich voorts ten nutte, door met de Portugeezen eenen
wgt to doer na de Oostindicn . Nuttig voor zijn Vaderlard was
deeze togs, alto hij op denzelven kundicha.p kreeg van veeie
zaake°n, tot nag toe zijnen Landgenuoten anbekend, welhe hij
wcrv~Agciis ter bchoorlijke plaatze mededeelde . Toen man, it1
den Tare 1594, op her denkbeeld vie!, om door her Nootden
$ener 1 weg na China to zoeken , ontving VAN LINSCHOOTEr,
an wegen de Admiraliteit to Ahn/lerdatn, bet bevel over een
Schip, daar toe beflemd . Ilij zeilde door de St -aat van Nat_
fau, ontdekte eerie menigte Eilaliden, en keerde in den herfst
dens

LI 'SCHOOTEN, (JAN 3UIGEN VAN) enz . 11~
liens jaars to rug, zonder in zijn ooglnerl~ geflaagd to zijn .
Het verllag, nogthans, welk hij, van zijne ontmoetingen, in
's Hage deeds, fche en van eene tweede onderneeml ige iet
goods to belooven . s Lands Advokaat VAN OLDENBARNEVELD,
was inzonderheld van lit gevoelen . Van bier dat hij, bij d .I
Aigemeene Staaten, bewerkte bet uitlooven van eenige gunlUge voorwaarden , in gevalle bijzondere Ksoplieden eene verbintenis wilden aangaan ter hervattinge van lien togs . AnderInaal wierdt VAN LINSCHOOTEN, ten zulken oogtnerke, in 't
bewind gefleld . In 't begin des volgenden jaars vertrok hij
na bet Noorden ; dock de Straat Nasfa« en 't Staten Ei~
laid genaderd zijnde, ontmoette hij eene zo felle koude, dat
hij daar door, als IIIede door de vervaarlijke Ysfchotzen ei~
Bergen, genoodzaakt wierd~, onverrigter zaake, na bet Vaderland to rug to keeren . Aan een derden togs, in bet volgende
Jaar 1596 ondernomen, halt VAN LINSCIIOOTEN goon deel,
inaar natn zijn vast verblijf to Enkhrsizen, bet Zeereizen moe~
ode geworden zijnde . Hij bekleedde aldaar den post van Thefanrier der Stad, tot zijneil dood toe, welke voorviel op den
achtfl:en Februarij des wars 161 1 , bet achtenveertigile jaar
zijns ouderdoms . Zijn wedervaaren en ontdekkingen, zo in
de Oostindien als in 't Noorden, beefs hij door den druk gelneen gemaakt.
Zie VAN DEN Hoor, Bef r . cil LUf
van ,Enkkui,en .

WPENIIUIzEN, een Dorp in Friesland, in bet K~vartier van
Zevenwouden, onder de Grietenij Opflerland . Veel Veen,
welk onder lit Dorp plagt to leggen, is vergraaven, en rn,I
lneest in Bouwland veranderd . 'Er fiaat eene Kerk, zond~r
Toren ; de Leeraar van Ter Dispel moot ook bier den Dienst
waarneemen . Het Dorp bellaat uit eene dubbele rij Huizeu
an den .ijweg.
Zie WINS EMIUS,
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LITI1, LITflOOJEN ; LOCHE :7 .

r -

der geleerdfte Mannen der Z,estiende Eeuwe . Hij fchreef eerie
liitlegging van bet bet amde Werkje van ERASMUS, Lof der
Zotherd genaarrld . Volgens zommigen zou deeze over 's Mans
arbeid niet zeer voldaan `eweest zijn, alto hij den ileutel aanwees vats verfcheiden uitdrukkingen en zinfpeelingen , waar
Inede ERASMUS la et oog hadt op perfoonen en zaaken, welke
hij liever gewenscht halt, nog eenigen tijd dus omzwagteld
to hebben gehouden . Wijders heeft men nog van deezen LISTRIUS eerie dichtmaatige befchrijving in 't Latijn van de Provincie Utrecht ; zij is gedrukt agter de Uitgave van her Kro•
nijk van Heda door BUCIIELIUS . Wegens Rizenen vermeldt hij
eerie bijzonderheid, welke nu in langen tijd geene plaats gehad heeft : to weeten, flat in den omtrek flier Stad eerie bekwaame gelegenheid was tot den Ilerten- en Wilde- Zwijnenjagt.
Zie BURMAN I Trajet`. Erudllurn.

LITII, een Dorp in de Meierij van 's Hertogenbosch, otntrent user uuren gaans van de Stad van dien naam, aan de
i\'Iaaze, bet voornaamile en vermaahiijkile in dien gantfchen
Oord . Men tell 'er bij de tweehonderd IIuizen . De Hervortnde Gemeente is 'er vrij talrijk in Ledernaatcn . De Leeraar, welke slier den Dienst waarneeult, predikt insgelijks to
LITIIooJEra, omtrent een half ullr nicer lNoordelijk, insgelijks aan de Maaze, gelegen, dock ma genoeg de helft kleiner
dale her voorgemelde Dorp.
Loci-IEti1, cene kieine Stad, in Gelderland, in her Noord111k gedeelte der Graaffchaps Zuif n, niet verre van de Overijsfelfche Grensfcheidinge, man her Strootnpje de Berkel, ongeveer drie uuren gaans van de Stad Zutfen . Voorheen was flit
eerie ilerke Vesting, gelijk, under anderen, blijkt nit een vrugtloozen aantlag op dezelve, door den Spaanfchen Bevelhebber
I•R ANCISCUS DE VERDUCO, in den Jaare 1582 . Acht jaaren daarma
n amen de Spanjaards vergeefs eenen list to baste, om zich van her
Steedje to verzekeren . Eenig Krijgsvolk op gelaadene Ilook
Fl 5
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op deszelfs oudile Zuster MARGARETA, Gemaalinne van Keizer
LoDr=\v
; nlet evenwel zonder 's Keizers kragtdaadige medewerlang, zlzo de rijke erfen-is, door mededingers, aan de Kei~erinne betwist wierdt .
Nogthans deeds hij aftland van alien
sandeel in 't bewind, gebiedende aan de Edelen en Stedcn,
om Vrouwe MARGARETA voor wettige Landsvrouwe to erkeniien, en sevens beloovende, Holland, Zeeland en Friesland,
buiten goedvinden zijner Gemaalinne, niet to zullen vervreemden , of aan iemand buiten haar ter lees opdraagen . Keizer
LODEWYE overleedt op den elfden October des 3aars 1347 .
Lene Beroerte, van welke hij, onder hot jaagen, bevangen
wierdt, rukte hem ouverhoeds uit bet lceven .
XIII, Koning van Frankrijk, Zoon van KoIV en van MARIA DE MEDICIS, wierdt gee
boons to Fo :;taizaeblean, op den zevenentwintigflen September des Jaars i fro r . 't Gees wij boven, op 't Artikel van
LODEwvh, aanmerkten, herhaalen wij bier . Niet 's Vorien gebeelen leevensloop zullen wij verhaalen, maar alleen dat gedeelte, welk betrekking heefl tot de Nederlanden . Naa bet
ontijdig uiteinde zijns Vaders, kwam op hem de Kroon, in
bet negende jaar zijns ouderdoms, onder Voogdij van de Koninginne 1\'Ioeder . Eon Gezant(chap, flraks daar op, na Frankrijk vetrokken, vernieuwde de Verhonden, voorheen met IIENDoch hot aangaan van een nieuw en
~RtIt DEN IV geflooten .
iog vaster verbond hzdt geenen voortgang, , Een huwelijk,
tusfchen Koning LODEWYR en eene Infante van Spanje aangeaan, baarde veel gemors in zijn Rijk, en bet misnoegen van
veele Grooten . Om bun bet hoofd to bieden, zondt LODE~
WVK, in den jaare 1615, den Heer VAN MAURIER als Gezant
ann de Stiaten, met verzoek om hunnen bijdand . Zij beloot=
den, en zonden dies met 'er load, tot een zo gclukkig erode,
dat de rust in bet Koninkrijh herfheld wierdt . Toes, in deli
ware I6~8, de gefchillen in de Nederlanden tot eene onhertelbaar verderf dreigende hoogte gereezen wares, vondt KoDing LODEWYK zich verpligt, ter bemiddelinge van zaaken, zij1ie tusfchenfpraak to bezigen .
De IIeer uoIsIsE, herwaarts
eLonde.7, vermaande, in ziins iVicesters nanme, de Staaten
LoDEWYK DE

iIing 11ENDRIIt DEN

LODEW'YK
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tot Eendragt, ell met naame ook tot gemaatigdheid in Kerke •
lijke GefchilIen . In burs antwoord wilder de Staaten zijne 7a •
jefleit doers gelooven, tat de oneenigheden in den Staat niet
van zo gevaarlijken aart warn, als men dezelve halt afg&
fchilderd, en verzogten met een, tat de Koning hcrwaart~
geliefde to zenden drie of vier Godgeleerden, tot bet bij woo .
nen van bet Sinode, well; binnen kort to DordrecJj zoude
gehouden worden . Doch de Koning weigerde, char aan de
toeflemming to geeven,
Zijne Majefleit was eenigzius mis .
noegd op de Staaten, om tat deeze weigerden, voldoening to
geeven op herhaalde klagten over den Veer V : N sai\1MLLsDY1.,
Afgevaardigde aan 't Franfche Hot, welke , bij meer tars eene
gelegenheid , blijken bath vertoond van wederflreevinge van
's Konings oogmerken, vooral in de zaak van oLDENBERNE .
VELD . Nogthans bewilligde zijne Majefleit, in den Jaare 1621,
in de onderhouding van Vriendfchap met de Staaten, en de
vergunniug van vrijen Koophandel aan borne Ingezeetenen in
zijne Linden,
og vaster wierdt deeze verhintenis toegehaalc,
in den Jaare 1624, wanneer J~oning LODEWYK aan een flaate-.
lick Gezantfchap, van wegen de Albemeene Staaten na Frankrijh afgevaardigd, heloofde, dezelven, in bet tegenwoordige
mar, to zullen opfchieten twaalfhonderdduizend, en vervolens, iii ieder der twee valgende jaaren, een miljoen ponder ;
raids deeze penningen , drie jaaren naa hat f nken van Vred~
of Beflanu, hem, wederom zouden vergoed worden .Vanhu
nan karat beloofden de Staatfche Gezanten, zonder 's Konings
rind of tusfchenkomst, Vrede nosh Beftlnd to zullen fluitent
Voorts zouden de St eaten aan L0DLwYR cenige Oorlogfchepen
verkoopen of verhuuren, en, zo bij in Oorlog mogt rakes,
zijne Majeiteit met de heift der gemelde femme, of met manlchap en fchepen naar evenredigheid, onderileunen, miss zij
:celven Vrede hidden, of de veiligheid van den Staat zuiks
gedoogde.
Veelvuldig en aanhoudende warm thins de onderhardelingen
d'er Staaten net vreemde Mogendheden . Naa her fluiten van
een Verbond met KA ;Ef DEN II, honing van Engeiand, waax
bij deeze zich halt verbonden, om de Spanjaards, to water
cn to 1ande, to zullen heoorlogen, ,zenden ze den Jeer vnr
SQi
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€OMMELS Dr[~ airs Koning LODEWYK DEN XIII , oIn hcm toY
diergeliil1 eerie belofte over to haalen . In een gehoor bij zij .
r1e Majefleit ontving de Gezant tot antwoord „ dat hij de
,, Staaten voor zijne beste vrienden hieldt, en bet Verbond,
„ met Groot - Britannic aangegaan, zou doers onderzoeken ."
't Liet zich aanzien , dat de zaak een fpoedig en geweuscllt
beflag zoude erlangen . Doch de inwendige onlusten des Rijhn
hidden d zelve fleepende ; deeze hielden 's Konings handers
gebondela, en maakten 't ongeraaden, zich in een nieuwen
Gorlog tc ileeken . Van bier dat bet aanliep tot in den Jaare
1 63 0 , ecr men tot een behuit konde koomen . Den Verbond
van wederzijdichen onderftand en befcherminge wierdt than
getroffen . Intutfchen wendden de Staaten vrugtlooze poogiugen aan, om den Boning to beweegen tot eerie openbanre
Vredebreuk met Spanje . In den Jaire 1635 lies zijne Majef}eit zich daar toe overhaalen, en wierden de maatregels vastgefleld, volgens welke men tcgen den gemeenen vijand gezamentlijk zoude werkzaatn zijn . Om Prins FREDRIK DENRIK,
in 't voeren van den aanflaanden Krijg, aan zijne beiangen to
verbinden, en to geiijk deszelfs eerzucht to flreelen, wierdt
Koning LODEWYK to raade, hem den then op to draagen van
Son Altes/e of Zijne Hoogheid, in plants van Son Excellence,
of Zijnc Doorluchtibheid, welken 's Prinfen Vader en Brooder, WILL EM DE I en MAU R1TS, gevoerd hidden . Deeze was
~sKonings laatfle bedrijf, met opzigt tot de Nederianden . I-I .j
averleedt op den veertienden Maij des Jaars 1643 .
Zie inzonderheid Hiffoire de Louis

XIII.

LODEWYK DE XIV, Konlng van Frankrijk, Zoon van (links
gemelden LODEWYK DEN XIII en van ANNA VAN OOSTENRYK,
wierdt gebooren op den vijfden September des Jaai •s 1638 .
Vog geene vijf jaaren was hij dus oud, toen hij zijnen Vader opvolgde, onder Voogdijfchap van de Koninginne Moen
der, die, geduurende de Minderjaarigheid, de Regeering waar1tam, in November des Jaars 1659 tradt hij in den echt met
;!i Al;?~
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Infarte San Sp ~nje . Van dien tijd of beginDen wij de o1l~lerhaiidelil1gctl , weke tusfchen den Koning en de
Algemeene Staaten p1 .~ats hadden . Een Verbond van Kooph ui .
lel , 't welk , iu den Jaare 1662 , geflooten svierdt , was de vrugt
van een plegtig Gezantfchap, na Frankriik afgevaardigd . Teens hadt then eenige fchikkingen beraamd op de wederzijdfche
I;ulpbetooning der beide Mogendheden . Niet lang halt LODEWY~,
op den throon gezeeten, of hij gaf blijken van den heerschzuchtigen aart, welke vervolgens aan Europa zo veel onrusts
kostte . Bij het aangaail van het huwelijk met de Infante van
Spanje, hack LODEWYK zich verbonden, nimmer eenigen eiscli
to zullen doers op de Staaten van haaren Vader, en dus ooit
nick op de Spaaniche Nederlanden . Maar hij vergat wel haast
deeze belofte . Reeds bij 't leeven van PHILIPS DENJV, Koning
van Spanje, liep bet gerugt, en het vondt geloof , cat Koning
LODEWYK, naa deszelfs overlijden , de regten zijner Gemaalinne
zou docn gelden . Loch hij begreep met een, cat de Algemeene Staaten de uitbreiding tier Franfche magi, aan dien karat,
nick gaarne zien zonden . Twee wegen floeg hij in, ter voorkoominge, cat hem aan die zijde geene hindernis konde ont •
mockers . Van den eenen karat Eogt hij, order de hand, KAP Et,
DEN II, Koning van Engeland, tegen de Staaten op to hitzen,
i !AFJA TflERESIA,

op cat deeze, eenen Oorlog ter Zee om handers hebbende, to
minder Let{waam zijn zoude om hem to dwarsboomen . Mn
de andere zijde gaf LODEWVK last, aan zijner Gezant in 's Hage,
em den Raadpenfionaris DE WITT, door milde gefchenken, tot
's Konings maatregels over to haalen . 't Eerfle gelukte ; dock
ten aanzien van het laatf e heeft hij nimmer zijn oogmerk kunnen
's Konings ~wriendfchap en vertrouwen, zeiue de
bereiken .
Raadpenfionaris, was al vat hij begeerde, indien hij zijner I\iajefleit iulmer eenige dienflen konde bewijzen .
Intusfchen bleek bet, bi ; meer can ethic gelegenheid, cat Kor
fling LODEWYK, ondan'.ks zijn uitwendig gedrag, welk blijken
van vriendfchap vertoonde, den Staaten geen genegen hart toedroeg . In eenen Brief, aan zijren Gezant in 's HGge, floeg hi;
eenige dreigende uitdrulk~.~ngen nit , in geval e de Algemeene
'Staaten nick van zijne hand wilder vliegen . Naa cat de OorIo tusfchen Groot - Britanni' en de Nederlanden was uitgebro •
kea
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ken , gedroeg hij zich zeer agterlijk in bet betoonen van huff
pe , waar toe hij , slit kragt des Verbonds van den Jaare 1662,
verpligt was . Zijn heiinelrjk Ontwerp , raahende de bemagti .
ging der Spaanfche Nederlanden, deeds hem telkeiis agteruit
loopen. De Engelfchen roeiden bier onder, met hunne op .
iloohingen, den Koning verfcheiden redenen aan de hand eevende, door welke hij zich van de verpligtinge , om de~~
Staaten bij to flaan , zoude nlogen ontflagen rekenen . Mis •
fchien was bet ooh, om van verderen aauzoek, van den leant
der Staaten, ter hulpbetooninge , outflagen to worden , tat Koning LOEWVK, in den Jaare 166, , zijne bemiddeling aan
boodt tusfehen Koning KAREL DEN II en de Vertctligde Nederlanden ; dock die evenwel geene baate deeds .
In bet zelfde jaar raahten de Staaten in Oorlog met den
$isfchop van Manner. Ter bevorderinge van zijne inzigten,
hack Konin g; LODEWYIC zich meermaalen verklaard tegen de
verbk ing des Prinfen van Oranje, dewijl deeze hem, aan de
zijne der Spaan(che Nederlanden, zou kunnen nadeelig zija .
Zeer wankel fi:ondt, intusfehen, bet gezag van den haadpen~
lionaris DE \VIT .' , welks handanaving de Ii ranfche Monarch,
o .n de ge n.elde reden, vlijtig ter harte nom . Hier uit ontflondt zijne belofte van hulpe aan de Staaten, zo ras hij door
den Bisfchop van Muniler zoaden worden aangevallen, en de
daadeli}ke volbrcnging d oar van, met eenen onderiland vats
zesduizend man,
In den Jaare 1665 overleedt de Koning van Spanje, Schoon •
vader van LOD WFls DEN XIV. Ondanks 's Vorilen Uiterilen
Wile, bij welhen zijn Loon KAREI, tot Opvolger en algemeenen Erfgenaam verhiaard was, kwaln gales bij den Franfchen
Monarch boven, bet Onrwerp otntrent de Spaanfche Neder .
ianden . 0111 derwaarts eenen open toegang to hebben, gal
hij zijnen Gezant in 's lia e last, om to ueproeven, of hij
den Algemeene Stanton de Stad Waajll icht niet zoude kunnen
~tfkoopen . Doch tie Gezant, de onmogelijkheid bier van ken .
nende , gaf zijnen Meester een onder Ontwerp aan de hand .
Mien moest zich van de Provincien Friesland en G7 aningen,
ell van de Vesting Iioeverden tragten to verzekeren, dock op
cone wijze, welke Been argwaan gal ann de Staaten tier Ge11y es'
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Westen, die in 't bewind zouden blijven , zonder tat bet
Indian tit ge•
hleelc tat zij aan Frankrijk verbonden waxen
lukt Ware, zou de Koning, van dien kant, een gebaanderl
wag g onad hebben, om de Staaten van Holland to dwingen,
in gevalle zij hem, in zijne oogmerken, hinderlijk mogten wee •
Doch tit Ontwerp bath geen gevolg.
zen
Een Echlin vail LO;)EwtKS geuegenheid en hulpe ondervor •
den de Staaten , in den Jaare x666, door deszelfs Oorlogsver .
klaaring aan Groot - Britannia . Niet om den Engelfchen af~
break to doen, maar de haitdhaaving der Stadhouderlooze Re •
geeringe in de Nederlanden, was daar van hct oogmerk. Tar.
bier cat de Franfche Vloot, welke zich bij die der Staaten
ino°st wagon, under allerlei voorwendzcis wierdt opgehou .
den, eerst iii den Herfsc in Zee lisp en zich nooit met d~
Staatfche Vloot vereenigde .
Geduu ; ante tit alias wapende zich Koning LODEwYK tort
den lang beraanlden inval in de Spaanfche Nederlanden. Bij .
Mere bekommering baarde her bier to Lands, zo ras men van
tit voorneemen onderrigt was . Men vreesde, daar door In
eenen Oorlog to zullen worden ingewikkeld .
Om dien 11a~
of to weeren, fprak de Raldpenf onaris DE w1TT met den
Franfchen Gezant over een Ontwerp, volgens 't walk men de
Spaanfche Nederlanden moest zoekea to beweegen, urn Spanje of to vailen ell zich voor eene vrije Republish to verklaaa
ran . De Sraatsman opperde tit plan, om den Koning over to
llaalen tot bet verfchuiven vats zijne voorneemens . Doch to
vast ilondt LODEWYK op zijn ftuk, om 'er zich van to lnaten
aftrekken . In de maand Mai des Jaars 1667 gaf bij kennia
aan de Staaten, van zijn voorneemen tot bet doen van eenen
inval in de Spaanfche Nederlanden, en ftelde zich, nog in die
zelfde . maand , aan bet hoofd van een talrijk Lager, waar
merle bij zich voor Charleroi, iii Henegouwen, nederiloeg.
wel haast maakte bij zich meester van die Stad, en vervoll
gees van flog verfcheiden andere Plaatzen . Hier op volgde
eene onderhandeling, tusfchen Frankrijk en de Algemeen~
Staaten, waar bij deeze vooral op 't oog batten, een za
nlagtigen nabuur van hunne grenzen to verwijderen . Doch
toen LODEWYK aan hunne voorflagen doove ooren iloeg, zog .
teI
Y II . DEEL .
T
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ten zij zich met andere Mogendheden, met naame Engeland
en Zw eden, to verbinden . IIet gevolg daar van was , bet
vermaarde Verbond, onder den naam van Triple A?liantie .
Zo dra halt honing LODEWYK daar van geen berigt ontvan •
gen, of h :j toonde deswegen zijn misnoegen, vooral over
eenige geheime Artikelen, als niet flrookende met ` zijne inzigten op de vermeerdering zijner grootheid . Van Bier dat hij 7
op allerlei wijzen, de Staaten van dit Verbond zogt of to
trekken, of bet to doers verbreeken . Ten aanzien van Zweeden, flaagden zijne poogingen ongeiukkig . Loch Ironing KAREL DE II, verlokt door de fchoone nanbiedingen van den
Franfchen Monarch, lief zich vinden . 1'Ten foot eerlang, in
den jaare 1670, een Verbond r volgens 't welk de Engelfche Ironing de Staaten ter Zee zou beoorlogen , terwijl LO•
D E tV Y K P E XIV hen met een magtig Leger to lande zot
aancasten . In gevalle de Verc nigde Gewesten 't order gebragt wierden, zou KAREL de Provincie ZeeI a ; d , en LODEwYit alle bet overige bekoomen, uitgezonderd 'l -Holland, welh
den Prinle VAN ORANJE zou , vorden of gcflaan , indien deeze
zich in bet Verbond wilde begeeven .
Hoe bedekt deeze onderhandeling ook toeging, zij kwam,
nogthans, ter kennisfe der Algemeene Staaten, die voorts verfcheiden Gezantfchaphen afvaardigden, om, ware 't mogelijk,
bet onheil, welk den Lande dreigde, of to weeren . Koning
LODEWYK onthieldt zich thans in de Spa niche Nederlanden,n
alwaar hem , bij den Akcnfchen Vrede , onlangs geflooten,
verfcheiden Steden waters of eflaan . Om den Monarch, doer
toegeeving en eerbewijs, van gevoelens to doers
randeren q.
zonden de Staaten aan hemn den 1-leer VAN wASSENAAR, ong
hem met then aanwinst geluk to wenfchen, en to verzekerenvan bet belting, welk- men bier to Lande in 's Vorfhen vriendfchap tlelde, welke men gezind was, op alle mogelijke wijze,
aan to kweeken . Met heufehe woorden beantwoordde de
Vorst deeze beleefdheid . Deeze, egter , beflondt fegts in
fchijn. Want toen de Staaten, k'rt daar naa, den }eer PIE.
TEIl
. DE OROOT als Gezant na Frankrijk zonden, befpeurde
deeze wel haast, dat zijne Majei}eit misnoegen tegen zijne
Meesters hadt opgevat . Bij onderzoek na de redenen- daar, win,
bij
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bij 's Konings Staatsdienaars, bekwam de Gezant tot antwoord,
dat zijne 11-Zajefleit inisnoegd was op de Algemcene Staten,
omdat zij maatregels volgeen, flrijdig met de billijkheid ei~
de agtiilg, welke zij den Koning fchuldig wares ; plat zij hens
zogten to berooven van bet regt, welk hij, in .'t toekoo :aende,
op de Spaanfche Nederlanden zou kunnen verkrijgetl , uit cene
ongegronde vreeze voor hunne eigen veiligheid ; e;i dal zij
zich niet ontzagen, de gantfche Ghristenheid tegen zijne Majelteit op to hitzeu.
In deezen toefland t n zaaken fcheen een Oorlog, tusfchet
ri anhrijk en de Ver enigde Nederlanden , onvermijdelijk. Ko •
ring LODEWVK flelde alles to werk om dice met ijver ears to
vangen . Om Troepen in de nabuurfchap to hebben haald~
hij den Eeurvorst van Kerrlen over ter hewilliginge, dot hi
zijti Gebied Krijgsvolk mogt bij een trekken . Met den Isis
fchop van M'enfier foot hij een heimelijh Verbond, ten nadeele der Staaten.
Fot bet daadelijk beginners van den Oorlog haperde bet flu ilegts can cen voorwendzel . Niet lang
bleef dit uit . Zints eenigen djd halt %ODEWYK DE XIV dell
invoer van verfcheiden Nederland!'che Koopwaaren in zijn Rijk
verbooden, of zo zwaar belast, dal alle uitzigt op wiust deli
Nederlandfche Kooplieden was afgefneeden . Met bet begin
ales jeers 1671 hadden bier op de Algemeene Stealers eene Afkondiging gedaan, bij welke, omrrent verfcheiden hrarfche
voortbren zels, even eens wierdt gehandeld . Zo euvel nam
de Vor~t deeze fchikking, dal zl j , wel beast, tot den grond
der Oorlogsverklaaringe diende , hoewel dear van de waare
rcden was, bet fuiten van her Drievondig Verbond met Zweeden en Engeland. Doch tot bet verbreeken vc
deezet band
vondt de Vorst een middel, door her (luiten va~i een heimelijk Verbond met E REL DEN II, volgens 't welk aeeze can
den Staat insgelijks den Oorlog aandoen, en zestig Engelfche
bij veertig Eranfche Schepen zoude voegen . Ook veranderde
Koning LODEWY , ten deezen tijde, van inzigten omtrent den
Pries VAN ORANJE, want dear hij voorheen deszelfs verhefng
halt tegen gehouden ; zag hij nu dezelve Diet ongaarne, op
bet fchrijven vale den $'ranfchen Gezant in 's Hhge, volgens 't
welk de Pries, in de waardigheden zijner Voorouderen herflelrl
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zijnde, wel ras ziclr zo veele vrienden zou weeten to tnaaken,
tat de Staaten zouden befluiten om den Koning teen Spanje
to helper ; dock tat zijne Hoogheid tat de gemelde waardig
heden nimmer zou kunnen opklinimen, zo lang de Staaten it)
eenen Landoorlog niet wierdeti ingewikheld .
Vergeefs zonden de Staaten , om 's Konirtgs toorn to lenigen en den dreigenden Oorlog of to veer-en, een beleefden
Brief aau burner Gezant DE GROOT, met last olu tier aan
zijne Majeileit to overhandigen . Zij beriepen Lich in hun
fchrijveti op hunne volmaakte onbewustheid , van den Koning
immer eenige regt1naatige reden tot misnoegen gegeeven to
bebben ; . booden an , om over de zwaarigheden, op bet fluk
van den Koophandel, in onderhandelinge to treeden, en dezelve in der minne to vereflenen ; zij beflooten burner Brief men
cue verzekering, tat hunne tegenwoordi,ge toerustiug ten Oorloge rich ten oogtnerke halt om iemand to beieedigen, maar
enkel diende om hunnen Staat en Onderzaaten to befi :hutten y
zullende zij zich met vreugde onttvapenen, zo dra men hen
verloste van de ongerustheid, inn hun veroorzaakt door de
wapenen, die hun van alle kanten fcheenen to drei ; en . Met
bet begin des Jaars 167 : verfcheen de Gezant DE GEtOOT met
deezen Brief ten Hove, betuigende, in zijne Aanfpraak, bij
bet overhandigen, tat men, zonder bloedflorten of geldverfpillen, wel voldoening zou kunnen bekoomen . Genielijh h~rvatte de Vorst,. geenen Brief to behoeven, die door aile hlovet?
van Luropa bath gewandeld, en- waar van hij reeds een- affchrift bath . Zijne wapening ten Oorlog was een gevoig van
die der Staaten . Order bet bij een trekken zijner Troeperi
en bett uitrusten zijner Vloot zou hij zuik een beiluit neemen,
als hij met zijn belang • en roetn incest bef4aanbaar zoude keuten . Met eenige uttbretding waren deeze wdeuen de inhcu&
des Briefs, welken d~ Koning aan de Staaten tot- ants oord
zondt~ In 't floc daar van beloofde hij zich 's liemels zegen
over zijne voorneeneiis, en de goedkeuring daar van bi; alle
zulke Mogendheden, die zich niet reeds voor lang, door de
Staaten, tegen bet Franfche Hof batten laaten inneemen . To
zo veele onheilfpelleude voortekens floeg nog bet Verbond,
~e?k
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welk LODEWYK nlet Zweellett (loot , tot een dreigend rmdeel,
ook van dien leant, voor de Vererigde Nederianden .
Op den zevenden April ties Jaars 1672 verklaarde Koning
LODEWVK den Oorlog aan de Staaten, en vertrok, nog vabr
bet einde diet Maand, van Parijs na Charleroi, alwaar zijn
Leger verzameld wierdt . Naa bet bemagtigen van verfcheide
Steden @il Plaatzen in dien oord, trokken de Franfche Troepen,
bij bet T 1huis, over den Rhijn, en hadden alto eenen open
weg tot in lret hart der Nederlanden . Overbekend zijn de fpoedige voortgangen, welke zij zederr mnakten, in huune verove •
ringen . } t wegnreenren vale (Jirecht , en van verfcheiden plant
zen, in hlolland, in tie nabuurfchap van 4nfierdam, baarde de
niterfte behommertiis bij 's Lands Staaten voor eene geheele onderbrenging van alle de Gewesten . Gereedlijk floegen ze bier
om den weg van onderhandelinge ill, met den Koning, die zich
op 't Iluis t'e Keppel onthieldt. Als overwinnaar fchreef bij
titans den Staatetl voorwaarden van Vrede voor ; die, egret,
ais buitenfpoorig, wierdcn van de hand geweezen . De rigsbedrijven duurden dan log eenigen tijd, met toeneemende of
verflaauwende wakkerheid, tot in den Jaare 16y8, wanneer de
Vrede, to Nieuiv negen, gehooten wierdt .
Van geen langen dour was, egter, bet herflelde goed verftand
tusfchen Frankri k en de Nederlanden . De Staaten , in dear
Jaare i68 t, met bet Konin trijk Zweeden in onderhandeling getreeden zijnde over een Verbond, in 't welk zij F.ngeland ins-.
gelijks zogten to trekken, lies bun Koning LODEWVK , door
zijnen Gezant, aanzeggen, dat bij door zulk een Verbond zich
liooglijk beleedigd zoude agten . Daarcnboven gaf hi j aan zijue
Krijgsoverflen etlijke bevelen, welke duidelijk toonden dat bij
tweedragt zogt . In Oorlog geraakt zijnde met die van Algiers,
deeds bij den Staaten weeten, alle Schepen, ook de Nederlandfche, in de Middelandfche Zee to zullen does neemen, die bevonden wierden, Krijgsbehoeften of andere Contrabanden voor
de Algicrijnen binnen boord to hebben, niettegenftaande de Ingezeetenen der Nederlanden , volgens Verdrag met de Porte
eflooten, verpligt warm, de Algicrijnen van Oorlogsmiddelen
to voorzien . De Nederlandfche hapitein, Graaf VAN STYRum,
met twee Oorlogfchepen en een Convoy op de Ree van Li.
I
vorna
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vorno ten anker leggende, halt gedraaid met den 1-Iertog v
MONTEMJ R, niCt tien Franfche Galeien nldaar aangekoomen,
met Ecrefchooten to begroeten ; 't welk Koning LODEWYK zo
euvel nan1, dat hij in 's Flage over VAN sTYRUM klaagde, en
~ischte dat hij moest geflraft warden . Daarenboven halt LoDE\VYK eenen Luitenant met eenige Dragonders na Amfierdam
gezonden, om een Franschman, dock thans, tints etlijke jaa .,
ren, Burger in die Stad, op to ligten, alto hij aan fnoode
misdrijven tegen de Franfche Mogendheid fchuldig wierdt geoordeeld . Doch vermits men van dit voorneemen, hier to
Land°, tijdig de lochs gekreegen hadt, was de Lu enant gevat en na 's I/age gevoerd . Veel onderhandelens baarde dit
Iaatfle voorval, dock wierdt eindelijk, meende men, tot genoegen van wederzijdfche Mogendheden beflist .
FIet vuur van heitnelijk misnoegen fmeulde tot in den Jaare
1688 . Thans deeds zijne Pvlajeilcit beflag leggen op de Neclerlandfche Schepen in de Franfche havens, en her Bootsvolk
in de Gevangenis werpen . Van Dtinkerken en elders zondt
hij Kaapers in Zee, en deeds tien Dorpen in de Meierij van
'sHc;•~ ogenbccck in brand ileeken . Eene Oorlogsverklaaring
volgde alic d eze vijandlijkheden kort op de hielen, die, in
t volgende jaar, met een° diergelijke Verklaaring beantwoord
wierdt. De Krijgsbedrijven , welke hier uit ondlonden, duurden tot in den ja~,°e 569 ;, eer men van eenige voorflagen van
vrede hoorde, honing LODEWYIC, deeds daar omtrent de eerne opening . Doch 't liep nog aan tot in den Jaare 1697 ,
cer men een° opzettelijke bijeenkomst ter onderhandeihige be .
leidde . Dc,ze wierdt gehouden op bet Huis to Kiis~iik,
buiten 's Sage, alwaar de Vrede, in dat zelfde mar, getrof
fen wierdt .
Van nieuws vonden tick de Algemeene Staaten ingewikkeld
in eenen Oorlog, met LODEWYK DEN XIVs ter gelegenheid
van het gefchil over de Opvolging in de Spaanfche heerfchap •
en . De Franfche Monarch en de Keizer van bet Duitfche
Jtijk ftonden daar in tegen elkander over, en de Algemeene
taaten hidden het filet den laatstgenoemden Vorsr . Men veer,
hoe de veelvuldige Krijgsbedrijven, welke deeze twist medeieepte, een einde names door de Vredehandeling to Ulrecht,
nl
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in den Jaare 1713 . Zedert viel 'Cr nits merltwaardigs voor,
an de zijde van Ironing LODEWYK, de Vereenigde Nederlanden betreifende . De Oorlogzuchtige Monarch overleedt op
den eerften September des Jears 1 715., in den ouderdom van
ongeveer zeveilenzeventig jaaren, het drieenzeventigfle jaar zijner .egeeringe.
Zie

LIMIERS,

Inede,

de

Hiffoar•e ale Louis XIV; als
Nederhrzdfche Mercuriuf.

jotlger broeder van Pri-nfc WILLEm~
I, vertoonde, terflond bij de eerite onderneemingen, ter
hevrijdinge van de Nederlanden van bet Spaanfche juk, de
blijken van zijne Vrijheidsliefde . Niet f egts was bij een der
eerfle Ondertekenanren van bet Smeekfchrift der Edelen, itl
glen Jaare i66, maar ilelde zich ook, nevens 1leere HENRIx
VAN BREDERODE, aa,l bet hoofd der Znmeiwerbondenen, toen
deeze, in ftaatelijken optogt , uittrokken om bet der Landvoogd, sfe to overbandigen . Ook lies bij zich vinden in de Vergadering der Edelen, welke, ten getale van bijkans tweeduizend, in dat zelfde jaai, to St. Ti•u ijen , in bet Bisdom
Luik, gehouden wierdt . Zo zeer den Graave dit tot eere
ctrekte, zou het zine agting doer daalen, indien 't konde
beweezen worden , 't welk zommigen fchrijven, dat Graaf
LOLEWYK de eerfle aandrijver geweest is van bet berugte beeldfiormen, en voorts, geflerkt van twee Edelliedeu van zijnert
broeder Prinfe WILLEM, to Brusfrl verfcheiden vrugrlooze
poogingen zou 1~ebben aangewend, om bet graauw in bewee ..
ging to brengea. Doch voor de waarheid van dit alles wi!len
wij Been bong ilaan . Zekerder gnat bet, dat de Land)g_
desfe, verfchrikt door de tijdiug wegens bet beeldflormer., en
daar door eenigzins aan de band koomende, met Granve LonE.wv t, verzeld van t«waalf Getnagtigden der Edeien, eei Verie~ tit
drag foot , bij 't welk aan weerkanten iets
~eeven.
Doch de Landvoogdtsf: hiel1t hang woo ~ t, Nt 1~~
rich to fchikken tot geniaE ti <i`•:ar,i ; isce Cu
L0DEwYK VAN NASSAU,
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meet e» nicer, tot ftrengheid over. OIn zich daar tegen to dekk
ken , vondt Graaf LODEWVJ , nevens andere aanzienlijke Groom,, noodig, zich van hunne zijde to verflerken . Overtuigc
van de nuttigheid, welke 'er in gelegen was , tat de Landzaaten, van verfchillende begrippen in 't GodsdienlUge, althars
hunne verdec!dheid in zo verre matigdeu, tat zij op de Staatsbelangen been i;adeeligen invloed hadt , zogt hij de LuthcrCchen
en Kalvinisten, die thans merkelijk over hoop lagen, to bevredigen . Vrugteloos, egter, waren de poogingen , welke hij
daar toe aanwendde . Thans wendde hij over cell anderen boeg.
De Kalvinisten to Antwerpen batten anlangs een aanbod ge~
daar, aan den honing, van dertig tonnen fchats , voor de Vrijheid van Openbaare Godsdienstoeifeninge . Van deeze gelegen •
held bediende zich Graaf LODLWYK, om penningen to verzatnelen, zo 't heette, tot tat oogmerk, dock inderdaad om ze
ten behoeve van bet Bondgenootfchap to doen dienen . Doch
to Antwerpen, alwaar hij 't eerst zulks ondernam, mislukte zijn
~pntwerp . Men wees hem af, voor reden geevende, tat her
inzamelen van penningen verbooden was .
Reeds to vooren
halt de Graaf, met den Ileer VAN BREDnRODE, die zich thans
binnen Vianen halt verflerkt, nevens de rriefche Edelen HARTIAN GALAMA, SJOERD BEIMA en andere Grooten, op middelen
van onderlinge befcherminge geraadpleegd.
2o veel vrijheidsliefde en poogen tot afbreuk van Spanje,
moest Graaf LoDEWYK, bij den llertog VAN ALVA, noodwendig doen in 't oog loopen . Op de lndaaging en bet niet verfchijnen volgde wel haast bet Banvonnis ; bet behelsde eerie
eeuwige baliingfchap nit 's Konings Staaten, op (lral e des toots,
nevens Verbeurdverklaaring vats alle zijne goederen, ten behoeye des Konings .
Intusfchen onthieldt zich Graaf LODEWYIC to Embden, daar
hij eenige manfehap hadt verzameid . Met deeze viel hij', last
daar toe ontvangen hebbende van zijnen broeder WILLEM, in
1Veat woldingerland , en veroverde bet Iluis to iVedde, den
Craave VAN ARE iBERO toehehoorende . Een dubbel voordeel g~f
hem deeze bemagtiging ; hij bath dus een gebaanden weg na
GrovI gerlard, en de toevoer uit Duztschland wierdt bier door
~gun(ligd. Fort daar naa . ('t was in de maand Mai des Jaars
~5f $~
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'68) trok hij op rta 1ppingadatn, en nan 'er zijnen intrek
ten huize van eenen sEBASTIAAN WABBENS , Burgetneester der
'laatze, 's Graven belangen ijverig toegedaan . Van char fchreef
hij aan de Staaten van de Omrnelaridcn , zij hadden hem vats
eenige penuingeri to verzorgen, ter betaalinge van zijne Troepen, die nog riet gemonilerd warert . Tusic1en de zes en zeven •
iionderd beliep nu het getal van zijne Knegten, en daare~Iboven
nog honderd Ruiters, hem onlangs bijgezet door z~~=yen broeder
ADOL VAN NASSAU. On zo wel door zinn i;den a?s manhaftige bedrijven zijn yolk tot kloekmoedi bh id aai~ to fpooren , halt de Graaf in zijne Vaandels doen prep en d woorden
IcUNC AUT MJ QUAM, nU OF NOOIT ; aanduidend~, dat indietl
men nu niet wakker doortastte, die leans op Vrijheid, herflellinge
voor altoos zoude verkeeken zijn . Niet vrugtloos wa, bet fchrijyen om geld aan de Staaten der Owrnelanden . lVket overleg en
toeflemming van dell Deere VAN GROESBI E1i , plaatsbekleeder
van den Stadhouder AREiIB ERG, zonden ze den Graave eene
fomme, in de hoedanigheid van Brandfchattinge .
Midlerwiji hadt de Hertog VAN AEVA de west bekoomen van
's Graaven optogt : dies hij den Graaf VAN AREMBERG, met duizcnd Spaanfche en vierhonderd Duitfche Knegten, nevens eene
betide Ruiters, op hem afzondt. Bij het Klooster W:tteu'irum
raakten de Troeben aan elhander, ten voordeele, zo als zij
waanden, van de Spanjaarden, alto Graaf LODEWYK, naa het
~inde van dell firijd, die door den avond wierdt afgebroken,
aftrok t n 't Huif to l edde. ALVA halt bevolen, dat de Graaf
VAN MEGEN, Stadhouder van Gelderland, met eenige nlanfchap,
den Graave VAN AI EMBERG zoude to hulp trekken . Dietls komst
wilds .hij afcwagten, eer hij jets verder tegen Graaf LODEWII ;
ondernam . Doch zijne benden, trotsch op de behaalde zege,
zo als zij waanden, perilen hem, door dreigementen, om zijn
voordeel to agtervolgen . Graaf LoDEWYK, verwittigd van 't geen
in 's Vijands Leger omging, halt, onder guest des nachts, zi jne benden in flagorde gefchaard bij bet Klooster Heiligerlee.
U tn door den fchijn van een klein getal en geringe magi de
Spanjaards to misleiden, halt hij drieduizend Knegten aan fmalle
gelederen en diepe rijen, en flegts onder drie Vaandels, gerangf hibt, In drooge Dwarsflooten lagen tusfchen de drie en vier .
15
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in 't volgende jaar ontving de Graaf eenige toezeggiig van
"ranfclle hulpe, van de Koninginne Moeder, door welke hfj
z~j egang kreeg ten hove , t lwaar men hem vieide , eerlang
cell Leger na de Nederl nden to zullen zenden , onder den Adniraal DE COCIGi`vI, Dock c eeze toezeggitigen bleeken wel haast
ten 1QOS bedrog to zijt~ , om onder fchijn dear vale de Hervormden in Frankrijk in den (hilt to lokken . Danren'boven handelde
Graaf LoDEwrx met den Gezant der Engelfche Koninginne,
Gin haare Majeileit to beweegen, den Prinfe, zijnen broeder 2
eenigen onder(land >toe to fchihkc~~ . Um kleln to geeven aan zijn
aanzoek, gal hij to ver aan, dat de Konin`in, tot loon van
Iiaaren dienst, zich vacs Zeeland zou kunncll verzekeren . Docli
deeze onderhandeiirg was van Been gevolg .
Graaf Lunewvi; dus in I'rankrijk niets tot oirbaar der NederIandCche Vrijheid kuiinende verrigten , omhelsde greetig eerie
gelegenheid, welke hem thans voorhwanl, om den Vijand eenen
kan.s of to zien . I\Iet zckeren Schilder en 'I'ekenaar van Landk:aarten hadt de ITcrtog vnw nLVA atTt malt gemaakt, om bier
voor Veripieder to uienen, en zgter de wzarheid van 's Graaven
inzigten to geralken . Tot dims tcgenwoordigheid kreeg hij
den toegang, in zijrie hoedanigheid als Schclder . loch in ii'ede
van den 1 -lertoge in de hand to wee hen, began hij een verflag
van de veele vrienden, weike hij bhmen de Stad Bergen in
J enegouive ; hadt, en derzelver hartlijk verlangen na verandering . Naa zich van 's ?fans ecrlij ;~heid vergewist to hebben,
beracinde men bet plan der volvoer :nge . Graaf LoDEWYct, op
den drieentwintigilen van Ilk si des Jeers 1572, met vijfhondecd ligte paerden en duirend Schutters zich in eeu nabuurig
33osch v .erfehoolen hebbende, zondr, in den avond, na de Stad,
iwaalf Soldaaten , in Koopmans gewaat vermond . Zich gelaatende, eenige Wijne :i onder weg, en dezelve gaarne 's anderen
daags vOOr Zounenopgang binnen to willen hebben, vraagden zij
hunnen \`Jaard 'annees' de Foam open ging 2 Ten vies • uuze,
was 't antwoord, dock oak wel vroeger ofn eenen Drinkpenning. V.oor daauw en dag gaan bier op de vermomden na de
iarletnontl'che Poort, bieden den Poortier een fluk gelds, ontneemen hem, nea bet openen, de Sleuters, en voorts bet leeyen, Op een gegeeven token komt flraks Graaf LODEwvx mere
'
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(n gezamentlijk bet aanzien vats een pragtigeti Koninklijke~
J,u s ;hof vertoonen, en waar over menig Vreelndeling zijn e
apgetogene verwondering betuigde . Mlle deeze beval}igheden
leggen op Stichtfchen bodetn , gelijk ook bet grootfie gedeelt~
van bet Dorp L--e ;wn, net refit to teller order de fraaifh
Dorpen in de Nederlanden, van aaniierkelijken bloei door d~
nabijheid der menigte Lusthoven, en den lierken toeloop van
Vreeindelingeu, welke 'er zich, in den Zomertijd, kootneu
verlusti en ; als merle om den veelvalJigcn doortogt van Schepen fangs de Vc t, weli .e langs en nnidden door let Dorp
liroolnr.
LOE :TEN IeRoo`ENnurws-Ganrcv, tot de Provincie Ilolland
behoorende, le ;t genocgzaam rordom in de Provincie U.r•e c~t
ingeflooten . Des zelfs uitgciirektheid words op vi f houderd .
zevenendertig Morgens begroot . Een klein gedeelte daar van
legs in bet Dorp Loencn, op de hoogte van den Erg, die
over de Vecht legs. Zeventig Roeden op zijn meest ~s bier
de Holl ndfche Bodein breed . Op een gedeeite daar van Bans
de Kerk : waarom wij. 'er, bier ter plaatze, gewag van zullen maaken . llet is een aanzienlijk, groot en luchtig gebouw,
met een Koor van Duififeen opgemetzcld . Vaii zulken Steers
is oak gedeeltelijk de Toren, die , in hoogte , althans ten
platter Lal~e , weinigcn zi jigs gelijken heefr . Ecn blisenifiraal ftigtte, in den Jaare 1714, in den Toren een z .waarei
brand, die alle bet houtwerk verteerde. Doch verinits bet
Metzelwerk nog hegt was, befloot men den verderen Opilal
to herbouwen. Veele verlnogenden , die in de nnbuurfchap
liunne Lustplaatzen hadden, ouenden daar toe de milde hand .
De Toren , merkelijk verzakt , wierdt sevens recht gezet.
De Predikant der Plaatze behoort order de l lasfis van 4m
fler<.ram . Van bet Slot Kroonenbusg, in de nabuurfchap gem
legen, is op zijne plants gefprooken .
LOENERSLOOT, in bet Nederkwartier van bet Stichr, aan de

Vaart van 4mflerdarn en Utrecht, tusfchen liambruFge en
hieuwerfluis, al' in den Jaare 1536, door de Staaten 'sLanda
van Utrecht, voor eene Ridder- Hofdad erkend . Reeds in de
Elfde

O NE LOOT,
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Elfde Eeutve was hot Geilagt VAN LOENERSL00T bekend, ~11
Zal, waarfchijnlijk, hot Slot ook in dien djd gebouwd zijn .
Hot Huis, zijnde leenroerig aan hot Sticht, en hebbeude on •
der zich over de honderd Agterleenen, maakt de vertooning
van een oud en zwaar Kafieel, leggende rondom in breede
Graften . Een rondo , hoogopgaande Toren fieekt nog ten
dale uit, diet de overblijfzels van Schietgaten . De Heer HEY.
DRILL WILLEM VAN IIOORN, jt eenigen tilde eigenaar van bet
Slot, heeft een good deel van de aloude gedaante doer pleats
maaken voor een moor hedendaagsch aarizien . In flede der
OUderwetfche Veni}ers, pronkt nu hot gebouw met eene menig_
to Engelfche Schuifraamen, Wijders zijn in den olntrek fraaie
tuinen en aangenaame beplantingen aangeleid.
LOEVESTEIN, eene zeer vermaarc a terkte of Kaf eel , op
den uiterfien hock van den Bommelertvaard, ten plaatze alwaar de rivieren Maas en Weal zich vereenigen, op den of
hand van drie vierendeelen ours van Gorirelzem, en e n kwartier ours van Woudriclre1n . Zo wel de naam des fiigters, ale
de tijd der bouwinge is onbekend . Het beilondt reeds, in de
hoedanigheid van eene Sterkte, in den Jaare 1397, ale wanneer bet belegerd en ingenomen wierdt door wILLE1-I VAN
OQSTFRVANT, Zoon van ALBREGT VAN BEVEREN, Graave van
JJo11a ci. BRUINIS VAN HERDERWYNEN, Thefaurier van Holland, weigerende hot ~doen van rekeninge, was dear binnen
gevlugt, om zich tegen 's Graaven toorn to beveiligen . Van
wegens zijne aangelegenh&d, ale eene Grensvesting, wicrdt
hot Slot meermaalen bezet en ingenomen . Stout is de dead,
aldaar gepiecgd door eenen HERMAN DE RUIT~R, Osfekoopet
vats 's Her :ogenhosch, in den Jaare I 570 Het was thane in
de magi der Spanjaarden, en hij, de zijde van ORANJE toege~
dean, vast beraaden om bet bun to ontweldigen . In een
Minderbroeders gewaat gedooken, en nog drie fioute I naapen
to hulpe genomen hebbende, begaf hij zich da~r binnen, maakte den Slotvoogd af, en zich voorts meester van de lresringe .
Vierentwintig man, help finks toegezonden, leenden iic n de
hand om 'er zich to verfierken. Ue wij ze , op we11,e rye
Spanjaards hot wederom magtig wierden, zullen tivij op hot
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der Staaten handen is gevallen, diende bet meermaalen tot eerie
staatsgevangenisfe, onder andere, in den pare 1619, voor de
1-Ieeren IIUGO DE GROOT en ROi BOUT IIOGCRBEETS, en in den
Jaare 1650 voor zes Staatsledcn, op last van Prinfe WILLFM
DEN II derwaarts gevoerd .
Eenige Remonfirant(che Leeraars
wierden 'er insgelijks geruimen tijd bewaard , dock bekwamen,
even als DE GROOT, door eerie list, hunrie vrijheid .
De Buitenwerken vale Locve/Iein word .n door do Wateren
Aan den kant der Maazc is zeer
van de Waat befpoeld .
weinig voorland ; het bef'caat mcestal nit Rietgorzingen ell
Grienden , die zomtijds van de Rivier overfiroomd worden .
Voorts is bet Gebou`v een zeer groot gevearte, alit eerie vi
dc en diepe Graft zeer boog opgetrohken ; zo dat bet opeen verren affiand kan gezien wci'den . I- let heeft twee zwaare vierkante Torens, met achtkaatige Leijen kappen gedekr.
Een Voorburgt, van een kleinen Toren voorzien, is, door
middel vale sells Binnengraft, van bet Sot afgefclleidcn . Buiten deezen Voorburgt fiaan de Barakken voor de Soldaaten ;
als mede de wooning van den Predikant, welks , in eerie
Kerk bilmen de Vesting, dc-n Dienst waarncemt . De Buitenwerken befiaan nit vijf aerden Bolwe ;ken, en een gceden Wal r
binnen cone wijde Graft befiooten . Lefiendig legs dear binrlen eerie Bezetting , fiaandc onder cenen Konimandant . De
Staaten van Holland zijn dear vale de Betaalsheeren .
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L0EVESTEINSCtJE FACTIE .
Deeze naam wierdt, ill dcn Jaare
1652, toegepast op zulke Leden van Regeeringe, welhe bet
hidden met de zcs Heeren, J AKOB DE WITT, Oud • BurgemeeSher van Dordrec/lt, JAN rE WAAL, Burgemeester, en ALBERT°
RUIL, Penf onaris van Haarlem, JAN DUIST VAN VOO[tHOUT
Burgemeester van Deft , MANNING KEIZER, Penflon axis van
thorn, en NIKOLAAS 5TELLINGWERF, Penf onaris va11 Medern
bilk ells weaken, in den Jaare 1650, op last van Prinfe \VILL
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LOKHORSTERLAND ; LOLLUM, LOMBERtI

.

LOKH0RSTERLAND, of feud en lVieuw • Engeland, eene Am .
bagtsheerli kheid, van niet veel aangelegenheids, in het Land
van Puttee ; wordende begroot op tweehonderd negenenvijftig
Gemeten en zevenendertig Roeden Lands. Men tell char binnen niet meer dan vier I-luizen, althans op de Lijsten der
Verpondingen.
LOLLtJM, ook wet Ridge Lollum, een Dorp, in rriesland,
in het Kwartier Westergo, onder de Grietenij Lhorrzeradeel.
Het heeft eene eigen Kerk en Predikant, die onder de Klasfis
van Frarcker flaat . Men tett in en onder hetzelve zestien
Stemhebbende Zaten.
LOMBERDEN. Dus noetnt men, hier to Lande, zekere Hui •
zee, in welke goad, zilver, klederen en andere goederen
van waarde, dock van kleinen omllag, voor een zekeren tijd
verpand, en char op penningen, naar gelange der waarde,
warden opgenonlen, tegen eene bepaalde rente .
Volgens f t
gemeen gevoelen, zouden de houibei-den, in de Nederlanden,
haaren oorlprong en naam verfchuldigd zijn aan Kooptieden,
in de Dertiende en Veertiende Leuwe, nit Italic, en voornaamlijk nit Lombard4je, herwaarts overgekoo!nen ; zij dreeven niet ilegts Koophaudel, maar zetteden oak hue geld nit
op woeker en deeden beleeningen . Men wil, dat de I -Iuizen
en Kamers, alwaar zij zich onchielden, in echte Gedenl:ilukken, den naam draagen van (amerce char die Louibcrde op
worsen, en c/cr Lombr.rdcn flu//en . Onder de regeering der
Graaven pit het Huis van OosteZns ijk , halt men hier to Lande eenen Koivmisfaris Generaal van alle de Leentafelen in
Holly id en Zeeland .
Zie BLEYSWYCK , Iiefckrij,'. vacs
Delft ; DE RIEMER, Bejchi' . Yarn
's G?'aaYen1iage .

L0NCK , (HENDRIK) een vermaard Hollandsch Zeenian . Onder PIET REIN halt hij de Zilvervloot helpen bemagtigen, en
deeds

vervolgens,

als

Bevelhebber

van

een Vlootdeel, den
I~~r~

LONGERHOU`,

Loo, (lies Tlorstlijk Lust httis't)

enz . i j

Portugeezen veal afbreuks in de Westindien. Hij was een
Lebooren Atni erdammer.
Zie

D E L A AT.

een Friesch Dorp , in de Grietenij II'orzeraIlet legs aan eene Vaarr, welke van bet Makkummer

LoNGERxov,

d-eel,

LUeir na Lolswerd loops.
Loo , ( Ret yorstlifk ,±isthuis 't ) in Gelderland , in 't
Landdrostampt van Veluwe, waarfchijnlilk dus genaamd naar
eene kleine Buurt, daar digt bij gelegen . Reeds van ouds
diende hat ten verblijfplaatze voor de Hertogen van Gelder,
wauneer zij, van 't oorloog.en afgemat, zich aidaar met de
jags kwamen verpoozen .
I?oor koop kwam bet Huis aan
Prinfe \a1LLEM D :N 111, die 'er een nieuw gebouw deeds ligten, waar van hij bet Ontwerp nog merkelijk uitbreidde,
tints zljne beklimming van den troop van Groot-Britannia.
Zo wel de inwendige opfcal van bet Huis, als de Beplantingen, Waterfprongen , Fonteinen , Beelden , Grotwerken en
andere fieraaden, beantwoorden can den hoogen rang van den
doorluchtigen Aanlegger . Merkelijke verbeteringen zijn, van
tijd tot tijd, aan 't een en antler, gemaakt door 's Vorften
Naazaaten, vooral door den tegenwoordigen Eigenaar Prins
WILLEM DEN V. De uitgebreidheid van den geheelen Lusthof,
met Laanen, Dreeven en verdere onderhoorigheden, words
begroot op honderdzestig Morgens gronds .
Loo, eene Riddermaatige Hofflede, in Rhijnland , onder
bet Dorp Yoorbu g, Ben ronde Toren is bet eenige overbiijfzel van bet aloude geiligt ; alle hat overige is van eene
laater houworde . Eertijds was hat een Leen, dock is nu
Tot de Voorregten van bet Huis behooren verAllodiaal .
fcheiden l rfpagtrenten , op Huizen en Landen in hat Ambagt
vas, V c~b a t-g, die op St . Laurensdag nioeten betaald worden .
Eene zonderlirge bezwaaring legs op dit Voorregt . De Eigen ar, naawelijk, moat can elk der Deelgenooten, die 'er toe
K 3
ge-

~'o LOO, ('s HELREN) LOO, (ALBREGT VAN) enz,
~,g..yHti

geregtigd zijn, op dien dag kost en drank verzorgen, al ware
bet flegts voor twee of drie f}uivers voor ieder aandeel .
Zie KoJhirncn van Riizjnlanrl,

Loo, ('s Heeren) in Gelderland, in 't Landdrostampt vats
Veluwe, niet verre van het abode Klooster Esj maus, eertijds
eene Kommanderij van de Duitfche Orde, dock zints lang
veranderd in eene deftil ;e Boerenwooning . Den overblijfzel
des nleuden aanziens befpeurt men nog aan de afbeelding vary
bet hoofd van JOANNES r~en Dooper , boven den ingang van
bet Huis, bet zinnebeeld der gemelde Ridderorde .
Zie sCURASSERT,

&fchr. van Harderwajk .

Loo, (ALBREGT VAN) Raadsheer in het Hof van heizer
AREL DEN V, als Graave van Holland, was de eerf}e, wel-

ken wil verkaeld vinden, als Advokaat van Holland aangefleld .
J-Iij behielcit, nogthans, het eerstgenoemde Ampt ; waar tegen
die an Jos di ec'zt , in den Jaare 1518, zich zeer ijverig aand
kantten, door den mond van hunnen Penf~onaris Mr . FLORIS
OEM VAN WYNGAARDEN ; tot geen klein misnoegen van den
Keizer, die c'eeze vrijmoedigheid zo euvel nam, dat hi) der
wecr~uderfchap beval, hem van zijn Ampt to verlaaten, en
binnen twaalf uuren de Stad to doen ruimen . VAN Loo bekleedde zijne be~de Ampren tot ziinen flood toe, welke voor
*iel op den vijfden Januarij des Jaars !5Q5 .
Zie BEVERWYK,

Befchr. van DordrecM

Loc, (ALBRECHT VAN) waarfchijnlijk de Kleinzoon des flraka
genoemden, wa~ .de perfoon, van welken de Hertog VAN ALVA
~ich bediende, in den Jaare 1571, om de hei ng van den TienDoch, in flede van
den Penning in )alolland to bevorderen .
bier in gelukkig te. ilaagen, liep hij lijfsgevaar van 't gemeene
Voll

too.

L00 .
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LOON

OP 'T ZAND,

LOON. (LODEWYK, Craaf v .)

hage. Hier zal hij, dock onzeker wanneer, zijne dagen ge .
eindigd hebben .
Zie Refolui en van Holland van dieu
tijd .

LOON op 'r ZAND, een Dorp in de Meijerij van's Ie1Iogenbosch, omtrent vier uuren ten Westen van de Stud van dieu
naam, en bijkans even zo verre ten Oosten van Breda . De
Wagens, of Karren, welke tusfchen de beide Steden, dagelijks , of en aanrijden, wisfelen daarom , in dit Dorp, hunneu
vragt . In de nabuurfchap, ontmoet men eene groote uitgeflrektheid Veenlanden . Dikmaals plagt, voormaals, in dezelve
brand to ontiluan, die bezwaarlijk was to blusfchen. Men f laag .
de daar in door bet graaven van eerie Graft, door middel van
welke de BrandIloffe zich ontlastte . Eeu vernielende brand, in
den Jaare 1737, in het Dorp zelf ontflaan, leide 'er, in een
groot half uur, ruin vijfttg I-luizen in de asfche . Zedert heeft
men her Dorp, van meows, voorzien van Huizen, beret, dan de
voorgaande, tegen dieu geesfel gewapend . Dc I-leer VAN LOON
heeft 'er een fraai Kafleel, met lustige plantaadjen . De Kerk,
i}aande aan de Straat, midden in bet Dorp, is eeru groot Kruisgebouw, met een hoogen fpits, en omringd van een Kerkhof,
welk door een fleeren Ringmuur van den gemeenen weg wordy
afgeflooten. Het getal der IIuizen words op ruin vijf honderd .
vijftig begroot.
Zie oUDENHOVEN, en Tegenw. Staat.

LOON, (LODEWYK, Graaf van) een Hohandsch Edelman,
de Zoon van GERARb , Graave vast Loon, en van MARIA, Dog»
ter van HENRIK DEN III, Graave van fielder, vermaard om
zijn huwelijh met de Dogter van DIRK DEN VII, Graave van
Holland . Den s eg tot deeze aanzienlijke echtverbintenisfe baan .
den hem de voigende omftandigheden . Graaf DIRK, lang met
zijnen broeder WILLEM hebbende in onmin geleefd, toonde zich
in zijn uirerfle genegen otn met hem to verzoenen, en help zel€
tot Voogd over zijne onmondige Dogter ADA aan to flellen.

Geen•

LOON .

LODEWYK, Graaf van)

r~

Geenzins viel dit in den fiflaak zijner Gemaaligpe, Vrouwe
\VIL LM over hoop lag, en van zulk
ALEID , die insgelijks net
eene Voogdijfchap zich niet veel hells beloolde . Heerschzuchtig
van aart, inns zij op tniddelen bedagt, out de Eaaken in flier .
voege to beleggen, dNt een perfoon van minder aanziens in 'r
bewiiid geft~ ld ~vierdt, dock die, van hanre band vliegende, de
da u1c1ijke uitoeffening des gezags anti zijne \Veldoeneresfe overTot flat ooglnerk vigil haare keuze op Graaf LODEWYK
lies .
VAN LOON , cen Edelman van hoogen rang, dock die, verwaardigd met de hand der jonge ADA , has re dogter, zich aan de
h~ocder grootlijks zon verpligt rekenen .
Graaf DIRK leefde
flog, toen zij verfcheiden Edelen polste, en dezelven haar Ontvc1erp finaak~ijk geinaakt hebbende, Graaf LODEWYK, die zich
tlans elders ontilieldt, heimelijk in Holland outboodt, om, flan,
bet overlijden van haaren Geinaal, terltond bij de hand to zijn .
Hij ontpieldt zich op her Huffs van 4/tena, tot op de tijding
; waar op hij funks na Dordrecht vertrok .
van 's Graaven flood
P'Iet zo overijlden fpoed wierdr bier de Echtverblntenis met de
j o nge ADA geklonken, flat men den Bruiloft vierde in her zelfde
huffs, in 't welk her Lijk van Graave DIRK flog boven aarde
ilondt .
Stoornis kwam 'er fpoedig in de vreugde, welke den Graave
VAN LOON bet aanzienlijk huwelijk beloofde. Hoewel flit de
goedkeuring hadt van verfcheiden Edelen, wierdt bet, egter,,
door anderen even fterk gewraakt . In de Abtdij van Egorond
was bet Lijh van Graave DRIK bijgezet . Derwaarts itondt zich
her jonge Paar nevens de Moeder to begeeven, tot her houden
van eenen Lijkdienst . Dc Vijanden van den Graave VAN LOON,
bier van verwittigd , beraamden itraks een Ontwerp, om hen
gezatnentlijk to overvallen en gevangen to neemen . Gelukkig,
wierden ze, bij tijds, daar van verwittigd . Van de vriendlijke
aanbiedinge van Heere GYSBREGT VAN AMSTEL, om hen, via
Ilaarlem, alwaar ze, op hunne reize na Egmond, reeds wire*
aangekoomen, to fcheep na Utrecht to voeren, bediende zlc*
de Graaf VAN LOON, nevens zijne Schoonmoeder . In 't holfta
van den nacht uit Haar°lem vertrokken, en de Osdorpers ex
4alsmeerders, die op hen Ioerden, ten naauwer flood ontfnapr',
bragten ze her behouden binnen 't Sticht. De jonge Graavin
v
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LOON.

(LODEWY

, Craaf van)

!DA vlugtte op den Burg to Leide,;, Nog geene dde weeken,
pints zijne Iluwelijksverbintenis, wierdt dus Graaf LODE\ YIN
vau zijl'.~ Genlaalinnc verfl:ceken, om eerst jaaren daar naa het
\Vat'er
.~eliefde pang van nieuws in bet bezit to bckooinen,
zedert vati i r tivierdt, is op haar Artikel verhaald . \Vij melden bier vooral de lotgevallen van haaren vervolgden Echta
genoot .
Zftits de boven gemelde vlugt, waren de Edelen, welke het
met wILLEM , brooder van wij!en DiR1~ DEN VII, hidden , op

nhiddelen bedagt, om hat Graa ljk hewing over Ilolland en
Zeeland hem op to draagen . `I'egen dit Ontwerp zogt tie
Gxa~f vAl~ I,(Jow, cell moedig Edelman, zich met alle magi
to verzetten . Door aanzlenlljke gefchenken en groote beloften
ride 1 ;j verfl hciden nabuurige Ileeren, als tie Bisfchoppen
van li, en t,Tt : cht, den Iiertog V A tv L I III B U I; G , dell
7arkgraaf van Niezl en andere , in zijne belangen over .
lVkt beliu!p vale deeze verzamelde hij , tegen de Lento des
wars I ^ ~' 4 , eon talrijk Leger . Ilet gelukkig gevolg hier van
was, ter flond , dat eenige Ilollandfche Edelen, voorniaals hens
vijandia, nu zijne zijdre koozcn . Dordiccht was de verzamclplaats van LODE\V v hs Legcrmagt. Linnen port onderworp
hij zich gamsch Zuidhoiland ; drong door tot Lth1e ;', en vervolgens na H- ~rr?~m ; beige Steden vielen in zijne magi . Ilet
gevolg flier van was, de ondereverping der hennemers, van
welise hij cent Boete van vijf hondcrd Marker Zilvers vorderde.
iNog al verger Noor~'waarts aauru1d el1de, leide hij de B„1'er.
53//k in kuokm, geiijit ook but f iuis van Ileere WOUTER VAN
'l halls ram hij den hewed, en floeg zich met zijn
Lc :~IOr D .
Legcr hij t c5o fch~tcn roger .
Ten deezen tij3c liet hot zich aanzien , aisof de loop van
's Gmaaven overwiunmgen eenige vertraaging zoude ontmoeten .
De henncn rs, onlangs 't ondergebragt, waren niet ilegts afevallen, m r madden zich aan den Ithijn, hij Leide;z, verfc,lianst, on Graave LODLwrh den doortogt to beletten . DaareRboven was Greci «V?LL M, fait Iceland, in aantogt, met oogmurk om den Graaf v .zy LOON, van de andere zijne, aan to
vapor . Van ait apes kwam de tijding in hot Leger to Voorfchoo%en, terwiji de Krijgslieden zich vrolijk maakten met al •
lex-
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LOOPERS-KAPELLE .

Duifler is een groot deel van 's Graaven volgenden leevensloop . Dit fchijnt zeker, dal hij, zints bet fluiten van boven
gemelde Verdrag, met zijn Leger bij Utrecht zijnde opgebroken, den weg infloeg na zijn Graaffchap Loon, in 't Riji~
van Lotlaaringen gelegen, om nilnlner wederom eenen voet in
Holland to zrtten . Daarenboven blijkt bet, dal hij vervolgens
zijn eigen good en dal van ziine Gemaalinne, uirgenomen den
Burgs en bet Burggraaffchap van Leiden, aan den I-lertog vary
Brabant afgeftaan, en vervolgens van help ter Leen ontvangen heefr .
Onder dit alien vertoefde de Gemaalin van Graave lLODE4t'YK
in Engeland, werwaarts zij, door beftelling van Graave wrr ..
LEM, was overgevoerd, en alwaar zij tot nog toe wierdt or
gehouden . Bij bet Verdrag belong de Graaf VAN LOON, en
halt Graaf WILLEM zich verbonden, om de jonge Graavin op
to eifchen en herwaarts to doers bret~gen . Zij vertrok eerlang
nit Engeland, en vervoegde zich bij haaren Gemaal, die thans
Holland halt verlaaten, en zedert eenige vrugtlooze poogingen
aanwendde, door nliddel van Keizer OTTO . om in 't bezit van
het Graaffchap van Holland gefteld to worden . Doch de flood
voorkwam de volvoering liens Ontwerps ; hij overleedt in
dell Jaare 1218.
Zie J . WAGENAAIt, Vaderl. Eli//or/c.

.DOPERS -KAPELLE, eene Ambagtsheerlijkheid, in Zeeland,
op 'bet Eiland Schouwen . Eene geringe Buurt, nevens een
Kerkhof en etlijke brokken van eene Kapelle, zijn de eenige
©verblijfzels van een Dorp, van lien zelfden naam , welk
eertijds bier plagt to leggen . Niet to onregt words de naam
daar van ontleend, hoe weinig gronds ook de tegenwoordige
gelegenheid der Plaatze aan zulk eene gisfinge geeve, van de
Loopers, of Briefdraagers, welke door flit Dorp hunnen weg
plagten to neemen, en ten behoeve van welke aldaar eene Kapel
geitigt was, ter verrigtinge van hunnen Godsdienst, en afbiddinge van eene fpoedige reize. Geen onvasten grond fchijnt
deeze gisfing to vinden in bet wapen der Heerlijkheid, zijnde
een l3riefdraager op een Zilveren Schild . Haare eigen Schepenen
beefs

LOOSDRECHT, (Oud• a

seusv-)

LOOSDUINEN .

7g~

heeft Loopers-Kapelle, dock den Schout en Sekretaris met
eenige nabuurige Heerlijkheden gemeen .
Zie

Oudhcden en Gefligten van Zee.
lard

LoosnRECHT , ( Out!' en Niewv-) fret Mi ;nden en Tekkoop
Ctn Baljuwfchap , dock to gader Ccne Ambagtsheerliikheid,
hebbende seder eene cigen Kerk en Predikanten . Zij zijn gelegen in de Provincie Uolfand, ten Oosten van Loer,en, en
ten Zuiden niet verve van de Stichtfche grenzen . Veel grondr
is 'er in deeze Ambagtsheerlijk vergraaven . Nog jaarlijks
hoods men bier suede aau . De beige Dorpen leggen in een
langwerpigen Bogs, fangs een aangenaamen Rijtveg, vats wel
anderhalf uur gaans, fangs heen,n met lommerrijke boomers
beplant. Wijders ontmoet men in de Heerlijkheid, vooral bij
bet Nieuwe L~osdrecht, verfcheiden vermaaklijke Lustplast •
zen . Beter bebouwd is dit Dorp, dan Oud- I oosdrecht, a~ .
wa ar de huiz en , ter wederzijde van den weg, op gebroketi
Akkers titian, terwijl ze bier meestal aan elkander verbonden
zijn . Ooh is de Kerk van Owl- Loosdrecht, hoewel ruim,
no thins oud, en debts van ecn fang Torentje voorzien, daar
die van her anger Dorp nieuwer en nester is, en met een
fraaien fpitzen Toren pronkt . De Predikanten van beige Dorpen behooren under de Klasfts van 4mflerdam : elk hunner
Deeft eene aanzienlijke Wooning of Pabtorij . Op de fcheiding
tier twee Dorpen il:aat bet Regthuis, een good Gebouw. De
Porcelein-Fabriek, welke men bier, eenigen tijd, aan den
gang beefs gehouden, is onlangs in de nabuurfchap van Am,ierdam , aan deli Amftel, verplaatst .
LOOSDUINEN, een Dorp in Delf and , omtrent een uur gaans
van 's Graavenhage . Schoon niet zeer grout in uitgebreidheid,
is bet, nogthans, aanzienlijk om zijne vermaaklijke legging,
aan een fraaien Straatweg , welke na de evengemelde Hof.
plants loops, aan overfchoone Weilanden eu s vrugtbaare Bouw •
laden,
Tuin- en Aardvrugten worden 'er, bovendien, in
me-
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,, Koning, en daar naa Kcizcr, cn van ALEID, Graavinfle vail
,, .LlenegouwcIl, wienS OJr1, van \'adrrs wege, was Bis1 hop
„ van Utrcclit ; do Zoos van 11a Wren Oom, call Moe&rs zij~
,, de, was Ifertog van t°ahaszdt, en Granf vai1 1/7riiiy>gen .
„ Deeze hooggeboorene Graavin , omtrent twcc5nvijftig jaarei1
„ oud zijnde, heeft , op Goeden Vrijdag , omtrent nes e :
„ uure, in den Jaare 127 6, dr~ehonderd en vijfenzestig idi:
„ deren gebaard, die alle to zalnen in twice Koperen Be,, kens, door GUIDO, Wijbisfchop van Utrecht, gedoopt zijn,
„ wordende de Kncgtjes, zo veelen als 'er waxen, alien JAN,
„ en alle de Meisje ELIZABETII genaalnd, welhe alle to za„ men, ten zeifden dage, met de Moeder geflorven zijn, en
„ bier to Loosduinen in de heck begraaven . Deeze zaak is
„ gebeurd om zekere acme Vrotacv, welhe twee hinders van
„ e~nen drags op haare acumen droeg ; twnar over de Graavjij
„ verwonderd zijude , zeide dat zuiks bij & nen Man niet
„ konde gefchicden, en 71aar iznaadelijk aftvees . Weshalven
„ de acme Vrou v, in ilaar gemoed ontroerd en ontl~eld zijn .
„ de, haar zo veele kinderen 't dcner drags toewensebte, als
„ 'er dagen in ecn jaar geteld worden ; hetwelk ooh, tegen
„ den loop der Natuure, tot algelneene verbaazing gefchied
„ is : gelijk zulks airier, tot ecue eeuwige gedngtenisfe der
,, zaake, nit de oude zo islet de hand gefchrcevene als ge~
,, drukte Kroni}ken , kortelijk ter n2der geft id en vermeld is .
„ De allerhoogfle God moot om de ze zaak gevreesd, ge~
„ eerd en gepreezen worden , tot in wile Eeuwigheid . Amen,"
Volgens BO : IIORN zou men 'er, eerdjds, de volgende kret
pele Rijtnregels geleezen hebben :
D'onfpreeckelicke Goiles kracht .
M'ich men men : n'/ins wel meicken,
U7ant ecihs een fi •ouken voortbragt
Twee kynder to f imen in der • wercken :
,fat verwonderde hear vror . w Mar grief El'eriogien,
Dat eon wyf by eons mans beleydt moth dragon kynde
suet mess• dais ion .
Daar na lees Goal gefchyen,
1Vonder broot ; want zy war;,
'ier•
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Loospnndesa ; dock de vierde , ook wel do Gvoote Loospa id
genaa11)d, is omflagri ;er ; zij w rdt in vier decieil verdeeld,
en op

7aand~g, Dingsdag, woens .~ag en Donderdag uitgeeveneens &s voorheen verzeld, begeefb
zich op Nlaandag na bet Noordeinde van iiet iiddelalitf~ek van
bet Stadshuis , op de zo genaamde Kleine Steenen , omdat bier
bij ouds de Vogelfleeg plagt to loopen ; 's anderendaags tot
aan bet belting . van den Nieuwcndijk . 's woensdags gefchiedt
de optogt fangs den Nieuwelidijk, door Raanlshooi, fangs de
Texelfche Kaai, over den Nieciwenbrug, door de WarmoesTraat, ftilhoudende tusfchen de Pi!- en Ilalfleeg, recht nevens
den Vijgendam, en van daar na bet Stadshuls . 's Donderdags
vervolgen de I-Jeeren hunnen welt door de Nes , over den
Lai'genbrug, door de Tal fkeg en halvcrfiraat, over den Damm
op d piaatzen, alwaar de Hecren flail Ihan , roept thins de
Roedraagende Bode nit : M /n deer de Sc, out houdt zijn
gr•o ote Lossprnsld op tot ;nor era ter, aclzt nur •en .
Nag flaatelijker is de plegtigheid van bet Figenpari en, Des
Zondags to vooren begeeit zich cen Roedraagende Bode na
de Oude en de Nieuwe i erk , piaatst zich recht voor het
Roor, en roept, iirahs naa bet uitfpr eeken van den Zegett
door den Leeraar , net folder llemme, dat do Veer Schout,
den volgenden Maandag, Eigenpand zal nitgceven van allerlei
zaaken, en eel iegelijk verlnaand words zich voor fchade to
`vagten . Alle de Schepe~len worde,l tegen die :i Nlaandag in
hunne Lamer ontbooden, om nevens eenen der Burgemeesteren hot Eigenpand nit to geevene host naa dat deeze, zijn_
de gemeenlijk de Voorzittende IIeer, in Burgemeesters Lamer
is gekoomen, fiat bij Schout en Schepenen, door eenen Bode, vraagen, of zij tot de Eigenpandin ge gereed zijn ? Schout
en Schepenen , nevens eenen Sekretaris , treeden thins tent
Stadshuize af, tot voor den Vierfchaaro De Burgemeester,
voorgegaan van twee Ruiterwagten, volgt hen, Zes Roedraagende Boden voegen zich voor do Ileeren ; eeil derzelven
roept de Eigenpanding nit, Thins begins de Optogc ; de
Schout en do Burgemeester treeden vooraan in hot eerfie
pair, de Schepenen naar rang . Ter clinker zijde van den jongpe $chepen gait de Set retaris, j~e Eigenpanding words, eve1
alt.
geeven . De Schout,
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a1s de Groote Loospanding i in vies deelen ge''cheiden, en de
drie cerfie reizen, op de zelfde plaatzcn, oprehou,~en. Doci4
terwiji de 1-Ieeren voortgaan, words deli Scii ;lit, door eeneli
zijner Dienaaren, tie Roede van Juflhie hove» 't boo U gehouenoni
den ; die, zo dra tie Eigenpanding opg:fc1io t is, `;
en den volgenden dag ook Diet boven 't hooi'd yin den S .hou ~
gedraagen words, voor dat de Heeren ge ~oowen ziju op de
plants, daar de Eigenpanding den voorga nden tint ; opgeichost
is . Nlaar in de derde verdeeling, voor den N'euwendijk, leezen
tie Prokureurs de naamen op van de zulken, die zij gepand
hebben . Op de vierde verdeeling words bet vonnis vale de Eigen .
pandinge vermaand, en bij den Prefdent- Schepen uitgefproken,
Voormaals plagten Schout en Schepenen, tot bet doen van Ei~
genpandinge, op den Dam bij een to koomen ; dock thaPs vergaderen ze in Schepens- Kainer . Alwie ten Stadshuize koomt,
naa tint de Klok bet nur, ter hijeenkomfle bef}emd, reeds beefs
gedagen, verbeurt, aan Mijne Ileeren van den Geregte, eeneti
'Iaaltijd, de Groote Post genaamds

Zie Handvesten, Keur •boek en Cer,
monieboek van .Amfierdam .

,opiit, eene Ambagtsheeriijkheid, in bet Nederkwartier vats
;let Sticht , toebehoorende aan bet Kapittel van Marie, to
Utrecht : Binnen haaren omvang bevat zij eenentwintighonderd
i Iorgens gronds .
Zij legs tusfchen de Steden Schoonhoven en
2 felftei z , en in den I-Iollandfchen bodem rondom beflooten~
In tie lengte, bier en daar verfpreid , f}aan bier de Huizen,
aan een langen weg, van bijkans drie uuren gaans . Van bier
tint men 'er twee Vergaderplaatzen heefr, ten dienfle tier Hervormden, ieder van welke haaren eigen Leeraar heefr . De eene'
kerk, eigenlijk Lopik genaamd , anderhalf uur gaans van do
Stall Schoonhoven, is tamehjk grout, en heefr een hoogen fpitzen Toren . De andere Kerk, Lopiker-Lapel genaanid, Itaan.'
de een goed uur gaans verder van gemelde Stall, heefr de' geti.aante van eene Kruiskerk, dock een minder aanzienlijken Ton, In den 3aare 1672 booden de inwooners van Lopik eeni~
~. a

ger'

'FAQ LOPPLRSUM

OPPERSUM. (GERARD

VAIv

)

gen tegentlan ; aan de Franlchen , dock moestet` dien eerkng
flaaken, en Zich gevangen geeven •
Honderd tweccnzeventi,g
I-luizeu telde men, in den Jaare 1748, in de gantfche Fieerlijk~
h •e id .
Zie CORTGEE•N , Sticlitsch I i'otiiJkje~

LOPPERSIJM, volgens zoinnligen Loppers'zeim, een fraai Dorp
in de Groninger Ommelanden, onder her h wartier van hivelit;gi, twee etc eerie halve 11J ij1 in her Zuid - Oosten van de Stad
Gvo~ i,i,~, ~ ; . In yr oegere tijden ftondt in dir Dorp eerie zeer
fraaie Kr„
; een ongelnkkige brand leide dezelve, in den Jaare
1217, in de asich .
De KkiTis van L'1
hni is d elude in
rang, in de Prcwincic van Srad en Lande . Dor twee Leeraars
words de flervortnde Gcniecnte alder bediend . De Doopsgezinden, vrij t~ilrijk in de gcmelde hrovh'ci?, hebben 'er insge~
lijks eerie Ver~;ac erpiaars, dock eel,en Lcer~~ar re gorier met die
van eeu nabunrig Dorp Leer ;xens.

lie

ALTi NC r

German . Infer .

OPPERSUM, (GEaARD VAN') iii; ; gen1nd naar bet firairs ver
melde Dorp , z jile Geboortep<< < ts, held€edde den post van
Rector van bet Latilnfche School, cast to Gr'ovin en en ver~
volgens to Maaflricht . V«n korten dour was ziin hewind ter
eerstgemelde plaatze. Ilij was de Opvo'ger van RF GN RUs PR- ;DINIUS, die veel works maahte van de uiterlijke well reekendheid, en hem char in merkelijk vooruit was . Loi'i'Ei;~ui, daarentegen, leide zicil toe op de Diehthunde, en zogt dezelve
zijnen Leerlingen in to icherpen .
(Jim zijne onbegaafdheid, iii
't eerstgemelde , wierdt hij uitgelachen, terwijl her tinder, ais
moor weezenlijl:e inoeite vorderende , hem gehaat maakte.
Hierom leide hij zijren post neder, en vertrok na IWaaflrirht,
alwaar hij, in den Jarre r ;S2, zijne dagen eindinde. Ill den
ware 1550 gal hij in druk nit her Erlchiridion of I andboekje
van EPICTETUS, en voegde char agter Jmia o Vitae, of 4fbeeiding des leevens, nit bet Griekscll in Laii ;ui he Verzen ver.

LOUISE

DE

COLIGNI.
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taald . Nog heeft hij gcfchreeven ecne Very;eedising vats den
Xardinaal BAROiNJUS tegen i1L RSILIUS van Nope ;s.
Zie

SUFIRIDUS I'LTRI ,

de SCriptor,

1 rij.

dogter van lien verinnarden I-Icere DE
Adniiraal van Fiaiikrljk, in den berii`,tcn Parijfehen
Moord deulijk van 't lecvcu bcroofj . I -Iet zelfUe nnodlot trof,
ten lien bide, LGUISE'S c~rflen Echtgenoot, den Eleer DE TE ;
L,1.o\I.
Andertnaal trait zij in den echt, en wierdt de vierde
G,ntaalin van Prin L W ILLEM DEN I, in April des Jaars 15 .
Ruim negen m^tin ;~a 1aatLr, to weeten op teen negenentwintigI}en januarij, ibaet ie zij eenen Prins, naaderh^i .d, in 's Lands
GcuCiiie~ ;.iiiJ ;n, hij t' n main van FREDRIR I-IEItRIK ver :` .aard .
Fen oudci'dcm van t`, :intig jz ren, of liar boven, halt hair
Zoon bcreikt, toes zij, Been uitzigt hebbeude op liens be•
vordering her to Laude, met hem na Eranhrijk reisde, in
de hoop van aklaar gelukl :iger to zullen i?aage .I . Doch haare
oogrneri :en ouk bier mi~hikt zijnde, heerde do Prinfes Weduw
to rub; na Nederland, in dell Janre zbo3 . Vlijtig wierdt thins
in Holland gearbeid , over bet fluiten van eon BJLiad met Spans
je . IUAURITS, onder andere, oils redenen, hem lair toe beDu
weegende , toonde zich da< r van ten uiterIie of keerig .
COLIGNI vain zijnc Doorluchdg lei :. char over in ernihge aanipraah, en bewoog hen ;, nog vOUr bet CInLic des Jaars, otn
zich 'er niet meer tegen n an to kanten . Naaderhand , egter,
veianderdcn ze nlerkelijk vain inzigten . Want terwijl Prins MAOFITS, in den Jaare IGt 7, en vervolgens , zijne genegenheid
.voor de Contra -R,emonliranten openlijk betoonde, verklaarde
zich do Priufes voor deli tegenovergefielden Aanhang, met Iiaatne voor UITENBOGAART ell JOHAN VAN OLDENI ARNEVELD . Een
zeer dringenden Brief fchreef zij , in dat zelfde jaar, aan den
fleece no 1?Lr:,SSIS, 0111 nit b'rankrijk herwaarts over to kootneri,
rer bemi ;l.felinge der Kerkelijke verdeck heden, door lijnen veel .
yermogenden raid . Drie dagen vebr hot fchrijven van diet
3rief, naanlelijk op den eerfren Kersdag, Iladt zij , nevens c e
L 3
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Prins h a aren Zoon en verfcheiden Grooten, uit harden van den
Predikant UITENBOGAART, het H . wondmaal ontvangen . Geen
wonder, derhalven, dat de Prinfes, die zo flerke verkleefd~
heid aan den Leeraar betoonde , toen denzelven eenig gevaar
dreigde, aanboodt , hem in haar huffs onder bijzondere befcherming to willen neemen . De Leeraar, zedert buitenslands
na /Jntwerpen geweeken, wierdt, door de Prinfes, onder de
hand gewaarfchuwd , niet to rug to keeren, al ware 't dat
men hem vrijgeleide aanboodt . Verdrietig over de verdeeldheden, welke het Land beroerden, verliet DE COLIGNI, irj
April des Jaars 1619, 'sGraavenha.;e, en begaf zich iii Fontaiaebleau, in Frankrijk . I-Iier flortte zij, eerlang, in eene
gevaarlijke ziekte , welke, verzwaard, meent men, door bekommernis over het lot hairs eenigen Zoons Prinfe I'R_EDRT
IiENRIK,
in de maand October, een einde aan haar leeven
maakte4 Haar Lijk wierdt, zedert, na Holland overgcbragt,
en in het zelide Graf, bij dat van wijlen haaren Geronal Prin .
fe wtLLEM DEN I, bijgezet . Hoewel haar, algemeen, de naam
van Godsvrugt , beieefdheid en minzaamheid nagging , halt
zulks, egter, nice hunnen beletten, (zo hoog • fleeg in die tijden de dolle ij ver) dat, om haare verkleefdheid aan de Remonflranten, hear, 't eenige loge, rijdende door Deft, door
heete ijveraars , vuiligrheid na 't hoofd ge1hieet .n , en dL
fcheldnaam van A m uru :3fche Hoer was naageroepen.
Zie

BRAND!',

Hi/I. der Re 'ormatie,

van geboorte cell Fries, in het
hij in of olntrent het Jaar 1556 tee•
waereld kwam . De gronden van Taalkennisfe leide hij in hip
Kollegie to Bremen.
Van char vertrok hij na bJ7ittenberg,
char hij zich voornaamelijk op de Hebreeuwfche Taale toe7eide.
Thins reisde hij, ter verkrijginge van Godgeleerde
kennisfe, na Cere,'e, en hoorde de lesfen van THEODORUS
BEZA en auderen .
Te Neu/Iad was hij, da~r nag, de leerling
en vricnd van ZACILARIAS URSINUS . Zo hoog klom hier zijne
gting, dat hem wierdt opgedraagen, de Lesfen van URSINUS
over
LUBBLRTUS,

(SIBRAN=BUS)

Dorp Langweer, aiwnar

L flBERTUS, (SIBRANDUS) LUDI GAKER ; .

r~,

°per de Redeneerkunde to wTiilen waarneemen, met belofte
van beter beroep, zo ras zich da r toe eene voegzaame gti•
legenheid zoude aarbieden . Zediglijk woes hij deeze aanbie •
ding van de hand , als zich ntct bel,waam genoeg oordeelen1e, eenen post wear to neenlen, wear in die groote man zich
net zo veal roems )•w eer. Naa zijne bevordering tot het
'redikampt, verrigtte LLE EnTUS den gewflden dlenst, eon . •
gall tijd, ec: st to irus,`el, en dear naa to Emhckn . In den
jaare 1534 heriepen hens de Staaten van Frieslimd tot hnnnen
Leeraar en van den Stadhouder van 't Gewest.
Daarenboven
droegen ze aan hem op, hat ondcrwijs in de Godgeleerc heid
aan 't hIoogefchool to 'r«i ;eker, nan walks iligtinge thans
gearbeid wierdr . Eer hij nog bet FIoo leeraarampt aanvaardde, bekiom hij den trap van DoEtor in de Co lgeleerdheid,
to f'eidt :b~:rg . Veerti`; jaaren bekleedde hij den boven genoemden post, mar rooten ijver, en overleedt op den eonn
entwinti ii:en (annar . ; .es Jaars IGzS .
I-iij was ecn der Frie •
fche Aft}',:vaar .di~ den c? h t Dordrcchtfche Sijnode, en eon der
fterkr're voor1Finders v i den Contra -Remonilrantfchen Aanhang. I-jet €ioogleer~.armpt to IAcide?b .rg, geduarende zijn
verblijZ to 1 t i ; char , hem nangebooden , woes hij van de
hand, op a mock van 's Lands Staaten . Veal heeft hij gefchreeven, loch ni estal Gei~ hiiboeken, Tegen hat vermaarde
efchrsit van mi o i e Giro(oT, Gods Jrugt der Staaten van
iollrasld, hadt hij order andere de pen gevoerd .
Zie

IAMA, Orat~ b'a
ebr. BAThE,
Dig . Ci it .

LUDlNG~irm Rtc, weleer cone rijke Abtdij, aan Friesland onderhoorig, dock flu al voor iang, door de uitbreiding der Zuiderzce, older de golven begraaven . Zij bezat veele landerijen
op de Eilanden Texel en hlic/and. Eertijds was bet Geuligt
nan 't Eiland Tel,cfzclling vast, dock wierclt naaderhand, door
middel van eene Graft of Vaart, dear van afgefcheiden . SIARUs slnRsMA bouwde bij bet Klooster verfcheiden fluizen ;
alto welke binnen eene Graft en wai beflooten wierden : zoder
L 4
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LUGT, (lauis ter) LUIDWINA, enz .

dat bet geheel bet voorkoomen van eerie kleine Stad halt . De
W e r vaarlijke Watervloed van den Jaare 5237 deeds bet meerendeel der ;cti~nrnerten inf}orten , en den droogen grond in eerie
Iaare Zee veranderen.
Zie UBBO EMMIUS, SCIIOTANUS en
Oudheden en Geflig :en va ?
Urieslaud .

.LUGT,

cene I-Iooge Heerlijhheid in Rhijnland.

LUGT, (Iitiis ter) een fraai gehouw, met een fierliiketi
Toren, in Gelderland, in her hwartier van 0+'erbetutve, tusfchen de Steden Arnhem en tf/ageningen , niet verre van h&t
Dorp t alburg.

LUID\VINA , ook wel LIDE\VVD, of LIDEWVN genaamd, was
De
weleer de Befchermheilige der Stad Sclaicthim .
onderdoende Maagd overleedt in den Jaare '133, en wierdt hegran .
yen ill cene Lapel, aan de Oostzijde van de herk. Op dat her
gebeente der Santinne, door de Onroomichen , Diet zou gefchonden of ontheiligd worsen, deeden bet de Aardshertogen
ALBERTUS ell ISABELLA heimelijk ter Stad Bit en na Brusfel voeren . Op bevel van DIATTIIIAS IIOVIUS , Aardsbislchop van Me •
chelen, wierden, op den veertienden Januarij des Jaars i6I6, de
gewijde Overblijfzels openiijk tela soon gefleld . Zo vermogende was de wonderdoende kragt, daar aan toegef chreeven , sat
de Aardshertogin en derzelver Bchtgenoot, in sat zelfale jaar,
den vermaarden MIriTEUS, met een groot Been van de IL LUIDW1NA na Bergen in J-1enegouweN zonden, ter verdrijvinge van
de Pest, die aldaar woedde, en welke ooh, luidt het verhaal,
onmiddelijk ophieldt .
Z,ie AUL . iiiiu us , Fac7 . Beig . at
Burgu d.

LUMEI, (WILLEM VAN DER MARK, Heer ^'an) hoewel gebooren van ecn uitlandfchen Vader, j rs VAN DER MARK, Icerc

.U \IEl, { WILLEM

VAN DI?R MARK, ,leer vii :) x ~

r'e van Ln ;;; ei , heft , i:oIhajls , rent op Cell Artikel in O $
11'oor den )ock, fleets O fl(It iiij ecne hierlandfchc rdoeder pads,
to weeteu PIARGAP.LIA, dogter van JI N , lucre l'ttor 1J/asfe •

(leels Olll Zi);e b~mo°ijingen met tie i eierlaudfche zaaken , geduurende tie Sr a^rfche Onlusten , ill tie Zestiende
Eeuwe . Zij :i eerfie 1)hj'~ van ongezindheid tegen Spanje, \V S
zijne 1IlCdcollJcrtehen~i~ 7 vi lies Ver bond d~r Edelen , in den
ware 156,;. Iret olltijd ig cinde d,~s Graavcn VAN EGMOND Cll
1iooRNr, deeds naad ±rhtuid zi jncn toorn Op
Spal,; e dermaate
blaahen, flat hij, volgcils ZO11UI:igeil, eerie gelofte deeds, hair
en baard to zullen laate :i ;roeiell , tot d at hij den flood diet
Edelen zoude gewrohcu liebbei . Gelogenheid ter inoedl :oelinge
vondt hij iii 't bedrijf des Prinfen VAN o[;ANJI;, toes dezelve,
in den ware i~68, eels 1 .eger verzatnclde tegen den 1-lertog
VAN ALVA .
Lu :off, eerie betide Ruiters verzatnelJ hebbende,
begaf zich dear inede in 's Priilieii Leger.
Iffier me de vereeiligd, deeds hij al was hij konde, tot afbreuke van den
vijand .
Diet genoeg, intusfchen , fcbijnt bet, liep hem do hrij ;skans to halide mode. Althans ontmOctcn wij den Ileer vA .~
LUiJLI, in dell Jaare 1570, als Adiniraal van 'sPrinlen Vloor.
Iffier 11lede w s liij nit Engeland gezeild, en bevondt 'or zich
op de aanhomst der befaamde Watcrgeuzen, TAho~ SlMONSW
'LOON nL RIP en anderen,
Met deeze flak hij over nit de
Vaderlandfche hasten, en voerde bet hoofdbowind over bet
inneem n van dc ;~ Tjri^l ; evil bcdrilf, wells mister liij b : .zwalhte, door bet wreedaartig does omhre,igen van negentieii
Geestlijke perfooncn, one antis het fchrijven van O AN~;E, eels
uitgedrukten last beheizende, om zo wet GecstEken ass Weee
reldlijkell to fpaaren , en bij hunne Voorregtcn to has :dha aveu .
Nits de beniagtiging van de :i Briel , en 'or do noodige orders gefleld to hebben , vervoegde zich de I -leer VAN LUMEr,
in &gen perfoon, in de Vergadering {er Staaten van hlolland,
die stuns to 1Jordrcc 4t wierdt gehoudcn, en vertoonde aldiar
;zijnen Lastbrief en Berigtfchrifr, als aangeflelde Overlie vats
den Prinfo VAN ORANJE ill Holland, met belofte van zich,
naar den inhoud, in apes to zullen gedraagen . Thans verkl arden de Staaten, hem to zullen erkeimen voor Algeiileencn
StedeL s
1laar,
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Fleer van

vale hoede, dit Voorneemen ter zijde gefleld . Niettcmir
reisde de Pater na ' s Sage, en betoonde de Prins, onder den
ni altijd, daar over eenig inisnoegen, ten aanhooren van LL~
iEl, die firaks bier op zich aanboodt, hem naa to jaagen, en to
rug to brengen . De Puns , daar in bewiliigd hebbende, flaat
LUMEr firaks op weg, agrerhaalt ~~usius , en voert hem to rug,
niet na Deift, maar verder voart rla L~irien. Ilier brengt melt
hem, 's avonas ten vijf uure, ten huize van zekeren eerlijken
burger, daar voorts terfiond vol en bezoopen binnen koomen
twee Gemagtigden van LUMEI, met zijncn Predikant, Provoost
en den Scherpregter . De vroltw van den huize, ontzet over
zulk een bezoek, toonde de onbehoorlijkheid van zulk eenen
handel omtrent een Burfgerhuis, en wees het gezelfehap na de
Gee~anmcnis .
Vergeefs . De woest• en wreedaarts , grijpende
den grijzen, Geestlijke , vullen hem den krop met water, en
Wurgen teen en gemagt met knelling van koorden, tot dat het
lijf der ziele to bang wierdt, die hem fcheen to verlaaten . Al
dit folteren wrong nogthans den eerlijken man waarheid noch
ledgers uit den halze, die zilne onfchuld konde doers verdenken .
Dais gemartel t fleept men help , `viers beenen bet lichaam
naauwliiks konden draagen, iia den Blaauwen Steers, dear men
hem voorts, 's avonds ten tier uure, ophing, zonder eenigen
f'chijn van regtsplecginge.
Intusfchen hadt zijne Doorluchtigheid, op de tijding van bet vangen en vervoeren van MUsIu,
iia Leider2 eenen bade afgevaerdigd, met bevel om heirs te flaaken . Doch I,u~inl hicldt do Poorren gehiooten, en den bode
zo lung buiten , tot dat de ze ak volvoerd was . Om bet feit to
vergoeliijken, lief men hat gerugt loopen, dat de Peter getragt
halt, DeIft to vcrraaden , of den Prins to vergeeven ; die,
egter, deswegen zo nun vermoeden fchijnt gehad to hebben,
da,t de tijding van 't gruwelfluk hem de traanen uic de oogcn
perste.
Intusfchen halt Dot? FREDRIR, Zoon des Herto en VAN ALVti,
het beleg om fLiirlena geflagen . Derwaarts zondt de Prins den
Graaf VAN DER MAPUC, met vijftien Vaandelen Knegten, en vier
I ornetten, paerden, als merle zes Veldflukken. Don FREDRIK,
van 's Graavcn komfle verwittigd, zondt hem eenige manfchap
to gemoete, die zich can den wg na Lciden agter het geboom
t
van
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de Regten, dock ilapte 'er fpoedig af, bij de volgende gele=
genheid. Op zekeren tag wandelende net eenen zijner be
kenden, wierdt deeze van den Donder getroffen ; 'c wells LUTIIERUS dermaate met fchrik vervulde , tat hij eene geloft~
deeds, zich in een Klooster to zullen begeeven . Te Erfir:
wierdt hij Augustijner Monnik , buiten kennis van zijnen
Vader, die zuiks vernomen hebbende, hem verinaande, hij
hadde toe to zien, tat tit fchrikken geen Duivelsbedrog g~~
weest was. Dit vie! voor i» den jaare xso5 .
i ene gunflige gelegenheid bekwam nu LUTIIERUS, om zijnen lust in bet leezen der Schriftuure to voldoen . Doch zij'
ne aanhoudendheid in tat nuttig werk verdroot wel haast zij~
nen Kloosterbroederen . Om hem van zijne geliefde oeffening
of to trekken , tleiden ze hem aan tot Deurwaarder van bet
Klooster, en deeden hem, daarenboven, met den Bedelzaai
de Stud doorkruizen : Met beedelen, zeiden ze, en niet met
fudeeren, dims en verrijkt men bet K poster. Doch ver:
snits hij Meester in de Philofophte en Lid van 't Hoogem
fchool was, wierdt hij, op verzoek van lieden van aanzien,
van tit laag bedrijf ontheven, en tot Priester en Prediker in
't Klooster aangeileld . Den Bijbel maakte men hem wel a
handig ; loch hij vondt dies wederom in bet doorfiluffeleu
van de Kloostcrboekerij, en las daar in heimelijk, dock met
,groote naarfligheid .
Ecu hooger post beklom nu we! haast LUTHLRUS, beter met
zijuen finaak th ookende . In bet begin der Zestiende Eeuwe
halt de Keurvorst FREDRIK DE 111, to Witteriherg, een Iloo .
gefehool gelbgt. In den jaare 1508 wierdt hij aldaar tot
Hoogleeraar beroepen . Nu mogt hij zich in 't leezen der
Schriftuure verzadigen . 1)e kundigheden, welke hij daar door
verzamnelde, hieldt hij niet verborgen . 'ant to gelijk Lid
van 't Augustijner Klooster in die Stad en Prediker zijnde,
begon hij de gronden der zaligheid to ontvouwen uit de
Schriften der Profeeten en Apostelen, daar men de Gemeente , dus lang, alleen onderhouden bath met de leerileldingezr
van TJIOMAS AQUINAS, SCO'T'US, ALBERTUS en anderen . Zo very
re iloeg hij daar mete voort, tat men, op zekeren ti ,d .
ecnen vermaardelt Leeraar openlijk hoorde zeggen o „ Decze
XXII. REEL,
_, Mori
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„ Monnik LUTHERUS zal nog alle Do&oren mal maaken,
nieuwe Leere voortbrengen, en de gantfche Room .
,, eene
,, fche Kerk hervormen ; want hij legs zich toe op de fchrif,, ten der Profeeten en Apostelen, en flaat vast op 't woord
„ van JEZUS CIIRISTUS, 't welk niemand met de Philofophie,
,, Sophisterij , Schotisterij , enz . kan om verre werpen ."
Ter gelegenheid van eels gefchil, onder de Kloosterlingen
to LVittenberg gereezen , vondt men goed , onzen LUTHERUS
in den Jaare 1510, na Rome aan Paufe JULIUS DEN Il to zen•
den, otn deszelfs uitfpraak to verzoeken . Zo wel hadt hij
zich van dien last gekweeten , dat hij , in October des Jaars
1512, to frVitteYberg, in de Slotkerk, op kosten van Keur •
vorst FREDERIIZ, tot de waardigheid van DoEtor in de God
geleerdheid wierdt bevorderd .
Van dien tijd of oeffende hij
zich ook in de GriekCche en de Hebreeuwfche Taale , begaf
zich aan bet leezen der Kerkvaderen, en fpoorde e,enen iegelijk aan tot het leezen van den Bijbel : waarom hij bij veelen
xnerkelijk in 't oog begoei to loopen . Den post van OnderVikaris van bet Kiooster, welhen hij eenigen tijd waarnam,
maakte hij zich ten nutte, door het oprichten van Schoolen,
en het aanprijzen van den Bijbel .
In den Jaare i5I6 doorreisde een Dominikaaner Monnik,
3OANNES TFXEL, gantsch Duitschland, in name van Paufe LEO
DEN X , vuor geld Aflaaten of Zondvergiffenis verkoopende .
Geweldig ergerde LUTHERUS deeze aanflootelijke handel . Naa
alvoorens , verfcheiden maalen , min openlijk zich daa r tegen verklaard to hebben, deeds hij, op den laatflen October des Jaars
1517, aan de Slotkerk to Wittenberg, vijfennegentig Stellingen
aanplakken , waar in hij de Aflaatkraamerij openlijk to keen
ging . Voorts zondt hij de Stellingen aan den Vikaris der Au •
gustijnen, met verzoek om dezelve den Paufe to doen ter hand
koomen . Nogthans hadt LUTHERUS teen nog bet plan niet beraamd wegens de groote Kerkhervorming , welke daar naa
volgde . Htj tragtte alleenlijk na verbetering, vooral het affchaffen van den Aflaathandel, erkennende voorts bet Pauslijk
gezag . Verfctieiden Leeraars traden tegen help in het flrijdperk ;
zeif dagvaarde hem de Paus to Rome ; dock, wel weetende,
hoedanig eels vuur hem aldaar geitookc wierdt, wagtte hij zich
ors 'er to verfchijnen.
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Tn den Jaare 1513 deeds Keizer MAXIMILIAAN acne zameni
of Rijksdag to Augsburg beleggen . Van wegen den
Panic verfcheen aldaar de Kardinaal CAJLTANUS . LUTHERUS,
aldaar gedagvaard, lilt 'er zich insgelijks vinden, order fchut
en fcherin van een Keizerlijk vrijgelekie . In 't eerst bejegeude h m de Kardii .aal vriendelijk . Doch toen LUTHERUS hem
eefllgzins in 't naauw hragt, iloeg hij over tot dreigenienten :
wcshalven de andere geraaden vondt, zich van daar wag to
tnaaken, in 't hcen gaan nog zeggende ,, dat hij de heilige
,, Roomfche Kerk, in Mile Babe woorden en deaden, tegen;, woordige, voorleedene en toekoomende ; eerde en volgde ;
„ en zo 'er lets teg ~1 of andere gezegd ware, hij zulks voor
;, niet gezegd wide gehouden hcbhcn ." Vergeefs hieidt voorts
de Pans bij den henivorst van ,1'axen aan, oni LUTIIERUS na
Rome to zenden, of hem in zijue e gcii Staaten does vangeli
en flraWen . De wijze FREDRIK was ecll vijaud van zulk cane
gewelddaadighcid .
k0 ;i :dt

lNaa de vrugtioos afgeloopene voorgaandc onderhandeling,
zondt Pans LEO een anderen Afgevanrdigde, om met LUTAEiws Bet gefchil, wegens de Aflaaten, to vereffenen . Deeze
was 1{AREL VAN MILTITZ , een Saxisch Ridder, en een vaui
's Paufen llovelingen, II1 en geijirek, met LUTIiERUS gehou
den, to Ai eubrs~s, in Januari1 pies Jaars 5519, bewerkte hij,
dat deeze een onderdannigen Brief na Ro«ie zondt, in weL
keel hij beloofde, zit a flit to zuilen houdcn over de flukken y
d1e iii gefchil Ilonden, inids zijI1e tegenulanders Bet insgelijks
deaden . Nog cans en anderniaai hieidt LUTFiERUS een mondgefhr~h met MILTITZ . De gemaatigdheid en befcheidenheid,
elhe, aan weerkanten , wierdt iii agt genomen , ~,af goe~
de hoop op ecn gunfligen uL iag, en zou , waarfehijnlijk,
zondcr den hoogmoedigen geese van 't Roomfche Hof, died
ooh gehad hebben ; deeze deedt aile hoop iii rook verdwijnen .
Een anderen flrijd Bade LU111ERUS flu to ooeren, met zekeren IOANI\ES LKICIUS, ec'~ bei )emd vodgeleerde der Roosn the
Kerke. Beeze daagde omen Hervormer ten flrijde uit, nevens CAROLOSTADIUS, d~cns Am1ltgenoot en medeflander . Het
onderwerp zou ,zijn over de vermogens tier Vrijheid vats derv
~Va1,
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en het ,firijdperk bet Slot Pleisf'nburg, in tegenwoor_
digheid eerier luisterrijke Vergadcri„ge . Mn hit eind~ de3
redegedings, wierdt de nitfpraak over de kragt dcr wederdfche betivijzen gelaaten aan 1io I N , Rcc~'cor van bet IEongefchool to Leipzig ; dock decze wcigcrde de overwinning to
beflisfen : wnnrom de zaak aan bet oordeel der Hooge{'choolen
van Parijs en F, :' flsl't wlerdt gefichl .
LUTI-IERt,s en EKKIUS
hadden afzonderlijk nog geliandeld over bet gezag en de oppermagt van den Roolnrchen Pats.
Naa dat de boven gcrnelde gefchilvoerin,g een elude halt
genomcn, vertrok Eru;IUs nil Rn« e, char hij, geholpen door
anderen, up Pans Li:o DE X betverhte, dat deeze den Iierkelijken Banhlixem tegen LLTIIERUS fchoot, in de Madrid Junij
des jcnrs r,5_o,
j enenveertig Ketterfche Ste1lingen wierden
hem in de Bulle, bij die gelcgenhcid af`ekon~ligd, ten kste
geleid , zijne Schriften verweezen otn openlijk verbrand to
worden, en hij gel .st, binnen zestig dagen zijne dtvaalingen
to erkennen en to herroepen , en zich anti 's 1'ausf :n made
over to geeven . Ligt is 't to drenken, dat LUT1IERliS bier aan
niet voldeedt. Den djd no gebooren agtende om op tine
verdeediging en veiligheid bedagt to zi n, flog hij een gantsch
anderen weg in . Niet alieen bericp hij zich van bet Paushj1
Vonnis oh eerie Algemccue Kcrk ergadering, Innar bell alt,
daarenboven, alie verGintenis met de Rootnic Ie Kerk of to
breeken , en bet Pauslijk he drJ t your nietig to verklanren,
r .
Buiten e WTalien van Ih izt ; ;?'~' , in de Inaatld December
des Jaars 1520, eel7en Iloutfc 1ppi hehhcnde doen (prig-ten
en in brand fieeken, wicrp hij lour in
de Bode, tegcn hens
afgekondigd, als merle do Kei'kehjhe L4ihthcn en I :egels, daa,de op de Pausliike Oppermogeu held . Eerie groote meuigte
Volks , van allerhi fiant en rang , was getuige van deeze
handelingen, een opetibaar en fiaatelijk bewijs van afzondcritl
ge van de Roomfche Kerk . Eerie andere Bulle, welke, it t
her begin des volgenden fears, op dit bedrijf volgde, ontzeide hem alle verdere herkgemeenfchap .
KAttEL DE V, in ZIjOS Grootviiders phmtze, in her lantst gee
noemde jaar, ten Keizerlijken Rijkslroohe - verheeven, bericp
firaks eenen Rijksdag to lI orms, boor welken hij LuTI1ERz
ge°
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boodt to verfchijneu . Ernf}ig wierdt hem , door verlchei~
den zijner vriel~dcn, ai~ ;eraadt:n, zljne1 1~~rfoon aId ar to waagen. Met zijne gc«'o ,> i; e onverza~gdheid gaf bij tot antwoord
„ tat a( ware 't tat hij to 11%rn;s zo vcele Drivels moest
,, b~flrii(len, 1 S 'er 1' ;.n cn op de Dahen der 1luizen van die
„ Stad waren, zufl s hens ni ;t zoJe =fi 1 ri kell van zijn
,, vast bepaa1d voorneemen , om a1d ar to Verrcl ;'jilell ; tat
„ vreeze, in (lit geval, a~leen eene ingeeving konde zijn van
„ den Sata!l, die voor den aannad2renden ondergang v :n zijn
„ Koninkrijk vreesc e ; en die zeer genc, cn was, eene opell,, babe nederlaeg of se keercn , voor zulk eene groote Ver„ gadering, a's tie Rijksdag va?I

k1'o1 . ms ."

Zich verlantende

op de goode trouwe van een sselzerl9k Vrljgcl4ide, verfcheen
hij aldaar, en verdeedlgde, eenige dagen agter ei1 ; under, in de
maand April , zijne za ak met de uiterlle kloekmocdigheid .
Stork, door bcioovell en dreigen, hieldt men bij help aan,
tot verza,;k :"1 van zijne gevoelcns ; dccil hij antwoordde betendig, dlt nlet to 1,uimen doers , zonder voldingei de redenen .
Ongehinderd list men hem vcrtrekken . Doch hij bath de

Ver{ aderi ig niet veri eater., of de Rijkshan wierdt tegen hem
beflooten, en ilij voor vi fiend des Ilciiigen Roomf ehen Riiks
verklaard . In bet Gefchriir, bier toe hetrekkejijk opgefleld,
worth LUTHERUS genoemd C C12 afgefr,ef'den Lid der Kerke,
.aaker, een h~kcrid erg £v - dtieAki;' Ketter . Strenears Scheur,
ge flrrulen worden char in bedreigd , tegen die hem zouden
cntv/ln en, anderhcisrien , hnc~d ~ ;y~t~~ey~ , of f rj,'es, , bet zij
door heal htusvesting to verlcenen, door ,efprekken of in
gefcllriiten . De Saxifche Keurvorst, intusfchen, niet onkundlg van 't gevaar, welii ztjnen Vrlend hovers 't hoofd hlna,
bath eenige vertrouwde perfooiien afgevaardigd , om hens, bij
zijne wedert(omst van den Rljk~dag, to ontlnoeten , en na
eene veilige plants to voeren . In cell vermomd gewaad geuoken, trofi~n ze LUTHERUS aan, flier verre van bet Dole Eifenach, gteepen hem, trokkcn hem een Ruitersgewaad aan,
en bragten help aldus over, even ais ware hij een gevangcne
geweest, in bet Kadeel I! '1rtc1 brar•g , 'biers maanden vertoefde LUTHERUS in deeze fchuilpiaars , welke bij zedert zijn
F limos noemde . Order de 1 unstverzamelaars berust flog
i 3
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een G e de nkpenning , op 's lvlans inbrengen en ont~,oomen vervaardigd . Op de eene zijde ziet zijne beeltenis, in bet ge~
wad eens Ruiters, met lange hairen en een ruigen baarci,
net bet Om,chrift D . Martinus Lut?zeros, ex Pat/nb a everfus aa2vo 1522 ; „ Dr . Martinus Lutherus uit Patblllo .y
„ wedergekeerd , in den Jaare i5~2 ." Op de andere zijde
Anal een tweeregelig Latijnsch Vaers, inhoudende hoe Izij zick
Ipoedende van dezl Elfin , opgevangen wierdt en flreejde na
de bekende wooning ran Pat ~mos , ontkoomende aldus 's Pause
Onaangenaam noch nutteloos fleet
,den ;:efpaz2nen f'irikken .
LUTHERUS deeze afzondering van de waereld . Gaande, onder
den nannn van Jonkheer GEORGE, voor een Landedeiman, vermaahte hij zich dikriaals met de ja€ ;t, in gezelfchap van zijne
Oppasfers . Ellen Zondag predikte hij voor den lotvoogd en
anderen, zette een good gedeelte van 't Nieuwe Verbond in 't
Hoogduitsch over, elf hieldt Briefwisfeling met zijne vertrouwelingen en boez~~nwrienden .
Naa ten verhlijf van tier maanden, verliet LUTHERUS, bo a
ten hennis van zijnen Beichermheer Keurvorst rREORIK, zijne
~f~ordcdng, en begaf zich na Wittevberg. Aanleiding tot dit
bei uit, uint men, zoo bovenal gegeeven hebben , bet onvoorzigug gee rag ties lVitten jerg/chen I ooglceraars c^ROLO-.
STADHJS , in bet doer afbreeken van de Beelden uit de Kerke E, en jet niet wederflaan aan eene doidriftige menigte, die
van de nu aanbreekende vrijbeid al in den beginile een misbruik
ma
LUG Hrr,US was van oordeel, dat eerst de dwnaiingen
uit de gemuederen des menfchen moesten geweerd worden,
voor dat men de uitwendige tekens der Godvr ; :gt aantastten .
Danre:tboven arbeidde de 'veraar, met alien vlijt, ann eerie
Hougduitfche Overzetting der Heilige Schriftuure ; met bij(land;
van eenige Geleerden, wier mad en ger •o elen hij zomxtijds innaln , brags hij wel haast dit getvigtig werk ten einde .
Terwijl her werk der Tervorminge door LUTHERUS dus ijverig
wierdt voortgezet, ontf}ondt in hetzelve eerie vertraaging, door
twist2U onder lien , die, gemeenfchappelijk werkende , thans
Reuzenulappen zouden hebben kunnen doen . De l i/ze der
tegenwoordigheid van 's Heilands Lichaams in her Avoudmaal,
was ~dn flier gefchililukken. LUTHERUS, hoewel de Leere dec
Traps .
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Transfubflantiatie verwerpende, was, nogthans, van gevoelen,
tat aan de Tafel des Ileeren , nevens en onder bet Brood en
den Wijn, bet weezenlijk Lichaam en Bloed van CHKisTUS
wierdt uirgedeeld . Ilij meende tit to verklaren, door bet to
baate neemen van de Gelijkenisfe van gloeijend Yzer , be •
veercnde tat gelijk char in twee zelfflandigheden, Yzer en
Vuur, vereenigd waren , tit oak plants hadt ten aanzien van
bet Brood cii 't Lichaaln des Heeren in bet Avondmaal . Zijn
Amptgenoot CAROLOSTADIUS , daarentegen, ontkende de weezenlijke tegenwoordigheid van 's Heeren Lichaam, en hieldt
f aande tat bet Brood en den Wijn flegts Tekens waren, ter
herinneringe dieiiende . Uit deeze verfchillende begrippen onthonden, in den Jcare 1524, hoogloopende oneenigheden, die,
voor de zaak der I-iervorminge, zeer rampzalige gevolgen
hadden .
Onder de bezwaarnisfen, tegen de Roomfche Kerk ingebragt, was ook de verhligting tot den Ongehuwden llaat der
Geestlijkheid. Men begreep char van bet ongegronde en naaeelige ; van bier tat eenigen zich ontfloegen van bet juk,
bun o pgel . i d . Vrouwen zo wen ais Mannan bedienden zich
van de vriiheid, door de 1lervorming haar verleend : Nevens
eenige andere Edele Nonnen, bath zekere CATHARINA VAN
BOREN bet JQooster verlaaten, en zich na Wittenberg begee •
yen . Flier wierdt LUTHERUS met haar bekend . In bet gevoelen flaande, tar zo wen een Geestlijk als Waereldlijk Perfoon,
trek tot let huwelijk hebbende, zich char in mogt begeeven,
nam hij haar ter Iluisvrouwe, in Junij des Jaars 1525, her
tweeenveertigfle zijns Ouderdoms . Veel opziens baarde deeze
flap, en kostte LUTHERUS meenig eene fchimprede ; waar teen hij zich, op zijne wijze, manmoedig verdeedigde .
Geen jaar verliep 'er, of onze werkzaame Hervormer gaf
eenige Gefchriften in 't licht . Een der nlerkwaardigfle van
dezelve was een Opflel, tot tijtel voerende de Torgaufche
4rtikelen . Te weeteil, 'er beflondt tot nog toe Been gere •
geld zatnenilel, aanwi ;zende bet eigerlijk verfchil tusfchen de
Leere van LUTHERUS en die der Roomfche Kerke . JOANNES,
lieurvorst van Saxen, die zijnen broeder EREDRIK onlangs
was opgevolgd, de onvoegzaamheid bier van in aanmerking
M 4
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neemendc, beval aan LUTt1ERUS en eenige andere Gdgeleerden , char aan to a~ beiden . In gevolge her van leverde hij,
to 1'~ ;gazl , in den ,care I529, de gemelde Artikels over,
eventien iii getal . Zedert, door MELANCTHON vender zijnee
uitgebreid, dienden zij ten grondilage der vermaarde Augs1urgfche Cas, fecje,
flier oordeelen 'vij , aan veele bijzonderheden , LUTHERUs
ketreff" nde, een erode to kunnen maaken, als hebbende hij,
door hat laatstgemelde opt e1, den grondfag geleid van die
Kerkgemeenfchap, welke zedert naar zijnen naam genoemd is,
en zo olntelbaar veele laden in haaren fchoot gelokt heeft . Zijne geduurige werkzaamheid deeds, van tijd tot tijd, fchriften
ten voorfchijn koomen, deals van een gefchilvoerenden aart,
f eels ter opaelderinge der H. Schriftuure ; alien zijn ze to
vit~den in de verzameling van zijne LI%erken .
Nu en dan hadt LUTHERUS aanvallen van Graveelpijnen, en
brags een derzelven hem op den never van den flood . Dit
bewoog hem, in den aanvang des Jaars 1542, zijnen Uiterften
W 1 to maaken Van zes kinderen warm hem nog vijf in 't
leaven . Hij maakte zijne Huisvrouwe tot Erfgenaame , zo
run zijne I-l . ;izen als Kleinoodien , mils zij zijne fchulden
ode betaalcn, welke hij op vierhonderdvijftig Guldens begrootte. llij leefde egret tot in den Jaarc 1546. In her begin char van, door de Graaven VAN MANSEELD, tot Scheidsman verzogt, in zeker gefchil over hunne landbezittingen, vetr
trot; hij, in 't midden van Januari j , nit I'rittenberg, en wierdr,
in 't laatst der maand, in zijne Geboortefiad :isieben ilantelijk iogehaald . Op den t'ijftienden Februarij predikte hij aldaar,
loch wierdr, twee dagen char naa, van eene zo zYvaare kranktc overvallen, flat men een fpoedig eiode to gemoet zag . Niet
o~~gegrond was deeze gisfing ; hij overleedt 's anderendaags, den
achttienden Februai'ij des Jaars J546, in den ouderdom van drie~nzescig jaaren, twee mr anden en lien dagen . Zijne Ingetivanden wierden t e i;is1 e ;i, in een Tinnen Kist, dock zijn Lichaam, op verzock van den Keurvorst van Saxen, in de Slotkerk van iJTittenbe g bcgraaven. De Keurvorst JO A i\Nti S FRE
~R1R, voor den doorluchtigen Hervormer, een Gedenkteken
tihende op ichten, wierdr door de ongunsr der zijdeu char in
vcr~

LUTIIERU5.

(MARTINUS)

~;

verhin~derd . De Ilertog can Snxen J,1N WII.HEL\I volvoerde
dit Onttiverp, dock niet to lt'ittcnterg, maar to fcn,'i, in de
Or er andere Opfchrilrcn best men
I<erk van ST . MICII :cr, .
char in, hover lilt hoofd van LUTIIECS, deelen regel

'ef

s cram vivus, mofies:s ero sears turn, Paprt .
Door o c T

ii

o r vertaald

„ Ik was bij n een pest, o pans ! in al mijn lever
„ M aar ilervcnde zal tt mijn doodt den doodtleek geven

."

's 1Tans maetigheid ill eeten en drinker, belangeloosheid en
weldaadigheid, vooral omtrent behoefti~e Studenten, worden
hoog geroemd. Zijne voornaamite uitfpanning was , met zijnetl vricnd MEL ;NCTIION, ' s na;zrrtiddags , zich nu en dan met
bet Schaahfpcl to vcrmaahen , oI' in ziln en Min to pooten en
to planter,
'an den heurvorst, die hem hoog waardeerde,
iveigerde hij, nicer d1n ceps, gefchenken aan to neemen . Beii ,even zijhe bedreevetiheid in Godgeleerde Weetenfchappen,
dL Late niche en gewiide Talon, maakte hij ze er veel works
van de opbouwinge zi.jner Moedertaale . 1)e naam van de Duitfc7e Ciccr o, en Mecster der Jnii .f r'ze Thrale ging hem hierom bij zijnen Ieeftijd naa . MELANCTIION plagt van help to zeggen dat hij alles in a/%es, en con II- it akel order do 2en/clzen
wras ; en Elt, SMUS, dat Gee' , n'egens de hevigheid tier krraa~kheden, aan do cze Iaeztf)e Eeu1we con feiiun Art z haadt gegeeven .
TIij doelde char mode op de heftigheid van LLTIIERUS in hot beilrijden zijner vijanden ; bier in grog hlj zomwijlen de paalen
van befcheiderheid to buiten, en mad dit als zijn hoofdgebrek
worden aangezien . . Doch de ongunst der tijden maakte dit
in hem eenigzins verfchoonlijk . Over 's Mans arbeidzaamheid
kan men oordeelen nit de menigte zi nor Schriften ; de Latijnfche bef)aa:i vier, en de lloogduitfche twaalf Deelen in
f 1io .
LUTIIEPUS bath bii CATHARINA VAN BOIiEN zes kinderen ver1e6,
I ekt : 1 . j0 :iNNES, gehooren dell zevenden Januarij
was Raad en laai~celarij -S~kretaris in Saxon : e. F.uz Barn,
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LUTKERROEK, LTJTKEGAST .

gebooren in den Jaare 527, wierdt naauwlijks een jaar oad ;
3. MAGDAL£NA, gebooren in den Jaare 1529, en in 't Jaar
1542 overleeden ; 4 . MARTINUS, gebooren in November des
Jaars 1531, een Godgeleerde ; 5 . PAULUS, gebooren in den
Jaare 1534, Iloogleeraar in de Geneeskullde to 7ena ; daar
naa Lijfartz aan bet Hof van Wimcr, vervolgens Opperlijfartz van den Keurvorst van Brandenburg, en , naa liens
overlijden, van twee Keurvorsten van Saxen .
Van wegen
eenig vermoeden, welk men omtrent zijnen Godsdienst voedde, verliet hij het Hof, dock keerde, eerlang, derwaarts weder. Hij ov~rleedt iii den Jaare ¶593, in den ouderdotn van
zestig jaaren .
Deeze heeft insgelijks kinderen naagelaaten,
yermaard om hunne eleerdheid : G . MAR GARETA, in den Jaare
1534 gebooren,, wierdt de Huisvrouw van een Pruisfifchen
Jdelman .
Zie MELANCTHON, HifJ, de vita Lutheri ;
J . F . MAYFRS, Uriflerblicher Lutherus ;
G. OUTHOFS ,
Lwen van Lutherus ;
SECKEf DC'RF ,
Hrflorin Lusfieranismi ,
en zeer veele andere Kerkelijke HifIoa
riefchrijvers .

LUTKEBROEK, zo veel als Kleinebroek, in 't gedeelte van
Toordholland, Dregtes land genaamd, ten westen van Grootebrork, aan den gemeenen Rijweg tusfehen de Steden horn
en En kuizen . Op zeshonderdtweeenveertig .Morgens en tweebon~terd en twee Roeden gronds word : de Ban van lit Dorp
begroot . Volgens de jongiie opneeming, zou het getal der
Huizen, geuuurende eene Eeuw, van honderdnegenenzeventig tot honderd drieennegentig zijn aangegroeid . De Kerk is
cen luchtig Kruisgebouw, hebbende het onderfte gedeelte van
Jiaaren 'I'oren van flee», en daar boven een kort houten Spitsje . Langs den gemelden Rijweg, de Streek genaamd, is bet
Dc ip betitnmerd, ter lengte van ongeveer tweehonderd zestig
Rueden . Laudwaarts in firekt de betimmering zich honderd .
tachtig Roeden uit.

. UTK~GAST,

een Dorp in de Groninger Qmmelanden, on..
d~~

LO TI EWI ERUI

, LUYKEN . (JAN)
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der bet Westerkwartier . Ilet heeft eene perk met een fiompen Toren, sevens eeu eigen Leeraar, behoorende order de
Klasfis van het Westerkwartier .
een Dorp, in de Friefche Grietenij HenBehalves eenige andere, behoort onder dit Dorp de Buurt Rieia , door
welke de vaart van Sneek op Franeker loops, en die inzonderheid vermuaard is om de Paerdemarkt, welke jaath I s, in
de maand Augustus, aldaar gehouden words . Ooh v~, ids mncn
'er, eertijds, verfcheide Stinzen of Staten, onder andere
State Rienflra . De Kerk van dit Dorp, die door ce .Y . .n eige .l
Leeraar words bediend, was voormnaals eene 1oclmiei~e i~,
man ST . GEERTRUI toegelmeiligd.
LUTKEw1ERUM,

,saardcradeel, in het Kwartier van Westergo .

Zie Dudh, en Geffichten van Vriesland.

LUYKEN, (IAN) man van veel vermaardheids, minder omn
zijn welmeenend Rijmwerk, dan uit hoofde van aijnen kunljigen Etsnaald, wierdt to drnJler!tarn gebooren, op den zestienden April des Jaars 1649 . Tot de Schilderkunst wilden
hem zijne Ouders opleiden ; dock hij lies de beoefiening char
van fpoedig vaaren, en volgde zijne genegenheid , tot bet
plaatetzen overhellende. Zo fnelle voortgangen maakte hij in
die kunst, dat wel haast eene menigte Werken met de voortbrengzels char van pronkten . Onder dit alles volgde hij ook
zijnen fmaak voor de Dichtkunst .
Een bondel Gezangen,
door LUYKEN in 't licht gegeeven, onder den naam wean de
Dnitfche Lies •, was de vrugt zijner dichtoeW singe. Losfer
en luchtiger, fchijnt het, was char van de inhoud, dan met
Godsvrugt en goede zeden befiaanbaar was?
In dit licht althans befchouwde ze de Maaker, in rijper leeftijd, toes hij
rot ernf~iger gedagten, dan hij in zijne jeugd voedde, geitoomen zijnde, alle de afdrukken van den gemelden Bondel
opkogt, om ze voorts nit de waereld to helper, opdat, zeiie hij, de Jeugd 'er niet door verle d zoude worden. Tot
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LUYI(E

. (JAN)

zijn innig leedweezen flondt hem de l3aatzucht in den weg.
Iet ~Verkje wierdt, buiten's Mans weeten, herdrukt, en alto
zip] prijswaardig oogtnerk verijdeld .
Te weeten , door bet leeven der Schriften van JAKOB E~ II Y
en ANTONETTE BOLRIGNON, qis merle door de verkeering met
lieden, wier deukwijze op den leest dear van gefchoeid was,
kreeg SAN Lt rK E w fmaak in de zo genaamde MijlHeke Godgeleerdheid . Zo wijd dwaalde hij, allengskens, of van den weg
van gezond verfiand, dat hij zich zelven in den wean brags,
yonder handers werk wet to znllen aan den kost koomen . Door
eene verkeerde opvatting van zotnmige Schriftuurlijke uitdrukkingen, noemde men zulks op of door Izet gelcof to leeven . De
kragt zijner overtuiginge fiaafde LUYKBN door zijn gedrag. 1lij
leide den Etsnazld seder, verhet A1lifierdauz, verzeld van eene
bejaarde dienstmaagd , en gaf zich over can een afgezondeld
leeven, welk hij met bidden en andere godvrugtige oeiLningen
doorbragr . Gebrek an de vereischte lijfsnoodwendigheden deeds
help welhaast zijne dwaaling bemerken, en vervolgens na Amfrerd'zm tot den Etsnaald wederkeeren . Zints dies tijd leide hij
zich toe, onder andere, op het zamen1 e1!en van verfcheiden
godvrugtige Werkjes, beflaande uit zinnebeeldige Kunstplaaten,
fret sevens gevoegde fiigtelijke Rijmpjes of Schriftuurtexten .
's Mans welmeenend hart en good oogmerh is dear in duidelijk
to befpeuren ; dock een gezond oordeel dikmaats verre to zoeken . Lang, egter, hadden deeze Werkjes een veelvuldigen
ftrek , en naauwlijks weerga
onder de zulken , welke der
Jeugd in handers gegeeven wierden . Ter goeden uure kreeg de
Flcer VAN ALFEN den geiukkigen inval, ow het ontluikende verlLnd op beter en beflendiger vrugten to onthaalen . Hoewel
t.LYILEN, van zijn dwaalbegrip, tot beter gedagten gekoomen,
vlijtig werkte, was hij, nogthans, telkens of keerig om 'er zich
merle to verrijken. 1-let vereischte tot zijnen nooddruft behieldt
hii allecn vc ;or zich zelven ; 't overfchot, welk hij als iet overtolligs befchouwde, decide hij nit onder de behoeft :gen .
'eel
iecdt tie vrooine Man , in de laatile jaaren zijns leevens, aan
lhevige o i ; tipi, ncn . De flood maakte dear van een erode, op
tin Yijfden April des Jaars

1712 .

Zie 's Mans Leeven, voor zijn Werkje :
's e eefciien begin, midden en erode.
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9O L 'DIUrS, (JOANNES) LYDIUS, ('IARTINUS) enz
naagelaaten . De bekende Roomfthe Uilenfpiebel was
ner lettervoortbrengzelen.

een zij

LYDIUS, (JOANNLS) broader van BALTIIASAR , boven verineld, was Predikant to Oudewater, en heck :.ijnen naanr
vermaard gemaakt, door het uitgeeven van verfcheiden geleerde Schriften .
LYDIUS, (MARTINUS) de Stamvader van alle de reeds ge;
inelden, gebooren to Lubek , vervolgens ReEor in het Koilegie der Wijsheid to Heidelberg, begaf zich van daar na de
Nederlanden, om de vervolgingen tar zaake van den Gods
dienst , en wierdt lloogleeraar in de Godgeleerdheid to Franeker, in den Jaare 1576, alwaar hij in den Jaare 16oo over ;
leedt, Hij was een verffiandig en getnaatigd Godgeleerde, en
keurde •z eer erniiig of bet gedrag der Leeraaren, welke zich
met Staatz :aken bemoeiden, en door dezelve op den predik .
noel to brengen, de Gemeente tegen de Overheid opfcookten :
Van de zulken, die den iireng van den Graave van LEICESTER
seer flerk trokken, plagt hij to zeggen : „ Deeze luiden heby
„ ben ons I anbant en Vlaanderen doen verliezen , en zij
„ zullen, 't en zij 'er de voorzigtige Magifiraat in voorziei?
,, ons ook Holland en Zeela>>d doen verliezen ." Ten blijke
zijner gelnaatigdheid fchreef hij cane Verdeediging van ERASMUS.

Zie UITENBOGAART, Kerkl. Hi/I.
Dick. Crit;

BAYLL

LYN, ($ORNELIS VAN DER) gebooren to Alkvu nr, in her
begin der voorgaande Eeuwe, vertrok, in de hoedanigheid
van Asfifcent, na Batavia, en zette 'Cr voet aan land, in dcn
Jaare 1627 . Langs de trappen van Onder- en Opper-Koopa
man, en voorts van Opper - Boekhouder, beklom hij de waardigheid van Buitengewoon' Raad van Indie . Niet langer date
twee jaaren hadt hij dien post bekleed, of hij wierdt tot Dire cur Generaal verheven, en vervolgens tot den hoogfceri
trap van aanzien en sere, Gouverneur Generaal van Neerlands

YN, (KORNELIS

VAN DER)

LYNDEN .
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lands Indie. Niet in den gewoonen ilenter was de weg, Tangs
tvelkcn hij daar toe geraakte . De I-leer Vary DIEMEN, Zij11
Voorzant , zijn ont(lag verzogt hebbende, bekwam, naa Tang
aanhoudens, hetzelve, op deeze voorcvaarde, dat hij den perfoon, weaken hij, naar zijn oordeel, als bet best gefchikte
voorwerp tot het gewigtig Ampt befchouwde, tot Opvolget
zou benoetnen. Zijne keuze vie! toen op den Heer VAN DER
LYN, en wierdt, eerlang, door de toeflemming der Kamer
van Zeventienen bekragtigd .
In verfcheiden Oorlogen was, onder 's Mans behuur, cue
M~atfchappij ingewikkeld. Dc Keizer van ,'7aya hadt Bata.
via tweemaalen belegerd . 't Gelukte onzen Gouverneur, met
den Vorst den Vrede to fluiten . Op Ct y!on vie! merle niet
weinig to doen , om de zaaken op een vreedzaamen voet ze
brengen, gelijk ook op de Molukfche Eilanden . Zijn laatile
bedrijf, was , de demping van eenen opfland op Terrace.
Doch deeze brags hij niet volkomen tot hand, maar lies zulks
over aan zijnen Opvolger. De 1-leer VAN DER LYN, naalnelijk, eenig verfchil gekreegen hebbende met de Kamer van
Zeventienen, onzeker uit welke oorzaak, leide, in de maand
O&obey des Jaars 1650, zijn bewind neder, en vertrok, in
'x begin des volgenden jaars , met zijn gezin na het Vader .
land ; neemende voorts zijn vast vcrblijf in ziine Geboorteilad
Alkrnaar, altvaar hij, verfcheiden maalen, de Burgemeesterlijke waardigheid bekleed heeft . Bij zijne Huisvrouwv LEVINA
POLETH, welke hij in Indie getrouwd halt , her hij geene
kinderen naa .
LYNDEN, ook we! Li enden genaamd, is een Dorp en Heerlijkheid, in Gehierland, in de Neder - Betuwe, tusfchen deny
Rhifn en de LiEge, tegenover de Stad Rireenen. De Kerl
van dit Dorp is een zindelijk gebouw, voorzien van een hoo .
gen zwaaren Toren . Lijnden is half keerig ; dat wil zeggen,
de eene helft behoort aan de Provincie , de andere aan deli
Graave VAN LYNDEN. In voorgaande tijden lag bij het Dorp
een fierk Kafleel , de Toren van 4 prep ont genaanld . Veel
leedt her in de Stichtfche' Oorlogen, en wierdt, eindelijk, ge- .
lice! verwoest . Nog heden ontmoet men hier her Iluis to L:>n•
a'c~z ~
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LYNDEN. (Ilet G~'fkigt v4n )

den, geineenlijk bet Huts te r Lede of ter Lee genaaind, cell
vierkaut zwaar gebouw, islet zeer dikke mouren, en zo hang
o pgetrokken, dat hit op een ver~'cu al'iland kan gezi~n warden .
J-let is ecu der oudl ;e K iItcclen an gantsch Gelderland ; de
[-Iceren VAN LINDEN piagteil 'er voormaals bun verbiijl op to
houden,
LYNDi;N, ( flee C Ila°'t i'cci) der ondlie en wijd t er, liehbeiide naali << djis
inaarc c ihllizen v ,il g<<i rch N~~k
Zi]IICU weJcrgad in de find to viii '1 .', .keii, uit dcii vru ;tb ;oieu
goon' g~fchootcn . Voi 4eils ' t ai`;i_ineeil gevoelen zou (lit Gc~
fl.lgt of ho~i tUg zijn flit L1ir 1l rr'iri e .. , ell ailianlil~Cil van de ou .1C
Graaven VA :N ASiiE\IOiN'C, die 1-VedClO111 lll!111ien oorfprui? erg o?tEen deez~r
D'I ;STE , in italic .
ll',1ndcii van de Mai'ii`',~'aaven
IVTarkgraaven, in of o,ntrent bet Jaar 720 , zich hegceven hebbetide na Frankrij( , alwaar zijn Ooiu den post vin Konnestabel des Koniilkrijhs beklcedde, kwcet zich zo dapper in den
Oorlog, dat hij, door I REI, n-1AiiTEn, Grooti~uh~neester cues
Rijks, tot loon voor djne diensten, islet het Graafieliap van
4spr emoi~t begiftigd wierdr . llet gcmeen gevoelen is , dat bet
tegenwordig Ge~lagt VAN LYNDEN tot Stanivader beefy g ehad
eenen ARNOLD, longer Zoon vol7 cenen der Graaven
AsVolgens de gewoonte cie«s tij,ls, under de EdeliicPREMONT .
den, zijn gcluk in den Ooriog wi~icudc beproeven, tlc . ;ai hij
zich, in den jaare io~d, oi1dei' 't gelclde vial zijneil Nccve,
den vernia,arden GODFRI w vi covILLON, no bet II . LanJ, en
was aldus tegenwoordig in dell eci'den Kruistogt tegeu de i ; nge
loovigen . Under BOUDE4VYN DEN I, koiling viin :ier'tr~!1/cIn,
voerde hij bet bevel over bet Leger der Christenen, tegen den
Kalif van Egipte. In 't Oosten zal ARNOLD , ~vaaifchijrdijk ,
kennis gemaakt hebben met eenige Nedcriandfche Fiecren , en
7net dezelven derwaBrts gereisd zijn . ,1ithans verhaalt ecu Frieseb
Kronijkfchrijver, dat hij , in December des Jaars i to6, in gezelfchap van verfcheiden Friefche Edelen, to S'tavor'en is oangeland . Uit Fr'ieslanrl begaf zich Heer ARNOLD tia L'l ; ec'a,
en won wel haast de gunst des Bisfehops . llij trade in den
echt met i-tur.I;, Dogter van ROBERT, I-lecre van 3oeficlzem .
Met deeze Vruu v bt:i~vam hij ten huweli ;k bet Graaffchap
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Lijnden ; of, gelijk anderen, niet onwaatfchijnlijk, Widen,
hij wierdt 'er, door den Bisfchop Van Utrecht, merle begiftigd . Den naam van LYNDEN aanneemende, was hij dua
de Stamvader van een Geflagt, welk hij vervolgens voorte
plantte, en tot heden toe in 1)loei en aanzien is gebleevern
ARNOLDS huisvrouw overleedt in den Jaare 1141, en hij zel~
ve in den Jaare 1150, in hoogen ouderdom, en wierdt in de
Abtdi j van Marienweerd begraaven .

Zie Annal. Genealog, de la- 1ilalfos
de Lijnde .

M.
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AALZON, (FRAM OIS) een betoeIrid Staatsihan en 'raja
heidsijveraar, in den aanvang der Nederlandfche Bero'erteu
in de Zestiende Eeuwe, bekleedde den post vats P'enfionari~
van Enkhriizes :, en naaderhand dien van Sijndicus dl Penfo~
naris van Westfriesland . Een blijk van 't vertrouwen, welk
in 's Mans kunde en eerlijkheid gefleld wierdt, was, dat men
zijnen raad innam, over onderwerpen van de hoogfle aange~
iegenheid. Dus vinden wij zijnen naam genoenrd onder d~
Staatsleden, gemagtigd om met Prinfe WILLEM DEN I to raad
pleegen, eer men nog Koning PHILIPS halt afgezworen, over'
bet zeer teller onderwerp, de wijze , naamelijk, op welk~
glen vreemde hulp zou mogen zoeken, zonder eene uitheem~
fiche Mogendheid toegang in het Land to geeven, of deeze
Staaten to fcheiden van de heerfchappijen des Spaanfchen Ko .
nings . Toen, vervolgens, het befluit viel, om Engeland in
den arm to neemen ; wierdt MAALZON, nevens 's Lands Advo~
kaat BUTS en den Beer van ST. ALDEOONXE, derwaarts gezot
den, om Koningin ELIZABETH, tot het verleenen van kragt~
daadigen bijiland, to beweegen . Ten tijde als 4rnflerdam, i~
XXIL DEELN
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den Jaare r57$, de Spaansgezinde Regeering uitdreef en de
Staatfche zijne koos, was hij een vale de Gemagtigden der
Staaten, na die Stan aff}evaardigd, orn op de algemeene z~aal~en
behoorlijke orde to flellen . Desgelijk~ halt r1AALZOV mode de
hand, in den Jaare 1,582, in hot opfiellen van eerie Kerkenorder ; een work, in din tijd, van zo dringende aangeiegenheid,
Sat, volgens fc)irijvcn van zijne Door~uchtigheid aan de St :~r~
ten, „'t en zij met behooriijkc orde daar in wierdt voorzic" ,.
„ bet gefchapen fiondt , chat cue Gerefornieerde Religie en 't
4, Land beide zquden verlooren gaan ." filet fl:uh van de Opdragt der Graaflijkheid, aan Prinfe WILLEM was een onderwerp
van hot hoogi}e belang, welk, in den Jaare
de amd„gt
van 's Lands Staaten bezig Melds . J)o or MAALZON ~~as al we~
derom de Man, die, nevens den fyl'eer VAN A-SrrREN en de}
Advokaat nuis, met zijne Doorluebtigheid daar over in onderhandeling tradt, euI de zaak tot die rijpheid hole brengen, dat
de Prins, bij gefchrifte, bet work aanvaardde . Bekeiid is llct
lot, welk, kort daar op , zijner Doorluchtigheid wedervoer,
en de ontwerpen, wegens hot Graaflijk bet-vind, deeds in duigen vallen . Van nieuws wendde men soon bet oog na Engcland, en zondt een plegdg Gezantfchap aan Koninginne EL Z- ~ETId, om haare Majefleit de Opperheerfchapvij over de NeJ
derlanden op to draageri, MAAL ONS naam v- .len wij op do
lijst der Gezauten aaugetchreeven . G.een Nederlander is onkun~
dig van de flinkfche handeliugen des Graaven VAN LEICESTER,
door de h`ngelfche Koningin, zedert, herwnarcs ,~zonden, onn
rich van bet hoog gezag to verzekerer . Op de Steden, weli
ker Regenten voor de Vrijheid ijverden, halt hij 't ,inzondcrheid gemunt. Erikhuizen was eerie van deeze . Hij was
waarts op weg ; en, veeiligt , hadde zijne tegenwoordiglicid
zeer verderiJijke uitwerkzeis geliad op de . Gemeente, die zich,
door S Graaven fchijnheilig voor oomen, ligtelijk hot mlsieiden~ .
Urn de Burgerij daar tegen to waarfchuwen en to wapenen, hediende zich MAALZON van twee vertrouwde Burgers, o, :lti :ii;{
zij vervoegden zich in verfeheiJen
WIT en ADAM KORTLEVEN ;
herbergen en op andere openbaare plaatzen, vei haalden rddaar,
hoe LEICESTER, in zijnen toeleg op f1;„jIerdam verijdeld zijr:
de, thans omen aanflag op hunlle Stad in den in hens, en out-.
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vouwden met een de verderflijke oogmerken , tivelke daar mete
bedoeld wierden. Zo gelukkig f as ;de de Penfionaris in tit
ontwerp, tat hij de gemoederen der +'nkliuizel ;aaren van deli
Engelsman wendig maakte, en deeze het thins niet durfde be •
ftaan , om de Stad to bezoekeli .
Een gewigtig gefchil , in den Jaare 1589 ontftaan, wierd~
inzonderheid gehandhaafd door F1zAr1 oIS MAALZON, otntrent
deezen tijd tot Sijndicus, Advokaat, of, gelijk men 't beden
noemt, Penfionaris van Westfriesland aangefteld . Te weeten,
de Steden Hoorn, Enkhuizen en Medenbiik, binnen de alou •
de paalen der Hcerlijkheid t#estff iesland gelegen, waren vats
oordeel, tat, zints de afzweering van de Spaanfche heerfchappij , de oppermagt over deeze Heerlijkheid met even veet
regts aan haar vervallen was, als de Staaten van Holland etc
Zeeland zich de oppermogendheid over hunne bijzondere Gewesten toeeigenden . MAALZON beweerde inzonderheid tit op_
pergezag. IHij was 'er niet tegen, tat Monnikendant en Edarn,
even als voorheen , ter Staatsvergaderinge van Westfriesland
zitting namen ; dock Pu mer•cnde, als zijnde eene afzonderlijke Heerlijkheid, wilde hij daar van hebben uitgellooten . Za
fterk ftonden de drie Steden op haar ftuk, tat zij, in het gemelde Jaar 1589, eene onderlinge verbintenis aangingen, ter
handhaavinge van het opper(te gezag van Westfriesland, en ona
htlnnen Sijndicus ; die thins van zich lies gain, zijnen post to
willen nederleggen, in bet bewind to handhaaven, MAALZON,,
om zijne meening, wegens het oppergezag van Westfriesland,
`e meet to doen hlij ken, bath bet ontwerp gemaakt, om bet
getal der Gekommitteerde Raaden in bet Noorderkwartier to
verminderen, of zelf een afzonderlijk Kollegie voor de drie
Steden op to richten . Hier uit ontI ondt meet en meet vei•_
wijdering vast de Staaten van Ilolland, en groeide eerlang tot
zulk eene hoogte, tat de drie Steden weigerden in de genleene listen to draagen , ja zelf om Af ;evaardigden ter
Dagvaart na 's Rage to zenden. Door bemiddeling van Print
fe MAURITS en andere Gemagtigden wierdt eindelijk bet ge~
fehil bijgeleid, op voorwaarde, onder andere, tat voortaan
de ftemmen der drie Steden to zamen zo veel golden zouden
als die der vier anderen . MAALZON leide kort daarnaa zijn
Na
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Ampt van Sijndicus neder, en wierdr, nevens zijne Door=
luchtigheid,. tot Raad aangefiei''d .
Z e

Re/olutien van Holland ; Ha~ ;d
vesten van £n r'ruazen .

nOR,

°TAATLSTEDE, (Htlis let-) weleer een adelijk Gciligt, nier
verre van de Stad Hulst. De hIeeren VAN MAALsTEDE zijn
zeer verrnaard in de Vlaainfche Gefchiedenisfen, en zouden,
volgens zommigen, al zo vroeg als in de Tiende Eeuwe,
van het gemelde Huis hunnen naam ontleend, of dien daar
aan gegeeven, hebben . In de Veertiende Eeuwe wierdt bet
Gebouw gedeeltelijk afgebroken, en hat overfthot daar van,
vervolgens, door overftrooming, de verwoestingen des Oorlogs of anderzins, geheel vernietigd . Nogthans is de h1eer •
lijkheid tot flog, toe in weezen

MAALSTEDE, eon ander Slot van dien nasm,iii Zealand :,
op het Eiland Zuidbeveland,- is een dcr oudlle adelijke hiui~
aan van hat Gewest .- Het legs niet verre van hat Dorp .t a~
peJe, en is een oud vierkant Gebou w, . Van vooren beef
bet een Voorhof, en op den Noordwesthoek ecn Torentje, .
Van binnen is bet voorzien van ver(i :heiden ruiwe Zaalen
1-let legs binnen eene Graft bcilooten . In den omu ek' ziea
men lustige plantaadjen .

een Dorp in de M'eierij van 's lertogenbosc'
1d~A~~RCr ,
ongeveer drie uuren gaans ten Noorden van de Stad, aan de
Rivier de Maazeb In den omtrek van hat Dorp legs ecu
groote Polder, in welken de aanzienlijk1}e Brabartfche Heeren
weleer hunne Landerijen piagten to hebben . Zints zij aan dezelve zich niet meer lieten gelegen zijn , hebben eenige vermogende In.gezeetenen van 's Hertogenbasch daar aan de hand
geflagen, en 'er een Watertnolen op genet . Door dit middel
verzanielen zii aldaar ecl~e goede menigte liooi en Haver, wan
neei de Zomers niet zeer vogt-ig zijn .
iaren heeft eene Ge~
reformeerde hark, doch'ncr Tern eenen Leeraar gemeen .
M~Ar~
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MAARHEEZE, een Dare in de Meierij van 's Hertogenhosch,
Inaakende, tnet de Dorpen ZuurendDnk en Castel, uit de Ba
ronnij van Kraanen.donk . Uit de naalaatenfchap van Prinl'e win-.
LEM DEN III, is zijne I-Ioogheid WILLEn7 DE IV, en zedert de
tegenwoordige E,rfltadhouder, daar van eigenaar gewordena
Maarheeze,, ook wel, om de nabijheid der Tur#landen, Moer.
Ileeze genaamd, legs aan de uiterile grenzen der Meierije . H et
is een iiiet onwei,vaarend Dorp ., en telt, onder zijne Ingezeer
term, verfcheiden welge(lelde lieden ; die, egter, voorheen,
meer dan tegenwoordig, een vrij uitgebreiden buhenlandfchen
handel plagteii to drijven .
De Kerk, ftaande midden in hec
Dorp, is een tauielijk groot gebouw. Uit het Dak rist eea
fpits Torentje.

MAARSBERGEN, eerie Heerlijkheid, in bet Sucht van Utrecht,
in het Kwartier Eernland ; zij ilrekt uk over een gedeelte der
Amersfoortfche Bergen, en beflaat eerie uitgebreidheid van zev mienhonderd Morgens. In de I-Ieerlijkheid tlaat een oud
,aileel, zijnde een zwaar -vierkant Gebouw, met twee ronde,
en even zo veele hangende Torens, op de vier hoeken . Hoewel zomm.igen bier eerie Abtdij zoeken, heeft het, nogthans,
meer waar,fchijnlijkheids, dat bet IIuis r7aarsberge`n wel eer
eerie Lustplaa,ts geweest is van den Abt van Beerne, wiens
Abtdij wel ,eer bij Heusden lag, Niet verre van bet Huis legs
een Berg, van ouds Fulcosberg genaaind, en nog bij dien naani
onder de Landlieden bekend, naar FULCO, Heer van Beerne,
era eerilen .iligter der ,Abtdijea
Deezen naam voeren zekere Amprenaars,
MAARSCHALKEN .
in de Provincie Utrecht , in de vier Kwartieren , of Maaw
,chalks- 4mpten , in welke dezelve verdeeld is. Zij zijn al
voor lang bekend geweest, hoewel men den tijd hunner eertle
aanilellinge n i .et naauwkeurig kan bepaalen . Oorfpronklijk fchijnen ze zo veel geweest to zijn als Advokaaten der Utrechtfch~
ierke, geiastigd om ten platter Lande de Kerkelijke goederen
`e befchermen . Niet meer dan eenen Maarfchalk vondt men,
van ouds, in het gantfche Sticht . Tot vier Is zedert hun ge~al aangegroeid. Even als de Schouten in de Steden, was hun
N 3
post,
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post, de rust en veiligheid ten platten Lande to handhaaven ;
dock , bovendien, voerden ze het bewind over 's Bisfchops
Edelen wierden daar toe doorgaans verkoozen ,
Krijgsmagt .
hoewel leden van den $urgerfland daar van niet waren uitgeIlooten . Volgens hunne Inflru&ie moeten de Maarfchaiken hunne gevangenen en misdaadigen to refit flellen voor het Hof Provincinal. Zij zijn derhalven zo veel als Landdrosfaarten, die,
wegens vegtboeteu en andere breuken, ten platten Lande verbeurd, voor den Hove eisch doen en laaten pleiten . Elk Maar~
'chalk is verpligt, eens in 't half jaar zijn Kwartier of Ampt to
doorreizen, en dett Schouten , Herbergiers en Wondheelers,
eenen Lijst of to vraagen van alle vegtpartijen, in dat tijdverloop voorgevallen .
tie Utrechtrch Placaatboek,

MAARSEN, eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, in het Nes
derkwartier van Utrecht, aan de Westzijde van de Vegt . Haare
uitgeflrehtheid words begroot op vierhonderd Morgens Lands,
en bet getal der Huizen op ruim tweehonderd . Het Dorp, omtrent twee uuren gaans van de Stad Utrecht, is zeer vermaaklijk aan de 'Vegt gelegen, uit hoofde der fraaie piantaadjen en
wandeldreeven , en de menigte van omleggende Lustplaatzen,
De Kerk is een oud gebouw, met een laagen 1 itzen Toren,
3neest van Duiffleen gebouwd . Zeer volkrijk is dit Dorp,
vooral ook door de menigte van Jooden, die 'er eene Sijnago
ge hebben . Ook woonen 'er veele Rootnschgezinden.

IVIAARSENSROEK, eene Heerlijkheid, insgelijks in bet Neder$ticht, Oostwaarts paalende aan het Geregt van Maarfen, bevattende vijfhonderd vierenvijftig Morgens gronds, en een®
Euurt ; langs den Maarfenbroekfchen Dijk tot aan het Dorp Maarfen l rekkende . De Heerlijkheid is leenroerig aan het Sticht,

Zie lltr, Placaazboek4
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MAARSEVrEN, eene Hecrlijkheid, even als de voorgaande',
!n pet Nederkv artier van pet Sticht, dock aan de Oostzijde
van de Vegr. i`-Jaare uitgebreidheid beihat uit duizendnegenendertig Morgens, veelal broekige Veengronden .
De Heer
JOHAN HU DEC0P3 R, Ridder, zedert Burgemeester van Amf1er
darn, kogt derelve, in den Jaare 1640, Hit 's Lands Domeimen, van welken zij, zedert, is afgedaald op den tegenwoordigen eigenaar,, den Heer j . E . HUYDECOPER, Oud - Burgemeester en Raad der Stad Amflerdain . De Heerlijkheid is
verdeeld in Oud- en Nieriw -1 '1.1aarfeveen . In getal van Huizen whit her de laat(le afdeeling van de eerfle .

MAARSEVEEN. (JOAN HUYDECOPER, Heer vrrn) Bekend is
de aan~~ag, door Prins W?JLLEM DEN II, in den Jaare i6so,
regen de Sc id A,i/1erdezm ondernomen . De Heer HUYDECOPER~
Man van aa~~zienlijien Iluize, afkomftig van JAN JACOnszooN
iWVDECOPEE, in den Jaare 1578 Sche.pen en hand der Stad,
en, gelijh w ij hoven verhaalden, door troop der I-Ieerlijkheid,
-leer van Maalfe~~een geworden, bekleedde thans de tvaar=
dgheid van $chepen en Raad cjer Stud . Eon uitvoerig very
flag liens voorvals behoort niet tot ons plan ; lit vordert eene
hoofdzaaklijke vermelding van pet bedrijf des Vrijheidminnen~
den Lands . Behalves andere middelen, tot beveiliginge tier
Stad aangewend, zo ras men 'er de tijding halt bekoomen
van 't nn derendc ; Leger, deeds de Fleer HUYDECOPEK de Vah
bruggen ophaalen, de Poorten geflooten houden, 't Gefchut
na de Wallen flcepen, en, sevens de Soidaaten, ook de SchutIntusfchen was Graaf
terij onder de wapenen verIchijnen .
WILLS I FREDR1K, Stadhouder van Frieslard, met de Ruiterij,
4angs den Amflel, tot digs aan de Stad genaderd ; dock de
Poorten geflooten vindende, hieldt hij flal aan de Hofflede
J'PelFr n, . en zondt van dnar eenen Brief aan de Wethouderfchap . Na pet leezen van denzelven, befloot de Raad deft
leer IIUVDECOPER, sevens den Deer SIMON VAN DER DOES,
in een gewapend Jacht, aan zijne Doorluchtigheid of to vaardigcn . Zij troffen den Graave aan bij de gemelde Buiten~ 1aats, en trades 'er aan Land . De (leer HUYDECOFER, her
?ord voerende, ontvouwde zijnen fchriftlijken last, inlrot T
den.
4
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d .ende, „dat men, op het verneemen van den aantogt van eenig
,, Krijgsvolk, tethond den Raad bijeen geroepen, en van bet
„ lot, welk hunner Stad dreigde, kennis hadden gegeeven aan
" de Staaten van Holland, van welke zij fpoedig antwoord to
• gemoete zagen, en 't welk zij dus moesten afwagten, eer
„ men een bepaald be(luit konde neemen ; verzoekende voorts
,, zijfle Doorluchtigheid, de Stad to willen verfchoonen, en niet
„ nader koomen , of dat men anders zou genoodzaakt zijn,
„ zich to bedienen van de wap_ enen ter befcherminge, welke
• God en de Natuur gegeeven hadden ." Op deeze woorden
fcheen de Graaf eenigzins verzet, dock fprak niets . De Heer
VAN mAARSEVEEN, naa eenige tusfchenpoozing, bet woord hervattende, grog toen voort, zeggende „ tot hier toe niets ge •
,, zegd to hebben, dan 't geen overeenkwam met den last van
Burgemeesteren en Raaden ; dock dat hij, uit zich zelven,
„ den Graave Wel gantsch vriendelijk en gedienflelijk wilde
„ raaden , ten fpoedigflen of to trekken, naardien hij aldaar
„ nie~ zonder gevaar was ; to meer, vermids de Stad vol was
„ van allerlei landaart, en vreemde foort van menfchen, die,
„ tut daaJelijkheden voortflaande , ligtelijk lets onderneemen
„ zouden, 't welk zijner Doorluchtigheid fchadelijk, en bun
„ niet aangenaam zijn zoude ; wordende aldaar zulk eene taal
„ gevoerd, dat de Heeren Regeerders niet zouden kunnen 1e,, dig flaan, maar gedwongell worden, tot de uiterfle middelen
„ van zelfverdeediginge de toevlngt to neemen," Dit gezegd
hebbende, nam de Heer HvYDECOPER met zijnen Amptgenoot eetl
heleefd affcheid van Graave WILLEM, en keerde to rug na de
Stad . 's Heeren KvYDECOPERS laatlle woorden doelden, waar ..
fchijnlijk, op een voor(lag, in de Vroedfchap gedaan, om den
Zeedijk, omtrent de St . Antonijs• of Muider-Poort, door to
ileeken, en Land en Leger onder water to zetten . Twee van
de zesendertig flemmen wederhielden bet to werk flellen van dit
Diterite redmi 1del .
Naa her overlijden van Prinfe wILLEM DEN II , wierdt, in
den Jaare 1652, in Zeeland zees flerk geijverd, om deszelf~
Zoos, nog geene twee jaaren oud, voor to fchikken tot Kapi .
rein en Admiraal- Generaal over de Land- en Zeemagt van den

Scat, De Staa;en v~p iolland, ongaarne he neemen van zulk
~e~
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t+en befluit ziende, wierden to made, hetzeive to voorkoomen,
door eene plegtige hezendil g n1 dat (newest . De Heer tit;YDE~
COPER, welke in 't voorg rande jaar den Burgemeesterlijk en Stool
beklommen halt, Was een deezer Afgevaardigden . Verfeheiden
nlaalen bekleedde hij , zedert, de Burgemeesteriijke waardig .
held . 's Mans naageflagt is, zedert, to A n erdam zeer vermaard gewor`len, en bekleedt 'er, tot heden toe, do aauzien1ijk
f e waardigheden.

MAARTEN yAN ROSSEM ;

zie

ROSSEM . (MAARTEN vAN)

MAARTENSDYE, ( St. ) eene kleine Stad in Zeeland, op bet
Eiland Tliolen , ongeveer twee uuren gaans ten Westen van de
&ad van dien naam .
Voorheen lag zij , met het omliggende
Land , van het Land van Tholen afgefcheiden , door eene Kreel~
of Water, de Pluimpot genaamd, dock zedert meerendeels droog
gemaakt en in eenen Polder gebragt. Den oorfprong van bet
Stcdeken zoekt men in een Slot of Kaileel, vi j ftig Roeden van
uaar gelegen . Eenige lluizen, daar omilreeks gebouwd, zouden eerst de gedaante van een Dorp hebben bekoomen , en
voorts tot eene kleine Srad zijn aangegroeid . De Plants heeft
na genoeg eene ronde gedaante, en bevat een vierendeel uurs
in haaren omtrek. Van vier of vijf Straaten words zij, kruis-.
sings, regeimaatig doorfneeden . Op eene breede, na genoeg midden in de Stad, llaat hot Stadshuis ; een oud, dock vrij wel onderhouden gebouw . De perk is niet onaanzienlijk, en words door
eenen Predikant bediend, behoorende under de Klasfis van Tholen
en Bergen op den Zoom . Voorts ontmoet men 'or verfcheideii
zeer goede Burgerwooningen . De Regeering beflaat uit Dros..
mart, die van wegen zijne Hoogheid Prinfe w1ELEM DEN V, als
I -leere der Heerlijkheid, bet Hooge Regtsgebied oeffent, voorts
twee Burgemeesteren, acht Schepenen, Schout en Sekretaris .
De Drosfaart, zijnde insgelijks Rentmeester der goederen van
den Heer, welke beflaan in alle de Tienden der Heerlijkheid,
en de inkolnf}en van eenige Landerijen van kleine waarde, beef
zijne wooning op bet Huis to St . Maartensdi;ke, boven beoeld, een oud Katleel, dock van binnen met verfcheiden VerN
trek•
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MAARTENS

-MANNEN,

MAARTENSREGT .

(St.)

trekken voorzien, met zijne Tuinen en Plantaadjen binnen eene
wijde Graft beflooten . Iii oude tijden diende het tot eene verblijfpiaatze voor den Graave VAN OOSTERVANT. De Heerlijkheid , onder welke verfcheiden Polders behooren , to zanlen
groot ruim achtenveertighonderd Gemeten, en die Hoog, Middelbaar en Lang Regtsgebied voert, kwam, door huwelijk van
Prinfe WELLED? DEN I met ANNA VAN EGMOND, I .leindogter van
FLORIS VAN EGMOND, Gr'aave van Butiren, in het doorluch~
tig 1-Iuis van Oranje, 't welk 'er nog heden eigenaar van is .
Zie

SMALLEGANGE

en

REIGERSBERG .

MAARTENS - IANNEN , of ool wel Dienstmannen van St.
.Maarten , eene aloude bennaming der Burgers van de Stad
Utrecht, die hen, in de oudfie tijden, geregtigd maakte tot de
Jags .
Zie BOOTH, Befchr, an Utrecht .

eene Ambagtsheerlijkheid, in DeJfbeflaande na genoeg honderdzesenvijftig Ntorgens Lands .
Iet getal der Fluizen is zeer gering . Bet Ambagr words genoegzaam ingeflooten door die van Ilodenpijl en Schipluiden,
en heeft, met dezelve, ~enen Ambagtsheer .
1IAARTENSRI?GT, (St .)

land,

MARS , eene veer vermaarde Rivier, iiroomende door een
gedeelte der Nederlanden, en zich aldaar in de Noordzee very
liezende. Zij reeint haaren oorlprong in de Franfehe Pravincie
C&irnpagne, vijf Mijien van de Stad Langres, bij een Dorp
Meufe genaamd, zijnde de Franfche benaaming deezer Riviere .
In haaren loop de wateren van eenige kleinere Stroomen outvangende, vloeit zij lal~gs het Gebied van Lot haringen en Bar
na de Nederlanden , doorloopende het . Hertog Litxeir l usg,
bet Graaffchap Names, bet Land van Luik, voorts Br •abant,
Gelderland en Holland, en outlast, eindelijk, haare wateren
in de Noord-Zee, bij de Stad glen Briel. Vani veel aangelegen,
h eid-s, voor den binnenlandfchcn Koophandel, is de Maas. Dit

bli ji ;t

(I/ct Ampt

AAS,'MAAS Fro WAAL,

tnsfchen) enz .

2©3

blijkt uit de menigvuldige Sted :n , lan ;s of door welke zij
llroomt ; tie voornaamfte van' deez° ziju de voigende : G'erdun,
Stenay , Mous/ors , Set/an , Mr f'ere ; , C'ji i'huillc, C'sarlemont ., Dinant, •\'amcn, I-kiy, Luik, lliaaJll'ler •t , 1lJafeik,
Roerrnopd, J'erlio , Grave , Ravel/Ic : :i, Mcusden, IJ'ondYdchern, Grric/jem, Dord; ec
Rotterdam, Delfs/mi'en, Scitte,
darn, VIaardir~gen en den T ; je/. Bij het Slot Loeveflein ver .
}lest de Maas, voor eene pons, haaren naam, vallende aldaar
in de Waal , en Ine dezelve , onder den naam van Merwe,
voortloopende , tot dat zij zich , niet verre van Dordrecht,
wederom in twee Arnlen verdeelt . De eerie Arm, flroomende
£Usfchen het Eiland heifer/and en het Land van Puteen en Tsfelmonde, draagt den naam van de Oude bias ; dc andere,
welke zijnen loop neemt voorbij Rotterdam, heet de iVieuwe

rt,

Maas .
lie

HOOGSTRATEN

en

I-IALMA.

MARS EN wAAL , ( hot 4wpt tusfchen) eene Landflreeke
van merkelijke uitgebreidheid-, in bet Kwartier van Gelderland
de Near- Betuwe . De naam des Ampts wijst genoegzaam deszelfs legging aan , als zijude beflooten tusfchen de twee genoemde Rivieren . IBet neemt zijnen aanvarg van het Rijk of
Regtsgebied van de Stad lVieuwmegcn, en flrekt zich uit tot aaii
den Thieler- en den Bonlmelerwaard . Naar gelange der uitge~
breidheid, knelt dit Gewest van Dorpen , Kerspels en Beer
lijkheden . Bet hoofdbewind ilaat aan eenen Amptman, zijnee
gemeenlijk een Lid der Gelderfche Ridderfchap .

het aanzienlijkfle Dorp in het gemelde
MARS - J3OMMEL ,
Ampt, eertijds eene Stad genaamd . Bet legs, aan eenen bogs
van de Maaze, niet verre van Megen, wercvaarts van daar eeti
Veer over de Rivier is . 'Er is een To! - Komptoir, ter gaa=
ringe van 's Lands Regten . De Bedienden hebhen hun verblij f
iii een net gebouwd Fluis, 't welk, in den Voorgevel, met het
wapen den Admiraliteit pronkt, en met eeu ruim P1ein van deli
gemeenen weg is afgefcheiden . De Kerk is outs, en niet zees
nanzienlijlt, vin wegen haaren laagen dikken Toren . De PreT
dikant,
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MAASDAM, 11'TAASHEES, MAASLAND,

dikant, welke bier woont, neemt ook den, Dienst wear in 't
nabuurig Al/en . Bij bet Dorp ziet men, bier en dear, overr
blijfzels van oude vervallene Huizen of Kail~eelen . Veel heeft
dit Dorp van zijnen alouden bloei en welvaart verlooren . Zo
beroemd en aanzienlijk was et, in vroegere dagen, dat bet,
sievens de Gelderfche Steden, Afgevaardigden op de Land
(chaps Vergaderingen zondt .
Zie

PONTANus ;

boek

Celdersch Plakaat•

enz.

MAASDAM, een Dorp en Ambagtsheerlijkheid, in Zuidhoh
land, in den Hoekfchen Waard . Het Dorp legs aan een overblijfzel van de Maaze, bier ter plaatze, uit diets hoofde, de
Oude IWaas genaamd. Een Dawn, in dien Stroom geleid, is
de reden der benaaminge.
Her Ambagt words begroot Op
bijkans tweehonderd achtentachtig Morgens Lands, en betaalt
Ierponding van zesenvijftig Huizen . Van weinig aanziens i~
her Dorp, dock beefs, nogthans, zijnen eigen Leeraar .

MAASHEES, een Dorp, aan de rivier de Mans, in bet Land
Evan Kuik . Hoewel men 'er een vrij aanmerkelijk getal Huizen tell, ziin ze, egter , onregelmaatig gebouwd i; zij zijn
bier en dear verfpreid . Eene Kerk fleet 'er niet. De anger
zeetenen oeffenen hunnen openbaaren Godsdienst to Ceifleren,
in bet Land van Kes%1, en beaellen 'er insgelijks hunne Lijr
ken ter aarde .
MAASLAND, eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, in Delf
van welke bet laatstgenoetnde omtrent twee uuren gaana
ten W~sten van de Stad Delft legs. Het een en ander vindt
then reeds vermeld op het Jaar 866, wanneer de Tienden van
Z vL,asland aan de St . i4laartens .- Kerk.e to Utrecht behoorden .
Tachtig jaaren laater kooutt het voor onder den naatn vin
raaffchap, en als zodanig, door Keizer oTTO DEN III, east
~uut DEN II, Graave van Holland, gefchonken. De Ambagtsaeerlii,heid words gefchat op eenenveertighonderd vierenveerti,

lantr,

MAASLAI D.
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tig Morgens Lands, en driehonderdzesenveertig Roeden . Dochh
de weezenlijke uitgebreidheid is grooter .
Huizen telt mete
'er over de driehonderd . Het Dorp is zeer fraai, wegen~
zijne aangenaame legginge en zindelijk betimmerde wooningen,
De Landbouw en Zuivelhandel zijn de hoofdhron van bet be .
Iaan der Dorpelrngen, onder welke men verfcherden zeer wel
geftelde lieden tell . lean de Kerk Rant een fierlijke fpitze To~
ren . In den Jaare 1241, halt de Roomsch Koning, WILLEM'
pE H, Graaf van Holland, de Kerk van Maasland met derzelve inkomfi~eu gefchonken aan de Bidders der Duitfche Orde r die order de Balie van Utrecht h hoorden . Van bier
dat nog heden verfcheidet~ Landerijen aan dezelve behooren,
en een der Polders van Maafland den naam van' Kommandeurs-Polder voert, als zijade een overblijfzel van de Kom- .
manderij der Duitfche Orde . In deezen Polder hadden de Ridd
dens, bij ouds, een aanzienlijk I -Iof, waar op de Kommand
deur, die bet bewind voerde, zijne v oohing halt . Eenige
overblij fzels daar van ziet men, ten Oosten agter de Kerk,
in een Huis, bet h'ornjnandeurs - Ilof genaanid . Een mime
Boomgaart eti h'Ioestuin vertoonen de meest fpreekende blijken van de hoedanigheid des alouden geftigtsd
IVIAASLAND, een Kwartier of Landlireeke, in de Meierip
van 's Hertogenbosch . Het ontleent zij hen naam van de RL
vier de Maas, Tangs welker Oevers bet legs uitgeflrekt . Tert
border grenst bet aan bet Graaffchap Megen, ten Oosten
aan de Heerlijkheid Raveflein, ten Zuiden aan bet Kwartier
van Pee/land, ten Westen aan bet Kwartier van Oosterw;jk..
In zijne uitgefirektheid beflaat bet, van 't Noorden na het.
Zuiden, vier, en van bet Oosten na bet Westen, vijf uuret
gaans . Hoewel bet kleinile der vier Kwartieren in de Meien j, words bet, nogthans, gefchat, in zijnen omvang, aehtentwintighonderd zesentachtig Huizen to bevattenr
De overaroomingen, door de Maas, aan welke dit Kwartier zomtijds
onderhevig is , fchoon nadeelig in andere opzigten , geeven
evenwel dit voordeel, dat !ij een heilzaam fibber agterlaa9
Ten, een dienftige mess voor de laage Landeu, die dus tot
Weiden bekwaam worden . Zeventien Dorpen en Heerlijkhe.
dea

'FAQ

lUAASLAN'DstutS.

Qen leggen in die Kwartier. De voorllaamfl:e daar V:l11 war...
den, onder bijlOnderc Anikels, aallgcweCZCIl ell bcfchreeven..
:MAASLANDSWIS, of ook wei, bij vcrlwrtillg, Maa (lliis
genaamd, eell Ambagt en groot ell wd vaarcnd Dorp, in D -.j:'
lana. Hoogstwaarlehijnlijk moee de N:1!1msrcden gezu,;t worden, in eene S!uis, recds ill o"'cronJe tijden aan dc Maaze
geleid, door welke de Heerlijkheid f\AflOJicmd haare Uh\·3t,·~
ring hade. Volg~ns eene gemcene ovcrlevering nam de Pi<;~ts
!laarcnoorfprong \'~n [,vet: IlUizen 1)[ hutj~s, bij deeze Siuis
gebouwd, in welke d\! SluislVa:~ters wounden; die, vervo]"
gens, door dell :l311bouw van mCt!r hUizcl1, in eenc Buure
veranderuell, cn aizo (ien grofld leiclcn van het thans nanzien.
lijk Dorp. TN op den Jaare 1614 waren lJlam/aml en Maas.
landjluis f1egts t!~ne Amb~gtsheerlijkheid. Op verzoek vall
JOllkheere JAlwn V"1N EG~lO:-ID', Hure ,'(In Keet/motu g el1
Amb.1grsh(!£'re ,'an J.l1l1m/(nd, wierden ,ze, v(,lgens' Utl:rlloi'
van's Lal:ds Staatcn, van cen gerchciden. Dit niettegenllann.
de hebbcn ze, ten allen tijde, zedert, eenen Ambagtsheer
gemeen gehad.
Verreheidcll oorzaaken hebben zamengefpallnen tot her hewerkclI van den tcg~Ilwoordigen blvd cn welvaart. De f:C.
makiijke ovcrtogt van hier op de/1 Briel en omleggend,~ Gc'·
westen waS 'er eelle va:1; de andere, her leggett van cen, 11'
Sehans, binnen wtlkell de inwooners hunne veilig~id von··
den, doch dic, door de Spanjaards, ten tijde van hct be'cg
vall Leiden. wierdt ingcnomen. Doeh de voorn:13mtl:c oor·,
zaak zal gewccst zijn, de voegzaarne gelegenheid LOt de Visfcherij; voural van den Haring, wcker de hoofdJ1eeril1~ v:lI1'
den Staat. Van hier dut her getai \'an HuizCll en InWl)Vlh~l it
allengskens is roegenomen. Van d(~n J:tare 1632 tot ]73~ was
het getal der eerfl:en van vijfhollderdtweeentachtig tot cluj··
zendentien aangegroeid; bij welke, in de negen volgende
jaaren, l10g tweeentwimig zouden gckoomcn zijn. Indicll de'
gisfing van zommigen doorgaa, ZOLl men 'cr, voor ongeveer
vijftig jaaren, bij de negenduizend Inwoollers gete:d hehbcll.
MlltZs/an(/fluis, dLlS veel eer het aallzieil van eenc Stad dan
v:m een Dorp hebbende, heert eelle zeer voertretfdijke mime
Haven>

MAASLANDSLU1b .
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Maven, buitensdijks, anti de Maaze ; zij dient tot eerie uitA
Watering voor bet westland, en tot eerie leghlaatze voor de
aringbuizen en andere Schepen . Om haar d ;ep en fchoon to
houden , heeft men twee Spuijen aangeleid, die in eerie groote Kom zamenloopetl . Her opgehouden water, met geene
kleine kragt bier uit flraomende , voert het fl,ik na de Maaze,
't welk anders den grond allengs zoude ophoogen . Binnensdijks heeft bet Dorp twee Graften , met fraaie Iluizen be~
bouwd, en van net gefchoorene Bootnen beplant . Men ontmoet 'er , daarenboven , verfcheiden mime Straaten en een
Marktplein. Twee Kerken zijn 'er to 'Maaslandjluis , ten
dienfte der IHervormden : de kleine, cf Oude Kerk, en de
Groote, of Nieuwe . De Oude Kerk final op den grond eerier
aloude Kapelle, en wierdt gebouwd in den Jaare 1596 . Twee
jaaren daar naa diende zij , voor de eerite final, ten openbaaren gebruike. In vervolg van tijd flondt zij eenfgen tijd geilooten , van wegen het bouwen eerier nieuwe Kerke, dock
wierdt, in den Jaare 1664, wederotn geopend . lies flerk toed
neemend getal van Inwooners zal dear toe eanleiding gegeeven
Ilebben . Irnmers vindt men aangetekend, dat eileen in bet Jaar
16¢2, driehonderd vijfenveertig perfoonen, deels vreemdelingen, deels inhoorlingen, tot Leden der G~meente wierden aangenomen . Zeven jaaren vroeger warm 'er, op eenen NaamidVoorts heeft de Oude Kerk
dag, vijf ien kinderen gedoopt .
weinig aanziens ; bet is eerie ruime langwerpige Zaal, met den
Predik1 oel can hit erode . --- Dc l 'ieuwe of Groote Irk
Ilaat op den gror :d van den boven ;emelden Schuns. In derv
Jaare 1629 wierdt dear aan de eerfle item gcleid, en, door
eenige ~p ckoorrene vertraagingen, ruim lien ianren laater, de
eerfte Leerrede ; ;.'aan . I-lct is cer . regein ::atig Kruisgehouw,g
gebouwd naar bet Beftek eau de NooA ,.ler Kek to d,;fl e darn.
Eerst flondt 'er een vrij zwcare Toren op de Kerk . Zederr
beef t men, in de plants dear van, can bet \esreinde, den teger~woordigen fchoonen Toren gebouwd, Van binnen pronkr
de Kerk, order andere fiernaden, met een pragtig Orgel, dear
aan ten gefrhenke gegeeven door den weidaaaigen Fleer GOVERT
WYN, Oud • Penningmeester der Visfcherij ten dcezer pisatVA
Ve, en op den negentigflen vcrjeardag vat den waardigen . Grijz,
cart,

$b~

MAASLANDSLUIS .
r.:

tart, in den jaare 1732, voor de eerfe maal gebruikt . Iiij
tilt gefchenk voegde de edelmoedige geever eerie fomme, our
Tot eere
hit derzelver renten den Orgelist to befoldigen .
van 's Mans waardige naagedagtenisfe kunnen wij niet naalaap
ten, onder meer andere blijken zijner goedgeefsheid, zo tea
nutte der Armen als tot f eraad der Plaatze aan to tekenen,
dat hij de voornaamfe bekostiger geweest is van een gemakIijken Steenen Trap, met eere Yzeren Leuning, dienende tot
eenen Opgang na den hoogen Maasdijk , en van daar na de
Haven en de Groote Kerk . Bij die van Maaslan ~ f1uis wordt~
hierom, nog heden, de naam van VAN \VVN in dankbaare zed
gening gehouden . Onder de openbaare Gebouwen verdienet3
nog genoemd to worden het R g ; uuis, of 1)orphuis, zijnde
de Vergaderplaats van het Geregt en van het Kolle ;ie van de
Visfcherije . Het Geuzeenelandshuis, waar in Di~kgraaf en
Heemraaden van Deidand hunne Vergaderingen houder ; ecu
aanzienlijk gebouw. Het lheeshuis, taamelijk grout en van
ruime inkomfen voorziea .
De Regeering van lllaasiaslr,%l~.is befaat nit Scout, vijf
Zetters, of Burgemeesters, en zeven Scheperen. I-let J olle.;
gie van !%s ;j;kerii befaat uit vijf Boekho-uders van de biizondere Reederijen, en nit twee Stuurlieden, z,o als men t=ier en
elders de Schippers der Vischhoekers noemt : wart die der
Ilaringbuizen hebben geene zitting in deeze Vergader :nge .
Drie Predikanten neemen 'er het werk der Bedieninge waar ;
ten behoeve der Ilervormden ; met vier Ouderlingen en even
zo veele Diakenen, maaken ze den Ke keraad tit .
De Visfcherij , met het geen daar aan verknogt is, is de
boofdbron van het befaan en den welvaart der Maa'sland1]ui'
zers, vooral van de Kabbeljaauw, die deels versch verkogt,,
deels, onder de gedaante van Zouten Visch, wijd en zijd vet .
zonden words . Daarenboven hebben veele Ingezeetenen hun
befaan van Bokking, welken zij van Diepcvaterfchen Haring
rooken, met kleine Pinkjes aangevoerd . Dindelijk vaaren van,
deeze Plaats ook veele Schepen ter Koopvaardije . Ligt is
bet to begrijpen , dat men 'er Lijubaanen, Scheepstimmerwer •
yen, Zeilemaakerijen en andere Handwerken oeffent, tot het
ttitrusten van Schepen noodigr
Ms~

MAASTRICHT .
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eelle oude en flerke Stad, aan de rivier de
bet Graaffchap van den
Vroenhove , bet Land van Valkenburg en bet Graaffchap
Gronsweld . De Maas fcheidt de Stad in twee deelen, door
middel van een fleenen Brug zamengevoegd, ter lengte van
bijkans honderd voeten , rustende op negen Boogen .
Eex
deezer Boogen is van bout gemaakt, dienende om door bets
afbreeken daar van de gemeenfchap tusfchen de beide afdee .
lingen der Stad of to fnijden . De eene van deeze is 't eigen .
lijk Maa/l icht ; de andere beet
Verfcheiden Grafteii
in de Stad hebben haaren oorfprong uit de Rivier de 7eka
ker, die met twee Armen door de Stad flroonit , en benedert
dezelve zich wederom vereenigt .
Ongetwijfeld is
as/hicks eene oude Stad. Doch of zij
reeds bij TACITUS bedoeld worde, onder den naam van
Mofe, of BF' ug over de Maas, words bij zommigen voor
twijfelagtig aangezien .
Zekerder gnat bet, dat toen in he
laatst der Vijfde Eeuwe, de Stad Tongeren , door ATTILA,
Koning der Harman, geplonderd was, de Bisfchoplijke Zetel
van daar na Mraaflricht wierdt overgebragt. Een weinig v66r
bet'einde der Negende Eeuwe verwoestten haar de l oormannen. In de Twaalfde Eeuwe, of misfchien vroeger, kwatu
zij aan bet Keizerrijk . Keizer ICAREr, DE V fcheidde dezelve
daar van af, en vereenigde haar met Brabant. Reeds toen,
en al vroeger, oeffende de Bisfchop van Luik eenig regts~
gebied in de Stad, loch de grond daar van is onzeker . D~
5panjaards maakten 'er zich vervolgens meester van, in derv
Jaare 1574, cal naaderhand de Bondgenooten , dock moesten,,
vijf jaaren taster, dezelve aan bet Volk van den Hertog vAr
PARMA ovcrgeeven .
Zij veroverden de Stad bij verrasfing, en
richtten in dezelve ectl Ichriltwekkend bloedbad aan . Niet;
vroeger dan in deal Jaare 1632, gelukte bet Prinfe FREDRIIC
IIENRIK, naa een beleg van twee Maanden, de Plaats to be~
lnagtigen. LODEWYK DE XIV, Koning van rrankrijk, won
de Stad, in eigen perfoon, in den Jaare 1673, en behieldt ze
tot in den Jaare
wanneer zij, bij den Vrede, aan de
staaten wierdt afgef~aan . IIet bezit van die zelfde Mogend~
heid, in den Jaare
was van horten duurw
1748,
Was {
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Mass, grenzende aan Luikerland,
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11?aa/lricht heeft aan den Landkatlt vijf, en aan derv Maas.
kant drie Poorten . In de Wallen der Stad, die een uur gaan
in den omtrek beilaan, ziet men verfcheiden Torens en ouderwetfche Bolwerken . Een goed aantal Bolwerken, nevens verfcheiden Hoorn- en Kroonmerken, en een B~dekte weg, alien
ondermijnd, maaken de voornaamile Sterkte ult . Len goed
gedeelte van het omleggende Land kan, door middel van de
ekker, onder water gezet worden . /J'1j e , aan den rechter~
never der Maaze gelegen, en als een gedeelte der Stad aangemerkt, is insgelijks zeer vast . Een weinig in er dan een
vrerendeel hors bef aat het in zijnen omtrek . De Brug over
de Maas words verdeedlgd door kieine verllerkte Eilandtjes
in de Rivier a men vindt daar op een Koorn- en een Zaagmolen,
die door bet Maaswater gedreeven worden .
Ann den Luikfchen kant, op den St, Dieters Berg, legs de St . Dieters
Schans, hebbende, aan weerkanten, Linien van Gemeenfchap
en Affnijdingen, tot aan het Land, weak onder water kan genet worden .
Maafl icht is eene frame Stad, deels van wegen de regelmaatige Straaten, van welke zij doorfneeden words ; deels om
verfcheiden zeer goede Huizen, weaker getal, over 't geheel,
op ongeveer drieduizend words begroot . 'Er zijn twee voor •
uaame Pleinen, de Marks, op welke de Week- en Jaarmarkten gehouden worden, en de Vrij tlwf, dienende tot eene wandelplaatze voor de Ingezeetenen . De Hoofdwagt beefs bier haar
Wagthuis, van blaauwen fleen gehouwd . Onder de 4penbaare
Cebouwen verdienen de volgende onze opmerking. Ilet Stadsbuis, een groot vierkant geiligt, ilaande op de Groote lVlarkt,
van blaauwen ileen f erlijk opgetrokken . Onder hetzelve beefs
men de Waag en verfcheiden Vertrekken voor Gevangenen . Op
de Groote`Zaal vindt men de ingangen der bijzondere Kamers
der Le 1en van Regeeringe ; ook dien van eene niet onaanzienlijke Boekerije, die voorts met eenige zeldzaamheden van Natuur en Kunst pronkt. Het nude Stadshuis, 't welk vd6r bet
Saar 1663 gebruikt wierdt, is nog in weezen, maar client thans
tot eene Gevangenisfe . Ook beefs men 'er een Lakenhal, een
hoog gebouw, met een Torentje, waar op, nacht en dag,
een Wagter z1jn verbli jf houdt, om op onraad of brand to pas
fenL
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fen. De intrek van de Afgevaardigden van de Algenleene Staaten is een ruin en frnai Iluis, op eetre vermaaklijke hand
plaatze aan den Vrijthof, en van binnell van verfcheiden nette
Vertrekken voorzien . De Wooningen van den Gouverneur en
van den Kommandeur der Stad zijn insgelijks, zo van buiten
als van binnen, leer fraai betimmerd. Agter de laatfle legs
een vermaaklijke Tuin , op eene kleine hoogte. Uit het Wa •
penhuis , dat zeer groot en ruim is, kunnen meer dan der
.tigduizend Man van bet noodige Geweer voorzien worden .
Van een Franciskaaner Klooster is het tot zijn tegentwoordig
gebruik vertilvmerd. Tot het zelfde oogmerk drenen thans
nog verfcheiden andere geweezene Kloosters. Gelljk zo wel
de Roomschgezinden als de Hervormden to Maa/lricht vrije
Godsdienstocff'ning genieten, hebben ze, diensvolgens, ook
hunne Openbaare Kerkgebouwen . Die der Nederduitfche Herans- en de St . llatihfjs Ker- , die
vormden zijn de ~t .
door vijf, en die der Franfche Gereformeerden, eertijds eene
Kapel, aan den H . IIILARIUS getivijd, welke door drie Pre •
dikanten bediend worden . De gewoone wedde deezer Leer •
aaren, die door den Raad van Staate words beraald, is der •
tienhonderd Guldens , uir czonderd den jt4r, :,hen, die flegts
achthonderd Guldens genies .
De Roomschgezinden hebben
twee Kollegia ale Kerken , de
en e aan s T. SE R V A A s, de
andere aan de H . Maagd gewljd .
De eerstgenoemde is
de grootfle perk der Stad .
Onder het Hooge Koor, een
geffigt , nog pas veertig jaaren oud , is een Grafkelder ,
waar in verfcheiden Overb ;ijfzels bewaard worden : order
andere de Asfche van den Befchermheilige, die in een Kas,
en het Hoofd, welk bewaard words in eels Borstbeeld, des
Sants gedaante vertoonende . Den naam van Noodkas droeg
wel eer de bewaarplaats der Asfche, omdat dezelve, in benaauwde tijden, openlijk plagt ten soon geheld to worden .
De Proostdij deezer Kerke beilaat uit zevenendertig Kanunniken . De Proost bekoomt zijne aanhelling van de Algemeene
Staaten . De Kanunniken woonen in de Huizen van het Klooszer,, condom de Kerk gebouwd. Hun inkoomen words begroot op zevenhonderdvijftig Guldens . Beurt om beurt, in
~1ke maand van het jaar, hebben Hun Hoog Mogenden en do
Proost

o
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Proost de begeeving der openvallende Kanunnikdijen . De andere Kollegiaale Kerk, die der .sieve Vrouwe genaamd , is
een fraai gebouw, met een Koor van eene haifronde gedaante .
Flet Kapittel deezer Kerke befiaat , behalves Proost en Dcken , uit zestien Kanunniken, die jaarlijks ieder ongeveer zeshonderd Guldens trekken . Behalves deeze, hebben de Roonischgezinden nag vier Kerspel - Kerken, aan ST. JAKOB, ST . KATARYN, ST . NIKOLAAS en ST . MAARTEN gewijd .
Daarenboven
hebben ook de Luther fchen en de Doopsgezinden hunne af .
zonderlijke Vergaderplaatzen . De Leeraar der laatstgenoemden, een Leading van bet Amfierdamfche Kweekfchool, plagt
insgelijks to Vaals, in het Land van 's Hertogenrade, den
predikdienst waar to neemen . Doch, om bet verminderde ge .
tal der Ledemaaten , heeft dit geese plaats meet, zints ge,
ruimen tijd, In 't geheel telt men to Maaf hicht eenentwintig
Kloosters : den van Mannen en elf van Vrouwen, onder vetfchillende Orden behoorende . Ondanks de vrijheid van Open baare Godsdienstoeffeninge , welke de Roomschgezinden in
deeze Stad genieten, leggen ze, egter, onder de bepaaling,
dat zij bet FL Sakrament niet openlijk bij eenen Zieke molten
brengen, en jaarlijks niet meet dan twee Omlnegangen houN
den, random de Kerk van St. Servaas . I-let Gasthuis der
Gereformeerden client alleen ten gebrnike van de Krijgsbezc ..
tinge ; dock in dat der Roomschgcz idcn, warden behoeftige
Burgers, niet flegts van hunne Gezinte, rnaar oak van de
Hervormden ontvangen . Beiden hebben ieder een afzonderlijk
weeshuis . Behalves bet Latijnfche, moet ook onder de
Openbaare Stigtingen geteld warden bet Doorluchtige School ;
drie Hoogleeraars geeven aldaar onderwijs in de Godgeleerdheid, wijsbegeerte en Fraaie Letteren. Drieentwintig Gilden
tell men to M~~aflricht ; die van den Lakenhandel zijn daar van
wel de voornaam1 e, ondanks de vermindering, welke dezelve
ondergaan heeft, zints dat hij na elders, en vooral na Leiden
wierdt verleid . Voor de verwoesting der Stad, door de Span .
jaards, in den Jaare 1579, telde men 'er ruim tienduizend Lakenweevers. De overlevering wil, dat zij toes een zo aanzienlijk vermogen bezaten, dat de St . Matthijs-Kerk nit de

verbeurde Boeten, wegens wisflagen in hun Handwerk, zou
gebouwd zijn.
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De Algemeene Staaten en de Prins Bisfchop van Luik oeffenen to zamen de Oppermagt over Mv2f rtckt en deszelfs
Regtsgebied : de eerflen als vertoonende den Hertog van Iira •
bans, de laat(Ie, waarfchijnlijk, op grond eerier Gifte, in den
Jaare 908, door heizer LODEWYK nan Bisfchop STEVEN van
Luik gedaan, van den Tol en de Munt van Ma flric'tt.
In gevolge bier van wordt nog bet Refit van den Prins en
Bisfchop van Luik in zo verre erkend, dat hij Regtsgebied
oei'ent over zulke perfoonen , die van Luikfchen gebooren
zijn . Hun Hoog Mogenden, daarentegen, eigenen zich bet
Regtsgebied toe over alle andere perfoonen, mitsgaders derzelver goederen, beweeren Grondheeren van de Stad to zijn,
en alleen bet refit to hebben om vergiffenis en ont(lag aan
Ballingen to verleenen . Wijders hebben zij refit, om hunne
Plakanten en Ordonnantien binnen MaaJlricht of to kondigen,
't welk den Bisfchop niet geoorlofd is . Ook molten 'er Hun
Fjoog Mogeaden alleen Geld munten, hoewel dit nooit gefchied is . Ann dezelven behooren de opkomfl :en van een
Kantoor van Uitgaande en Inkoomende Regten ; dock van de
kleine binnenlandfche Tollen koomt bet voornaamule gedeelte
aan den Luikenaar . Andere dan Staatfche Bezetting words 'er
niet ontvangen .
Tweederlei Ingezeetenen beefs men to Maaflricht : Bra•
ba tJche en Luikfche. Voor de eerften worden gehouden de
zulken, die binnen de Stad van Brabantfche Moeders gebooren zijn, en Voorts alien, die buiten de Stad, onder andere
Staate11, aan den Prime Bisfchop niet onderhoorig, ter waereld zijn gekoomen . Luikfchen zijn, welhe, binnen Maastricht, Luikfche Moeders gehad hebben, en wijders, die gebooren zijn buiten de Stad, in bet waereldlijk Regtsgebied
des Bisfchops, of van iemand zijner Leenmannen, om 't even
of de Moeders Luiksch of Brabantsch geweest zijn. Om dit
onderfcheid in alts to neemen, moet, bij bet doopen van kinderen en bet inzegenen van huwelijken, afgevraagd en aangetekend worden, of de Moeders of Bruiden van Brabantfche
of Luikfche geboorte zijn .
In gevolge van reeds vroeg gemaakte fchikkingen, be(Iaat de
Regeering of Wethouderfchap der Stad 1'kZaaJlricht uit twee
0 3
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fIonfdfchouten, twee Burgemeesters, veertien Schepenen, aeh :
Gezwo~_)rene Raaden en twee Paaitneesters, gezament!ijk uitmaakerJe den zamengevoegden of Grooten Raad . De eerie
belft deezer Regeeringsperfoonen is genomen uit de I -Iervorm
den, de andere uit de Roomschgezinden .
Zo zijn ook de
twee Penfionarisfen en de twee Sekretarisfen van beiderlei
Gezinte. Behalven de algemeene of zarnengevoegde Vergaderingen , houden ze hunne afzonderlijke bijeenkon en , naar
gelange der onderfcheidene Regtsgebieden en aangelegenheden .
Om de twee jaaren koomen to M(Iejlricht vier Commisfarislen necijeurs, twee van den Luikfchen , en twee van den
Staatfchen karat , gezame ; tlijk de IIooge Overheid vertegenwoordigende. Zij veranderen de Regeering en oeWenen alle
verdere daaden van bet Opperfie Gezag . Insgelijks om de
twee jaaren, dock telkens bij verwisfeling met bet finks gep
melde bezoek, koomen 'er twee Afg :vaardigden van den
Raad van
taate, tot bet verpagten van de Domeinen en
Geestlijke Goederen der drie Landen van Overmaaze, gelijk
ook van den Vroenhove, en van de Visfeherijen, daar toe
behoorende. wijders bezigtigen zij de Bezetting, de Vesting
werken,, de Magazijnen en het Gasthuis .
Zeer vermaard is de Si . Dieters . Berg, even buiten Maasiricht, na den Luikfchen karat gelegen .
Men haalt daar uit
zekeren zagten en zwavelagtigen Steers, welken men tot de
grondfiagen van IIuizen gebruikt . Eerie menigte onder~ardfche
wegen heeft men, door langduurig graaven, in den Berg gebaand, grootsch van aanzien s dock donkey en akelig . Nieuwsgierigen, voorgelicht door eenen Toortsdraager, klimmen om
Iaag, in de Sterkte St . Dieter, Tangs eenen Wertehrap van
sneer dan horderd treeden , loopende rondsom eerie diepe
Put, en koomen wederom in het daglicht, aan den Maasy
Cant, bij bet Klooster Slavante, van de Orde der Rekollekten : een fraai gebouw, vooral merkwaardig om eerie Gaanderij en eenige Tuinen, die door trapswijze Muuren onderfchraagd warden. Maafirichtenlars zo wel als Vreemdelingen,
om de aangenaamheid vats den oord, koomen menigmaalen
sch bier verlustigen .
Zie VAN ZURK , cod. Bat. tit . MAASTRICHT
GU1CL RDIN, &fc/ir, der • Nederl.
MAAT~
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MAATSCHAPPY, ( Oostindi/che ) dus genaaind van wegen d~
gemeenfchappelijke handelingen van een zamengevoegd Lic~
haam, het drijven van Koophandel op de Oossindie betreffende . Zints de eer1 e ontdckking van den fcheepvaart op de
flosti; lien, hauden eenige Hollandfche of Zeeuwfche Kooplieden, voor genteene rekeniiig, Sch~ypen na lied Oosten uitgezonden . Doch deeze wierden, nu en dan, handgemeen met
den vijand, of halters geen gezags genoeg tot bet iluiten van
verbintenisfen met Indiaaufche Vorflen . Meer nadeels dan
winst bragten, zomtijds, deeze togten aan . 's Lands Staaten,
den handel op de afgelegene Gewesten , voor hunne ingezeetenen , voordeeliger willende maaken , en tevens met meerdere veiligheid doen drijven, ontbooden de Bdhiurders der
onderfcheidene Genootfchappen in 's f/age, en bewerkten tat
do verfchillende Leden tot en Lichaam wierden zamengevoegd . Voor deti tijd van eenentwintig jaaren verworf het
zamen revoegde Genootfchap verlof, om, met uitfluiting van
alle andere onderdaanen van den Staar, achepen to mogen nitzenden en in de Indicn Koophandel drijven . Voor deeze
vergunning belong de Regeering vijfentwintigduizend Guldens,
welke zij vervolgens be1leedde der verminderinge van de hoofdfomme, waar mule de Vereenigde Maatfchappij haare werkzaamheden zou beginners. Deeze beliep cene fomme van zes
Millioenen vierhonderd-en-negen en- , ijftigduizend achthonderd
en veertig Guldens . In kleinere foramen, welke men Aktien
noemt , wierdt deeze eerfle Inlaag verdeeld ; elk derzelven
bedroeg drieduizend Guldens . Het getal daar van bepaalde
then op tweeduizend en honderd, hoewel de voordeelen der
Maatfchappije , zedert lied Jaar 1O2 , verdeeld worden in
tweeduizend honderdendertig aandeelen . De reden hier vain
is, omdat men geraaden youth, aan den Stadhouder, voor
gedaane dienflen, een jaarlijksch gefchenk to doen van dertig
Aktien . Voorts wierdt, bij de eerfle oprichting, beflooten,
tat de geheele Maatfchappij beftaan zou uit zes Leden of
Kamers : to weeten, die van An2J1erdarn, Middelburg, Delft,
Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen . Tot de gemelde hoofdfoinme gaf An/`erdam drie Millioenen zeshonderd vierenzeventigduizend negenhanderdvijftien Guldens : Middelburg, eeti
Mi1,
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Iiliioen driehonderddriecndertigduizend achthonderd tweeeu
tachtig Guldens ; Delft, vierhonderd zeventigduizend Guldens ;
Rotterdam, honderdzevenenzeventigduizend vierhonderd Guldens ; Hoorn , tweehonderd zesenzestigduizend achthonderd
achtenzestig Guldens ; en Enkhuizen, vijfhonderd zesendertigduizend zevenhonderd vijfenzeventig Guldens . Wijders richtte
men eene Algemeene Vergadering op, om het hoofdbewind to
voeren over alle de verrigtingen der Maatfchappije . De Leden
diet Vergaderinge , welke den naam van Bcwindhebbers der
Oostindifche Maatfchappije voeren, zijn zeventien in getal .
Arn/ierdam benoemt 'er acht van, Zeeland vier, de overige
Kamers ieder edn ; bet zeventiende Lid words door de IIooge
Regeering benoemd . Twee- of driemaal 's jaars houdt deeze
Vergadering, naar 't getal der Leden, de Kamer van ZevenVienen genaamd, algemeene bijeenkomflen : to weeten, zes agtereen volgend jaaren to 4mfierdam, en twee jaaren to Middel
burg, Van to weinig aanziens zijn de overige Kamers, otn dit
Voorregt to genieten . Met eene zeer uitgebreide magi wierdt
deeze Maatfchappij, bij derzelven eerfle oprichting, voorzien .
Zij verkreeg het regt om Vrede to molten fluiten met, of deft
Oorlog to verklaaren aan de Prinfen en Vorflen in het Oosten,
Kafleelen to bouwen, Beveihebbers to verkiezen, Bezettingen
to onderhouden, en andere daaden van Oppergezag in de Indien
to oeffenen . Gewisfelijk heels de Oostindifche Maatfchappij f
pints haare eerie oprichting, in den Jaare 1602, zo aan bet
Gemeene Land, als aan de bijzondere belanghebbers, zeer aanmerkelijke voordeelen opgebragt . Men heeft jaaren gehad, in
welke de Aktien tot zeshonderdenvijftig ten honderd gegeeven
hebben ; dit wil zeggen, dat eene Aktie, volgens 't ingeleide
Kapitaal waardig drieduizend, gefchat wierdt op negentienduizend vijfhonderd Guldens. De ondervinding, vooral van de
jongstverloopene jaaren, heeft geleerd, tot welk eenen laagen
Peil dezelve, en dus ook de inkomien der Maatfchappije,
edaald zijn.
Zie RAYNAL , Gefchiedenis der beige
Indiena
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MA ATSCHAPPY . (lf7estindifclte)
Oostindiiche Maatfchappij , geduurende een tijdverloop vim hijkans twintig jaaren halt aangebragt, deeden , in den 1aa ; e i 62 ;
naa het eindigen van bet Befland met Spanje, een bei iit ree_
men tot bet oprichten eener Westindiiche Maatfchappij , ani
door middel van dezelve, ook in andere waerelddeelen, zo wel
den Vijand afbreuk to doer, als het gerneene Lend n ;i
• ;y) ,dere belanghebbers to bevoordeelen . Even als lia lies Oos en,
hadt men ook uit onderfcheide havens deezer La=mien , ree,~, ,e
vooren, Schepen na bet Westen gezonden . Van hiel dat de
geheele Maatfchappij , order vergunning van een uit 1u te' J
Oktroij, voor den tijd van vierent~-intig jaaren, in vljf I(ner ;
wierdt verdeeld : to weeten , die van Arnfer darn, Zee/and,
de Maaze, het Noorderk vartier en F'ieskwd met Stagy' en
.Lande van Groningen . Amf erdarn kwam hier in voor "ier
negende deelen, Zeeland twee negende, en de drie overige elk
voor een negende deel.
Volgens de oorfpronklijke inrigting
zoude, op zaaken van ge ;vigt, eene Vergadering van negentien
herfoonen als Bewindhebbers beleid worden, acht van imfle r~
darn, vier nit ZeeIard, en twee nit ieder der drie overige Kamers ; de negentiende zou door de Algemeene Staaten benoernd
worden . Elk Bewindhehber en Hoofdr~eelgenoot doers, in de
Kamer Arn/Ier°dam, zesduizend, en in ieder der overige Ka :neren vierduizend Guldens aandeel hebben in de Maatfchappij .
Geduurende de acht eerile jaaren zou zij vrij zijn van uitgaande
en inkoomende Regten , en door den Staat met zestien Oorlogfchepen en vier Jagten befchermd worden . In den Jaare 1623
liep de eerlFe Vloot der Westindifche Maatichappije in Zce . Zedert heeft zij , verfcheiden maalen, zeer aanzienlijke winflen
behaald en haaren deelgenooteti groote voordeelen aangebragt .
In den eigenlijken zin , is dit Lichaarn niet nicer in weezen .
De Vaart op de Westindien iiaat thans voor eener iegelijk
open, en words gedreeven alleen door bijzondere Koopiieden, mils betaalende een bepaald R.ecognitiegeld ann de Bewindhebbers, die nog eenig beauur offenen .
Z,ie ; .

WAGENAAR,
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MAATZUIKER, ( JAN ) gebooren to 4,nflerdam, on
den veer•
tienden October des Jaars i6oo, oef°ende zich, in zijne jeugd,
in de Regtsgeleerdheid , aan 't Hoogefchool to Le1wen , alto
hij tot de Gezinte der Roomschgezinden behoorde .
Zijne
groote vorderingen en uitfleekende bekwaatnhedeil deeden hem,
naa het beklimmen van den Trap van Meester, bekend worden bij de Bewindhebbers der Nederlandfche Oostindifche
Maatfchappije . Zij droegen hem op den post van Penfionaris
van het Hof van Juilitie to Batavia . In den Jaare 16 ;6 vertrok hij derwaarts . Twee jaaren laater wierdt hij Hoofd- Baljuw dier Stad, in d~ n Jr~ re 6 ;1 tot l uitengewoonen, en
drie jaaren daar naa tot Gewoonen Raad van Neerlands Indie
bevorderd. Terllond naa de laatstgenoemde bevordering bekleedde hij de waardigheid van Gezant bij den Portugeefchen
Onderkoning to Goa, en foot met denzelven eeneu Vrede, op
zeer gunfiige voorwaarden voor de iVlaatfchappij . In den
Jaare 1646 vie! den IIeere IAATzu1K1;R ten deel de gewigtige
post van Gouverneur van Ceilon ; hij bekleedde dien tot in
den Jaare 1650. Naauwlijks was hij to Batavia to rug gekeerd , of het Ampt van Direc~eur- Generaal van den koopbandel vie! open, en wierdt door hem vervuld.
Drie jaaren
laater beklom hij den hoog(ten trap van ecre en aanzien, door
zijne aanftelling tot Gouverneur Generaal van de Nederlandiche Oostindien . Behalven 's Malls uittleekcmle hoedanigheden
et1 veelvuldige dienften aan de 1b1aatfth ppije, halt hem daar
toe den weg gebaand zijn aft}and van den Roomfchen, en
bet doer van openbaare belijdenisle van den IIervormden
Godsdienst . Vijfentwintig jaaren bekleedde hij dien volwigtigen post, met grooten ijver, en tot geelr gering voordeel
der Maatfchappije. Verfcheiden Ooriogen voerde hij in dat
tijdverloop ; een verhaal van dezelve ware to uitvoerig voor
ors beftek. Liever verkiezen wij van 's Mans Karakter eenige
bijzondere ftaalen aan to wijzen .
Aan 's mans ijver en getrouwheid, in het waarneemen van
zijnen pligt, evenaarde zijne gefteldheid op gezag, en naijver
omtrent de geenen, welke daar op eenigen inbreuk konden of
wilder maaken . Dit ondervondt de Ileer VAN DER IIULST,
in den Jaare 1654, in de hoedaui ;heid van Direteur- Gene •
raal
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t'aal van den Koophandel, uk her Vaderland , to I;atavza aan
geland . Hij hadt, meende men, een heime!ijks~n last, om bet
gedrag van den Gouverneur MAATZ KER to hCpieden . Beeze, hier van de lucht bekoomen hebh~nde , oin heal van de
hand to zel]den, kreeg voorts den inval om hem na Ceilon
to doen vertrekketi . Met veel welfpreekendheids vertoonde
hij, in den Raad, de noodzaaklijkheid om een kundig Bevelhebber op dat Eiland to werk to ftellen, en betuigde zijn
voorneemen, om in eigen perfoon dies togs to aan ,Taarden , 't
en zij iemand der Raaden hem wilde vervangen . Bij her doen
van omvraage verklaarde men zich eenpaarig tegen her vertrek
des Gouverneurs , en vielen alle de ftemmen op den Heer VAIN
DER HULST.
Men wil dat de Leden vooraf, door den [-Jeer
MAATZUIKER, onder de hand, in zijne belangen wares overgehaald .
De naarf}igheid, welke de Gouverneur zelve oeffende, zogt
hij ook in anderen op to wekken . Behalves zijne veelvuldige
uneven aan de Bevelhebhers der Buiten-Komptoiren, om hem
tot pligtsbetragtinge aan to fpooren, fchreef hij ook dikmaals
aan de Leeraaren , aidaar gevestigd , en vermaande hen tot
eene voorbeeldige leevenswijze en getrouwe waarneeming van
hun gewigtig Ampt. Tevens Zondt hij hun fhigtelijke Boeken,
zo ten eigen gebruike als van hunne Gemeente .
Veele van
zijne ledige uuren wijdde hij aan de Letteroeffeningen, ter
befchaavinge van zijnen Geest en ten nutte van 't algemeen .
De heilzaame onderneeming van den Gouverneur VAN DIEMEN,
in her verzamelen van Plakaaten en O donnantien , de Maatfchappij betreffende, vervolgde hij flier alleen, 'maar vervaardigde 'er ook een Uittrekzel van, onder den titel van Stt'i"jtess
an Batavia : een nuttig werk, dienende flog heden tot een
rigtfnoer voor alle de Regtbanken der Nederlandfche Maatf'chappi j e .
Van een zonderlingen list bediende zich de Heer MAATZUI_
KER, om her gedrag zijner Klerken ten Sekretarije to befpieden . Eels zeker Werktuig , welk men Polemoscoop noemt,
hadt hij in diervoege toegeffeld, dat hij, door middel van een
Pijp, beginnende in zijn dagelijl- ;sch woonvertrek, en uitkoo •
mende its de Sekretarij, alles konde befpieden, war alda ar onagiug.
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ging. Zonder van anderen gezien to worden, befchouwde hij
dus tneniginaalen de bedrijven zijner bedienden , en beflrafte
hen naaderhand over dezelve : tot geene kleine verwonderinge
van bun, die waanden, vclkomen aileen geweest to zijn . De
onkundigen vielen hier door op het denkbeeld , dat de Gouverneur de Zwartekulist ve .flondt ; dock de meer doorzigtigen
ontdekten eindelijk het geheim ; en bragten to wege dat aan
het \Verktuig eenig gebrek ontflondt .
Len letijken trek fpeelde de Gouverneur aan den I-Ieere
Bij zijn vertrek Ila
VAN DAM, Gouverneur van Ati;hoirua.
dat Gewest, hadt hij aan den Heere MAATZUIKER toevertrouwd
zijne Bruid, de dochter van den Heer F . ABBEMA, weleer
Predikant to Vianen , en daar naa op Ter ate , eene zeer
rijke en fchoone Vrouw, \Veduwe van den voormaaligen
Gouverneur van 4n hoiYl . De [-leer MAATZUIKFR was thans
weduwenaar.
Mejuffrouw ABBEMA , liever de Echtgenoote
willende zijn van den Algemeenen Bevelhebber, dan van dien
eens onderhoorigen Komptoirs, leende bet oor aan de voorllagen van een huwelijk, en fchonk den Heere MAATZUIKER
haare hand . Het verwijt, door den Heer VAN DAM hem des~
wegen gedaan, kaatlle hij to rug met lachenden boert, en
vermaaning tot voorzigtighcid in het vertrouwen van zu~k
een waardig panel.
De Gouverneur Generaal overleedt to Batavia, op den vierden Januari des Jaars 1678, in den ouderdoni van ruim eencnzeventig jaaren, en wierdt, met Vorflelijke pragt, op kosten
der Maatfchappije, begraaven , ondant,s zijne rijke naalaaten •
fchap . Met grootfle gedeelte daar van bleef in de 11]dicn . Eene
zijner Zusteren, eene Waerehllijke Geestlijke , woonende to
1-'aazlem, erfde tweehonderdduizend Guldens . Ann den Zoon
van eene andere Zuster, HENRIK DE BOER, voornaam Tooneelfpceler op den Amflerdamfchen Schouwburg, maakte hij honderdduizend Guldens . Verfcheiden maalen hadt de Heer MAATZUIKER deezen Neef aangezogt tot de overkomst na de Indien,
dock telkens tot antwoord bekoomen „ Dat hij liever nu eens
,, eenen Koning en dan eeneu Prins wilde verbeelden, en,
„ naa bet uitvoeren deezer Rollen, een vrij man zijn, dan
J, zich in altoosduurende flaaveruij in de Indien begeeven ;
hE

114AATZUIKER, (JAw) MAESTERTIUS .(JACOBiJS) zsa
Dc BOER hegaf zich naaderhand met 'er woon na
en deeds 'er een fraai huffs bouwen .

Haarlent,

Eer wij dit Artikel eindigen, moeten wij van earl zeer zon~
derlingen Droom van den Ileere MAATZUIKER gewag maaketl.
De Fleet ARNOLD VLAMING VAN OUDSHOORN, een boezent •
vriend van den Gouverneur, was .in December des Jaars i 66t
met eerie Vloot na bet Vaderland vertrokken . In den naclrt
van den elfden Februarij des Jaars 1662 verbeeldde zich de
I-leer MAATZUIKER, zijnen Vriend in groot gevaar to zien, en
om hulp to hooren roepen. Dit deeds hem ontwaaken ; dock
van nieuws zijnde ingeflaapen , vertoonde zich aan zijne verbeelding bet Lijk van den Heere VAN OUDSHOORN in de Golyen der Zee. Zo veal indruks maakte op bet gemoed des
Gouverneurs deeze Droom , dat hij , 's nnderendaags , derv
dag en 't uur daar van, in de Sekretarije van den Indifchen
Raga, deeds aantekenen, -, in afwngting van volgende tijdingen .
~ Verhaal luidt, dat de Heer VAN oUOSIIoORN, op her aange.
tekende tijdfiip, met her Schip 't Hrf van h~olland, tchipp
breuk zou geleeden hebben en in de golven zijn omgekoo .
Zie L even der Gouverneurs-Generaad
van .Nt di la~1ds Indiin .

MAESTERTHJS , (j coats) gebooren to Dendermande, iii
Vlaanderen, in den Jaare 1601, hoewel een goad kenner der
Regtsgeleerdheid in 't algemeen, leide zich, egter, in 't bijzonder toe op de beoeff' ning van bet Leenregt . Met verlof
der Bezorgeren van bet Hoogefchool to Leiden, gaf hij daar
in onderwijs, ann een zeker nataljongelingen, en flaagde in
dit werk zo gelukkig, dat men hem, eerlang, tot Buitengek
woon Hoogleeraar bevorderde .
Naa bet overlijden van dens
Heere C N.EUS , wierdt hij in hat getal der gewoone 1 -bog.
leeraaren aangenomen .
De 1-leer al ESTI' T1US overleedt iB
den Jaare i6 8, naalaatende vcrfehciden Regtsgeleerde Ver~
ken, als merle eerie Befchr ijving vain Dendermonde en des
zelfs onderhoorigheden .
Zie OER IAN 4cad. Register.

MASTS

x,42

MAETS. (KAREL
(KAREL

MASTS .

VAN
VAN)
)

MALTS
KAREL VAN
Leiden geboogebooMALTS,, ((KAREL
VAN)) in
te Leiden
in den
den Jaare
Jaare 1597
1597 to
ren, dock
doch to
te .~,
,'vfidt/r1Im'g
opgevoed,, alto
alzo zijn
voarren,
iid 'bug opgevoed
zijn Vader,
Vader, voorom dede vervol
vervoli~il]g~n
uit VlaanVlaanheen, om
heen,
;ingen regell
tegeidede Hervormden,
Hervormden , uit
dc~
en geweeken,
de. en
derwaans verhuisde
verhuisde in
in den
den Jaare
Jaare 1599.
geWeeken, derwaarts
1599 . Naa
Naa
eene
Taalen,, vertrok
vertrok KAR£L
na het
het
eerie vereischle
vereischie beoelfening
beoeffening der
der Taalen
KARLL na
HiJ.)f;e[chool
te F
F at;
fluker,
venoefde 'er
'er eenigen
eenigen tijd,
tijd, begaf
gi~su Yef_hool to
begaf
eker, vertoefde
Zi.::l \".,')rts
te Sedan,
Sedon,
zic,i
vc )rtsnnna het
het Hooge(chool
flooge'chool cler
der Hugenooten
Hugenooten to
jr, hzankrijk
Frai}/uij k,, doorreisde
d oorreisd~ naoderhand
voornaam gedeelte
gerleelte
in
naaderhand een
een voornaam
dh~l1s Kon~r
Konir.krijks,
Jaare 1620,
1620, in
.l_rijks,enenkeerde,
keerde, in
in den
den Jaare
in Zeeland
Zeeland
dies
te
rug.
Spocdig
bt'k\vam
hij
eell
heroep,
in
die
Provincie,
Sp«xdig
beI7am
h~i
eeil
beroep,
in
die
Provincie,
Ye rug .
te cc'~erp~cije
'\c 'l("PP/',\/I:.. 't
dat van
vall
IC
't welk
welk hij,
hij, inin den
den Jaare
Jaare 1629,
1629, met
met dat
f;
/1. ...'/h74%',
lb' -',d
/burgf verwisfelde.
Zevell jaaren
jaaren hediende
hij deeze
deeze
verwi,sfelde. Zeven
bediende hij
1c,tliike Gel11eeme,
aa"1.
hieldr zich,
in dat
dat tijdverloop,
tijdverloop, ononGeuieente, ell
en hieldr
zich, in
aa: zye~iiijke
de!'
hel waarneemen
waarneemcn van
van zijn
zijn Ainpt,
Ampt, bezig,
bezig, opophoogen
hoogenlast
last
de~ he
"'1" '$
methet
het naanaa.
v}S
'sLands
Lands Staaten,
Staaten, nevens
nevens andere
andere Geleerden,
Geleerden, met
2i"l~
cler nieuwe
T' :per
nieuwe Nederduitfche
Nederduirfche Overzertillge
Overzettinge der
der H.
H . Sehrifmu.
Schriftuu
re ei
ec: pier
der Apocrijphe
Dell post
post van
van Hoogleeraar
Hoogleeraar in
in
Apocrijphe Boeken.
Boeken .
re
Den
(~odgeleerdheid en
en Predikant
Predikant to
te Utrecht
Utrecht,, in
in den
den Jaare
Jaare
as fodgeleerdheid
If --f,.. hem
hem opgedraagen,
opgedrllagen, wees
weeshijhijvan
vandedehand,
hand,opopernfiig
ernftig
1'
aHBz~ck der
der Wethouderfchap
Wethouder[chap en
en van
van den
den Kerkeraad
Kerkeraad van
van Mid
Mid-az-~ek
Doch
Wal111eer,drie
driejaaren
jaarenlaater,
laater,bet
hetzelfde
zelfde aanaan-,' i~1bzh.
Doch wanueer,
a(J ';btil-g.
bod hem
gedaan wierdt,
wierdt, vondt
vondt hij
hij geraaden,
geraaden, daar
daar aan
aan het
het oor
oor
bo~i
hem gedaan
te Ieenen
Ieenen.. De
De Ulcer
Beer YAN
VAN MASTS
MAETS bediende
bediende den
den dubbelen
dubbelen post
post
to
tot zijl1en
coe, welke
welkevoorviel
voorviel op
opden
dentwintigilen
twintigllen April
April
tot
zijnen deod
dcod roe,
des Jaars
Jaars 1651
1651.. Pij
Bij eerie
eene van
zij!1e drie
drie Vrouwen
Vrouwenlief
liet hij
hij
des
van zijne
eenen Zoon
Zoon naa
naa,, insgelijks
insgelijks KAREL
KAREL genaamd
genaamd.. Deeze
Deeze was,
was,
eenen
in de
de GeneesGenees- en
en Scheidkunde
Scheidkundetote Leiden
Leiden..
zedert, Hoogleeraar
Hoogleeraar in
zedert,
Een gefchil
gefchil van
van luttel
luttel aanbelangs
aanbelangs kostte
veel tijds
tijds en
en
Een
kostte hem
hem veel
fehrijvens.. Hevig
Hevig twistte
twistte men,
men, in
in dien
dien tijd,
tijd, of
fchrijvens
of het
betden
den ManMannen geoorlofd
geoorlofd zij,
zij, lang
lang hair
hair tote draagen
draagen?? Zeker
Zeker Godgeleerde,
Godgeleerde,
nen
,JACOBUS REVIUS
REVIUS genaamd,
genaamd, verklaarde
verklaard'e zich
zich voor
voor dedegeoorlofdgeoorlofd.
JAcoBus
tegen kwam
eene Thefts
Thefts of
of Stelling
Stelling van
DE MAETS
heid.. Hier
Hier tegen
kwam eerie
van DE
MARTS
heid
in 't't licht
Heht,, welke
welke beantwoord
beamwoord wierdt
wierd[ in
in een
een Latijnsch
Latijnsch GeGein
Lihertas C,~.tsfial1a
Copillotli defenfa
defenfa;;
fchrift,, Lihertas
fchrift
C J4 asria'-a cl,co
circa ufum
ufusn Capillatti
" Verdeediging
Verdeedigingder
derChristlijke
Christlijke Vrijheid
Vrijheid om
trent bet
het draagen
draagen van
van
„
omtrent
,. lang
lang hair
hair." Hier
Hier tegen
tegen trade
tradt DE
DE MARTS
MAETS;; van
van nieuws,
nieuws, inin bet
het
,,
."
Strijdperlt, met
met eerie
eene Verhandeling,
Verhandeling, ingelascht
ingelascht in
in zijne
zijlle Syiva
Sylv(I
Strijdperk,

oe

Q..u...

MAIERUS, (OANNES)
~MAIRE. (JAKOB r.E)

223

.x YMyrlCal

Q,u&/lionum infi'gnium, die het voornaamfle gedeelte van dat
l3oek beilaat.

Zie HOORNBEEICII Orat. Funebris ; BAyLE,
Dift.

Crit.

MAIERUS, (JOANNES) van geboorte een Geldersman, en een
der Geleerdfle IViannen der Zestiende Leuwe .
l-Iij was een
Karmeliter Monnik in Brabant, wierdt vervolgens Prioor, en
eindek Provinciaal van bet Klooster dier Orde to B . 7Isf'l. Hij
was een voc~rtreffe1ijk Go'Jgeleerde, bevallig Prediker, en vonral een naauwkeurig kenner der Griel,fche Taa .e .
Hij fchreef
eene Verklaaring over dcd meeste Brieven van PAULUS, en maakte door den druk gemeen ecn goed aanta~ Leerredenen en Re~
devoeringen .
Zie VAL. ANDREAS, Biblioth. lielg,

MAIRE, (JAKOB LE) ZOOn van IZAAK EE MAIRE, een welge-

meld Koopman to zl rr fler d.'irn, en zeer bedreeven in den Kocj .
handel op de Oostindi~n, met wien de Franfche Gezant JEANin naame van zljnen M{ester Koning HENt~IK DEN IV, 't
eenigen tijde, in eerie vru ;tlooze oncarhand I :age was getreeden, over bet verieggen van den Indifclien Uendel uit de Nederlanden ra Frankriik . IZ,AAI{ LE nIAIRE, op den ouden dag,
den Hander hehh1~r de vaawel :ezegd , h a .i t zic' et der woon
Flier rieelde hit, waarfchijnlijk, aan
na Egn;ond begeeven .
zijnen Zoone JAKOB, zijne meening merle, volgens welke een
Westlijke doortogt na de Oos~~ndien zoude to vinden zijn, ten
Zuiden van de Magelluanfche Straat, in Amerika, door welke
de Vaar t, alleen op~niiaande voor de Oostindifche Maatfchappije, aan alle hi i zondere Handelaars verbooden was . Hoe 't
zij, in de hoedanigheid van Opperkoopman flak hit, to gader
met WILLEM KOZNELISZOON SCHOUTEN, als Schipper, op den
veertienden Jur~ii . des Jaars 1615, met twee Schepen in Zee,
voor rekening van eenige bijzondere Perfoonen . In bet begins
des volgenden jaars omaekten zij, met 'er load, eelien doortQgt, ten Zuiden van de Straat van Magellaan . Zij gaven char
aan
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MAKKEN, MAKKINGA, MAKKUM.

pan den naam van Straat le Make . Brie Eilanden, op dien
togs ortdeht , noemde ze het Staaten-, Puns lllaurits- en
J3irnevel is Eitanr ei .
Bij eerie plegtige Verklaaring namen
ze, van 't een en tinder, befit, in naanme der Algemeene Staa~
ten en van Prinfe M URITS . Iii de maand Julij des Jaars 1617
keer ;le LE MAIRe, met de twee Schepen, in Zeeland to rug,
aiaa den togs condom den geheelen Aardkloot to hebben af'gelegd .
lie w . C. SCHOUTENS Reize.

een aloud hafleel, in bet Overampt van het Land
digs bij bet Dorp Maashees . Ilet is een overoud,
dock tevens zeer aanzienlijk Gebouw, met verfcheiden Voorregten begiftigd, onder andere dat van het Veer van VierlingsMAKKEN,

van Kuik,

beeh.
MAKKINCA, een Friech Dorp, in de Grietenij StellingwerfOosteinde, onder 't Kwartier van Zevenwouden . De Kerk is
zonder Toren, hebbende flegts, op het Westeinde, een klein
Spitsje . De wooning van den Heere Grietman , weleer door
ieinand van bet aanzienlijk Geilagt van LYKLAMA gebouwd, is
het voornaamfle fieraad van bet Plaatsje, 't welk vierendertig
Stemmen heeft .

MAIu uM, een aanzienlijk Dorp of Vlek, in Friesland, in de
(rietenij Wonferadeel, onder 't Kwartier Westergo, aan den Zeekant . Het eigenlijk genaamd Makkum was eertijds de Kerkbuurt .
,gene Buurt, kort daar bij geleegen, voerde den naam van Statum.
Door middel van eerie lange rij huizen zijn ze zedert aan elkander gehegt, en to gader bij den eerst gemelden naam bekend .
De Plants is geregeld betimmerd , wordende van Grafien en
Straaten doorfneeden , alien bebouwd met zindelijke huizen,
die gezamentlijk op ongeveer zeshonderd begroot worden . De
Kerk der Hervormden is een ruim gebouw, voorzien van een
tamelijk hoogen fpitzen Toren . In den Jaare i66o wierdt aan
bet herkgebouw de eeril':e fl:een geleid door Jonkheer BONNE
VfaN DUNIA

welke toen ,

iu de nabijheid,

een weinig ten
~1oor~

MAKIWM, MAKLVK - OUD .

'FAQ

Noorden van het Vlek, een zeer aanzienlijke Stirs of Adelijk
I-Iuis bewoonde, 't weak voor omtrent vijftig jaaren geheel is
~fgebroken . Door twee Lee; cars words hier de Dienst waargenomen. In cell nabuurig Dorpje, Kornwerd genaamd, moe •
t'n zij , om de veertlen dagen, dit werk insgelijks verrigren .
Dc I)oopsgezinden hebben 'er cene vrij aanzienlijke Gemeente, Cvelke, tints dertig jaaren , door een Ge(Iudeerd' Predikant, Leerling van bet Amflerdamfche Kweekfchool, words
bediend. Eere Static van Roornschgezinden tell merle een
groot getal Ledemaaten .
Voorts heeft men 'er cene Waag,
flaande in 't midden der Plaatze, pronkende met een net fpits
Torentje , welk ln!dden ten Dake uitfleekt ; cene DiakonieArmcnhu's en \Vees1iui . Voortijds hadt men bier twee nitwaterende Sluizen, van welke de cene aan bet gemeene Land,
de andere aan hat Vick hehoorde . Bij bet leggen van cene
nieuwe, veel breeder clan de voorgaande Sluis, in de plants
der laat(le , in den Jaare 1778 , beefs men de Landfchaps .
Sluis weggenotnen . Het opzigt over de Sluis en de verdere
algemeene Dorpszaaken, (laac thans aan vier perfoonen , de
deftigften nit den BurgerPaat, order den naam van Gekommit.
tee, derf . Twee derzelven zijn van de Hervormde, de twee
andere van de Doop, ;ezinde Genieente. Nie~ bet zelfde is,
intusfchnn, ten alien tijde het getal deezer Gekommitteerden e
Veal hand is plagt eertijUs to i`/1a,tkuln otn to gaan, voor~l iii
zwaar Iloct- en Kalk ; Men telde 'er weleer over de honderd
Kalkovens ; dock deeze zijn, van tijd tot tijd, gedund tot op
maim viiftig, ell, in de laatfle jaaren, nog merkelijk benedeia
dit getal . Met dit alles beefs men 'er nog eenige Fabrieken
die aan de Pluatze eenigen bloci geeven ; Panne- Steer- Lx
trik- en Pkiteelbakkerijend
MAIiLYK - oUD, 'cene van ouds bekende Ree, aan den Westkant van bet Biland Tar Schelling. In vroegere tijden diende
zij tot cene voegzaame Haven en Legplaatze voor cene groote
Vloot Icoopvaardij(chepen ; zij lager aldanr even veilig en ilil,
als in bet Ye, voor de Paalen van Amflerdam. Haare veilig
heid was zij inzonderheid verichuldigd aan eenen Zandbank~
de Robbeplaat geuaamd, nog Westlijker gelegen, die haat'
Iege
P
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CALDERE . (JAKOB

VAN)

tegen het geweld van Zeewinden en Colven delete . Doch zederr
deeze Phaat Oostwaarts is overgefl:ort, heeft zij de Haven met
Zand aangehoogd, en deimaate droop gemaakt, dat Visfchersfchepen en foortgelijke kleine Vaartuigen 'er bezwaarlijk kunnen
vlot leggeu.
een Dorp in Gelderland, in her Rijk van Tieuwvan weinig aanziens, hebbende eenen Leeraar gemeen
met het nahuurig Dorp lleusnen . Weleer fiondt hier een zwaar
Slot of Kai~eel, dock is thans geheel verdweenen.
MALDEN,

ive,

en,

MALDERe, (JAKOB VAN ) een Edelman van rang, eerst een
voorflander der Spaaufche belangen , loch naaderhand overgegaan in die der Staatsgeziiiden . Naa geruimen tijd in dienst van
den Markgraave VAN HAVRECH , Stadhouder van ylaanderen,
gefiaan to hebben, nam hem Prins aIAt1RITS aan under het petal
zijner Edellieden .
De voorgaande gemeenzaamheid was our •
zaak, dat wanneer, in en iaare 1595, van de zijde der Spanjaarden , aan de Nederlarden , voorflagen van Vrede gedaati
wierden, de Markgraaf, ten dien einde, bij eenen Brief, zich
aan VAN !]ALDERe vt°rvoegde . Deeze gaf 'er den Prinfe kenni~
van, en onrvir, kort daar op, bevel to antwoorden, dat 'er
geene hoop tot Vrede was, 't en ware het Spaanfche Krijgsvolk
niet alleen de Nederlanden, maar ogle het Graafichap il oungondie ruinide . In eenen anderen Brief deeds hij den Markgraave
weeten, dat cte Vereenigde Staaten niet ongenegen waren om
met die der andere Gewesten, dock geenzins met de Spanjaarden in onderhandeling to treeden . In 't volgende jaar benoemde
grins MAURITS den (leer VAN MALDER~ tot zijnen Perfoonsvertef liwoordiger , als Eerflen Edele van Zeeland . In 't eerst
oT~r'm ete deeze aanflelling merkel`rjken tegeniland, bij de
Zeeu*'ehe Sraaten in 't algemeen, en bilzonderlijk hij de Steden
Goes en '1''i iilerl .
Zij befchouwden her als onvoeg2/et ik .> .
zaam , d iar het Gewest vericheiden oorfpronklijk ingeboorene
F,d~~eia van hongen rang opVverde , dat een Uitlander , een
Vhamsc ti Edelr~ian , m t zu aanzienlijke waardigheid bekleed
wierdt. D~jch deeze zw^arigh~~d wierdt eerlang nit den weg
geruimd . Tholen, eene kleine Stad, lief zich overhaalen door
den

MALDERE, (JAt.OB
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den Prins ; waar naa twee andere Steden , bij overftemming,
moesten volgen . Evenwel lieten zij aantekenen, dat zij den
benoemden Vertegenwoordig;er geenzins voor aangenaam ver~
klaarden. Toen de Algemeene Staaten, in den Jaare 1607,
aan verfcheiden I Ioven Gezantfchappen zonden, om derzclver
raad en bijfland to verzoeken, vertrok de Heer VAN MALDERe
nevens den I)ordrechtfchen Penfionaris JOAN BERK, als Buitengewo~n Gezant na Engeland, om zijne opwagting to maaken hlj Ko?line JAKOBUS DEN I, om denzelven verflag to doen
van den toefland der Vereenigde Gewesten, met opz'gt tot
de vermogens ter voc tzettinge van den Oorlog. E en antler
blijk van aanzien en vertrouwen, waar toe VAN MALDERe,
bier to Lande, zich halt weeten to verheffen, was zijne benoeniing tot eenen der Gemagtigden van wegen de Algemeene
Staaten, om met de Spaanfche Gezanten, in den Jaare i6oS,
in 's Hage verfcheenen, over Vrede of Befland to hande..
len. De laatfle openbaare post, in welken wij den Ileer VAN
MALDERe, in de Gefchiedenisfen, aantrefl n, was bet buitenge .
woon GezantIchap na Frankrijk, in den Jaare 16 o, d' 11ee ~
ren van BREDERODE en VAN DER MYLE wares: zljne Amptgenooten .
Zie BOR, VAN METEREN, enz.

eene Opening of'
oorgraaving in de Duinen,
dus genaamd . De analeiding daar toe zullen wij
bier kortelijk verhraien . De aanwas van bet Biraenwater iii
Rhijrl .nd deeds, reeds nicer clan derdehalve EEccv geleeden,
op mild ien ter ontlastinge bedagt zijn . ()m de nab~jheid vati
de N ordzee wendde men bet oug derwaarts . Bii ged < ne
waaraleeiningen bleep bet water aic nar merkelijk laager to zijn,
dan hhinenslands . Ilet gevolg bier van was, ecu Ontwerp, in
glen Jaare 1538, aan Hoofdinge?nnden van hhijulaud ter hand
gei eld, om bet water, door lniddel van Tonnen, zeewaarts
to 1eiden . Om de groote kosten, daar merle gepaard, Bet
men 't work lleeken, tot in den Jaare z S c5, wani eer, op
de klagten van Regenten van verfcheiden Ambagten, bet werk
Jiervat, en, naa lane raadpleegen, in den Jaare £570, tot eene
n,ieuP 2
RInr.LEGAT,

bij Ka:wz,'k,
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MALLEGAT.

nieuwe Pelting, zo binnen als buiten, beflooten wierdt . Het
gevoig daar van was, cen vertlag, volgens 't welk eene waterloozing aan de Noordzee, zeer waarfchi~niijk , ten nutte
van Rhijnland zoude fir~kken .
Allen benoumde nu eerlang
Gemagtigden tot bet onaerzoek van den \VNterflaat . Ilet bleek
burs , dat bet water g^ande weg toenam , en ;eene genoegzaame ontlastiilg halt door de S iuizen aan bet Y . Bij Katwijk
vonden ze ook bet water me rkelljk hooker binnen dan in de
Noordzee. Wijders deeden ze, to deezer plaatze, de gronden, tusfchen deft Rhiiri en de Noordzee, booren, en door
bekwaame lieden Ontwerpea vervaardigden , volgens welke
men, zonder gevaar voor 't gemeene Load en ten voordeele
van Rhijnland, eene Uitwatering zoude kunnen openers.
In gevolge van dit alies wierdt een be(luit genotnen tot fret
neemen van eene Proeve eener Doorgraavinge, en in lhlaart
des Jaars 1571 , daar merle een aanvang gemaakt .
In de
maand November was men reeds tot aan bet Strand gevorderd, dock flelde de opening uit tot April des volgenden jaars .
Thans gefchiedde dezelve in tegenwoardigheid van Dijkgraave
en Hoogheemraaden, de Regeeringe van Leiden en eene on .
telbaare menigte van aanfchouweren .
Bij bet doorileeken
vloeide zulk eene menigte waters, en met zo veel kragts, na
buiten, dat een Schuit, leggende in de opening, met moeite
konde weerhouden worden van Zeewaarts drijven. Niet lang
bleef deeze Doorgraaving open . Een opkooniende dorm, door
bet roeren van bet water, veel zands na binnen voerende,
deeds dezelve verfioppen. De zulken, welke bier in een bewijs meenden to vinden voor de onmog~lijkheid eener waterloozinge op deeze plaats, gaven, z Bert, aan de Doorgraavinge de hovers gemelde benaaminge van bet Mallegat. Verfcheiden redenen werkten to z^ rnen , waarom men de gemaakte Door"fnijding niet open hceft gehouden, door bet leggen
van Sluizen en Spuien . De voorraamfie daar van waxen de
opkoomende Nederlandfche herocrten, en vooral ook bet Be.
leg van Leiden . Vervolgens zal men 't werk ongeraaden gevonden hebben, om de zwaare kosten, die elders, aan Sluizen en Dijkwerken, vereischt wierden . waar bij nog kwam
dat men, zedert,

de Doorgraaving als minder noodig zal be .
fchouwci
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fchouwd hebben, omdat Rhljnland merkel~jk van water wierdt
outlast, door bet ingcvoerd gebraih van G •o ote Watermolens,
en bet brengen van verfcheiden Kleine in Groote Polders . Nogthans heeft men, in deeze Leuwe, bet Ontwerp, van ni euws,
bij de hand ge nomcn , dock met even weinig gevolgs als voorheen . Niet onwaarfchijnlijk is bet, sat het nimnier tot uitvoer
Nit geheel omnot is , intusfehen , bet
zal gebragt worsen .
Ilet water, welk dair in a ;zijpelt, doer bet overMallegnt.
fchot der Doorgraavinge verflrekken tot eene Vaart voor de
\'Vaterfchepen , ow bet zout water nit Zee tot aan Katwjk to
brengen, voor de Zoutkeeten der Steden ilaa ; lem en Leiden,
en voor de Praamen , welke Schelpen na de Kalkbranderijen
vocren.
117AN, (It0ItNE LIS DE) Delf[ennar, een voortref'elijk Kunstfchilder. Naa zich, in zijne Geboorteflad, eenigen tijd to hebben geoeffend, dreef hem de zu t na grooter vordering buitens lands. Frark3 ijk was bet eerfle Gewest, wells bij hezogt.
Vervolgens begaf bij zich na Italic. Twee jaaren fleet hij to
E dolman, door bet to
Florence , in dienst van een vermogend
work flellen van zijne Penceelkunst. Naa verloop van dezelve
reisde hij na Ron; e , ors 'er zich near c1e doorluchtige overblijfzels der Oudheid vender to bekwaamen . c aetie was de plants,
alwaar bij vervoigens eenigen. tied doorbr gt. Negen jaaren vertoefde hij dus buitenslands, en oordeejde nu bekwaamhelds genoeg to hebben opgedaan, ow eenen naam to maaken under de
Kunstbroeders in zijn Vaderland, en 'er een eerlijk beflaan to
winners . Zijne Geboorce{dad verkoos hij tot zijne woonplaats,
en verrijkte dezelve met mecnig voortbrengzel van zijn PenOmerklng under dezelve versions vooral een grout
eeel .
flak, in de Ontleedkarrer, verbeeldeade de Overlieden van bet
Gild der Wondheelers en verfcheiden Geneesheeren . DD MAN
overleedt in den , Jaare 1706 .
Zie HOUBRAKEN .

MANDER, (KAREL VAN) wierdt gebooren to Meulebeken,
in Vlaanderen,, in deli Jaare 1548, nit een aloud Geflagt, zijn •
P 3
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de een Lid van hetzelve, toen over de driehonderd jaaren geJee?en, WOUTER VAN n1ANDER genaamd, Bisfchop var Doornik
~ewecst, Zijn Vader, een oogmerk hebbende om hem tot de
Letteroet ningen op to leiden, befleedde hem ter Schoole to
Thiel, otn 'er het Latijn to leeren . Doch alto des Jongelings
Iioofdneiging tot de Schilderkunst overhelde , wierdt hij , to
end, een Leerling van den vermaarden Schilder LUCAS DE
,DEERE, en vervolgens, to Doornik, van PIETER VLERICK .
Naa
zijne wederkomst in 's Vaders huffs, maakte hij weinig werks
van de oeffcninge der kunfie ; zijnen meesten tijd fleet hij met
lies fchrijven van Gedichten en Zinnefpelen . Doch alto hij het
I'childeren Diet geheel verzuimde, en eerlang de lust hem beving
ter verdere voortzettinge zijner bekwaamheid , ondernam hij
eerie relze na /one , in 't gevolg van eenige Edellieden . Drie
jat;ren vertoefde hij in die Stad , order 't vlijtig voortzetten en aankweeken van zijn kunstvermogen . Naa vervolgens
.2f el bezogt , en 'er eenige fiukken to hebben gefchilderd,
B
eerde hij to rug in zijne Geboorteplaats . De binnenlandfche
beroerten maakten flu het verhlijf in de Dorpen zeer onveilig.
'fan hier dat Hj met zijne Ouderen en Fluisvrouwe, welke hij
ederc hadt opgedaan, eerie veiiiger woonpiaats binnen Doornik
ogt, Hij vertoefde 'er, egter, Diet lang, maar vertrok we!
baast na Brugge. Op zijnen weg derwaarts trof hem het onn
geluk, nevens zijne Vrouw en twee kinderen, naakt to warden
uitgefchud, door eerie bende roovers .
V~rdrietig over zijn
verbiijf in een zo onrustig Gewest, vertoefde hij Diet larger
to Brugge, dan noodig was, om voor zich zelven en de zijnen geld tot klederen to verdienen, nevens een fommetje tot
de reize na Holland . Eerst zette hij zich neder to I-Iaarletn,
vervolgens ten platter Lande, tusfchen die Stad en Alkmaar,
Flier eindigde hij zijne dagen, in
en eindelijk to A ;~f?erdam .
in
een
der
zo
gehaamde
Nummerhuizen, aan het
1606,
't Jaar
Gasthuis behoorc!lde, getekend met N . XKIV. Behalven zijne
veelvuldige Schilderftukken, heeft hij oak verfcheiden Schriften
naage1aaten, Met incest bekende daar van is zijn Sc'zilderhoek,
behel:ende d~ gronden der kunst, en de leevens van verfcheiden uit- en inlandfche Schilders . . Hij lies eenen Zoon naa, ins .
gelljks KAREL genaawd, e,en good Portretfchilder . De Koning
van

~JIANMAAKER.

(ADRTAAN)
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Van Deenemarke ontboodt hem ten zijnen Hove, en overlaad-

de hem met gunst en voordeelen . Even als zijn Vader, bezat
hij ftnaak voor de Dichtkunst . De vrugt char van was een
Eofdicht op den Snuiftabak,
ZIe

Schilderheek, tweeds
Druk van den Jaare 1618 .
F . V. MANDERS

MANMAAKER , C ADRIAAN ) bekleedde den post van Thefaurier van 1Vliddelburg, in den Jaare 1574, ten tijde als de
Stad aan den Prinfe VAN ORANJE overging . In den Jaare 7618
ontving hij last, van Prinfe MAURITS, om deszclfs perfoon,
als Eerf~en Edele van Zeeland , to vertegenwoordigen , en verzelde zijne Doorluchtigheid, in dat zelfde jaar, als Gemagtigde der Algen eene Staaten, na Utrecht, ter gelegenheid der
onderlinge geichillen , welke thans den Staat beroerden, en
die eindelijk uitliepetl op de gevangenneeming, met den aankleeve van dien, der Heeren VAN OLDENI3ARNEVELD, HOGERBEETS en DE GROOT, over welke hij, nevens andcren, tot
Regter wierdt aangeaeld, in den Jaare 1621 bekleedde hij,
nevens de Heeren VAN NOORDWYK en PAUW, een fiaatelijk
Gezantfchap in Frankrijk, tot bet fluiten van een Verbond
van Vriendfchap en Koophandel.
Naa het overlijden van
n den Jaare 1625, begeerde MANMAAKER in
Prinfe I AURITS
zijne voorgaande hoedanigheid , als Verte ;enwoordiger van
den Eerften Edele in Zeeland, erkend to worden, en zuiks
wel nit kragt eens Briefs vats Prinfe FKEDRIK HENRIK, hem
beveelende, de zelfde plaats, op voorgaanden last, to blijvet~
bekleedde . Doch toen zijn verzoek, ter Staatsvergaderinge,
op het tapijt kwatn, betuigden de Afgevaardigden van 1Vddelhurg, niet ongenegen to zijn, om aan PrinfL FREDRIK HEN .
Rttt~ het regt van Eeriten Edeie op to draagen, dock weigerden MANMAAKERi to erkennen, dan alleen bij voorraad en onder 4lIe van JVonprejuditie . Andere Zeeuwfche Steden verklaarden zich na genoeg even eens . Doch toen V/ fin en era
l'eere, waar vats de Pries Markgraaf was, en de kleine Stad
Tholen, alwaar zijne Doorluchtigheid insgelijks veel vermogt,

p ~,

zich

'FAQ

MANTGUM, MARCK . (JOIIANNES)

xich voor M N?4IAAKEtt vetkiaarden, volgden de oar ri ;eil insgelijks . Hij beklecdde diem post tot in den Jasre r63o, Wanneer llij van zijne waardi ;held verlaaten wierdt , otljdat hij ,
meent men, de agthaarheid ins Meesters al to iliif gedreeven halt. Zodanig althans g tuigt 'Cr noo x van in zekeren
Brief
MANTGUM, een Dorp in rriesland, in de Grierenij Baarderadeel, onder bet Kwartier van Westergo . Van twee Stinzen of
adelijke Huizen, welke bier eertijds fionden, zag men nog lang,
naa dat zij waren afgebroken, eenig Muurwerk, als bet eei.ig
overblijfzel. Het Dorp heeft eigen Kerk en Predikant, behooiende onder de Kiasfis van Leeuwas den .

Zie

WINSEMIUS,

MARCIr, (JOHANNES) of' VAN DR MARCIr, bekleedde, in
den Jaare if d .6 , bet Iloogieeraarampt in de Godgeleerdheid
nan 't Stichtfche Hoogefchool . Veel gerugts maakte bet gefchil , ivelk deeze voerde met zijnen Amptgenoot JOIIANNEs
BRAVNIUS .
Deeze , een ijverig voorflander der Godgeleerde
begrippen van dell vertnaarden JQANNES CoCCEJUS en van de
Wijsbegeerte van CARTESIUS, zogt, diensvolgens, dezelve ook
zijnen Leerlingen in to prenten . Geruimen Id zag VAN DER
IARCK dit nan, zonder deswegen zijn gevoelen to verklaaren .
Eindelijk, misfchien, ecnig gevaar voor de Hervormde Leere
vreezende, wederfprak hij, zo in 'c openbaar als in zijne bij .
ondere Lesfen, zijnen Amptgenoot ; die char van de lucht
gekreegen hebbende, van zijnen karat niet flil zweeg . De vertvijdering, tusfchen de twee hloogleernars, bier uit ontflaan,
iloeg we! haast tat de Leerlingen over . 1'Jen haft no, nan 't
lloogefchool, twee nieuwe Godgeleerde Sekten, 111arkiaanei
en $rauniaaaen .
Zo hoog k!om onder deeze de wederzijd4che afkeerigheid , dat ze zelf den onderlingen burgerlijkeu
omgang fchuwden . Een in 't oogloopend bewijs , van de
gift, met welke men over en weder fprak , vertoonde eene
Godgeleerde Verhatideling over den S thI at , tvelke DRA NIUS ,
door

MAROK, (JOIIANNES) MARESIUS . (SAMUEL)
y,p'QMV tilwYlltLel'.~
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door eenen zijner Leerhngen, openlijk lies verdeedigen . Bui•
ten bet fpoor van bezadigdheid hold de ij ver , met welken
de Maskiaanen daar tegen hunne bewijsredenen aanvoerden .
Dc Hoogleeraar VAN DER MARCR grog nog vender. Verzeld
van den Ileere BERTLING , Ilooglecraar in de ` ijShege9rte,
vervoegde hij zich aan den Akademil chen Senaat, en klaagde
aldaar den Heer BRAUNIUS aan, wed ens bet verdeedigen van
eenige itellingen, die de gronden van de Leere der Hervormde Kerke ondermijiiden.
BRAUNIUS, bier over onderhouden
wordende, ontkende, gedeeltelijk, de aangetijde misdaad, voor
reden geevende dat men zijne woorden halt verdraaid ; dock
andere flellingen ram hij voor de zijne aan, en verdeedigde
dezelve, vervolgens, in eenige Schriften . 1-her nit ontfthndt
een penneflrijd, die meer gerugts maakte, dan aan de waare
kennisfe voordeel aanbragt.
Zie BLNTHEM, Ho/i. Kerk en Schoo1.
flaat.

MARBSIUS, (SAMUEL) hoewel een Uitlander, nogthans meldenswaardig, deels om ziin verblijf in de Nederlanden, deels
om ziin aanmerkelijk aandeel in de Godgeleerde twister, die
den Staat op zo veele moeite en onaangenaamheden to flaan
kwamen . In den Jaare 1599 wierdt hij gehooren in de Franfche Provincie Pikardije, leide de gronden van Taalkennisfe
to Parijs, en oeffende zich voorts, in hoogere Weetenfchappen, eerst to Saumur, en daar naa to Geneve . Eenentwintig
jaaren oud zijnee, bekwam hij bet beroep in de Hervorlnde
Gemeente to Lion . Hier geraakte hij in twist met de Roomfche Geestlijkheid, ten zaake van eenen Brief, welken hij halt
gefchreeven aan eene Juffer, die van Godsdienst was veranderd. Zo grooten haat haalde hij zich daar door op den bah
ze, dat hij, op zekeren avond , Tangs de ftraat gaande, door
iemand, welke op ziin leeven liep, met cen Mes zwaar gewond wierdt . Ter zijner heveiliginge tegen foortgelijke aanilagen, verplaatfte, de Kerkvergadering MARrsIUS na Falaife.
Nog geen half jaar hack hij bier den dienst waargenomen, of
bet
P S
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Wisfeld, dikmaals met eene pen , niet met Inks , Inaar met
Gal gevuld. De twist duurde nog, naa dat MARESIUS na Groningen verhuisd was .
In de gemelde Stad deeds onze f -Ioogleeraar, in glen Jaare
1652, door den druk , uitgaan een Boek , moetende dienen
ten betooge van de Regtzinnigheid der Nederlandfche Kerke,
Jij droeg zijn Gefchrift op aan de
in het iluk der Leere.
Algemeene Staaten, die het voorts na Leidei2 zondtn , om
bet gevoelen der GQdgeleerde Hoogleeraaren daar over i :i to
neemeu . Deeze warm thans de vermaarde JOHANNES CocCEIn hun
JUS, JACOBUS TRIGLANDIUS en ABRAIRM HEIDANU? .
berigt verhieven ze den Schrijver hemelhoog , dock Ijraken
met kleinen lof van zijnen arbeid . COCCEJUS halt, uit ller
naam, de pen gevoerd . MARESEUS van den inhoud d~s \Terflags en van den perfoon des penvoerders onderrigt, wierdt
daar over dermaate misnoegd, dat het tot den grondflag diendle van afkeerigheid, welke naaderhand zich duidelijk open
baarde.
Eer dit gebeurde, ont{Iondt 'er cene andere onmin tusfchen
MARESIUS en eenen zijner Amptgenooten .
De aanleiding tot
dezelve words aldus verhaald .
Behalven omen Hoogleeraar,
gaven to Groningen onderwijs in de Godgeleerdheip WITMARIUS en PASOR, twee oude afgeleefde Mannen, en nit dien
hoofde bijkans onbekwaam tot het waarneemen van hunnen
post.
Hierom verzogt MARESIUS , van de Bezorgers van 't
Hoogefchool, dat hem tot Alnptgenoot mogt wore{en tocgevoegd JAKOBUS ALTING, zints ruim twintig jaaren Hoog!eeraar
in de Hebreeuw(che Taale . Dit wierdt hem toegef~aan . Niet
lang halt ALTrNG op den Godgeleerden Stoel gezecten, of
hem vloeide telkens toe een aanwasfend getal van Leerlingen ;
die, eerlang, tot zulk eene menigte aangroeiden, dat hij, in
zijn Huis geene genoegzaame ruimte hebbende O T1 zijne J4eerlingen to plaatzen, genoodzaakt was, de Lesfen, welke hij
bijzonderlijk in zijne wooning plagt to geeven, in eene GeLit ontflak
hoorzaai van bet Akademiegebouw to houden.
den naijver van MARESWS tegeu ALTING, en veroorzaakte verJ
wijdering ; die nog meer toenam, tints de laatstgemelde halt
verklaard, dat hij voor zijne Kollegien geen geld negeerde
van
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van zijne Leerlingen, zo als MARESIUS gewoon was to trekken . A I.TING verklaarde, aan zijnen Vidcr HEr RICUS ALTING,
op deszelfs doodbedde, beloof l to lrebbc~I, indien hem ooit
bet open;}aar onderwijs in de Godgcteerdh~id to beurte vie!,
van zijne Leerling~n geen geld ~e zullcn aannecmen . Vaii dee.
zen karat geenen kans ziende , om over zijner Amptgenoot
den meester to fpeelen , weudde I\JARESIUS over een anderen
boeg. Nu en dan begon hij eenige gevuelens vats den IDeere
ALT1NG aan to tasten, en opehlijk* in zijne Lesfen, to wederfpreeken .
Zelf tastte hij we! haast niet 1 egts de begrippen, maar ook den goeden naam des Vooruian :iers aan, Regeering, Prey ikanten, Gelneente, de gantfche Stad wierdt 'er
eerlang merle gemoeid. MARESIUS, die veele Lievelingen halt,
en daar door den twist meer gerugts deeds Inaaken, zogt bet
daar heenen to wenden, dat de zaak op eene herkvergadering
gebragt wierdt, in de hoope van aldaar to zullen zegepraalen .
.Dock de Bezorgers van bet I-Ioogefchool begreepen bet anders. Den Heere ALTING eene fchriftlie verkiaaring van zijne gevoelens hebbende afgevraagd, Holder zij dezelve in harden van M A R E s I U s, welke daar op eene Verantwoording
fchreef.
Beide Gefchriften wierden gezonden aan de Leidfche Iloogleeraaren, die, in bun oordeel daar over, ALTIIG
van dwaalgevoelens vrijfpraken, en betuigden dat MARESIUS in
's Mans verklaaring behoorde genoegen to neemen . Het gevolg
bier van was, dat de Heeren Bezorgers de beide I Ioogleeraaren tot banner pligt vermaanden, en aangaande de uit{laande
gefchillen bet ililzwij"gen opleiden .
Intusfchen was bet beroep op de Leidfche Hoogleeraaren met
diepe geheimhouding, en buiten kennis van MARESIUS, gefchied .
Lang bleef hij daaro~ onkundig van de aanleiding deezes rnaatregels . Eindelijk kwaln hij agter de oorzaak, en dat coccEJUS,
als Deken der Godgeleerde Fakulteit, de atelier der Leidfche uitfpraake was geweesr . Het twistvuur, welk, tusfchen
de beide Iloogleeraars , gelijk wij boven aanmtrkten , reeds
fmeulde, begon flu to ontbranden . Straks vatte MARESIUS de
pen op, en fchreef een Boekie, welks tijtel, Audi et alteram
partem „ Floor en wederhoor ", aankondigde, alsof hij, zijns

bedun!ens, onverhoord veroordeeld was . I-Ievig voer hij daar
in
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in uit tegen CoCCEIUS, hem to Taste leggende, vooringenomenheid met ALTINC, e11 tegen hem een illgewortelden haat . Om
zijnen Aanhang nog meet to ilerkell , leide hij nu den twist
bij , voorheen met VOETIUS gevoerd , en vereenigde zich daar
merle tegen den Leidfchen Hoogleeraar.
Over en weder beloofden ze elkander , de uitftaande Gefchriften , tusfchen heri
gewisfeld , zo veel mogelijk , to zullen onderdrukken , en
voorts, met vereenigde kragten, de inkruipende Nieuwigheden to keer gaan .
De eerfle, welke nu de tegenfprmk van MARESIUS ondervondt, was CHRISTOPIiORUS WITTICI-IUS , Hoogleeraar to Leiden . MARESIUS halt, onder andere, gefchreeven een zament}elzel van Godgeleerdheid .
\VITTICHIUS , in zijne Lesfen, dit
als eenen leiudraad volgende, halt flu en dan de vrijheid genomen om van den Schrijver to verfchillen , zo ten aanzien
van de Godgeleerde als Wijsgeerige bebrippen, en zijne gedagten daar over zijne Leerlingen laaten opfchrijven . Een
deezer Affchrifcen vigil in handen van MARESIUS, die liraks de
pen opvatte, en een Boek fchreef, waar in hij WITTICHIUS
en andere naavolgers van CARTESII_IS, zeer vinnig doorfireek en
van Onregtzinnigheid hefchuldigde. Niet Tang leedt bet , of
'er tradt een Schrijver in het ilrijdperk, die zijnen naam vermomde onder lien van PETRUS All ANDLO, en naderhand geloofd wierdt geweest to ziln de Utrcchtfche Hoogleeraar in
de Wijsbegeerte REINIER VAN MANSVELDT.
Hoe 't zij, de
onbekende nam de verdeediging van CARTESIUS op zich, en
behandelde, in ziju tegenfchrifc, Iv1ARESIUS op een fpottendcn
toon . MARESIUS antwoordde in den zelfden fmaak, dock gw
voelde geen klein verdriet, met eenen onbekenden to doen te
hebben, :lo hij tact of keerig was van in zijne Twistfchriften perfoonlijkheden to mengen . 's Mans hartzeer groeide,
tints bet uitkoomen van de yredelievende Godgeleerdhezd van
wITTICHIUS, waar in deeze, met befcheidenheid en kragt vans
redenen, de gevoelens van nIARESIUS to keer ging. Een penneflrijd ontflondt bier uit, tot groote ergernisfb van alien, die
Gemaatigdheid en Godsvrngt als de hoofdbedoeling den Christ- .
lijke Leere aanmerk ;en . 's Mans laatfie pooging was, om
donor ziju gezag, 't welk in de daad zeer groot was, her
doen
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does beleggen eener Kerkvergaderinge to bewerken, waar in
de ge6oelens der Coccejaanen, Cartefiaanen, Altingiaanen en
andere, naar zijn inzien, drijvers van Nieuwigheden, zouden
veroordeeld, en derzelver Voorllanders uit de Nederlandfche
Kerk geweerd worden . Doch zijn affierven, onder andere,
voorkwam de volvoering zijns ontwerps .
Tot floc van dit Artikel voege i;c 'er flog sevens, dat MARESIUS twee Zoonen naaliet .
De oudfte, gebooren to Sedan,
was eerst Advokaat voor lies Parlement to Partj s ; dock zich
vervolgens op de Godgeleerdheid hebbende toegeleid, wierdt
hij Leeraar in den Walfche Gemeente to Groningen, vervolgens to Kasfel, t~aar naa to 's Flertogenbosc/, en eindelijk to
De!f~°, alwaar hij zijne dagen eindigde. De jongfle, DANIEL
DES MARETS, of MARESIU>, van der Jeugd of aan, tot den
Predikdienst opgeleid, nanl insgelijks eenigen tijd het gewijde
Ampt waar to Groningen, wierdt van daar beroepen na Middelburg , en eindelijk na 's Graa~'enhage . Diep deelde hit
hier in de gunst van Prinfe WILLEM DEN III. Door lichaamsongefneldheid onbekwaam zijnde geworden tot het waarneemen
van zijne bediening, wierdt hem, door zijne Hoogheid, goedgunfiiglijk toegeflaan een verblijf op het Lusthuis Honsholredijk, alwaar hij, in nutte Letterbezigheden, zijne dagen fleet .
Beide broeders hadden de hand in bet vervaardigen der uitgave van den Franfrhen Bi;bel de lies 1'lrlarets genaamd . De
Boekverkooper ELZEUER fpaarde kostetl nosh moeite om de
tlitgave, in alien opzigt, to verfraaien,
Zie Eezfle Oor[prong der Breedertwisten, en BAYLE, Dit?. Crit.

MARGARETA van h olland , de Dogter van WILLEM DEN
III, Granve van Holland, en Gemaalin van Keizer LODEWYI
vary Bei ;eren, met welken zil, in den jaare I32 ., in 't huwelijk wierdt vereei ;igd, is z~er vermaard in 's Lands Gefchiedenisfen , omdnt, geduureude haare Itegeering, , de berugte
Tweelpalt der Hoekichen en Kabbe3jaauwfchen zijnen ocrfprong
nam . Meer dan twintig jaaren hadt zij in deezen echt ge .
leefd,

MARGARETA van Holland.
leefd, toen zij, door het overlijden van haaren Broeder
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IV , tot bet Graafiijk bewind geroepen wierdt.
Koning van Engeland , gehuwd aan eene
EDUARD DE 111 ,
Zuster van MARGARETA, zogt hair deeze erfenis to betwisten ;
dock deels de overhellende geneigdheid der Landzaaten, deels
het gezag hairs Getnaals, was oorzaak, dat zij , in den aau
yang des Jaars 1346, voor Landsvrouw wierdt aangenomen .
In 't hol1le van den Winter vertrok de Graavin uit Neurenberg , alwaar zij zich thins onthieldt, na Holland, om 'er
zich to doen huldigen . Straks naa deeze plegtigheid verliet zij
deeze Landen, om voorts in haare plaits to zenden haaren
tweeden Zoon WJLLEM , die , als vermoedelijke Erfgenaam der
Graaflljkheid , in manic der Graavinne, bij derzelver afwee2igheid, de Landen zou beheeren . Niet lang was deeze in
't bewind geweest, of hij hieldt bij zijne Moeder aan om af •
hand der Graaflijke waardigheid, die bier in bewilligde, behoudende alleen voor zich zelve bet Graaffchap Henegouwen,
nevens een inkoomen van tienduizend Oude Schilden uit de
Nederlanden .
Zedert onthieldt zich MARGARETA in Henegouwen . Moeder
en Zoon leefden in goede vriendfchap ; die, egter, wel haast,
in onmin verkeerde, veroorzaakt, naar men wil, uit wILLEMs
traagheid in bet betaalen van de bedonben Jaarwedde . Hoe 't
zij, MARGARETA w ierdr, eerlang op haaren Zoon verfloord, zoo
dat zij hem tot afiland van de Regeeringe deezer Landen hood .'
WILLEM,
zaakte . Weinige maanden duurde deeze kanswisfel .
eenige Edelen aan zijnen fnoer gekreegen hebben Vie, deeds
zich, van nieuws, tot Grnaf huldigen : tot bitteren ipijt van
DIARGARETA, die, in haare verlegenheid, de toevlugt mini tot
KUi'ing EDI ARD van Engeland, eui, onder belofte van hulpe,
hem de Regeering deez r Lauiden voor eenige jaaren aanboodt .
Deeze verdeeldheid liep uit op bet doen ontflaan van de Aan •
liangen van Hoekfchen en Ka/heljaaziw fehen , van welke wij,
ten behoorlijke plaatze, gcfp,oken hebben. . Zo hoog liep de
onnatuurlijke twist, dat ~ioeder en Zoon Vlooten tegen elkan~
der aanvoerden, die, hi d in Jaare ~ 35 r, flaags raakten, op de
hoogte van de Stad Vee; e, met een gelukkigen afloop voor de
LEM

DEN

.erstgenoemde . Doch de kaus was gekeerd, toed de Vlooten,
via

zoo

IVIARGARETA,

Graavin van Hennenberg, end,

van nieuws, in dat zelfde jaar, handgemeen wierden, aan deii
mond der Maaze . Toen vlugtte de ongelukkige Moeder' Ila
Engeland , om Koning EDUARD tot Scheidsman in to roepens
WILLEM volgde haar derwaarts, en nam insgelijks de bemiddeling aan . Niet vroeger dan in den Jaare 1354 . wierdt de Zoen
getrofl'en . flertog WILLEM zou zijne Moeder om vergifl'enis
bidden, die hem ook op eerie minzaame wijze zou verleend
worden . Van nieuws zouden aan hem Holland , Zeeland en
Friesland worden afgeflaan, en Vrouw MARGARETA uit dezelve
een jaarlijksch inkoonlen genieten .
Naa deeze bevrediging
begaf zich de Moeder na halenchie ;z in Henegouwen, alwaar
zij reeds in het volgende jaar haar leeven eindigde .
Zie

VELDENAAR .

MARGARETA, Craavin van Hennenberg , Moeder, zo als
het vertelzelrje luidt , van driehonderdvijfenzestig kinderen 't
ener drags . Zie boven, op het Art . LooSDUINEN.
MARGARETA van Qostenrijk, 1)ogter van Vrouwe MARIA en
van den Aardshertog MAXIMILIAAN, ware nimmer bekleed geworden met den post van Landvoogdesfe der Nederlanden, zo
niet haar huwelijk met den vermoedelijken Erfgenaam der Franfche Kroone was to leer geloopen . Briar Vader in Oorlog gewiky
keld zijnde met Frankrijk, drongen de Vlamingen ernftig op Vrede.
Op de volgende voorwaarden, order anderen, wierdt dezelve,
in den Jaare 1482, getrofl'en . MARGARETA, thans drie jaareu
oud, wierdt aan 'sKonings oudflen Zoon, den Daufijn KAREL
ten huwelijk beloofd, mils zij aan het Franfche Hot' opgevoed,
en, zo dra de verbondenen den gepasten ouderdom bereikt hadj
den, de verbintenis zou voltrokken worden . Indien haar broeder PHILIPS zonder wettige kinderen ftorf, zouden de Neder .
larder op haar koomen, mils zij bij hunne Vrijheden bewaard
bleeven . Staatzucht was oorzaak , dat het Huwelijksverdrag
geenen voorrgang halt. MARGARETA wierdt inderdaad aan het
Franfche Hof opgevoed . Doch een voorgenomen tweede hu .
4ve1ijk haars Vaders verijdelde haare uitzigten. MAXI~7ILIAAN,
name.

MARGARETA ran Oostenui k ;
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naatnelijk, halt, in dcn Jaare 1489, bij volnnagt, zich in det
echt v°rbonden met ANNA, Erftlo ter des I -Iertogs van B, •e i
ta ;sre . Al voor lang hadt de I)rtufij!~, nu Koning van I+rank~
rijk, order dcn nanm vau KAREL DEN VIII, bet oo~ gehaci
op dat fchoone land , en een ontwerp ges-akt om bet aaii
zijne Kroon to hegten . :hock bier toe zag liij geenen kans,
jndien 't geinelde huwelijk voorrgang hackle . Van den ni od
eerie deugd Inoerende maaken, flak liij hierotn eenen fpaak in
't wicl, flaw ANNA VAN RRETAGIIE voor zich zelven ter GeInaalinne, en zondt de ongelukidge MARGARET!, op den oua
uerdom van dertien jaaren, aan hnaren Vader to rug, niet te~
genllaande zij ; in openh ,are Schriften, reeds den main van
zijne Gen aali,we voerde.
MARGARETA, haareil ongerrot wen Echtgenoor, liij can nlegtig gefchrif ., van de h,s\t- :~iii , s-erhter~isfe ontflagen hebben~
de, tradt, in de maand N
des pans ao; , in dcr~
echt islet Priule JAN, Zo> .Z V :i 1 F ERD1VAi .I D CU ISABELLA, Kofling en Koningrnne van A a
;i en K/i/filie . 't Liep aaa tot
In 't begin des Jaars r7 , eer zij deeze Landen verlier~
Eerie t 1rijke Vfoot• voerde ;jaar van iV'i;Iii2 e ;~l na Spanje
over, ul,vaar haar Iluwelijk, in de i\laand April, to Burgs
vo :trokken wierdt, loch van zeer korten dour was deeza
verbinrenis . Reeds in 't begin van O&o~er des zc;lfdeii jaars y
wierdt hair Genlaal van eeue lucre koorts overvalien, en uit
let leeven weggerukr. In her ach :.iende jaar hears o!+derdoms
bleef zij , zwaiiger, als Weduwe zhten . Hare vrugt kwani
met tot vo'komenheld ; outij dig beviel zij vati dezelve . Nog
een jaar vertoefde zij in Spanje, en keerde char naa to rug
na de Nederlanden .
IARGRETA , dus audermaal verfiuken van bet uitzigt op d
tvaardigheid van Koniiig nne eons ril etigen Kouii krijks, be~
I1 iot mi in een huger fl rid haar ge~uk to bepreever' . In den

Jaare 1501 hertrouwde zij islet PH~L1BERT, Hel tog van savolie ; loch verloor ook deezen Ec'itgenoot, naa verloop vast
bijkat s vijf jaaren . Nu Eet heat zich eeriang aanzien als of
zij met 'er load den Kontnklijken troun zoude bei ;i~iunien .
Haar broader, PIIILIPS g-,;,, 'pt; 1^, op zijne reize lit Cl `('
rederlanden na dat Koninkrijk, Eaigeland hebbende aange ,
~1aan a',
XXII . DELL .
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landfche Rekenkamer lt^dt :in ; erLeld, apes genooren buiteti
Ilolland en Zeeland, firijdig met 's Lands Voorre ;ten, z~;tte
zij de Staaten of met eerie bclof~e vau deeze Voorregten to
zu ien laaten onderzoeken , loch verklaard sevens, geene
Atnptenaars to kwmen afzetteti, weike zij zelve niet bids aangefteld . Een weig ;rQ ;1d befi;iteid gaf eiudeiijk ook de Landvoogdes op bet verzoek der Staaten, dal de Leenmannen niet
zouden geltouden ztjn , vender dan tot ol) de grenzen det~
Krij sdienst to vclgen, en dan nog ten koste der Graafijkheid . Mn de oude gewoonte wide MARGARETA zich bier
otntrent to zulien houden .
Ondanks deeze onwilligheid o
de Staaten to believes, ma .~kte de Laiid aoo gees geene zwa ri` heid, om dezelvet , tin en dan, Leden of to vorderen .
Beer toegee{lijkheids , dais in 'c Staatkundige, fcheen cue
Landvoogd es to Ivillen oef :ten ten i ,mien van den Coo 1s~
dienst. Zij verklaarde n iet flegts met woorden, ecuine miss
bruiken order de Geestlijkheid to tivillen verbeteren , maar
gal, in den Jaarc 1525, met 'er load bevel, om ill de Kloosters aan nieinand den Predil:dienst to vertrotiwen , dan aatr
lieden, die voorzigtig, verfc~n,'ig ett van eon hoed gedrag
wares . Zij verOoo t, bet VoUt door verdichtzels to ergeren .
Ook wilce zij, in do Scrmoenei, of Leerrcdcnen, van Lu~
THERTJ's uioch vats de zelfs Leere gc wa ; gemaakt hebbcn, gelijk ook niet vats ai~dere betters , welke voormaals bier to
Lande ge~veest wares . Her oogiacrk van dit apes , was ;
door her eeren of verbete ; en van eenige misbruiken, dell
voortgang der I-lervorminge to 1h iten .
Len veel beter heraa~
den overleg, inderdaad, hoewcl niet met den getivenschten uitglag behroond, dan dal van haaren Neeve Keizer KAREL, en
van Koning PUILIPs, die door moorden en hiaaken de gemoep
deren va,;a }let omhelzen der gczaiverde Leere wendig wilder
tnaahen . Tot droefheid van zeer veele Landzaaten overleedt
de Land voogdes MARGAKETA, op den zeveaentwintigften November des wars I5 ;o, bet eenenvijfrigfte hairs ouderdoms,
en her achttiende van hair bewind over de Nederlanden . Zij
was eerie Prinfea van meer dan gemeene begaafdheden, in ver
f'cheiden taken van Geleerdheid nlet onbedreeven, en inaakte
ecaig erk van do Dichtkwide. Op haaren ovcrtogt na Spans
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D t1111ois{dle,
Ci
Q.u'a deux
deux Mans,
Maris,etetencor
encor eeft
Pucelle.
Qa'a
fl Puce/lc
.

Betekende:: „" Flier
Hier legs
lege de
IVbrgriet, die
die
de a:mige
aartige Jonkvrouw
jonkvrou~v Margriet,
Betekende
twee Mannen
Mannen
heeftgehad,
gehad,
everiwelnog
l\Jangdisis."
Onheeft
en ell
everiwel
nog Itilaagd
." On
„" twee
der haare
haare papiercll
ecn 1'enImal
Ver/l(Iot van
de Ongeiu
Ollge-lukkeIJ
der
papieren vonde
vondt men
men een
van de
ken
hoars leevens,
feel'cm,. door
door haar
haar zelve
zelve opgef~eld
opge1l:eld.. Eindelijk
Einllclijk vertoondc
haars
vertoonde
MARGARE.TA een
eell blijk
blijk van
vallGodsdienfligheid,
GOllsdienfiighcid,iilinherhetf1i!l:igtCll
vnll
MARGARETA
ten vast
cene pragtige
pragtige Kerk
ec Burs=g
Bou"g in
in Bresfe
Broil!,, die
dic g.:zcg,l
wordr,
eene
Kerk to
gezegd worth,
baar meet
meer din
dantweemaalhouiderdduizend
tweemaalhondcrdduizendRijksdaaldefs
Rijksdaald"iSgekost
gekosttotc
haar
hebben..
hebben
Zie HOOGSTRAATEN
HOOGSTRAATEN en
en de
de Vlad/!r!(/n(/Tcl~e
Zie
adenlanajc ie
Hijloriejcnrijvcin.
Hi
ur ief ~hri fiver:.

MARGARE.TA VAN
VAN PARMA,
PARMA, als
der Nederlanden,
Nederlandcn.
als Landvoo.,;des
Landvoo°des deer
MARGARETA
zeer
in ODze
Gtlchiedcnisien, was
was dodeNaniurlijkc
N:1tllllrlijkc 1)og
Dog...
zeer b.;:faamd
befaamd in
onze Gtchieden±si'en,
hem vewrrter
HAREL llFN
V, inin dell
den janre
In:1re i~
1522 bii h~m
bEN V,
ter van
van Kt:izer
K izer 1<AREL
wekt
uit eerie
ee:1e Viat.mi
Vi:Ull111Cne
Jonkvrouwe,
~;,mG,\Rl'.T,\
V.\N GEl";'
RGARETA VAN
ci:r
wekt uit
he Joniivrou
ve, r~r
hcinielijk~pgevo~J,
opgevoed , dIJL:h
d ch
genaamd.
Vijfjaaren
jnarl'l1tivierdt
\Vierl~.~ zij
zij hci1ll2:ijk,
genaamd . Vijf
vervolt;Ens,
om red<!lH!ll
~taa" voor
s iI..l:lzers DLlgt'2r
~r
vervolgens, oin
rederen vail
van Staar,
your 'sKLizers
Dugtyr \'VCi'
klaard
mm dell
den Pr
Prillie
,ii.
Fenr it a vcrloofd.
verloofd . DOC'I
Do,ai jie
itiW v::n
van Fer.'·,I1"IJ
klaard zijnJe,
zijnde , nan
huwelij~
huwbuarcn ondcldom
bcDen huwbaaren
onde tom be
huwelijk hadc
haar gCClJen
geenen voortb~lIg.
voortgang . Dcn
reikt
wierdt WlRGARET.\
GcmnaJin van
1\1PRC APJii A de
de Ge1naaiin
van ALEX,IN,.
A1 .1iX \N
reikt hebbende,
hebbende, wierdt
DER
DE IEDICIS,
lIlI'.DICIS, Gr0othertog
IIna liens
tliens overvan 10Jic0l1C,
lc~kavc, en,
en, nna
overDER DC
Groutherta v:m
welken
lijdl.o,
lcrto,; VIW
i'm Plln;itI;
harnia ; bij
bij welk.:u
FARNEzr., Hcrtoif
lijdLf, van
VSn OCT.WIO
0CT .~V1oFARNEZl:,
(;finer dl
d1 agt.
art .
zii,
killderen 'e't CCll~r
l\ioeder wierc:t
wierdt V:ill
van [',vee
t ce kinderen
Cerlai , iVloeJer
1 C'crlal1~,
c
Sari/e,
in
lien
Janre
i
~9 ,~
TO,'J1
PlllUPS
DE
1I,
I~o"ii1g
van
Spanje,
ill
den
Jaare
J
559,
11,
Iillning
van
TD 'li PI11! IPS DE
ui.
hij V(lor~r
Koninkrijk venrok,
vcrtrok , hade
haar llij
voor :l'
z i. i n Koninkrijk
uitde.:zc
deeze Lan,i,-n
Lar kn I;a
na z:jn
dCl'ze
Landvoogdes(e
~sscerr()t
rcpt
Landvoogdes(i;a,mgeUcld.
nangei cid . II hn·
i"at
r-- ;::u;[cr
deu ze zijne
zijne Dl:wnrt
i
Cem!':,I,1 \I'\;L,:
h~arherwaei
h"rw",,:·ts
hadt verzeld,
vcrzc!d, nalll
tven inf,;cJijk$
ihear
is halt
naw teen
itelijhs
de
wcderreize ann
::lan rya
oa it3/ie
te
iaatende zijnl:
zijue Echte;enuutc
Echt enootc to
de wederreize
italie 2, lautende
Brusfel.
mj
ijj

Brusfel.
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MARGARETA

VAN
VAN

PARMA.
PARMA,

'FAQ

Bij
vall het
het betvird,
bewind, wierden
der LaildvoogLalldvoog·
Bij het
aanvaarden van
wierden der
lief aanvnarden
drie AgterrJ:tden
toedesfe,
desfe, behalven
behalves den
den gcwoonlijkcn
gewoonlijken Rnad,
Read, tine
Agterraaden toemet welhe
zaaken vv~.n
n ^a'1
welke zij
zij zaakcn
~2'1;clegenhcid
gevoegd,
gevoegd , met
;clegenheid moest
moest
Deeze wares
GRANVELL? , B:s[chop
overleggen.
waren GRAN\'Ec,LE,
Atrecht,
overleggen . Deeze
Bsfcliop Vtm
van Atyecht,
B.\RLAIMONT
VIGLIl'S 1Ig AYTA
AYTi1..
en VIGLIUS
BARLAIMONT en
De
eerfl:e z~ak
zCl3k van
van gewigt,
gewigr, welke
welketusf'chen
tusfchen de
de Hertogin
Ue cerise
Iiertogin
en de
de Staten
St~atenwierdt
wierdtverhandeld,
verhandeld,waswas
eOlerni
ernl1ige
aandrang
en
eci1
ige aandrang
te doen
ruimcll.. OnOnom lief
het Spaanfclle
Spaan[che Krijgsvolk
Krijgsvolk het
lief Land
om
Land to
does ruimen
aHeriei uitvIugten
zogt zij
zij dit
hand to
te wijzen
wijzen..
der allerlei
der
uitvlugten zogt
dit van
van de
de hand
en naa
naa alvoorens,
alvoorens, va!1
den Koning,
Koning,
Voor oproer
oproer bedugt
bedugt,, en
Voor
van den
daar toe
toe verlof
verlor to
te hebben
hebben verzogt
verzogt en
en bekoomen,
bekoomen,gafgafzij,
zij, inin
daar
het begin
begin des
des Jaars
Jaars 156r,
toeftemming.
dit
lief
156)r, daar
daar aan
aan de
de toes
emming . Hoewel
r-loewel dit
haar de
de gunst
gUllSt der
del' Landzaaten
Landzaaten eenigeenigbedrijf der
bedrijf
der Landvoogdesfe
Landvoogdesfe hair
zins
winnen, wierden,
egter, dezelve,
dezclve, aan
aan een
een anderen
anderen
zins deedt
deeds winners,
wierden, egter,
.,r eenzins
eenzins verwijderd
kant, van
van ha
ha~lr
verwijderd,, van
van wegens
wegens bet
het groot
groat
pant,
vertrouwen, waar
KardiIlaal
w~arininde de
Kardinaal VAN
VAN GRANVELLE
GRANVELLE. ten
vertrouwen,
ten Have
Hove
deelde:: een
Man,algemeen
algemeengehaat,
gchaat,enendie,
die, ten
ten deezen
deezcntijde,
tijde,
deelde
een Man,
daar van
verrcl;eidcn in
in 't
't cog
loopende blijken
blijken ondervondt
ondervondt..
daar
van verlcheiden
cog loopende
Voor
ditditgees
Landvoogdesfekonde
kO:lde
geengeheim
geheimblijven
blijven.. Uit
Voor dedeLandvoogdesfe
Uit
vreeze dot
dllt de
de haat
haat tegen
tegen den
den hardinaal
Kardinaal ten
ten langen
Jangen laati~e
Iautile op
vreeze
op
h;m eigen
eigcn hoofd
hoofd moat
mngt nederdaalen,
nederdaalen, indien
indien zij
zij aan
aan het
het ververhaar
omhem
hemto teverwijderen,
verwijderen,langer
langer tegeniland
tegenfland hoods
booot;; of,
of,
zoek, om
zael;,
misrchien,, omdat
omdat zi
zijn
inkruipenc1 gezag
en toeneemende
toeneemendegrootgroot.
lnisfchien
;n inhruipend
gezag en
hartigheid haar
haar verveelde
vcrveelde:: aithans,
althans, in
Augustus des
des
hartigheid
in de
de maand
maand Augustus
Jaars 1563,
I563, zondt
zoude zij
zij haaren
haaren Geheimfchrijver
Geheimfchrijver na
na Spwje,
Spallje, om
om
Jaars
aan dell
den Koning
van de
de klagten
klagten del'
vooraan
nosing Vertoogen
Vertoogen te
to doen
does van
der voornaamfl:e Heeren
Heeren tegen
tegen GRANVELLE,
GRANVELLE, en
en met
meteen
eenzijner
zijnerMajei~eit
Majefteit
naamine
of 't
't niet
niet geraaden
hem van
van't't
in bedenking
bedenking to
te geeven,
geeven, of
in
geraaden ware,
ware, hem
bewind der
der Regeeringe
Regceringetoteont{laan
ontOaan.. Een
Een befluit
benuit volgde,
volgde, eereerbewind
h1ng, hier
hier op,
op, tot
tot genoegen
genoegen der
der Landzaaten
Landzaaten.. MARGARETA
MARGARETA
long,
zelve was
was verhlijd
verhlljd over
over bet
het vertrek
vertrek des
des hooghartigen
hooghartigen Kerk.
zelve
Kerkvoogt1s.. Tot
Tot nog
nogtoe
toehadt
hadtzij
zijzich
zichzelve
zelveaangemerkt
aangemerkt
f1:3anvoogds
alsalsftaance under
onder Voogdijfchap,
Voogdijrchap, van
van welke
welke zij
zij flu
nu ontilagen
ontflagen was
was..
Ge
zij, zedert,
zedert, den
den Prins
Prins VAN
VAN ORANJE,
ORANJE, sevens
nevens de
de
Ookverzogt
verzogt zij,
Gok
Graa yen VAN
VAN EGMOND
EGM00:D en
en HOORNE,
lIOORNE, die,
die, uit
uit mislloegen
tegen
Graaven
misnoegen tegen
GRANVELI.E, den
den Raad
Raadhadden
haddenverlaaten,
verlaaten,inindenzelven
denzelventotewiwil I
GRANVELLE,
ien wederkeeren
wedcrkeeren:: zu
zo als
als gefchiedde
gefchiedde..
ien
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De Fhd;ato,
De
Pbl;a:>te:l, Von
vo(nm~:ls,
de Regeering
Regeerie;:; vast
V:\ll Keizer
Kciz{;r
: m :is , onder
order do
J{AREL
a;gc:wlldigJ, wart!n
krngt.
V, a7gcioiidgd,
waren nu
nu 1l0,~
KIREL D::.~r
DN V,
flog in
in vol!e
voUe kragr.
de hard
h:<r.:.l!l::~'/ill;:;
V:lll dezelve
dtzdve hadr
hadr loving
Koning
Tot
Tot de
aaviiigenen uitviJcril';;
utvaeri van
PHILIPS flre!~g(!n
PHILIPS
Oc,](vondt
vond[mcr
men
vedcn,
lirengon bst
lastli·~~(~e·IClJ.
ggevcn . Ork
'or'erveelea
hier tetoI ..Lande
.ar 01'
o ct/!!li;
erg anndrongen.
hier
ande, welke
"l'eE~~ d
~.".::'!r
aandrol]gen . D~
i I.und
Jn ..
11Qgt ;aiY, overg~ha':!.:!
voogdes,
eenigen haarer
voogdes, nQgt:;~'i~<.
overgehaehidov;'
duo eenigen
haarerR::aden,
Radet,
~ond[
al1d~r b<!gtip;
ilondc rh::n.
thins in
in e:.;n
em antler
bogtip ; z ij v,~r(hndt,
VerIh)ndt , dat
dat men
men voor
voor
6p[chuddingen
hact te
inLiie!1 de
de Plmkaaten
Pld,aaten volgens
de
opfchuddingen hack
to (:u::;tcn,
duten, indien
vogens do
i~tter
wierd.:nnit
uirgcvacrd.
IfoewcI, veelligt,
veelligt,
letter en
en ten
ten flrcn;;;1c
flrcngo wierden
gevocrd . Iloewel,
zij ver"nd'2rdc,
cr, wel
wcI haast
haast van
van gege.
niet
niet van
van gevo:!cn,
gevo :len, zij
veranderde, e;;t
egler,
dra~,
'W::ur, teen
wen Koniilg
PIliLlPS, in
zijne
drag. Want,
Koning PHiLiPS,
in d~n
den Jnare
janre 1565,
I65, zijne
meenlngtotekennen
kenilcllgaf,
gar,eatdatde de
uillbulldePlakaaten
P!akaaten inin kragt
kragt
meenng
niffinande
gefieid worden,
'woden, voidt
vo.ldt zij
zij zich
zich genood
genooden
uitv()er mot-sten
en uiLvoer
moesten ge1e1d
zrakt, dies
zrakt.
dien wil
'wi! to
te volgen.
vo!gcn. V
V,'ibClfs
boodt vscnies
VIGLICS ran,
nan, den
den
:rgefs hoodt
geheel~n last
last van
'5 KOhit;r,s
te willen
willelJ draagen,
draagen, iningeheclen
van 's
Konings Ol!ger:~J;:
or gemade to
dien men
men van
van zijne
zijne hevin
hevel~nalging
of;;.illg;; MAItGAREcA
l\JAI:G.~RETA deedt.
nog
dien
deeds, nog
vc6r
het ekde
e:r:deliens
cliensiasrs,
jJars. alomine
alomme afkondieen,
afkondig.el1,dodenanneeaal111ee·
vdOr bet
ming
miri~ der
der Korkvergadoringe
Kerkvert:adcring~ vrn
\'f.U icete,
1i'CI!!e, de
illvoering der
del' In
In-.
do invoering
quUltie enen de
Pl:'l!;;aarcl1 tcgen
tegen de
de Ketters
Ketters.•
quiCicie
do halldhuaving
handhaaving del"
der P1a!anten
. In
In w;:e;,wil
de~z~r
!lr;::~;;o.!
b211u;rcll, groeide
gr<Jeide telkens
[el1.el1s hot
het getal
getal
werwi1 deoc
fireege
befltdten,
d~r Omoo,nC::hen.
Lit, der
c":l' LanUvuu,desi
LanJ·,uog.!cs(ezijnde
zijndeaange1ragt,
aangebragt,
dot
Ouroomflhen . Dir,
b.Jurd~ mai
~.;;':l diae!ve
d..!zelv:! gcoi:e
ge;![e ideime
k!~iI:~ he!oiinernis
b2kol.llin~1'11is;; die
di\.! nog
nog merIner..
brarde
kedr
kelij(c roaare
c~:!;j:.trl],, zia
Z1:1:5
van 't'[ Been
geen 'er
'er
:s zjj
zijd;!do\·V~l.:t
moeLh~i~h
hadch(,;!~oolnen
buoomen van
tUS[2:1el1 em
e~i1 good
;;od rrrra!
:::'ntal Vcrbor
..:cnc Ede!mii
t::1~!cll !?:aande
en
tusfeien
VcrborJene
gnande was,
was, en
[,ee: ?'eh,
z;.::n, biwon
b:.llJCn kerr,
kort, .1/:3::1\'C
~~"wapc;,dhinnen
binl1i.:l1 13iusfl
BlllSfoJ zou.
zouha
decoe gcvapnd
den
den ver
v:~r~ouI1~a,
.;~!1pgig
;:;,'I;,lg
Vel'zcd;lchl'iftenlenIlove
Haveinilltote
:ocnn , O:!1
oa en
VmIzLeklchrifc
icrcn,
Crzj: . cmi
l~';cn::i], ten
ten vCrL~~i:.)
o:n vri
vri;!:cill
van
GOl\;(.Heost
en
;eid van God dienst en GewecGeweeva:l zaaLe
z~;,!.t;l
riep de
Hertogin de
de Stad.
Stad~
Ie:... IL1
tea
:i d.;~z(;a
cieoze :i ta~r:;::.d
toJ':md van
: riep
do Hertogin
houders en
en Vlies
VIi~s;:_~':.;·~
bn CCt::;l,
ull\ dezelven
dezeiven hnnnen
hunnen read
rand to
te
hcsuders
;d'i. ;a 1d
I , olIl
vrr;.~ticn.
Z;j
zclve
,\In,:;
v.~n.
(j0rJe<:J,
men
1110esr
d~n
BOlldgevrargen . Z ;j zevo was mn OtiCC1 , mcii nioest don BoudgelJoct.;n ets
;;:ts toegooven,
to:~b~c'ICn, of
ofanderz
anderz:ns,
micron
ins, door
door geweid
geweld v:m
van wapewape
non,
, :ire uir
nell, dmdczelve
uirelimn
cli;tl1:~it:
drijven.
:dmr zO.2k~11
zoken tot,.!drij
von.
In
Tn 't't be
b:;.:;:n
\'aH ip
j\p:g
deS Jairs
J~~rs 1566
1566 kwamen
kwamcn dode verbonden
verboudcn
n van
: dci
Edelen to
te Basj
B,u;jl
bij ddn,
et!:J, Cli
ClI hidden
haddctl,, op
op den
denviifden
vijfden dies
dici
Edekn
1 bj
m::and, gehoar
geho(;rFdj
hij do
de LondvougdesI
L~ndvolJgdesle.. Ileer
lIeer HENRIK
HENRIK VAN
VAN BR
BR.\>~
moand,
DERODE en
en GI
Grllaf
L::;Df:WYK VAN
VilN NASSAU
NASSAU waren
waren do
de hoofden,
hoofden, eelS
DERODE
eaf LODEtVvK
de eersrgenoeinde,
eerstgenoemdc. daarenboven,
van den
den talrijkcn
taIrij1.cn
do
daarenboven ,dedomOild
mod van
~toet,
D.:
A:lli[puak,
blj
die
ge!egenheid
gedaan
~
als
mede
de
OCt
Do Aanfpraak, bij die gelegenheid gedaan, als mode do
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VAN PARMA
MARGARETA
PARKA •.

......----------_..

2 4r

_-,,"

inhoud des
Jcs overgeleverden
overgclevcrden Verzoekfchrifts,
Verzoekfchrilts, behooren
behooren niet
nict tot
tot
inhoud
011S
plan.
l\Ien
kan
rlezelvc,
ecnigermantC'.
nfleidcn
nit
het
Men
kan
dezelve,
eenigernnaate,
afleiden
uit
bet
ens plan .
:llltwDord,
\,>,elk de
de LL;;;;dvoo("des
Sl'fcc:;er te
radvoo :les den
dcn Shrec~,er
to !!'emoete
~emoete
antwuord , welk
Tot cone
in g tall
den Kon;,lf;
Iong ntounde
Yoerde.. „
"Tot
cepc hewn
bCZCl~dil1s
~~n den
tollnd~zil
zij
voerde
`. ; a.
, .~,gn
" zic~n
zich r-:c:1eg..:n,
\vc!k~,
;1Is zij~,~rni~
gCCi~Z~1~)
t\\-n!~.:id~,
opala1ge~ Cll~
~~
.v . ..alsztJ zij
..onzes tt,
<,
<. op
,,
" lcs
lcs gD2',1:.:!
ZOU Ik
lk::;(:':,
Dl:'.t r~;,l~2
de verzagdng
vcrzagt~ng
gue' e ori.!
or L zou
e'i , nn~t
na Imo op
op do
,,
" der
del' -P~:-I~:::;H::;l;
h:.:t den
,;I1cnfl n:~n~~n
en van
van
„
I', r' t cn ; d(L)c'".
ec
l .Iarn V~ln
van decle
deeze en
»
.?de, I::;; ; {(~i(;~'l
" de
de Inq(i
Il1ql;j~ilie.
tns~cllci1tii,j,
f1:on,1t
in
bare
magt
cilenti
;d,
f~ondt
in
haare
magi
;Il tiffs
„
nict.
"nicl.
H~t Lll:J
lUll6 to
tc 1^atdn
In~tcn zonder
zond~r regel
re:;el cep
op den
den
Fiat
Land zZe)
;) lain;
,,
oneGudsdiens~,
'V~lre on
ongerij:!1d.
Evcn"~vcl
\vas zij
Z1j lniet
niet onge" G}dsdiens
:, ware
venwel was
erij :d . E
" negen
lJ~gen oni
om den
d2n Irquifitcuren
1l,quifltcar211 caen }\mptlie::1cll
vnn hot
het Geregt
Geregt
„
Amptlieden van
"„ aan
aan to
te f±rijven,
fc:brij"en, zij
zij h<hndden,
in 't
ocrfcl1cn van
hun gedden , in
't ocfienen
van bun
ge•
! le befc
r o ged
.! ran , en," 7.ij
zaG 0 zich
zich met
met al
alle
berch2idcnhcid
g:('dr~a::ell."
Zij voeg~
„" zag,
tleldcnitinei . te
voegde 'er
Ocr nevcn
neve,'"r , met
met totc moor
meervrijnioecllgheids
vrjjmo~clighciJs hare
haccctusi'chentusrchell~
de
fprank bij
bij (~,:,
r~o:jing te
al7.o zip
zij goongeen~
fpraah
dra i,oaiing
to zlI]lcn
zullen nal1Wel~den
nanwerden "„ alto
" zlns
zins twijz
twijr,::i~,
dat do
de Verbondene
Vcrb0ndcneI Ed,:len
z.in
,,
: ie, dat
delen il,i~t
;iet illin den
den zin
.. hadden,
hadden, oiil
om its
kts to
te verand~ren
vcranc:,:icn in
in do
de O?ide
Olh.ie iRelif,ie,
maar
„
ell le, maar
"voomeem':lis
waren,, die
die to
te 'th~i1llhaa\;cn
„
voosneemelis wares
n ndhna'%einenen o!ldcrhouden
oaderhouden
1N'oord aan
" tinnar.
venl1og-en.'t' Ec'uige
ECllige vok!oenhig
vo~d()enjng z
g:1f
dit :lnt
nan
,,
,ar vermogen,"
of dit
antwoord
de
Edekn.. Duch
Duell op
op bun
hun vcrzoek
vcrzock., dat
Vertoog ten
tell
de Edelcn
dat hun
hun Vertoog
beste mogt
gedllid worde
a:s [prnitend'.'!
beste
mogt gedntd
wordenl } ,, stis
fpruitendo eecnig'I}k
o nig':I k uit
nit zucht
zucht
v,)or den
dc;] dienst
diemt des
des honiags
honii~;':s en
en vin
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zijnde over cbr efd, deeds zij, door de pen van haaren Geheimfchrijver,' de Wethouders diet Stad zeer fcherp doorhaalen ; bun verwijtende, slat zij den Geuzen en nieuwe Predikautcn zo veel hidden ingewilli ;d , en zulks (fchreef ze) ongedwongen en uit 'rrijen wille . Ook zoude de Tlertngin den
Gemagtigden der Stad, die haar de baven gemelde Keure kwamen vaorleg en, to gemoete gevoerd hebben , dat die van
4e;I1 er r,'lsaI 'er VO err rood he ;i bd om ge ;!ra'7gen /iinlet .
Onder lit alles ontftondt, door bijkans bet geheele Land,
eene vervaarlijke opfchudding, veroorzaakt door bet berugte
beeldeflorm -n
Zo nabij als to ply- werpetz was de moedwil
reeds u .<<>ebroken, en men zag lien nu ook, van lag tot
lag, to B 7 sfel to gemoete. Verfchrikt door zulk eene tijding, en nit weetende, was bier van, voor haar zelve, 't
gevolg konde worden , befloot de Landvoogdes, met overleg
des Ilertobs VAN AARbCHOT, die St1~d to verlaaten, en de wijk
to neemen na B 'en
Hen ouwer . Doch de Prefident vIGLIUS verk~aarde zich daar tegen . , Onk halt 'er de Burgerij
de lucht van gekreegen ; en de Hertogin niet gaarre ziende
vertrekken, hieldt dezelve de Poorten der Stad geflooten, en
TARGARETA zo goed als g~"aen .
Volgens zommi ;en zou
VIGLIUS, h meh jk , de Ct meente daar rue hebben opgemaakt ;
hoewel de Hertogin, in eenen Brief, welken zij, ten deezen
tijde, aan clan Konit~g zondr, den Prinfe VAN oRANJE, nevens
de Graa `en an EGMOND, HOORNE cil HOOGSTRATEN, 'er de
fchuld va l gaf
Door den nood geperst, wierdt zij thins to
raade, eeu weinig toe to geeven.
f liar befluit vie!, „ den
„ Edelen to beloovet1, dat niemand, ter oorzaake der Preeke,
9 , op plaatzen, alwaar zij tegenwoord g was ingevoerd, zou .
,, de lastig gevallen wor en, raids men zich van ongeregeld„ heid en ergernisfe onthieldt , de Wapenen alleide , en de
„ Rcomfchen in derzelver Gods dienstoeif`eninge niet belem„ merle" Ondanks lit hefluit, zedert in een plegtig wederxijdsch bezwcrelr Verdrag veranderd, wil men dat de Landvoogde netzeive 't eerst zou gefchonden hebben, door iieimeiijk m atrc ;els to b`raa~7en tot bet flooren van de Preeken der
Ouroomicheu.
9
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Een beter kans , ter bereikinge van haare oogmerkeri , of lie •
ver die van Koning PHILIPS, boodt zich nu der Landvoogde :,fe
fan . I let Bondgerootfchap der Edeien raakte verdeeld ; veelen
van dezelve zogten fret de Hertoginne, en longs di2n ~veg met
den Koni .~g, den peis to maaken . Nu draalde zij nice met bet
ligten van hrijgsvolk, om de geheele zamening to doers verilulven . I1-7et lice zelfde oogmerk, om door bet ilooren van hens
ge~indbeid onder de Onrooinfclien, derzelven kragt to bracken
deeds de Hertogin , ten deezen tijde , een Boek verbieden , to
Vianen gedrukt, dienende ter bevorderinge van Vrede en Eendragt tusfchen de Lutherfchen en de I(alvinistev . Bij een emI}igen Brief wierden de wethouders der Steden vermaand, naarilige toezigt to houden dot het Gefchrift niet verfpreid , moor,
daar men 't in handers kreeg, terilond verbrand, en de game,
bij walkers then 't vinden zoude, geihaft wierdt naar beho area .
Met bet Krijgsvoik , door de Landvoogdes bij ecu gebragt,
lloeg de Ileer VAN NOIRKARMES, in de manud December des
wars i66, Xbet heleg om I lencni; n , waar binnen zich veele
Onroomfchen bevonden .
Iii de mound Maart des volgenden
jaars wierdt hij'er meester van, en deeds, naa de bemagti ;ing,
twee Kalvinifche Leeraars, nevens verfcheiden aanzienlijke burgers, ter flood brengen .
Om in de tegenwoordige verdeeldheid en verfchillende inzigten, vrienden en vijanden van elkander to onderkenuen, deeds
i\I A R G A R E T A eels meow Opilel van amen Eed ontwerpen.
,tadhouders, A :nptlieden en Regenten van Steden moesten zich
daar bij verbinden, tot bet handhaaven vale bet Room sch Geloof, bet ilrafen van de Kerkfchenders en bet Bitrooien der
Ketteren . Veelen deaden den nieuwen Eed, anderen weigerden
denzelven, onder andere Prins WILLEM VAN ORANJEE en de I -leer
VAN BREDERODE ; zij bragten in 't inidden, d1t zij yens huide
gezworen hebbende, daar made behoorden to kunnen voliiaan .
onder andere hadden ze bier merle bet oog +gyp een gedeelte van
den Eed, waar bij van alie Leenlnannen wierdt fevorderd cane
herhaalde verbintenis, oin den KOning to dienen teen elk, we!ken men kiln zon nocinen, zonder uitzoudering . Vergcefs zogt
BREDER ODE zieb met de hiertoginne to ver zoenen ; dock zij,
mats minder don eenc ondcrwerping , zondcr voorwaarden }
can
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in de Ncdeilanden lit i~b -u hunnen verrigten . ftoewel met de
Jigs gekweld , was zij flerk van gellel en hieldt veel van de
Jags en to paerd rijden . Zo wel aan den Kin as ann den Bo•venlip halt zij eenen durinen baard .
Zie

VJGLII vITA ; HOPPERUS ; STRADA ;
ROR ; HOOFT

en andere .

op den
MARGARETA GODEWYK , gebooren to Dardrecht ,
eenendertigf cn van Augustus des Jaars 1627 , hadt tot Vader
eenen der Gewoone Leermeesters op 't Latijnfche School in
die Stad. Pit gaf eerie natuurlijke aanleiding tot bet ontwikkelen van de geneigdheid van MARGARETA tot bet leeren van de
Lar ijrifche en Grieklche Taale, welke zich al vroeg in haar
openbaarde. Spoedig brags zij bet zo verre, tat zij de voor .
raamf~e Schrijvers der aloudheid tot haar vermaak en uitfpanninge Ins . Zij voegde daar nevens de kennis van 't Italiaansch,
Fran'ch en Engeisch . Niet to vreden met bet Nieuwe Tc~tanzaut in de Crondtaale to kunnen leezcn, nanl zij ook bet IIebreeuw ch bij de hand, en inaakte daar in eenige vorderirg . .
Pus ecu geoefP rid verfland bezitteude , bath zij een~ voornn me op .eiding tot de Dichtkunde ; tot welke zij, daarenboven, de Natuur to baste halt. Otn haaren geest van ernfliger
bezigheden to verpoozen , behandelde zij de Zang- en Speelkunst ; op andere tijden hragt zij vrugten van haar net Penceel
ten voo fchij,n , waar in zij den vermaarden NIKOLAAS MAAS tot
ondcrv i,zer bath gehad . Bovenal, egter, muntte zij uit in bet
overkunl lg borduuren van allerlei voorwerpen : menfchen ,
dkren, hndtc happen, huizen, zeeen, fchepen en veele andeDit voorbeeld van Vrouwelijke Geleerdheid en Kunstren .
ken tisfe overleedt in haare Geboorteftad, op deti sweeten Novetnber des Jaars 1677, bet vijftigfle van haaren ouderdom .
Zie
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MARIA van Pourgondie, dogter van KAREL. DEN sTOUTEN
en van L ACELLA van Bourbon, wierdt gebooren op den dertienden Februarij des jaars 1457 . KAREL geene andere kinderen hebbende , en zij alto de vennoedelijke Lrfgenaame
zijnde der aitgebreide Bourgondifche heerfcliappijen, als mede
van de Graa lijke waardigheid in 1101/and en Zeeland, was
bet naiuurlijk dat verfcheiden Vorflen en andere doorluchtige
perfonaadjen I ;a haare hand Itonden .
Om zich vrienden to
lnaaken , halt KAREL de loosheid gebruikt, verfcheiden van
deeze met de hoop op eerie zo aanzienlijke echtverbintenisfe
to voeden . Den Aardshertog MASIMTLIAAN, KAREL, Hertog
van Guijenne en broeder van den Franfchen Koning LODE%VYK
DEN XI , NIKOLAAS , Hertog van Kcllabrie, PIIILIIERT, Hertog van Savoije, vindt men, order andere, genoemd . Doch
alle deeze toezeggingen wareu louter bedrog.
Hij spilde
Monnik worden, plagt Ilertog KAREL to zeggen, op den zeifden dig, als lrij zijne Lo~~ter uitt ; oiiwde . I-let ontijdig afiterven haars Vaders riep ;MARIA aan 't bewind, in den Jaare
1477, toen zij naauwlijks den outderdom van twintig jaaren
halt bereikt .
Teritond naa bet overiijden van den Flertog , wierden
's Lands Staaten, en ook die van Holland en Zeeland, to
Gend be chreeven , om op de algemeene belangen to raadplee .
gen . flier verhiaarden de IJollnndfche en Leeuwfche Gcinagg
tigden, dat de Linden, door de Oorlogen, welke Hertog
KAREL bij aanhoudenheid gevoerd bath, zeer verarmd, ontgoed en 't onuergregaan wareu, en overzulks, in ilede van bet
opbrengen van nicuwe listen, die van bun gevorderd wierden, veeleer verdienden verligt to wordren . Ouk klaagden zij
over inbreuken op 's Lands en d,r Steden Vrijheden en Voorregten, in welke zij , diensvolgeas, gaarne herfi l begeerden .
De vrijmoedige tail en erniHge nandrang, bij deeze gelegenheid, door de Afgevaardigden gge'bruikt, verworf, eindelij .,
op den veertienden van i\Taart, hot vcrnnaarde Groot P~irit&
gie, 't welk do Landzaatcn, ze ert, als eenen waarborg bun
ner vrijheid hebben aanga;zien . 't Lust ors, eenige der voor
naam{te punter daar van bier neder to ilellen . „ De Hertogin
~, n1ARIA zou nice trouwen, din bij made en goeddunken dez
,, Heea
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Heeren van hasten blaede en der Staten haarer Landen .
" Aile Ampten en Dieriflen, door de flertogin to begeeven,
• zouden aan geese anderen dan Jnbooriiages molten gegee„ yen worden .
Nieinand zou twee Ampten tevens heklee„ den . l kn zou geese Ampten verpagten . De Raad van
• Hails : ;d zou voorta2n be,taan uit Stedehouder en acht Rands,, lieucn , twee Edelen en de overigc Regtsgeleerden , zes
• Hcii !ijders en twee Zeeuwen ; behalves flog twee andere
„ Raadsiieden , die geese wedde troki en , insgelijks Inboor• lit gcn . De Staaten ezl Landen zouden bij bet Regt de nor
,, er&c~'nd' , of lief Regt van niet buiten hunne paalen in
• regten to kui nen betrokken worden, bewaard blijven . In
• de Sceden zond n de Geregten gezet en veranderd worden
„ op dell oud n voet . Men zou geese Tollen of andere
„ nieuwe Lasten molten invoeren, zonder goeddunken der
„ Staaten . I-Iet zelfde good dunken zou ook vereischt worden
,, zo voor de Hrertotiinne als voor haste naakoom :lingen, tot
g, het voeren van aanvallenden ell verwecrenden Oorlog . In
„ Opene en B~flootene Brieven zou voortaan de Duitfchc
,, tail geuruikt worden. Graaflijke beveien, flrijdig met de
• Stedelijke Voorregten, zouden flier gelden . Men ZOO geese
• Most Haas, nosh 't geld oh- of afzetten, dan bij raadz
• van 's Lands Staaten, en de llollandfche Munt , als van
,, ouds, to Dardrecht moeen blijven . Geese Steden zouden
,, gchouden ziln to draagen in de Beden, in welke zij niet
,, bewiliigd hidden ." Ann dit Privilegie, 't welk , da arenbo
yen, eenige punters van minder aangelegenheid beheisde, hing
MARTA hair Zegel , sevens verfcheiden Edelen en Grooten .
Ten bajke haarer opregtheid, in 't vergunnen van dit Band
vest, benoe :nde de Hertogin, kort char naa, verfc ;hci ?en Inboorlingen tot ha are gewooi .iijke Raaden, dock week da r van
of in bet benoernen van Luitengesvoone Raadslieden .
Hertogin MARIA, thrns bet hewind over een uitgehreid gebietl
in handers hebbende, ontvin wel haast aanzoek om haste hand,
KAREL, Daufljn van ii ranl :rijk, en MAXIMILIAAN v, Oostevii h,
kwamen, bij 's Lands Staten, bovenal in aanmeridu . . Dnclr
de Gentennars , welke thins de Hertogin volku}ties in boone
magi hidden en als opgclf ootea hieL en , t;-area den l;tatstge
tloeiR
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noesnden meest toegedaan . Qp den achtticnden Augustus des
wierdt hot huwelljk to Gend voltrokken . In de
3 1ars 147
Huwelijksvoorwaarden was bedongen, dat do kinderen, welke
uit deezen Echt zouden gebooren worden, den eerstflervenden in alle zijue Staaten en bezittiugen zouden opvolgen ; of
zo 'er geese kinderen naableeven, de Landen aan de wettige
Erfgenaamell snoesten vervallen, zonder dat de langstleevende
daar op eenige aanfpraak behieldt .
Niet lang, daar naa deeds hot jonge paar cone reize na Holland en ?eeland, en wierdt i1ARIA, to Uordier.lat, op eeneit
Dagvaart der Hollandfche Steden , als Graavi ;j gehuldigd ;
veer jaaren hater gefchiedde hot zelfde in Gelderland . Goon
lang genot halt IIARIA van haare hooge snags en waardigheid .
Drie kinderen hadt zij reeds ter waereld gebragt , PHILIps,
MAr,GARETA eii FRANc0Is ; de twee oodles leefden, bet laatfle
was kort naa de gehoorte geflorven . Van nieuws bevondt zi}
zich zwanger, in den 3anre 5482, wanneer zij, in de, maand
lVlaart, bulges Brugge, zich mat to pacrd rijden verlustigende,
bet ongeluk hadt, door omen val van hcczelve, zich dermaate
to bez eren , dat zij, kort daar naa, op den zevenentwintig_
lien Bier maand, in dell opg~anden bloei haars leevens, in den
ouderdom van vijfentwintig jaaren, haare dagen eindigde ; bij
do Landzaaten naalaatende den rook van voorzigtigheld en
gods vrugt .
Zie I . WAGENAAR, Vaderl. Ffi17.

MARIA VAN o0STENRYK, Znsrer van Keizer ICAREL DEN V,
naaderhand Landvoogdes tier Nederlanden, gebooren op -den
zeventienden September dies Jars t 50~ , wierdt reeds in hot
tiende jaar haars ouderdoms veri< oiU, en zes jaaren hater in
den echt vcrbonden, Il.et LODEWYK, honi~Ig van lh~ agar •ijc.
Diet sneer dap vijf jaaren hadt zij op den troop gezecten, of
zij mows lien vcrlaaten, door hat f :et?'felen haars Gcniaa2s,
in den Slag vin i11r hritz , op de s negenentwintigflen AugusNog gee je cehentwintig jaaren oud,
tus des wars Jca6 .
bleef zij aldus Weduw zirten, Do deerlijke toefland des honinkrijks verzwaarde haar lot . Onmagtig fpm zich to handhaaVin 3
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yen, vhigtte zij na lI eenen, eir van daar na de Nederlanden,
lIaar breeder K&zer KAREL , zich van een gedeelte v : n det~
last zijus uirgebreiden bewinds willeiide verligten, en dC bc •
kwaa nheden zijner Zuster grondig kennende , nam , in den
Jaare 1c?0, het befluit, de Landvoogdij over de Nederlanden
aail haar op to draagcn.
Van haaren lnoed cil hartigheid in 't fprceken, vertoo~~ dc
de jonge Landvoogdes een blijk, niet lang naa haare aanvaarN
ding van 't bewind . Koning Fi<EDR1K van Deeneniarke vte1.,
111 den Ja~ ;'e 1532, door een Gezantfcii~ :p klagtig, dat hems
door ziinen viand CHR1STIAAN DEN II, welken hij nu van
den troop halt geulooten , meet plan driema2l honderdduizenc
Guldens fchacie was toegebragt, waar toe heirs eenige Hollandfche Kooplieden, met geld, fchepen en gefc ut, de hard
geleend hadden : weshalven hij nu van deeze !bmine van Ilol1
land vergoeding eischte, of, in ,evalle vale `veigeringe, dcz1vc
met geweld zou tragten to verhaalen. De Lai ;dvoogdes , vale
den flaat der zaaken vooraf naauwkeurig onderrigt , de klagten der Deenfche Gezanten gehoord hebbende, voerde dezelven to gemo!.te „ dat indien bun l1'Ieester van bijzondere
,, perfoonen ices to eifchen hadde, de Konilig dezelven alleen
,, voor happen bevoegden Regter betrekken konde, el Yvaar
„ hens onverwi jld refit zou gefchieden ; do h dat hem, zon„ der krcnkiug van bet Verdrag, pier vrij 11:ondt, op 't Land
„ van Holland zijne fchacie to verhaalen . Deeds zijne Maje,, iteit bet evenwel, hij moest z~ch vcrzekerd houden, dat de
,, heizer de zaak der Hollanderen zich als de zijne zoude aan,, trehken, en net alle de magt dcr ederl^nden en van Spanje
,, liandbaaven ." Toen , vervoh ens , de Deenfehe Gezanten,
let Brabant , Vlaanderen en Z ehahd over een VerOt>,ad vali
Koophandel, w lden in onderhandeling treeden , zoudi t e Lt ndvoogdes een ftreng verbod aan deeze Landfchappen otn den
Gezanten gehoor to verleencn,
't Was een gevolg van den vuurigell aarr, welke in deeza eti
andere gelegenheden doorfh al,le , cat de Landvoogdes hzareti
ijver ook tot do zo genaamde Fetters uitllrekte .
O eeiien als
;emeenen Dagvaarr, in de maand Julij des je ,rs 14
, to a1cchelen gehouden, deeds zij den ~ewe1digeu ~'eorda ;, om de
Her-.
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Herdoopers eti Lutherfcheii rift to rboien, en de Stud Mutt'
11er to herwinnen . Dock zij vondt daar toe geenen bijv*l
van de Hollandfche Staaten ; die alleenlijk beloofden to zullett
zorgen, dal de oproerige en valfche Leeringen hier to Lande
belet en gethaft wierden .
Zwaar en menigvuldig waren de l eden , met welke de
Landvoogdes, van tijd tot tijd, de Landzaaten drukte . Mean
tell 'er zestien in getal, geduurende een tij ;lverloop van achtlien jaaren. Zomtijds nntmoette zij hier in tegent}and, dock
vondt, meestal , middel in haaren cooed en beleid s om de ge~
vorderde penningen to doen opbrengen .
De Landvoogdes, welke de Staaten van Holland ; hov~r~
een gefchenk van dertigduizend Guldens, haar in den hate
1538 gedaan, eene vermeerdering van tienduizend Guldens, in
h-et volgende jaar, hadden toegevoegd, betloot flu tot eene reize
na Holland. Het oogrnerk daar van was, her inzamelen van
diergelijke gefcheiiken, v66r de aan~romst ; des Keizers , welke
binnen kort in de Nederlandeti wierdt verwagt, en her doefl
van buitengewoone Beden . In 't begin van de maand Julij
des Jaars 5539 vertrok zij uit Brusfel na Bergen op den
Zoom, en voorts na T. oleo, alwaar zij de aetaaten van Zee .
land halt befcheiden.
Van Tholen begaf zij zich na 's Here
togerbosch, alwaar de Staaten van Brabant vergaderd wareb .
Te Utrecht, werwaarts zij vervoigens reisde, wierdt zij zeer
,laatelijk ingehaald . Naa een verblijf van elf dagen i nam zij
haaren weg, over 4mersfoort, na lVaarden, en voorts dm.
fierdam, Haarlem en Leiden bezogt hebbende, na 's Hags,
alwaar zij in den avond van den veertienden Augustus aaum
kwam , en door de aanzienlijke Vergaderingen beleefdelijb
verwelkoomd wierdt.
Naa eene wijle toevens in 's Hags
keerde MARIA to rug na Haarlem, met oogrnerk om West
friesland to doorreizen . Dock zij veranderde fpoedig van be.
Iluit . Len verre uitziende opfand , re Gend uitgebroken,
deeds haar in allerijl deeze Landen verlaaten en na Meehelert
vertrekken . Vat de Gentenaars hadt doen aan 't muiten than,
valt ons hier islet re verhaalen .
Ditwendig bewilligde de
Landvoogdes in hunnen eisch r maar hadt sevens de voorzigm
tigheid, ter haarex verdeediginge bij den 1eizer, em eene
XXII . DzEr .
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heimelijke verklaaring to doen aantekenen , inhoudende dat
haare hewilliging uit nooddwang was gefchied .
Aan geldgebrek zukkelde , ten alien tijde, Keizer KAREL nE
V. Van bier de zwaarc Beden, welke hij, van tijd tot tijd,
den Landaten afperste . De Landvoogdes MARIA was ;ehouden, zijner Tar'iajefleit bier in ten dienfle to flaau .
Flier uit
ontflondt, waarfchijnlijk, cue reize n i en door de Nederlanden , welke zij , in den Jaare 1545 , andermaal ondernatn . In
den Zomer dims jaars kwam zij to Utrecht, en vertrok van
daar na Gelderland , alwaar de Staaten van 't Gewest, ten
behoeve des Keizers en tot bet voeren van den Duitfchen
Krijg, driehonderdduizend Guldens toeflonden .
Uit Gelderland nam zij haaren weg op Groningen, en verworf 'er, vain
de Stad en de Otnmelanden, tweeenveertigduizetxl Guldens, in
drie jaaren to betaalen . Voor hair zelve deeden die van Groningen een gefchenk, beflaande in een Gouden Kop met Gilldens, drie Voeders Wijn, -drie Lasten Tarwe, drie Lasten
Ilaver en drie vette Osfen .
Voorts sari de Stad Leeiiwarden, ook al met oogmerk van bet doen eerier Bede, en andere Friefche plaatzen een bezoek gegeeven hebbende, keerde zij to rug na Brabant .
Intusfchen fcheen de Landvoogdes rust to verlangen ; mis •
fchien om zich on ;ehinderd to kunnen overgeuven aan de
Letter- en andere oeffeningen, voor welke zij e.en overhellenden fmaak halt . Althans zij verzogt haar ontflag, ter gelegenheid . van den overdragt van de heerfchappij over de Nederlanden van Keizer KAREL op zijnen Zoon PHILIPS, Doch zij
veranderde van befl&t, op bet ernflig verzoek haars broeders , om nog eenigen tijd den teugel in handen to houden .
Gelukkig, althans voor eenen tijd, was dit voor de Nederlanden, wait, toeti in den Jaare 15so, van 's Keizers wegen,
een Plakaat was afgekoildigd, behelzende de invoering der In~
quifitie, en bier over, onder de Landzaaten, hevige misnoegens reezen , brags zij to wege , dat bet Plakaat eeuigzii i
verzagt wierdt.
Het bewind der Landvoogdesfe duurde tot den tijd . too, dat
haar broeder Keizer KEREL DE V zich van alle zijne heerfchap .
jijen ontdeedt, en dezelve op zijnen Zoone overdrocg . Then
n~~
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1]arn met een MARIA afIcheid van 's Lands Staaten , en wietdb
van dezelven belecfdc1ijlC bedankt voor de dienftL~i, gedut ;r-c :
de haar vijfentwitltigiaarig betwind, den Laude icwe, zap, T4
gelijk met den Keizer verliet zij de Nedcrlanclen, ken LrGk m
Spanje, alwaar Z1j , op den achttienden O t bet de5 ears
1558 , to Cicacles, haare dagen eindibde, in den ouderdoln
van drieenvijftig jaaren .
Eene Vrouw van meet dais gewoone begaafdheid was de
Lan oogdesfe MARIA. Veel yverks inaakte bij van befchaay
vende kennisfe, en was kragtig gefield op Latijnfche Boeken a
't welk ERASMUS, haar op 't oog hebbende, deeds zeggen a
„ I-Jet weezen der menfchclijke zaaken vet andert : de Monni,, ken weeten van geese geleerdheid, en de Vrouwen maaket
„ veel werks van Eoeken," Even hoog als met haar verifand, liep de doorluchtige Rotterdammer met liaar hart
Van bier dat bij een zijner Godvrugtige Werken, de Chfistlijbe T47eduw genaamd, aan haar opdroeg. Zagt en goedaartig
van inborst, was zij insgelijks zeer gemaatigd op bet fink
van den Godsdienst . Zo zeer liep dit ten Pauslijken Hove
in 't oog, dat Pans PAULUS DE III, in den Jaare i5, haar
bij den Keizer befchuldigde van heirnelijke gunstbetooninge
en veriiandhoudinge met de Lutherfchen. Hoewel deeze aanK
tijging, in 't eerst , haar ontzette, bezat zij, egter, moods
genoeg om zich in perfoon bij den Keizer to vervoegen, eu
denzelven onder 't oog to brengen, dat indien men bet fink
der lnquifitie doordreef, behalvcn andere onheilen , welke
men bier nit hadt to verwagten, alle de vreemde Kooplieden
zouden vertrekken, en de Koophandel, daar de geheele Staat
wel bij voer, een onherfielbaaren krak krijgen . Voorts was
de Jag t haare nicest geliefde uitfpanning, en zij, menigmaalen, geheele dagen to paerd . NTen noemde haar hieroni de
aageres, en verbeeldde haar meestal in Jagtgewaat .

Zie
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MARIA DE MEDICYS , dogter van FRANCZSCUS DE MEDICI~
Groothertog van Toskane, en van JOI-7ANx, Mrdshertoginne
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wierdt, in den Jaare i6oo, de Gemaalin van
IV, Koning van Frankrijk . Zo long deeze Vorst
leefde, genoot zij , nevens deszelfs liefde, alle de voordeelen
van haaren hoogen rang. Een verhaal der Franfche onlusten,
welke haaren val bewerkten , behoort niet tot ons plan . Heerschzucht aan haare zijde, en naijver aan den kant van den Kardinaal DE RICHELIEU, die haar gaarne van de hand zag, was oorzaak dat de jonge Koning wierdt overgehaald, om zijne Moeder bet Hof to doen verlaaten. In de maand April des~aars
1631 vertrok zij uit Frankrijk, euI begaf zich na Brusfel, alwaar zij vertoefde tot in den Jaare 1638, wanneer zij eene
reize na Holland deeds, zo 't heette, otn de wateren to Spa
to gaan gebruiken, dock inderdaad om de bemiddeling der
Staaten , tusfchen haar en haaren Zoop, den Koning van Frankrijk, to verzoeken. De Prinfes VAN ORANJE trok haare MajeItch to gemoet tot 's Hertogenbosch, en verzelde haar voorts
tot in 'sGraaven/thge . Terwijl zij zich hier onthieldt, deeds
zij eeneil keer door de voornaamf}e Hollandfche Steden, en
wierdt overal f aatelijk ontvangen .
Luisterrijk, bovenal, was bet onthaai, welk Haare Majefleit
to dm/1erdam genoot . I)e Wethouderfchap dier Stad, van bet
voorneemen bij tijds verwittigd, deeden de noodige toebereidzels maaken tot eene luisterrijke inhaalinge . Op den dertigflen
Augustus des Jaars 1639 reeds de Koningin Weduwe uit 's Hage
na Haariem, en wierdt aldaar ontmoet van den Amflerdamfchen
Penfionaris WILLEM BOREEL, in naam der Regeeringe haare
Majelteit verzoekende, om haare Stad met een bezoek to vereeren . Op Woensdag, den eerilen September, vertrok zij to
Lande derwaarts, verzeld van de Prinfsfe VAN ORANJE en een
talrijken f}oet van beiderlei kunne . Aan de Vrijheid der Stad
wierdt zij ontvangen van een Kornet Ruiterij, beiiaande nit
de aanzienlijkfte Jongelingen van dnifierdam, en geleid boor
KORNELIS VAN DAVELAAR, Beer vat Petten .
De jonge Ruii
ters reeden voor de Koets van haare Majefteit, under bet lllie
den der Klokken en 't balderen van 't Gefchut, tot aan de
Haarlemmerpoort , alwaar bij de Koningin hunne opwagting
maakten a N B R 1 E S B I C K E R, Oud - Burgemeester en Kolonel
der Schutterije, nevens de Burgerhopiuiden of Kapiteineu
ri~4
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REAL , 0ntvanger , GERBRANII JANSz00N PANCRAS,
Oud - Schepen en Itaad , en JAKOB BIKKER , Bewindhebber der
De flraaten , fangs welke de
Oostindifche Maatfchappije.
Vorfli .n haaren weg zoude neemen , waren fangs heenen bezet
met twintig Vaarjdelen Schuuers . Voorgereeden van de gemelde Burger- Ruiters, en gevolgd van een aantal Schutters,
reeds de Koningin fangs den Flanriemtner- en Nieuwendijk tot
op den Darn, en voorts na den Middel- of Vijgendaln . Flier
J}ondt eene Eerepo.ort, draagende het Koggefchip, bet aloude
Zegel der Stad ., waar onder de Lruiloft van Ironing HENRIK
DEN IV met MARIA DE MEDICIS zinrijk vertoond wierdt . Zijnen
weg vervolgende, reeds het aanzienlijk gezelfchap door de
Warmoesiiraat, tot aan de Niezel, en voorts door dezelve,
fangs de Oostzijde van den Fluweelen - Burgwal , tot voor de
Oude-Doelefhaat . In eene Eerepoorr, hier insgelijks opgericht,
pronkende met een hoogen en fierlijk gefchilderden gevel, las
men de woorden van VIRGILIUS : LA TA DE11M PARTU ; „ Zij
Naa het
,, verbeugt zich in 't voortbrengen van Goden,"
.nen,
zag
men
bier
de
Koningin,
in
open fchuiven der Gordij
de gedaante van BERECYNTHIA, op eenen Legerwagen, voerende
nevens de Moeder de Vorftelijke Kinderen, en begeleid door
vier Maagden, verbeeldende de vier Waerelddeelen . Tegenover
den Wagen zag men bet Koggefchip, voerende eene Maagd,
welke Anflerdarn verbeeldde, en zich voor de Koningin eerbiediglijk boog . Naa eerie wile toevens, om de Zinnebeelden
to bezigtigen, vervolgd.e de Staatfie haaren weg tot aan het
Prinfenhof, voor de Koningin tot een verbliif gefchikt, terwijl
de Prinfes VAN ORANJE haaren intrek nam ten huize van een voornaam Koopman , ELIAS TRIP genaamd . De vier regeerende
Burgemeesters, PIETER HASSELAAR, ABRAHAM BOOM, ANTONI
OETGENS VAN WAV,EREN en ALBERT KOENRAAD BURG, verzeld
van de twee Penfionarisfen WILLEM BOREEL ell KORNELIS BOOM,
ontvingen haare Maje1 eit, aan welke het geeven van her Wagtwoord, zo fang zij in de Stad vertoefde, wierdt afgeflaan .
's Aanderendaags geleidden Burgemeesteren de Koningin-Weduw
door de Stad, onder andere na 't Oostindisch huffs ; bier was
een j`hlorgenonthaal bereid, eeniglijk beilaande nit Indifche
voortbrengzels en gewasfen . Op den derden dag vermaakte
men
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men haare i~iajei~ei~ fret nieuwe vertooningen , die tusfchcn
de Lange en Docl, t ng en, altivaar de Binnen - AmItcl op zijh:
breedst is, op eeu Eilnndrje, uit de Veenen derwaards gevoerd, in eenen nacht vervaardigd wares. Nevens de Koningiu en het verdere gezelfch^p zaten Schout en Burgemeeste •
ren in eene pragtige Sloep . Verrasfende en verrukkcnde wag
het gezigt, hij bet doorvaaren van de Grimmenesfefluis . De
Osjesft,is, recht daar tegen over, op dal pas opengaande,
lies eenen NEPTUNUS door, zittende in zijnen wages, hebbende de gedaante van eene Sclznlp . 1\IERKUUR volgde here
in ecn Koggelchip, aan wJks vooreinde de Amfierdainfche
t 1aagd zat, met eenige dichtregels de Koningin begroetende,
Toes roeide de Sloep der Koniiiginne na het boven gemelde
Eilandtje. slier zag men aan de Noordzijde de vertooningen
van het Huwelyk van FRANCISCUS D1 MEDICIS en JOHANNA VAN
DOSTENRVI~, Orders der Koninginne, sevens Keizer AIAKIMtLIAAN , Amf er•da,n islet de Keizerlijke Kroon befchenkende .
Dc Zuidzijae van bet Eilandtje vertoonde den elendigen flaat
van Fra ;th ri; k onder IIE•. NRIh DEN III, en deszelfs bloeienden
f laat onder I1EN'RIIt DEN IV . Een waterflrijd tusfchen lien Matroozen, in 'C twit gekleed en met roode mutzen, die elkander
met h^nafoaakcu to keer gingen, en in 't eater deeden tuimelen, vermaakte voorts het gezelfchap,'t weak, tegen den avond,
zich na het Y deeds rocien . tot op de Oostindifcbe werf. Bier
zag men een Schip in 't water loopen , 't weak de Iconingin,
op verzoek van Burgemeesteren, eenen naam gal, en MARIA iw
,1EDICIS noemde . Op Saturd ig f ing haare Majefleit, in flilte
en onverzeld, eenige winke's bezoeken . Ook verleende men
oen, op Elaar verzoek, ontilag aan eenen gevangene, die,
sages zijne meening, ieniand, door bet werpen wan eenen flees,
gedood hack. Op Zondag, den vijfden September, vertrok hat
ranzienlijk gene?(chap, naa vooraf, in 't Prinfenhof, affcheid to
nebben genomen van Bargelncesteren . De uittogt gefchiedde op
ale zelfde wijze ass de intrede . Geduurende haar verblijf to
An2Jierdam, luck de Koningin zich does fchilderen door den
heroemden QERARD UONIM?ORSI°, en de Afbeelding nan Burge •
~aeesteren ver erd . hlet Kunstfluh veriiert nod; heden deli
Ulsoorileeu der Sekretarije van het Stad~1mis~
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Tot nog toe hadt de Vorilin Been woord gerept van d~
bemiddeling der Staaten tusfchen haar en den Koning van
Frankrijk haaren Zoon . Naa h rare wcderkolnst van limfiefdarn
verzogt zij am dezelve . 's Lands Stanten, char aan (let oor
leenende, zonden voorts , na dat Koninkrijk, den I - leer JOAN
aL KNUIT, Afgevaardigde wegens Zeeland, en vertoonende
~ldaar den Eerflen Edele. Zijn last hieldt in, to beproeven,
tvat men bier Otutrent ten Franfchen Hove zoude kunnen nitwerken. fiij keerde eerlang to rug, met zeer ongunilig befcheid . Toed wendde de ongelukkige Koning ;n bet oog na
Engeland, en reisde vervolgens in eigen perfoon derwaarts .
Doch ook bier vohdt zij geenen beul, maar zag zich ge •
noodzankt, nea eea kort verblijf, dat honinkrijk to ruinien .
In de verlegenlicid oni noodig onderhoud, floeg zij tilans den
Greg in na Kcukn, alwaar zij, van elk verlaaten, in groote
armoede, en, volgens 't verbaal van zos u ;cn, in bet Gasthuis overleedt , op den derden Julij dies jaars i6-~2, bet
a2htenzestiglie van haaren ouderdom .
Zie

Fii 7. de Louis XIII.
Bhi/d~ h2kon St va"a3
.
Maria de Maids
LR

C. .

VASSOR,

BAttL]EUS ,

van ,` ork , dogter van honing JAKOBUS DEN II van
hem gebooren terwijl bij nog
iertog van
was, oh den tienden Maij des Jears 1662 . Ondanks de over •heilende geneigdheid der Ouderen tot de Roomiche Leere,
wierdt de johge Primes in deli IIervortnden Godsdienst op .
.g,evoegd . In den Janre 1677 tradt zij in den E ht ru2t wit
LM DEN III, Prinfe van Oranje . Zcd rt vertrok zij met
haaren Gemaal rya I-lolland , alwaar zij geruimen tijd vertoefde . Eer nog haar Vader den Engelich.en troop beklom,
was bij bet Parlement in overleg genomen, otn denzelven van
de opvolginge to doer nitfltutcu , en Primes aI IU voor.
Rijksvoogdesfe to verklaaren . Dc Pausgczindheid des Ilertogs
van Fork aan de eerie, en aan de andere zijde de vree e voor
~;rnietigifl e van dell vastgefleldeh Gonsdrenst en Iw~ a •i ngaform
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form, was de oorzaak van deeze raadpleegingen .

Doch Ko •
H was daar toe niet to beweegen . De Herr
tog vats ork beklom dap den Engelfchen troop, en bezat
dien onder den naam van JAKOBUS DEBT II. 'S Vorflen gedrag,
zedert gehouden, f}aafde de opgevatte vreeze . Men wierdt
dap, in Engeland, to raade, zijne Majef}eit van den troop to
ilooten, en eenen anderen daar op to plaatzen . Zommigen
lieten ten dien einde het oog vallen op den Print van Oran .
je ; anderen op Prinfesfe MARIA . Een flerken arm halt de
laatstgemelde Aanhang. De Graaf VAN DARLY fchreef haar,
dat hij zich flerk maakte om haar alleen tot Kouingin to doen
verklaaren, indien zij zulks begeerde, zonder dat de Print
haar Gemaal deel hadt aan de Koninklijke waardigheid . Groor.
noedig was bet antwoord, welk haare Koninklijke Hoogheid
Aden Graave bier op toezondt : „ Zij wenschte niets antlers to
~, zijn, dap de huisvrouw van den Prinfe, gelijk zij was ; 't
,, geen zij meerder mogt worden, begeerde zij to zijn met ett
„ onder den Prinle . " Aangenaam was haar, diensvolgens, her
Parlementsbefluit, 't welk kort daar op genomen .wierdt, oni
naamelijk den Print en de Prinfes to gader voor Koning en
oningin to verklaaren . In Eebruarij des Jaars I68g flak haare
Koninklijke Hoogheid na Engeland over, en ontvong, newens haaren Gemaal, 's anderendaags, de Koninklijke Kroon,
Met veel wijsheid en beleid bef uurde zij, zedert, verfcheiden
inaalen, her Koninkrijk, geduurende de herhaalde afweezighe4en vaa haaren Gemaal, zo in Holland en lerland, alt elders .
1Dnverwagt wierdt haare Majeftek overvallen van de Kinderziekte, welke , op den zevenden Januarij des Jaars 1695,
daar uit her leeven rukte, in het driecndertigfle jaar haars
ouderdbms ; tot onuitfpreekelijke droefheid, zo van haare
Onderdaanen a alt inzonderheid van haaren Gemaal, welke 'er
dermaate door getroffen wierdt, dat hij verfcheiden weeken
pnbekwaam was, zich met zaaken van gvwigt to bemoeien .
fan den Eisfrhop sURNET verklaarde zijne Majefleit, dat hij,
geduurende bun huweiijk , in zijne Gemaalin niet een eenig
gebrek ontdekt hadr, en dat zij verdienflen hadt bezeeten,
welke niemand behalven hem halt kunnen kennen ; flaavende
inet dit getuigenis de welgelijkendheid der Af beeldinge 9
aldus
1iing

KAREL
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Welke de firaits genoemde Bisfchop , zedert, van haare Majetleit gegeeven heeft, in eene uitgewerkte Karakterfchetze,
aan welke, om geheel volmaakt to zijn in begaafdheden, zo
van het verftand als van het hart, bijkans niets ontbrah.
Zie BURNET, hi/lone van zijilen
eigen Tijden .

MARIA LOUISA, dogter van KAREL , Landgraave van Ties/en ..
Kasfel, en van MARIA AMELIA van Kourlancl, wierdt geboo •
ren den vijftienden Februarij des Jaars i688 . Den ouderdom
van twintig jaaren , en jets char boven, halt zij bereikt, toen
zij in plegtigen ondertrouw wierdt genomen door Prins joely
WILLEM FRISO, Stadhouder van Fri~stand en Groringen .- Niet
vroeger, egter, dan een jaar char naa, in de maand April,
gefchiedde de daadelijke voltrekkiiag des huwelijks, dewijl
's Prihien tegenwoordigheid vereischt wierdt in eenen Veldtogt, welken hij met rc m en mister bijwoonde .
Naa de
aankomst in bet Gewest, vertoefde het doorluchtig paar,
eenigen tijd, op het Lusthuis het Oranjewout, bij 's IYeeren .
veer, en deeds, op den tweeden dag des Jaars 1710, eene
plegtige intrede binnen Leeuwarden . 's Lands Staaten toonden
hun genoegen over 't hooge huwelijk, met een gefchenk van
eenen Schuldbrief van honderdduizend Guldens, ten laste van
't Gewest, rentende vier ten honderd . Op den dertienden
October liens jaars verloste haare Hoogheid van eene Prinfesfe, die de naamen M NA CHARLOTTE AMELIA ontving. Prins
FRISO was toen to velde, dock keerde tegen bet erode des
jaars to rug, in de armen zijner verlangende Gemaa
e. De
volgende winter, hoewel (legts de tweede, was, egter, de
laatiie, lien bet lief hebbende paar to gader Inogt doorbrengen,
Want de Prins, naa to velde to zijn getrokken, keerde, op
erniiigen aandrang der Algemeene Staaten, nn 's Graavenhrrgc .
ter vereffeninge der uitdaande gefchillen, met den boning van
Pruisfen, over de naalaatenfchah van Prinfe WILLEM DEN III.
Z3ekend is het ongeluk, weik d .n Vorst, op die reize, wedervoer . In het overvaaren vats den Moerdijk floeg de Veerfchtiit
R. 5

'FAQ

MARIA L0 'ISA,

fchuit one, en verdronk zijne I-Iooghe~d . Diep trot' deeze flag
de bec1 ; ukte weduwe , die zieh thins zwanger hzvon .ft , en,
zes weeken daar naa , beviel van eet en Prins , naderjmnd in
'S Lands Gefchiedenisfen vermaard onder den naani van \ JLLE1
KAREL UENRIIC FRISO, E r,lladhouder van de Zevcn Ver~~:niQde
Gewesten . Van ha are tedere Iiefde voor deezen Zoon , en eene
mocderli ;ke zueht cot deszelfs bevorderinge, vertoonde de Prin .
fesfe Weduw herllaalde blijken, onder andere ten gelegenlleid
dat lnen in Zeeland bedagt was op de vernietiginge van bet
I\Iarkgraaffchzp vale V isingeii en Veere . Door ernilig fehrijven, en eene bezending in 'sPrinfen mime, zogt zij, hoewel
vrugteloos, dkr fla :, to weeren . Een balzem in deeze wonde
was bet huwelijic haarer DoLter, met FREDRiK, Erfprins van
Bade ; -- Dur/ach, die haar, eerlang, Grootlnoeder maakte van
twee mannelijke fpruiten .
Gednurende de lninderjaarigheid van, Prinfe WILLEM, hadt
de Vorfhn fVeduw de Voogdijichap over denzelven en bet be .
\viid van zaaken waargenomen .
Nra zijne Akademifche Letter .
oe'f ningen voleindigd en dell nneerderjaarigen ouderdom bereikt
tc he~,hen, aanvaardde zijne IIoogbeid bet befluur, en wierdt
zijtVrouw Ioeder,, ten blijke van genoegen over haar gedrab, door's Lands Staaten begifdgd met een gei'chenk van vijC[
duizen,i Gulciens, en eene Jaarrente van gelijke femme, gedunrende haar Ieeven . Ecn nieuw genoegen ondervondt de
Vor Iin , door bet huwLlijk van baaren eenigen Zoone met
ANNA, hroo prinfLsfe vacs G~ oot - Briturtraie, door middel van
w•~ lhe z~y z~ch ~~aderhand als Groo .mocder zag begroeten van
1 Iii!c, tv~ •I LE 1 LFN V.
de Cege I ~vU 1 r i ~~tl ~~ f • •
Orlder dit a :!e genoot haar I
.ile?d ,
c Uinlen till, bet
gez,e1fe
van haired Zoone met des ; :1~s hon,nklijke GemaaIinne. In ti: 1 Ja?re 174 ;' IIIOCSt zij lit g Oe, en derven ; dock
getroostte zieh gewi :iig dit VC : •l ies , v :~rmidy l :et zijnen oorfprong ram nit d esze .is I evorderinge tot de Erl~ladhouderlijke
wa a d ,held van alle de `verchnigde Prcvi ;;cien , en alto tot
hooger trap van eene , azazien en ; ezag
u,,i
em and zijnen
Voorzaaten, tot nog toe, bath bc< 3i' :tMaar ~;elijk geene
j~ :t
menfchenvreugde volrraakt zuiver i~ i ;yat
d kn ails met
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diepgaande firart, deezen Zoon, niet lang nun deszelfs verhefin den Graf keider to zien nederdaalen, \verwaarts hem
2iine honinklijke Gemaalin, nan verloop van eenige ; lwrcn,
volgde. Een nieuwe last daalde dun neder op de coeds vcr .
De
zwakte fchouderen der eenenzeventig~aarige T,intron .
Staaten van hriesland droegen nan haar op, bet Stadho dcii k
bewind over hun Gewest, nevens de begeeving tier Ampten,
op bet I wartier der Steden vallende,
Ligt, intusfcilen, most
der Prinfesfe deeze last zijn gevallen,
want, torn zommige
,Afgevaardigden ten Landsdage den voorflag deeden, cm 's Prin ,
fen Meerderjaarigheid to vervroegen, waar door haare IToogheld, gevolglijk, van 't bewind zoude zijn ontflagen geworden, lief zij, over den gedaanen voorfag, haare 't onvredenheid islet onduidelijk blijhen . Hoewel men dns, met hanren
wille, den Regeeringslast op haare fchouderen lies, zij droeg
dien islet tot nan het erode van den voorgefIelden weg . Eene
aanhoudende bezetting op de borst, aangezet door hoortzen,
maakte cen erode van haar leeven, op den achtf en April des
Jaars
het zevenenzeventigfle hairs ouderdonls . Haare
godsvrugt, milddaadigheid en andere Christlijhe dcugden worden hoog geroemd .
De eerwaardige Overblijfjels wierden ,
op den dertienden Jnnlj , op 's Lands hosten , islet Vorflelijke
flaatlie, in de Begraafplaats van 't Huis van Nasfau, to Leeu
waatrden, bijgezet,
f11g,

was de dogter van JAconvs VAN
Leeraar order de Ilervormden to lVoodtdurp, in
de nabuurfchap van Delft, en aldaar gebooren op den twin
tigflen Augustus des Jaars i6 }o . Eehalven andere nitmuntende hoedanigheden van den geest, op enbaarL e zich al vroeg,
eerie overllellende zucht tot do Schilderkunst . Deezer edele
lociginge bot vierende, given de Ouders haar do beroemdfle
Leermeesters, vooral den vermaarden hloemfchilder J-N DAVID
liE HELM,
welkc to Utrecht tvoonde .
Op bet fchildcren
van bloetnen viol bovenal de finaak der jonge Jufrer. Oni
door den omgang van Kunstkcuners haare begnafdheden vender
nit to breiden, onthieldt zij zich meestal to Delft, ten huize
vin harm Grootvader, Leeraar der Ilervormden in die Stad,
MARIA VAN OOSTER\VVIC,

OOSTERWYK,
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Reuzenilappen deeds de vlugge Maagd in de beoeWening vaq
IIaare kunst ; bij perfoonen ook van den hoogflen rang wierden de voortbrengzels van haar penfeel gezogt en in waarde
gehouden . LODEWYK DE XIV, Koning van Frankrijk, deeds
de eere, aan een haarer Kunsttafereelen , van het in zijne
Kunstverzameling to plaatzen .
Zo voldaan over een antler
Kunsttluk was Keizer LEOPOLD, dat hij zijne eigen afbeelding,
en die zijner Gemaalinne, met Dialnanten omzet, der Schilderesfe uit een gefchenk zondt . Van Koning WILLEM DEN
III en deszelfs Gemaalinne ontving zij , voor een B!oemftuk,
Degetrllonderd Guldens . JOANNES SOBIETSKI, Koning van PoIen, beloonde haare kunst met vierentwintighonderd Guldens,
voor drie Stukken door haar gefchilderd. Len grooter getal
Kunstgewrogten zou de waereld ontvangen h~ebben, ware zij
niet van een kiefchen fmaak en zeer gefleld geweest, om zo
wel aan haar zelve als aan anderen genoegen to geeven . Hoewel meermaalen daar toe aangezogt, konde, egter, de beminnelijke MARIA nooit tot het huwelijk beffuiten .
De KunstIchilder WILLEM VAN AALST halt, order andere, om haare
hand verzogt. De wijze, op welke zij deezen afzette, vertoont een blijk van haaren vrolijken en to gelijk goedaartigen
inborst . Deeze was, haar de wijze van veelen zijner Kunstbroederen, los van zeden . Naa 's Mans li.efdeverklaaring gehoord to hebben, fchreef zij hem, tot den grondllag vale
verdere onderhandelinge , als eene task voor , dat hij, een
road jaar lang, dagelijksch, een zeker getal van uuren naarl{ig zoude fchilderen, eer hij om uitfpanningen mogt denken .
Om van het volbrengen deezer tank hennis to bekoomen, halt
-IARIA voegzaame gelegenheid, dewiji haare Schilderkamer to
Delft op die van VAN AALST het uitzigt hadt . lNaa verloop
ales proefjaars was de Schilder zo verre ten agteren met zijne
rekening, dat hij het niet beifaan durfde om zijn aanzoek to
herhaalen . Onze Kunflenaares eindigde haare dagen ten huize
van haaren Neeve JAKOB VAN ASSENDIILFT, Predikant to Uitekm, in Waterland, alwaar zij overleedt in den ware 1693,
hct drie nzestigtle haars ouderdoms .
MARIA

MARIA
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MARIA VAN UTRECHT was de naam der Huisvrouwe van
's Lands beroemden Advokaat Heere JOIIAN VAnl OLDENBARNEVELD.

MARIEKERKE, eene Atnbagtsheerlijkheid in Zeeland, op het
Eiland Walcherell. Bet Dorp, tot dezelve behoorende, be •
ftaat ilegts uit eenige weinige geringe huizen . Dat 'er voormaals eene Kerk gef}aan heeft, blijkt uit bet nog daar van
overgebleeven Kerkhof .

MARIENDAL, of anders genaamd Marienboon, was eertijds
een Klooster van Augustljner Monniken, een half uur gaans
beneden de Stad A' nhern.
Zints de invoering der Hervorminge is her gefligt vernietigd, en de grond daar van tot
waereldlijke oogmerken aangeleid .

MARIENCAARDE, anders gezegd Marienhof, eertijds een zees
beroemd Klooster, in Friesland, in her Kwartier O('stergo,
ten Zuidwesten van de Hallummer Kerkbuurt .
De Stigter
daar van, eon weinig naa bet midden der Twaalfde Eeuwe,
was Heer FREDRIK, Pafloor der Kerke to Hallum, uk eerlijke, dock niet zeer verinogende Ouders gebooren . Naa
eenige vorderingen in de Latijnfche taale gemaakt to hebben,
oeffznde hij zich verder, to Munfier in Westfalen, in de
Weetenfchappen , volgens den fmaak der tijden , in eenen
Godgeleerde noodig. Thans bezogt hij, van tijd tot tijd, de
vermaarde Gelderfche Abtdij Marienwaard, en vondt zo veel
behaagens in de godsvrugt der Broederfchap, dat hij zich in
do Orde begaf, zijnde die der Premo /1ratenzen . Naa zijne
wederkomst to Ballum wierdt hij, op koaten van Heere FErKE, Paf}oor der Plaatze, tot Priester gewijd, en vervolgens
diens Opvolger.
Zedert leide hij zich met zo veel ijvers toe
op de uitbreiding van den Geestlijken ffiand, en zette dien,
door zijn eigen voorbeeld, zo veele eerwaardije bij, dat verfcheiden Edellieden, daar door gelokt, her zwaard met bet
Premonitratenzer Ordekleed verwisfelden .
Nu vondt hij zich
in flaat, geholpen door 't vermogen deezer aanzienlijke Broeterfchap,~ zijn voorUeemeu to volvoeren wegens 't bouwen
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van een hlooster . Hij ondervondt char toe de nlilddaadig e
hand van twee Adellj';e Vronwen, als merle die van cosui
GOSLINGA, welke con fltik lands vereerde, oh 't welk de Moos_
her- perk gebouwd wierdt, wellce men voorts aan glen Apostel JOANN s en aan de Maagd MARIA toewijdde.
Vrouwen
zo wel ais Manner ram men voorts in bet Klooster aan .
Loch, om den flerken toeloop, vondt zfich de Abt FREDRIK
vet haast genoodzaakt, eon gedeelte char van elders heenen
to pla .tzen . O1n bet ontflaan van ecnigc ongeregeldheden, uit
de n hi ;heid van illonniken en Nonnen, vondt, bovendien,
de Stigter geraaden, aan deeze elders eon verblijf to beHrgen, Dit vonden zi j in bet Klooster Bethlehem, bij verbas~
tering Partlehiem genaamd, nabij bet water de Ee, in tie
Grieteiiij Tietjerkfleradeel.
Ruim zeventig jaaren hadt tit
Klooster geflaan , toes deszelfs vermogen derinaate was aangegroeid, dal bet de helft kogt in bet Eiland Markers, met alle
deszelfs geregtigheden, voor tweehonderd Hoilandfche ponder .
Eenendertig Abten tell men, welke bet be(luur over Il arien
gaarde gehad hebben .
I-Ion vermogen was de reden, dal zij
in zaaken, bet gemeene Land betreffende, meermaalen gekend
lvierden . In den Jaare 1559 wierden de opkomflen van tit
Kloost~t r, revers die van bet hlooster Lidlum , op drieduizend Dukaaten gefchat . De Bisfcbop van Leeuwas'den bath
'er hot genot van . Geduurende de Speanlche beroerten ~vierd=
do Abtdij verwoest, en deszelfs eigendom aan hot gemeene
Land getrokken,
Zie WINSr lIIUS ; SCIIOTANuS ; Oud1 eden en Gel?. van Frieshand.

MARIENPOEL, eertijds eon zeer vermaard Nonnenklooster,
bu'ten de Rhijnsburgerpoort tier Stad Leiden, gebouwd op
den grond van bet Iluis to Par dii gpoel, weleer een Lusthuis
der l3urggraaven van Leiden, dock in den Jaare 1420 aIgebroken . flet Klooster bleef in hand tot in bet ieleg dot
getnelde Stad van dcn Jaare 1574 .

~TF1P~L'~4~

MA tIENWEF RD, MARIUS, (LEONATDUS) enz.

~~

MARIENWAARD , de Abtdij , boven vermeld, as dikmaal
bezogt vall FREDRIK van tlailri~
Zil lag ten Noorden in
de Li; ge, een uur gaans boven de atad Ic'uilenburg. Naa
de invoering der rlervorming is zij veranderd in eene Heer~
lijkheid, beflaande na genoeg duizend Morgens Bouw- en
Weiland. Zi,j bezit hood , middelbaar en laag Regtsgebied .
Het Heerenhuis, daar toe behoorende, is een fraai hedendaagsch gefligt .

ate

H. V . HEUSSEN

en

H.

V . R}fl N,

Kerkelijke Oudheden.
MARIUS, (LEONARDUs) van geboorte een Goezenaar, eei
der geleerdite ItiJannen van zijnen tijd , was Dokter in de
Godgeleerdheid, en Hoogleeraar in die Weetenfchap , aan
het Hoogefchool to Keulen .

Zie

LA RUE,

Cel. Zeeland,

een Eiland in de Zuiderzee, tegenover de Stad
tusfchen welke en het Eiiand een tak van de
Ziiid,erzee fchiet, de Gortr- of Gouw- Zee genaamd. Eertijds
begrootte men den onntrek des Eilands op twee norm gaans .
Veel minder gronds beflaat het tegenwoordig . J)e herhaalde
overIhoom :ngen hebben veel daar van verflonden. Dit blijkt,
under andere, nit de opneeminge der huizen , welke, van
t veehonderd eenenveertig, die men 'er, in den Jaare 1632,
telde, eene Eeuwe daar naa, op honderd eenehdertig verminderd wares . Deeze huizen zijn verdeeld in Br urten, weike
mess 'er twaalf in getal telt. De voornaamfle daar van is de
Kerkbuurt . Andere Christenen , dan van den Ilervorinden
Godsdienst, vindt men 'er thans niet . Voormaals ontmoette
men 'er insgelijks verfcheiden Doopsgezinden , die to Il2ovni
kendat hunnen opeubaaren Godsdienst oelTenden . Om tegen
overilrocming beveiligd to zijn, zijn de huizen niet op den
vlakken grond , maar op eene foort van Dijkjes gebouwd .
;itgezondexd den Schout, den' Sekretaris en den Predikant,
zllu
MARKEN,

Mo ;ir2ikendam,
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zijn alle de Mansperfoonen Visfchers, en voor route Zeelie •
den bekend, van een kloek en flerk gefleh Zeer bijzonder i
de kiceding den Vrouwen, en, waarfchijnlijk, naast overeenr
komflig met den alouden Hollandfchen drags . Tot op haar huwelijk gaan de jonge dogters blootshoofd, hebbende bet hair
zeer aartig gevlogten en geflingerd . Naaderhand zetten zij het
huizel op, van eerie zeer zeldzaame gedaante . De Regeering
van het Eiland be(laat nit Baljuw, Schout, drie Burgemeesteren, drie Schepenen, negen Vroedfchappen en Sekretaris .
MARKEN -BINNEN ;

zie

UITGEEST.

MARKGRAAFSCHAP van Veere en Vlisfngen .
Hoewel deeze
beide Steden , een langen reeks van jaaren , aan bijzondere
Heeren behoord hebben , is , egter, de benaaming van Marki
graaffchap van laatere herkomfle.
MAXIMILIAAN VAN BOUnGONDIE, Ridden van 't Gulden Vlies, Admiraal Generaal ten
Zee, en naderhand Stadhouder van Ho/land, Zeeland, lestfries/and en Utrecht, bezat, ten tijde van I eizer KAREL DEN
V, de beide Steden, order den naam van Heerlijkheid . 't Gefchiedde nit bijzondere en blaakende gunst, in welke hij bij
den Keizer flondt, dat de Heerlijkheid tot een Markgraaffchap
verheven wierdt, in den ]aare 1555. Bij Uiterflen Wille flelde
Heer MAXIMILIAAN aan tot erfgenaaln van alle zijne goederen,
en dus ook van bet Markgraaffchap, zijnen Neef MAXIMILIAAN
DE HENYN, tweeden Zoon zijnen oudfle Zuster, en van JOHAN
VAN HENYN, Graave van Bosfu .
Doch bij zijn overlijden
lies hij zo zwaare fchulden naa, dat zijn Boedel met den voet
gefchopt, en den Schuldvordenaaren ten beste wierdt gegeeven .
Naa lang draalens verworven deeze van den Grooten Raad van
Mechelen, in den jaare 1567, dat bet Markgraaffchap openlijk
geveild wierdt . JAKOB VAN BOSSU, Heer van 4uchy, mijnde
dezeive, voor eerie fomme van tweehonderd tweeentwintigduizend Guidens . Doch deeze troop halt geenen voortgang ; KoDing PHILIPS DE TI, als Graaf van Zeeland, benaderde denzel •
yen, en droeg aan den Graave VAN MEGEN het bewind op .
Als een bijzondere eigendom hadden de beide Steden, tot Dog
toe, geene zitting gehad in de Vergadering den Staaten . Net
refit
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tegt hier toe ontvangen ze, bij het afvallen van Koning PHI
LIPS en 't aanneemen der Staatfrhe zijde, als merle de toe
zegging om nimmer van de Graallijkheid to mogen gefcheiden
worden .
Intusfchen waren eenige Renthe Thrs tot flog toe niet nan
de penningen gekoomen, welke zij van het Markgraaffchap
liadden to vorderen . Van hier dat zij to wege bragten, bij
het Hof van Holland, dat cite twee Steden andermi wierden
aangeflagen, tegen den zeven- en den nchtentwitiagflen )unij
pies boven getloemden jaars, om in 's H e openlijk verkogt
to worden, Twijfeiagtig ; althans niet genoeg beweezell, is
fret vermoeden van zotnmigen, als of Puns WILLEM DE I, die
voorheen reeds zijne genegenheid tot den koop van bet Markgraaffchap getoond hadt, de Rentheffers tot d ;ezen ifap hadde
aangefpoord . floe 't bier merle aok zij, men ver aalt althans,
dat de Heer vossEROEN, Baljuw van Zierikzee, omtrent dee=
zen tijd, met zijne Doorluchtigheid fpreekehde over de 1)eide
l- Ieerlijkheden, van meeninge was, dat de beide Steden zich
zelve moesten koopen ; dock dat de Prins van andere gedagten was, naardien zulks boven 't vermogen Bier Steden zijri
zoude, welker waarde hij op vier Tonnen Schats begrootte .
Daarenboven halt de Stad Antwer~e . bet oog op de f leer_
lijkheden . Doch bier nit vreesde men veil onaangenaam en
nadeels . En dit was, order andere, de riders, dat aan 's Prinfen Gemagtigden, vats wegen de Staaten, wien nu de oog~
anerken zijner Doorluchtigheid duidelijk waren gebleeken, lass
wierdt gegeeven, om op to pasfen dat zij e hoogile bieders
bleeven, en niet to zien op acht of tienduizend Guldens lo.
yen hunnen last, als kunnende deeze fomm den Prinfe altoos
goed gedaan wordens Op de geflelde dagen wierdt dus Puns
WILLEM DE I Kooper van de Fh :eriijkheid der Stad l1Isfin en,
met de Ambagtsheerlijkheid van Ou .l - TJlisftngen, voor vijfenzeventigduizend eenhun ;'? d Guldens, en ~'an her Markgraaf.
en de Heerlijkfchap van Ve{ire ; met her Slot 7' ;zde' . szr .• ~~
cn Vrijheid van Dombiar,,
heid van den Pokier, de St
met de Ambagtsheesfl kheic
c .i Za .id:jk, voor vierenzeveth
tigduizend en vijfhou c, d iJt~;1ens ..
Met veel plegtigheids
wierdt zijne ,Doorluchti heid, nog in bet zelfde jaar 1567,
XXII . DEEL.
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ingehuldigd . Van de Puije van 't Stadshuis van heere ftrooide men een groot getal Z.ilveren Gedenkpenningen order 't
Volk, aan de eene zijde verf erd met het Stadswapen en dat
van Nas/au, met een fnoer zamenverbonden ; men las daar
order de woorden TODUS INDISSOLUBILIS „ een onlosmaake„ lijke knoop ." De kecrzijde vertoonde een Arm, houdende ecn bloot Zwaard , met de Zinfpreuk omfchreeven : JE
MAINTIENDRAI : ,, Ik zal handhaaven
."
Naa 's Prinfen overlijden , kwam het Markgraaffcllap, eerst op
deszelfs oudilen Zoon Prins MAURITS , vervolgens op den tweeden Zoon Prins FREDRIIC HENRIIC ; daar naa op Prins'w1LLEivI DEN
II, en van deezen op deszelfs eenigen Zoon Prins WILLEM DEN
III . Tot nog toe halt men , in Zeeland , geenen inval gehad,
omtrent eenigen voorflag ter vernietiginge van het I farkgraaffchap . Dcch ftraks naa het overlijden van laatstgenoemden Prinfe , nam men aldaar maatregels, welke eene verdere bedoeling
niet onduister fcheenen aan to kondigen . Zints het Jaar 1702, hadden de Staaten van het Gewest aan zich getrokken de beilElling der Wet, in de Steden Ylisfngen en Veere, nit eene
benoeming , door de dienende Wethouderfchap gemaa t , in
weerwil der Nlandementen van den Hove of van den Hoogen
Raad in Holland, dienende ter handhaavinge van bet regr
der Markgraaven . Ire Stad Goes ging nog een (lap verd'eroZij deeds den voorilag, dat men, uit kragt v^n bet Opperfte
Gebied d'er Sraate~; , de gemelde Steden van alle Leenl oerigheid
belEoorde to onthe hn, te,gen voldoening der waarde, en alto
bet MarkgraafIchap vernietigen . Doch de Algemeene Staaten,
als Uitvoerders van den Uiterftcn wide van Prinfe WILLLM DEN
IIi , verkiaar en zich daar tegen ; zij begreepen dat de zaak
van her Markgraafl h p in hear geheel Inoest hlijvcn, tot dat
zij door den gewoonlijken Regter konde worden afgedaan .
In rien boven gsemeiden (land bleef de zaak van bet Markgrraffchap, tot in den jaare 1122 .
Zij wierdt wederom leevende, ter gelegenheid der vei heflinge van den jongen Prinfe
~VILLEM DEN IV tort
tadhouder vaiI GeIderland . Van nieuws
begot:, men nit to raadpleegen offer de vernietiging, tegen voi
MARIA L .OUISA, Prinfesfe Weduw van
doening der wearde,
kadt
bier
van
de lueht niet geroohen, of zij lief, in
0r wje,
den

MARK
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den Jaare 1723 , eeneil Brief afgaan , ~n aan de Algemeene
Staaten, a1s aan die der bijzondere Gewesten, men geliefde
zorge to draagen, day hey refit van haaren Zoone, WILLEM
FRISO ,
in Zeeland niet verkort
wierdt .
t{AREL
IIENRIR
Op de Stad Veere na, was iiien 't in Zeeland eens omtrent
de vernietiging van bet Markgraaffchap . Die van Holland had
den bet refit van hey Gewest, tot dies flap, beweerd, in een
uitvoerig Vertoog ; 't welk zedert door de Prinfesfe wedut
en de Voogden des minderjaarigen Vorsts, als merle door de
A gevaardigden der Stad heere, ter Vergaderinge van bet
Gewest, uitvoerig beantwoord wierdt . Over 't laatfie Vettoog toonden zich de vijf overige Steden Middelbr~g, Ziea
rikzee i Goes , Tixoolen er1 V/isfingett ten uiteriie misnoegda
Zij beweerden ; day bet partijdig gefteld was, en overv'.oeide
van gemeene Volksdwaalingen en gebrek aan kennisfe van Regeerings zaaken . Geweldig mishaagden de Afgevaardigden diet
uteden j day die van Zeeland de Regenten van Zee land gedreigd hadden, zo als in hun Vertoog was gefchied ; y met
,, de gevoeligheid van deeze of geese uitheemfche Mogend .
,, heid, als merle van Gelderlan d , Fri -s1ar~ 1 e ,: Stall eat
,, Lande, die fierk op 's Prinfen zijde wares, ja zeif suet
,, een aa~ajJaanaen Stadhou der ," niettegenflaande de Stall nog
onlangs hadt beloofd, den tegenwoordigen Stadhouderloozen
Regeeringsform to zullen helpen handhaaven . Het gefchil
duurde tot in den Jaare i732~ Prins WILL .EM thans meerder=
jaarig geworden zijnde, en in 't befiuur zijnet goederen zullende treeden vonden de Staaten van Zeeland geraaden, een
einde to maaken aan de raadpleegingen op de vernietiging vary
hey Markgraaffchap. De Stall heere thans van gedagten vet .
anderd zijnde, nam men, met eeflpaarige bewilliging van all
de L Jen , op den zevenrienden November des gemeldeii
iaars, bet befiuit „ nit kragt van hunne hooge Souvereiniteit
en incontestable magi, de Steden "lis/ivgen en heere, vary
nu aan voor alroos en ten eeuwigen dage, de ,faiIo et de
jute, (met 'er daad en van regtswege,) to ontheffen van
alle Vasfalage en Leenroerigheid, dezelve daar van ten vol91 len en in alle zijne deelen l hereerende , gemelde S~.eded
tot vrije Graafelijke , en als ander~ ffemhebbende Steden
5 s
gs deed
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deezer'Provincie flellende, alleen direEtelijk en immcdiaat depend
dent en onderworpen aan de Souvereine Vergadering van Haar
Ed . Mogende" ; met bijvoeging, „dat tat een dedommagement
van do voorgemelde Dcvasrallge, tell behoove van den gee„ non, die tot de Seigneurie van de gemelde Steden van Ulis,, firlae era d%eere geregtigd zoudcn bevonden worden to zijn,
„ bij provifie en tot nadere dispofitie eerie fomme van bon,, derdduizend Iiijksdaalders, in de Bank der Stad Middel
„ burg gedeponeerd- zoude worden," Vein dit merk*jaardig
befluit halt de Pries VAN oRANJE goon berigt ontvangen, of
bij fchrcef, in bet begin van bet Jaar 1733, een Protesteetendon Brief aan de Staaten van Zeeland , in welken zijne
Hoogheid zich beklaagde, dat men hadt kunnen goedvinden,
zonder ecuige reden re geeven, dan die van hooge Souvereiniteit en onbetwistbaare matt, hem voor ahoos to verf eeken van bet erfgoed zijner Vaderen .
De Staaten zweegen
bier op niet flit .
In een uitvoerig Verroog verdeedigden zij
bun gedrag, tegen do ingebragte bedetikingen, lieten voorts
den Prinfe de bepaalde fomme aanbieden ; dock bij weigerde
dezei v e to ontvangen, en deeds vocrts nog verfcheiden poogingcn om in zijn onderfield refit gehandhaafd to worden ; nee.
nlende, under andere, zijnen Schoonvader, den honing van
Grout- Britannic, in den arm , welke , aan c'e Stanton vat'
Zeeland , en aan de Algemeene Stanton , over hot gefchil,
eenen Brief lies afgaan .
Zelf zondt de Pries zijnen Opperilaimeester , den Baron VAN BURMAN'IA , na Zeeland, om,,
door onderhandeling, de zaak of to does . De ;ze duurde tot
in dell Jaare 1739, wanneer dezelve afgebroken, en bet Markgraafichap, althans aan de zijde der Zeeuwfche Staaten , ass
yernietigd wierdt aangemerkt .
Eenige jaaren verliepen 'er , zedert , in welke aan deeze
zaRk niet moor gedagt, immers niet openlijh vain dezelve gofproken wierdt .
Nogthans Meek bet eerlang, dat die vain
Veere geene ongegronde taal gevoerd hadden, in bun Vertoog , toen zij hunne Medeleden ter Staatsvergaderinge met
eenen Stadhou,der dreigden .
Pries WILLEM DE IV was , in
den Jaare 1747 , riles tot Stadbouder van aile de Gewesten
iaage~l,e1d, en uit 's k-1a~;e r1a ZeeIand naauwlijks op rein,
ge-

MARQUETTE . (Het 11th te)
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gegaan, of de Staaten van bet Gewest, namen, op vnorflag
'iddelburg, het J3eflult, om zijue I -Ioogheid to herfieilen
vim
in bet Markgraaffchap van hlisflngen en Veere, en alto het
Staatsbetluit van den zeventienden November des Jaars 17 32
to vernietigen. Met flaatelijken moister wierdt, naadcrha«d, de
.Markgraaf, in de beide Steden, ingehuldigd, gelijk ook vervolgens plaats hadt omtrent den tegenwoordigen Erffladhouder
wiLLEN DEN V, Opvolger en Erfgenaam vale zij is Vaders
waardigheden en naalaatenfchap .
Zie . J . WAOENAAR, FId, Hiiorie ; het
s•egt i'an zijne Idoogherd tot het Mary
quifaat ; BOYEIORN ; Plegtige Inhu2diging zijner Hoob heid, enz.

NJARNIZ ; zee ALDEGONDE .

MARQUETTE , ( Het Huis te)
een Koninklijh gefligt, als
~ijnde gebouwd, in den Jaare 1250, dour den Roomfc~'
Koning wILLE I , Graaf van Holland, dock taenmaals , ter
c.~Illc van Heere GERRIT VAN HEEMSKERI: , die 'er de eerfle
Kastelein cep was , het fluffs to Heemskerk genoemd . Het
behieldt dien naam, tot dat het, door troop, de eigendom
wierdt van den Heere DANIEL DE HERTAING , wiens Vader
Beer saran Marquette, gelegen bij de Stad Bouchain in He .
negouwen, geweest was . Op dims verzoek gaven 's Lands
Staaten, in de maand Maart des Jaars 1612, verlof, zijnen
zankoop Marquette to molten noemen . Ruitn hovderd jaaren
iaater, to weeten in den Jaare 1717 , wierdt bet Huis, door
hoop, de e~gendom van den Heere Mr . JOACIUM RENDORP,
,bij wiens Kleinzoon, vats den zelfden neain, than, Regeerend'
Burgerleester van 4injiterdarn, bet nog tegeuwoordig words
be zeeten .
[let 1-his Mar uette, leggende in de Banne van Heemskerk,
ongeveer een viereudeel ours gains ten Noorden van bet
D.orp, is, in zij~e foort , eene der na, :zienlijhfie gebouwen
iaa Holland, voorzien van bet refit van Hooge IIeerlijkheid,
S ?
't we&
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MARRVM, iVLARSCH, MARSCHALKENWEERD

welk zich tot op twee Roeden buiten de Graften uit .
1-let legs op een Eitand, in eene breede Graft bellooten. Veel ziet men 'er nog aan van deszelfs aloude gedaante : Trapgevels , een ronden en hangenden Toren, en
een overblijfzel eener Huiskapelle .
Van tijd tot tijd, egter,
hebben de bezitters daar aan merkelijke veranderingen gemaakr 4
Op een ronden Burgt, aan den Leidfchen niet ongelijk , tegenover heft Huis gelegen, zou weleer een hooge Toren ge•
flaarl hebben, op welken, ten behoeve der Zeevaarenden,
Aan den inwendigen luister dea
een vuur plagt to branden .
Cei igts, . blijken draagenden van den rijkdom en bet aanziea
yes tegenwoordigen Grootagtbaaren eigenaars, is de beplanting
eVentedig,
't

ilrekt .

Zie

GOUDHOEVEN ; A . MATTHIEI ,f

JUN11

nnales ;

h'atavia .

MARavM, een Dorp in Friesland , in de Grietenij Ferwerde ; adeel, under bet Kwartier Oostergo . Het is tamelijlt
grout en aanzienlijk , wegens een goed aantal zeer fraaie
Boerenwooningen , welke men 'er ten getale van dertig telt,
Het Dorp moet zeer oud zijn,,
die bet Stemregt hebben .
indien 't waarheid zij, dat eene Stins of State, naar den iligg

ter BoTNIA enaamd, reeds in den Jaare goo gebouwd wierdr .
Voormaals plagten verfcheiden Edelen bier bun verblijf to
iouden .
MARSCH, een vrugtbaare Polder, van zeshonderd vierenveertig Morgens Lands, met een Dorp van ongeveer twintig
Bet een en anger ligt deels or
huizen, dock zonder Kerk.
Gelderfchen, deels op Stichtfchen 'bodem : reden waarom R
tusfchen de twee Gewesten , daar over meermaalen gefchii
ontilaan is. Gevoeglijkst fchijnt dus Marsch als halfheerig to
unnen worden aangemerkt.

eene Ambagtsheerlijkheid, in bet Over
root hondcrd erg ;waalf Morgens, behoo~
~c~td~

MARSCHALKENWEERD,

cwarder iltrecht ,

MARSDIEP, MARSSUM.
rende aan het Kapittel van Oud - It unifier.
Weinige llnizena
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Men vindt 'er zeer

MARSVIEP, de bekende en wijd vermaarde doorvaart, uit
de Zuider- in de Noordzee, tusfchen bet Eiland Texel en
den Noorlijken uithoek van h olland bij de Helder . Of bet
vaarwater daar van zijnen naaln ontleend hebbe , dat een
Kraamer of Marsdraa ;er, het zelve eertijds doorwaad heb •
bende, en na de diepte daar van gevraagd zijnde, tot antwoord gaf, tot aan de Mars toe, laaten wij aan zijne
piaatze.
MARSSU: , een Friesch Dorp, in de Grietenij Mcnaldun:adeel, in het Kwartier Westergo . Het Dorp is tamelijk grout,
en zeer vermaaklijk gelegen aan den Ouden Zeedijk , thans
diep binnenslands en den gewoonen Rijweg na Leeuwardesz,
uit verfcheiden omliggende plaatzen .
Onderhoorig aan bet
Dorp is Ritzurnabuuren, aan den Vaart van Franeker op
L ecuwarden, over welken aldaar een houten brug legs, Ritzumazijl genaamd, die eertijds , toen de Zee veel dieper
landwaarts fchoot, tot eene waterkeeringe diende .
Noord •
waarts van bet Dorp plagt bet Vrouwenklooster Franjunz to
legben, van de Benediktijner Orde. Verfrheiden adelijke Sta •
ten behoorden eertijds under dit Do{Mp, eenige van welke nog
in weezen zijn ; under andere Her•ingaltate, hoewel, zedert
eenen reeks van jaareu, in een Gasthuis veranderd, door de
mi!ddaadigheid van eenen Advokaat, met naame POPTA. Dee.
ze, met pleitbezorgingen en andere werkzaaunheden, tot zijn
beroep behoorende, groote fehatten hebbende bij een verzameld, deeds, op den grond flier State, een Gasthuis bonw en, waarin ruim twintig Vrouwsperfoonen niet ilegts vrije
~uwooning, mnar nog verfcheiden andere voordeelen genieten,
voorti'pruitende uit de inkomilen van eenige Boerderijen,
door den Stigter insgelijks aan bet Gebouw bij Uiterilen
Wille befproken . Een fraai huffs,
aande n ass bet Gasthuis,
en van eene mime Hovinge voorzien, dims ter Vergaderplaatze, en zomtijds ook tot uitfpanninge voar de Ileeren
S 4
Ire•
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MARTENA,

(DOEKE)

MARTENA . (HESSEL)

Marlfu,n draagt met negenendertig Stemmen in de
~akell der Grickenije .

Regenten .

Zie

MARTEN VAN

RossuM ; zie

wrNSEMIUS, SCHOTANUS en Tegenw. S:aat van Fries/and.

n0SSUM, MARTEN VAN)

IARTENA, (DOEKE) een
Edele Fries, hoewel hij zijne
hand niet halt gerel nd order bet Verhond der Edelen, in
den Jaar&; 1565, was, nogthatls, de zaak der Vrijheid zeer
ijverig toegedaan.
De edele manner SICCO BOTNIA, TIETLr,
HETTII'IGA, SJERP GALAMA ,

PIETER CAMMINGA, AUGUSTINUS .

en andere waren zijne rnedc1 antlers . Prlng WILLEM VAN ORANJE, van
's Mans iterkrn arm verwittigd, zondt hells eenen Lastbrief,
!taa her bemagtigen van df ri Briele door de Watergeuzen, oni
ieh van een ige flerke hlaatzen, met naame van Leeuwarrlen,
to verzekeren .
Doch bier onltrent flaagde hij ongelukkig,
hoewel hij elders geene vrugtlooze pnogingen aauwendde . In
dea Jaare Iwierdt, nevens anderen, de vroome Edelman,
1oor zijne Doorluchtigheid to werk gefleld, om de nadere
erbintenis van Utrecht ook in Friesland to doer aanneemcn,
~CHELfTEMA, WYBE GROVESTINS, SIRKE TJESSENS

die

WINSEMIUS, SCHOTAMUS,

enz,

MARTENA, (HESSEL) wa~rfchijnlijk een voorzaat des flraks
verii .l,~en Edelmans, halt, in den aanvang der Veertiende
Eeuwe, zo veel gezabs en aanziens bij zijne Landgenooten
verkree en, dat, in den Jaare I3o6, op hem de keuze vie! ass
0t6 ~~at, zo veel ass handhaaver der Friefche Vrijheid eut
Geregtigheid . Uit den aart Ineer tot rust en vrede, dan
tot twist en oorlog genegen aanfchouwde hij met tegenzin
ale geneigdheid der Landzaaten . I -Iij wees dien gewigtig~n
post van de hand, en verzogt dat een antler daar merle mogt
pe ss'eerl worden.
Op herhaald aanzoek , egter , lies hij
ch gezeggen. Caarne zou hij bet Gewest in vrede beiiuurc
heb~

~.r.,.or

-rARTFNA, (RESSEL) '! ARTENSDVK . (St .)
M ~.~
~ :ti....~.n~....rra.:n~.. .u
r ...M..~.v . . .~R
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._

hebben, overeenkomfii ; met zijn Vaderlandmizn end zeggen,
d''t dit de grootfle die~3st was, dien men den Lande konde
i'cwijzen ; dock bet mogt hem niet gebeuren, deezer nei`inge
befl:endig op to volgen . WILLEM DE 111, Graaf v n I loHand ,
droeg thins den Friezen een vijandig hart toe . Itlct vijflien ~
honderd Ilollanders zich to fcheep begeevenn hebber .'e, '
de hij daar merle in bet Zuidlijk gedeelte van 't G ;,we
l :et
tegenwoordig Gaasterland . Van deezen inval halt de I'utestaat MARTENA de tij ding niet ontvangen, of hij wapende zijne
dappere Friezen , trok met dezelve op den brand :ncirii en
blaakenden vijand af, en dreef dien zulk eenen fchrik veil,
dat hij ijlings na zijne Schepen vlugt~e, en met voile zcilen
den hertogt na Holland aannanl . 't Gefchiedde ins elijks met
zijne toeftemming, dat eene groote meiiigte Friezen, om zich
van bet geleeden ongelijk to wreeken, na Enkhaiz'72 overflak, en den in- en opgezeetenen der Stad en der omliggeude
linden en piaatzen, door rooven en branden, veel nadeels
toebragr. Met bolt belaaden, keerden ze van daar to rug .
Tot groete fmarte der Landzaaten overleedt de 1? dole MARTFNA, op den zestienden Augustus des wars 1312, bet zesd®
jaar van zijn aanzienlijh en deli Lande nuttig bewind .
rAJ-

Zie

OItI~E SCARLENSI9 .

MARTE NSDYK, (St.) of Maartensdijk, een Dorp, in de
zo gel amde Oostveenfche Linden, in bet Nederkwartier van
't Sticht Utrecht, omtrent anderhalf our gains ten Noorden

van de Stad. Zeer vermaakiijk is de legging deezer Plaatze,
condom in hoog ;eboomte . De Kerk is een Kruisgebotiw,,
met een hoogen fpitzen 'I'oren. . Bij de jougile optelling ten
platters Lande, telde men to St. Martensdijk achtenzeventig
huisgezinnen .
Digt daar bij ziet men de overblijfzels van bet
Jn thaiS van TREDIUK SCHENK VAN TAUTENBURG, laatflen
.3isfchop van Utrecht . Ilet is kenbaar aan een zeldzaamen
liompen Torn, ftaande ter ilinkerzijde van bet Huis .
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MARTINET' (JAKOB) MASIUS . (A IDREAS)

MARTINET , (jAxoB) een Franschman van afkomst, dock
zedert ge uisd en gehaafd to Sleds in Vlaanderen, alwaar hij
den post van Schepen halt waargenomen . Kwalijk berugt,
in 's Lands., GefchiedemSfen, is hij , van wegen zijnen flunkfchen toeleg om de pleats zijner inwooninge in de Inagt der
Franfcnen to leveren . In den Jaare 5690 bepeinsde hij bet
fchelmI uk, en hadt dear toe in den arm genomen zekeren
Stripper KORNELI ROELANDSZ. Aan deezen geene hulpe genoeg hebbende, zogt h j wijders met hem eCue lijn to doelf
erekken eeren Franichen ~choolmeester ANTONI REGNAULT.
Deeze geliet zich, aan de verraaderlijke op{lookingen bet oor
to leenen, dock gaf 'er heimelijk kennis van aan den Bevelhebber der Plaaize. Men fleet bier op MARTINET gade, grijpt
heirs, en vindt, bij onderzoek, eenen Brief aan den Franfchen Veldheere DE LOUVOIS , behelzende opening van den
ro leg. REGNAULT halt den Brief gefchreeven , dock MnRTii\ET denzelven ondertekendOp begeerte des laatstgenoemden was dit gefchied, om alzo zijne naamtekening to kunnen
Schipper ROELANDSZ , als merle bewust van 't
lochenen.
fchelmfluk, wierdt insgelijk~ gevat eii in den Kerker geworpen. Bid de to regtflelling voor den Krijgsraad wierdt Deeze
tot den Galg , en MARTINET verweezen om eerst geworgd,
en dear naa gevierendeeld to worden . Voor 't uitbrengen
van 't verraad, genoot, zedert, REGNAULT, van de Staateo,
ecu Jaargeld van driehonderd Guldens .

Zie Holland, lilcrcurius van t6co.

MASIUS, (ANDREAS) to Jkzisfel gebooren, een voornaam
Refit gelecrde in de Zestiende Eeuw, en nict minder voor
treff1ijk Taalkenner .
Om niet to Cpreeken van 't Latijn en
Ii ;,bi
wsch , was bii bovei :al zonderling ervaren in de
Deeze zijne uitfleekenen in It: S'jr :iche Taales
de ;idht~~ s ooc~ ;aak dat men hem na 4n:werpen ontboodt, oni, ~~evens den beroemden BENEDICTUS ARIAS MONTh•
NUS, bet opzigt to hebben over de vermaarde Uitgave van
deb Bi bel, Biblia R~gia .genaamd . In 't einde van zijn
Iee ,

ASTBOSCFI, MASTENBROEK, MASTGAT, enz, n~3
_

__~ ..

~k

.r3LY~l1[atr .~M,M.Yyy

leeven, welk niet tot zeer hoogen ouderdom klom, wierdt
liij Raga van den liertoge van hlerf. Hij overleedt an het
Water, in den Jaare 1,573 . Behaltiicn eene Sijrifche en Griekfche Spraakkun3t en Woordenboek, heeft hij vervaardigd eene
Latijnfche overzetting van een Sijrifche Verhandeih ge over
bet Paradijs, naar men wil omtrent bet einde der Nege .jde
Eeuwe door eenen MOSES I AR . CEPUA opgeiteld .
Zie

SWEERTII

4th . B

a

MASTBOSCH, buiten Breda, van waar men derwaar is gnat,
Tangs een aangenaanien wandelweg na bet Dorp Giv t " y~,
Hier legs een houten brug over den Markflsoom, die den
toegang na het Bosch geeft . Het draagt zijnen naam , omdat
het inzonderheid uit Mast- en Pijnboornen befiaat . Grant'
HENRIK VAN NASSAU was, in derl Jaare 1605, daar van de
eerie aanlegger. De uitgeflrektheid words begroot op drie .
honderd eenennegencig en eene halve Morgen gronds .

MASTENBROEK, eene vrugtbaare ilreek Lands, in de Pro
vincie Overijsfel, in bet Landdrostampt van Zalland. Zeer
vermaard, om haaren aangenaamen fmaak, is de Mastenbr oekfche Loser.

MASTGAT, een Vaarwater, loopende ten Zuiden van bet
Zeeuwfche Eiland Duiveland. Het beefs zijnen naam ontieend
van eene Kaag, in den Jaare 1671 aldaar in den grond ge •
ilooten, waar van de Mast nog zeer Tang boven 't water nitftak. Door verloop van djd is bier eene Diepte gefpoeld a
evaarbaar voor de Schepen,
Zie SMALLEGANGB.

MASTRICHT, (PETRUS VAN) wierdt gebooren to Keui'cn, in
ale maand November des Jaars 1630, Orn de vervolgingen,
ter zaake van den Godsdienst to onrgaen, waxen zijne Voorta ders na die Stad gevlugt, en hadden, om to betei onbekend
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MASTRICI-IT. (PETRU5

VAN)

M

to b}ijven , huiinei~ Ge(lagtnaam sCHORI1' G met then van hunne
voorgaande woonplaatze Ma/Iricht verwisfeid. De Vader van
onzen PETRUS , TIIOMAS genaarnd, was Ouderling in de Ilervormde Gen3eente to I ~ulen ; zijne Moeder, JoHANNA LA
PLANQUE, de dogter eeils Burgemeesters to ifuk, die insgeIijks, orn de zaak . de5 Gcweetens, zijne Vaderfiad ilntwerpen
halt verlnaten . Naa eenig.e vorderingen in de Taalkennisfe gemaakt to hebben , vertrok PETRUS na Utrecht , leide aldaar de
gronden der voorbercidende Weetenfchappen tot eenen Godgeleerde, bezogt daar op de Floogefchoolen van Leiden en
Heideiberg , deeds vervolgens Gene reize na Dngeland, en
k .eerd
eerlang to Utrecht to rug, om 'er den loop der Akaderrilfche oeffeningea to voleindigeri .
In den Jaare 1652 tot
dcii Predikdienst bevorderd zijnde, lies PRTRUS ginds en elders
zijne gaven hooren . Int>as1chen was de roern zijner kennisfe
gekoomen ter ooren van dell Keurcrorst van Brandenburg,
die hem het I oogleeraarampt in de Hehreeuwfche' Taale to
Frankfort aan derv Oder aanboodt . Dit nam hij aan, om bet
eerlang met het onderjvijs in de Godgeleerdheid to verwisfelen . Niet langer dan cen jaar vertoefde hij in die Stad .
In
den Jaare 1668 verkoos hem het Hoogefchool to Duisburg
tot fIoogleernar in de Godgeleerdheid en wijsbegeerte ; waar
bij nog, in 't volgende jaar , kwam het geeven van lesfen
over de tlebreeuwfche Taale . Zeven jaaren daar naa wierdt
VAN MASTRICIIT de opvolger van cell vermnarden GISBERTUS
VOETIUS, aan bet Stichtiche Iloogefclrool .
Flier overleedt hij,
op den tienden Februarij des Jars 1706, aan eene wonde,
door eenen val -bekoomen, in den ou,derdom van zesrenz .eventig jaaren.
Van hem zijn verfcheiden Schriften voorbanden,
under andere een Ontwerp van Zedelijke Godgeleerdheid ; als
Inede Vindici~ S. Sci iptur~e contra Wittichiurn . GERARDIJs
VAN MASTRICHT , Sijndieus of Penfionaris to Bremen, vernlaard, cs - 'ler andere, oin zijne fraaie uitgave van het Griek •
fiche Testament, was de broeder van omen Hoogleeraar .
lie

~I. PONTA1 I

Orat. Fr~iehr.

L1A rrT
l y~.l
,

IAA' ELIEP. (KORNELJ$
M
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MATELIEF , ( KORIVELIS ) een voornaam HOllatldsch Zeeoverd
fle , en groot bevorderaar van de uitbreidinge en vastilellinge
der Nederlandfche Bezittingen in de Oostindieno I-lij zelve
was Bewiudhebber der Oostindifche Maatfchappije, en halt
dus ontniddelijk belang bij de vermeerdering van haaren bloel
en tvelvaart . Iii de maand Mai des Jaars 1 Eob liep hij in Zee,
als Beveihebber eener Vloot van elf Schepen, van wel ;e de
uitrusting en raiding tusfchen de negentien en twintig Tonnes
fchats gekost bath . De openbaare beaoeling deezpr hezendinge was , de bevordering van de zaak des Koophlndels. Doch
to gelijk hadt de Admiraal vericheiden bevelen ontvangenn
wegens bet aanwinnen van Linden ; en alzo tot vijandlijke
bedrijven tegen de Portugeezen, die thins een ilerken arms irs
't Oosten hidden , en tegen de Indifche Landzaaten . Van bier
tat nIATELIEF, in den beginne, dikmaals tegeniland ontmoette
van zijn 5cheepsvolk, voorwendende, tot bet voeren van den
Krijg niet to zijn aangenornen . Doch de Bevelhebber,, een
plan van kloek beleid, overwon deeze zwaarigheid, door de
gemoederen, met beloften van voordeel en eere, van Iieverlede , in zijne maatrel;els to does treeden . Naa eenige Por .
tugeefche Vaartuigen, in do Indicn, veroverd to hebhen, f~eg
n1ATELIEF hot beleg om de Srad Ma1a/ ka , thins in de magi
der Portugeezen, die 'or eon Kafleel geiligt hidden, erg overhoop lagen mix den Koniug van ;/oh . Met deezen foot de
Hollandiche Admiraal, in de maand Mai des Jaars i6o, een
Verbond, volgens 't welk zij M i1aAka gezamentlijk zouden
aantasten : op voorwaarde, tat, naa de bemagtigring, ~e Stan
aan de Hollanders, dock hot omliggende land den Indiaanen
zou ten deele vanes. Geringen dienst, egter, genoot MATE_
LIEF van de Indiaanen . Blool;artiglleid en vreeze voor 't Gefchut deeds hen, op elken vi ;andlijken fchoot, hunne posters
verlaaten . Te zwak in manfchap was, daarenboven, de Admiraal otn de Stad met geweld to twinges : weshaiven hij befoot, hair uit to hongeren . Vier maanden halt hij voor May
(akka gelegen , wanncer eerie Spaanfi±e Vloot van veertli ti
Galeien , tQt ontzet , kwani aauzeilen. MATELIFF ; bij tijds
bier van vcrwittigd, decdt zijn Gef but aan hoord brengen,
~i;ne manfchap to fcheep gain, en bray aldus bet beleg op .
Up

2gd

1IIATELIEF . (KORNELIS)

Op den zeventienden Augustus ontmoetten de Vlooten elkauder ; dock de Spaanfche Admiraal , den wind in zijn nadeel
hebbende, ontweek bet gevegt ; waar toe hij evenwel gerecdelijk hellcat , toen 's anderendaags de koelte in zijn voordeel
wa s omgeloopen . I-Ievig vogt men van wederzijde, l3eiden
wierdcn twee Schepen in brand gefchootend 11'IATEt.IEr , ecn
viju.idelijk Schip veroverd hebbende , nam hetzelve op ht
Sleeptouw, dock verlcor bet wederotn, door 't breeken vca
den K bell Door gebrek aan Bus ;~ruid, en door weerbarfUg~
herd onder zijn Fiootsvolh, was hij genoodzaakt of to houden,
Q''or to wijken . Diet lang vertoef ie hij aidaare Na a
en na
de Stad verflerkt to hebben, ontving hij de tijding van het opbreeken van een gedeelte der Spaanfche Vloot voor Maiakkrr.
Thans ilelde de Admiraal alle zijne welfpreekendheid to weri,,
om door beloften en dreigementen zijn Boorsvolk tot eeneti
togs derwaarts to beweegen, en deeze gelegenhcid, om aan
IVlaatfchappij en Vaderland een aantnerkelijken dienst to doers,
niet to laaterl voorbijgaan,
nit gelakte hem . Binnen weinige
dagen vertoonde hij zich voor Malakka .
Dock de leans, o~n
de alduar geankerde vijandlijke Schepen to bemagdgen, verliep
hem, door de aanhomst van bet overige gedeelte der Spaanfche
'loot . Van nieuws ontaondt 'er een felle fcheepsflrijd. Spoc
dig verlooren de Spanjaards twee Schepen, door brand en overgave ; de overige, reddeloos gefchooten, raakten bier en char
veritroojd . 's Anderendaags wonnen de onzen nog een Schip3
De overige, na Malakha geweeken, wierden door de Span
jaards zelve in brand geftoken . Eijknns gees yolk was plan de
zijde van 7AFEL1Er gefneuv~ld, en , daarenboven, hem een
brat van vierentwintig Stuhken Gefehut in handers gevalkn .
De Admiranl, thans zijne z,ge willende voortzetten, befloot
de verf{rooide vijand+ijke Inagt op to zoeken . Fiij Vondt de_
zelve hij hrt Eiland Poole f suton veilig ten eisker leggen , dock
kon dezelve niet tot flaan beweegen . Due zijner Schepen na
't Vaderland gezonden hebbende, zeiide hij, met de zes overi~
gen, ra Bantam, onl 'er ververfchingen in to neemen, en vary
char ua 4Fzioina, voor 't welk hij eenig gevaar vreesde, dewijl de zaaken der Maatfchappije elders een onguniligen beer
genomen hadden. Flier flelde hij de nood ig a orde, en began
zich

MATELT r , (KORNELIS) MATENES .
.~~
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zich voorts op eenen togs na bet Eilal]d Ternate, op 't welk
de vijand eene vertlerkte Stall bath . Op eenen hock regenover de Stall legs bet Viek Malaja . Hier landde MATEL1E'
en verflerkte bet Viek, welk hij voorts vertrouwde aan eene
Bezetting van vijfenveertig man, geilerkt met veer Schepen,
welke tusfchen de Molukfche Eiland~n moesten kruizen . Voorts
een Verbond met de Ternaters geflooten hebbende, zeilde hij,
in de maand Junij des Jaars 1607, na China, met ooginerk
om 'er een voordeeligen handel to vestigen . Doch tit mislukte hem, door de bedriegerijen der Mandarijns : weshalven
hij , in de maand September, na Bantam wederkeerde . 1-her
vertoefde hij tot in bet begin van bet Jaar i6a8, maakte intusfchen de noodige fchikkingen, en wendde, eindelijk, derv
ileven na bet Vaderland, alwaar hi, in de maand September
des zelfden jaars, behouden aankwam, medebrengende eene
zeer rijke laading, nicest beflaande in Specerijen, in twee
Schepen, welke hij zelve under de Vlag halt, en nog drie
andere, die hem kort op de hielen volgden . Aan boord vary
den Heere MATELIEF bevonden zich eenige Siamfche Gezanten, om to handelen met de Algemeene Staaten, en met Prin~
fc MAURITS, welken de Admiraal eenige kostbaare gefchenke
medebragr .
zie Scheepv, naar Oostindien under
C . MATELIEF de jonge.
MATENES, weleeer een Adelijk Gefligt, dock meest bij den
naam van 't Iluis de Riviere bekend . Eenige weinige overblijfzels zijn 'er nag van voorhanden, ten Zuiden van de
Overfchiefche Poort, aan tie Stalls Graft, der Stall Schiedam .
Volgens 't verhaal onzer aloude Kronijken, zou tit een zeer
aanzienlilit Slot, weleer bet eigen goed der oude Ilollandfche
Graaven, geweest zijn, en in derv Jaare 1339, door Graaf
w1I,i.EM van Fle ;iegouwen, aan bet Geflagt van MATENES gefchonken. Zij voegen 'er nevens, tat bet Huffs eertijds op
den Oever der Maaze flondt, dock, naa verloop van tijd-,
door bet aangefpoelde Land, wel duizend fchreden Landwaarts
in g;eraakt is .
Zie u . JUNII Batavla.

~S8 MATENES,

(tt7ein)

MATENES,

(Oud•e n Nieu1v_)

e.n

MATENES, (Klein-) antlers ook bet Huis de Werwe genaamd, een adelijk gefiigt in Holland, aan de Nnordzijde van
bet Dorp Voorburg, in Rhijnland . Het is cen trefIehjk ge .
bouw, pronkende met- een Koepeltoorn, welke bet agtbaar
hoofd fhatelijk ten take u tfleekr . Voorts ounnoet men 'er
een ruim Voorhof en groot Buitenhcf ; door middel van een
ileenen Muur worden zij tan een gefcheiden . Gcduurende
bet tijdverloop van ongeveer vierdehalve Eeuwe , welke bet
Gebouw reeds geflaan heeft, is bet meerlnaalen van eigenaars,
ttit onderfcheidene geflagten, verwisfeld .

I\ ATENES, ( Oud eel hieuw-) twee Polders, in Schielard,
ten Oosten van de Stad Schiedarn . Dc uitgchr~idheid vail
Qud- il'larenes worth op na genoeg honderdzeventig 'Torgens
lands begroot, en op tweeentwintig Iluizen ; dock die van 't
antler vinden wij niet vermeil ; ook niet of daar binnen IluL
Zen flaan . In Oud-Matenes lessen de overbJtzelS van hot
boar en gemelde Huis van dier~ naam . Deeze Polder is eens;
Arnbagtsheerlijlheid, hehoorende aan de Stud Sthiedam ; %velke ook den anderen Polder bezit, als cone Hooge Ileerlijk+
beid . Door nankoop nit den hoedel der IIeeren van iI :L u?ES, wierdt zij daar van eigenaaresfe, in den Jaare 1688,
MATII1El\ES, (Wet Gejiagt van) zo om zijne oudheid, als uitt
gebrei~iheid en vermangfchappirge met de aanzienlijkfle Va~
derlandfehe Huizen, verdient eerie uitvoerige vermelding in
ons l./uorder,hoek .
Hoewel tit Geflagt , ondcr eon andoren
tlaam , opklimt tot aan bet begin der Elfde Ee~iwe, onti1AO Ctl"tA wij , egret, daar van , onder den naam van MATIIp NES ,
teen aaneenge hake1den volgreeics vOOr het Jaar 1 ;00 . Daar•
In viiA'dcn wij genoemd
\Vou'rEft VAN MATIIENES, deal Vader Van
ADR1Al1N VAIN 11THENES, Heere van Matlienes, getrauwd
111 et Jonkvrouw van Zui .iwi;k ,
uit den Huize van Raaphorst, en bij dezelve Vader van
`V0UTER VAN MATHENES, Bidder, die, in deal ware 13y6,
llerto~; At.b~;EGT op eenen tort tegen de Friezen verzelde,
Zijne eerIle
chtgenoete was .l:llzah~'th van der Hoist, Al
1Wrts dobtcr, eli c'cezc bij hem
\kcder vat
ADRIAAN

..

1\1ATHENES..
MATHFNES

(1Iet
(Het Cei7agt
Gctingt

j
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MATHEi ES, (flet i eJkigt)
-' °J AxSVA . u '~~ . a^ ~yrR'IipF1~:'rJCRT2'f^i'~^~3'E'
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ADRIAAN VAN MATHENEg, boven genoemd, nanl ter Vrouwe
dleid var ; Spa~:gen, dogter van Philips van Spangen . Gelijk~
tijdig met hem leefde l4"dlern SijnonsNoon van Mat hes:cs,
Abt to Egmond', en overleeden in den Jaare 1458 . Van hem
getuigen de Jaarboeken van het Klooster, dal hit, geduurende
een bet uur van vrerentwintig jaaren, gewigtige d'reniien aan
de Abtdij beweezen, groote fchulden, waar mede dezelve was
bezwaard, afgelost, de gebouwen verbeterd, en, naar inhoud •
van zijn Graffchrift, over de Monniken Gene renge tugs geI leer Adriaan lies naa :
oeffend heeft .
'~VouTER VAN MATHENES, die volgt .
Elizabeth van Mathenes, geduurende den tijd van negenentwintig jaaren Abtdisfe to Rhijnsburg, en in den ware 1499
overleeden.
1V. AT van Mathenes, getrouwd met Dirk van der Does,
Zoone vats Henrik van der Does en van Machteld Franken,
ifaaks dogter .
W0GTER VAN IATHENES, reeds genoemd, tradt voor tie
eerite maal in 't huwelijk met Duif van Rhijn, Everts dogter, in het Sticht van Utrecht, en verwe1 to bij haar,
ADRIAAN VAN MATHENES, die volgt .
Zijne tweede Echtgenoote was Elizabeth van Kralingen,
dogter van Giliis van Kralingen, en hij bij dezelve Vader vats
,lgnes van Mathencs, die de huisvrouwe wierdt vale Jars
van Schoten, Zoone van Ysbxand van Schoten, en vervolgens
IIoeder vats
i . Tsbrand van Schoten, die ter eefle vrouwe nam
Jofijne van I ruiningen, en voor de tweede, Catharijne van
Cats, Laurens dogter .
2 . Gusher: van Schoten , gehuMvd met Johanna van
Schagen, Weduwe van Floris van den Bronkhorst .
Aleid van Mathenes , getrouwd met Joost Dever, vntt
Haarlem , was Moeder van
i . Elizabeth Dever, eerst gehuwd met Wermrd vats
der Does, Zoone van Dirk van der Does, en van Jofijne van
Zuilen ; vervolgens met Joost van Brederode .
Maria Dever, huisvrouw van joost, Bastaart vats

Brederode
ADRI A

MATHENE .

(Th : Ceflagt )
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ADRIAAN VAN MATHENES , overleeden in den Jaare
i46 i,
'was tweemaalen gehuwd geweest : eerst met Maria van Dus~envoorde, dogter van Jan van Duvenvoorde en van Kiara vats
j-Iaafcen van Kenoij ; en daar naa m
N, 1V van Tuijl, ui$
Gelderland. In her eerlte huwelijk verwekte hij
JAN VAN MATHENES, die volgt .
In her tweede
Clementia van Mathenes, eerst getrouwd met 1tmells vai
Mijnden, Heere van Kroonenburg , Zoone van Antoni van
1\'Iiinden en van Elizabeth van Nijvelr, jakobs dogter : vervola
g,ens hertrouwd met Elburg van Boetzelaar,, dogter van den
Heere van Asperen, en bij dezelve Vader van kinderen .
Machtelt van Mathenes, in den Jaare 1,507 gehuwd suet
Gijsbregt van Tuil van Bulkeflein, in de .Betuwe, en bij hez
Moeder van kinderen,
JAN VAN MATHENES, Heer van Matenes, IZiviere, Heemraad
van Delfland , en vervolgens , in den Jaare T517 , ook van
Schieland, nam ter Echtgenoote Maria vasn dsJ-ndeif t , dog
ter van Nikolaas van Asfcndelft en van Aleid Fries van Cuiwre,
Weduwe van Jan van Renesfe, Heere van Wulven. Hij overleedt, in den Jaare 1522, in den ouderdom van vierendertig
jaaren, en lies naa ;
ADRIAAN VAIN MATHENES, die volgt.
Nikolaas van Mathenes, getrouwd met Geertruid Piek, uk
Gelderland, en Vader van
Tan van Mathenes, Ambagtsheere van Lisle.
bVouter van Mathenes, gehuwd met Athia van Qerema van
wibisma, nit Friesland, en Vader van
j . Maria van Mathenes van I'J"ibisma, die huisvrouw
wierdt van Jan van Schagen, Zoone van Christoffel van 5chagen en van Hadewij van Sparwoude, en bij denzelven kinderen
heeft naagelaaten .
2 . Tan van Mathenes van L/'ibisrtra, die in huwelijk
nam Gerardijne van Bronkhorst, dogter van Nikolaas van
Bronkhorst, Heere van de Stadt, en van Jakoba van Poel-.
geest Gerrits dogter, en bij dezelve Vader wierdt van
Klaas van Mathenes, Heere van Hazerswqude, 'r
weik hij kogt van den Heere van Kruiningen . Hij overleedt
Tz
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in den Jaare 1617, zijlsde getrouwd geweest met Geertraid
van Lokhorst, dogter van Vincent van Lokhorst, I-Ieere vary
l`Ieemflede, met welke hij behdwelijkte bet Hhiis Oud-Teilingen, bij Leiden . Hij lief naa
Kornelis vrasa Matlaeres, Heer van Hazerswoude
en verrcheiden dogters . De oud1 e van deeze was verlocfd
aan Jakob van wasfenaar, dock lief ongelukkig haar leeven
in bet 's; Eene haarer Zusteren wierdt vervolgens b j dc~
Fleere van Wesfenaar her Vrouwe genomen , en vervolgen
Moeder van
Gd//ia van Wuzsfenaar , welke in den echt tract
met Joost van Atnliel, Heere van Loenderiloot, en
~`an van
Wasfenaar, Heer vax Warmond en Hazerswoude .
De reeds genoemde Kornelis van Mathenes trouwde met An
na van Uitenbogaart, dock tlorf kinderloos . Eene andere dogter van Ki'aas van M itheiaes wierdt de echtgenoore van Gera
rit van Poelg~est, IIeere van Koudekerk , Zoos, van Gerrit
van Poelgeest en van Anna van Bergen, dogter Van den l-Iecre
van Grhnbergen, in Btabant. Zij halt eenen 1 raeder, Willeni
van Bergen, die eerst Bisfchop van Antwerpen, en vervolgens
Aardsbisfchop en Hertug van Kamerijk wierdt .
ADRTAAN VAN MATIIEtES, Ridder, boven genoemd, naan her
Huisvrouwe A'lrican a van Duveavoorde, dogter van Gijsbert
van Duvenvoorde, 1^leere van Opdatn, en van Anna van Noord
wijk . llij was Htcmraad van Schieland, en befchreeven in de
Orde der Edelen vale Holland. Als zodanig wierdt hij, in den
Jaare I~66, nevens den Heere VLN KEENENJiURO, gelastigd,
am a n dr Landvoogdesfe ecn Vcrtoog in to leveren, hehclzende een verzoek am verz,agting in de afgekondigde Plakaaten
tegen de Onroomfchen . In den Jaare 1574 hadt h}j een voorneam .deel, in de onderhandelingen met de Gcmagtigden de9
borings, over eene bevrediging. Hij bath de volgende kinder
ren ver veht
N, va i Iatize es, in den Jaare 1574, to Dole, in Bur
gL1nC, onaehnwd geflorven .
J .1N VAN MATIIJ'NES, die volt' .
GijFbert v')3a 1IJattencs,
ricer van iliviere , in den Jaare
y93, to LCHcn ongehuwd overkedell, out achtenvijftig jaarcs) .

7oos
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van lilathenes, insgelijks ongehnwd .
Airiarrn van lllathenes , mede noQjC gehnwd .
Maria van Mathenes, getrouwd met Arerd van J3onenburg, genaamd Ilontllein .
J A N VAN MATIIENES, boven vermeil, Hoogheemraad van
Schicland , en befchreeven in de Orde der Ridderfchlp , wac
cen der Gemagtiaden der Staten, in den Jaare 1578 na Amt1erdani gezonden, bij bet overflaan der Stad tot de Stan tfche
zijne, oin de noodige fchikkingen to beraamen en op alles
goede orde to flellen . In den mare 1584 bevondt hij zich
ondcr de Gcmagtigden, nit de Ridderfchap, door 'S Lands
Staaten benoemd, tot her bezegelen van de Akte, bij welke
de Graaflijkheid aan Prinfe WILLEM DEN I fiondt to worden
op ;cdraagen . Daarenboven bediende men zich van hem, nevens andere Grooten, tot bet maaken van een Ontwerp der
voorwaarden, op we1ke zijne Doorluchtigheid zou worden
ingehuldigd . Heer JAN overleecit in den Jaare 1602,, in den
.ouderdom van vierenzestig jaaren, en her naa, bij zijne Huisvrouwe Florentine, dogter van IIeere Jan van Kuilenburg,
Vrouwe van Opmeer, die hem nog achtticn jaaren overleef
de de volgende kind~ren
ADRIAAN yTAN MATL11 NES , die volgt.
Miirgarcta wart Matlaenes, getrouwd met Herman van Valk enaar, en bij denzelven hloedex van
i . Thank van halkenaar.
2 . 3'an van Valkenaar, Beer van der Meij .
~ . Itrnmo van Va kevaar, Heer van der wel.
~ . 1''illerrr 1an Valkenaar, jong ge(iorven.
Ftor eo :i-i vat' Valkenaar, getrouwd met Ottho van
Gel: er ; welken zij baarde
(~) Margareta van fielder .
(2) I"-1'erman van Ge/der , getrouwd met Anna
Maria Be rgaingC .
() l arol van fielder.
() 1l1cr/a vary fielder.
(5) 1l van Celder .
(6) Karel van Geldon, alle vier jong gedorvea .
IV illerj vast fielder .

.7cost
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(S) Fredrik Iillem vats Celder .
(9) illaria van Colder .
De reeds boven genoemde Henrik van Valkenaar ram ter
lhuisvrouwe Florentie vuin Mathenes, dogter van I arel vaz3
Iilathenes, Ruwaard van Putter, en van Jolianna Piek van
Tienhoven, en verwekte bij dezelve
I . Margareta van Paikenaar, getrouwd met Willeru
van Mathenes, Heere van Rascourt, Zoone van Willem van
athenes en van Maria Manninga, to Dijkiierhuizen .
2 . Berman van I'aIkevaar .
3 . ; ohanna van Valkenaar, beide ongehuwd .
4. Florentine vary Yalkenaar .
~, Kared van Valkenaar, Heer van Valkenaar, Du-i .
zenburg .
6. Henrik van Yalkenaar, jong geiiorven.
7. Hendrina van Valkenaar, ongehuwd overleeden .
8 . I rman van Yalkenaar, ongetrouwd .
Tan van Mat/zones, in den Jaare 161 r Domdeken to
iltrecht, ell i den ware 1614 overleeden .
Karet van lliathenes, Baljuw van Puttee, halt ter huffss

vrouwe genomen Johanna Pick van Tienlzoven, en bij dezelve
verwektq
I . an van Matlrenes, Raadsheer in den hove vae
flolland ongetrouwd geiiorven .
~, 4 .nelis van iWathenes, verdronken, zonder kinderen .
3 . Florentia van Mathenes, getrouwd met 1Ienrik van
Valkenaar, Heer van Duizenburg,
4 . Nikolaas van Maahe ;:es, jong geftorven .
De Echtgenoote van l 'sllein van Mathenes, Heere van
Rascourt, Maria Manninga to Dijiriierhuizen, was eerie dogter van den berugten Diderik Sonoy, Stadho~ader van Noord~
i, 1'and, en `ij to zamen 4uders van
(t) an van Mathenes.
(z) Luurt van Mathenes, jong geitorven.
(3) Flerentie, van Mathenes .
4) Emerentia van Matlsener.
(;) Luurt vase Mathenes.
6) 4 athr vast Mathenes .
(7)
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(7) Maria van Mathenes .
(8) Adri~uia van Mathenes.
(9) lJ%ille'fl van lE'k Menes, I-leer cyan Rascourt,
fleemraad vau Schieland , tusfchetl de Jaaren 1(43 en 1665 .
Flij hadt in buwelijk genomen Margareta van Valkenaar, en bi j

haar de volgeilde kin~leren verwekt

a . Mania van Mathenes, jong geilorven .
b . Fleventia van Mathenes, Vrouwe van Matenes , Mikere , Opiueer, Souteveen , Sierkenburg , door bet
overlijden van haaren brooder . Haar Echtgenoot was Jan vau
Iardenbroel , Ritmeester in dienst der Staaten .
C. WiUern span Mathenes, jong overleeden.

d . 131arta van Mathenes .

e. Wi/lem van M`ttheries, op den Hendon Mai
des Jaars 1671, in den ouderdom van vier janren, gei}orven,
en to Utrecht in de Witte Vrouwenkerk begiaaven . Het laatfle Mansoir zijnde van dit Gellagt, wierdt met hem hot Waa
pen in lret Grad' geleid.
(to) Magareta van Mathenes, ongetrouwd ge •
orven.
(ii) Dir k van Mathenes.
(12)

Geertruid van Mathenes.

boven geuoemd, Heer v n Rivieae en Ohn :eer, Heemraad vats Schieland, befchreevcn in de
Orde der Ridderfchap van Iloiland en Curator van 's Lands
l oogefchool to Leiden, Man van meet dan gemeene kunde
en geleerdbeid . In dc~1 Janre 16 .6 bevondt hij zich onder de
plegtige Bezending, door 's Lands Staaten aia Amilerdam ge .
f:hikt, om de Wethouderlhap diet Stad to doen treeden iii
de gene nerve n~aatregelen, oamrent bet 'bevorderen van undo
der Kerke, en bet weeren van alle partij .chap en fcheuringe,
fl et oef~nen van to veel toegeefli kheids, naar hot thans aangenomen Staatsi eizel, jegens de Retl o~lilrantcn, was oorzaak
dat cue Heer VAN MArH NES, sevens den Heere VAN DER
MYLE,
in den jan re ii : 3 , van z i j nea post a s h7 ezorger vafl
AorIAAN VAN MATHENES,

hot Leidfche Hoage1i huol verla area, wierut . hoot ADRIAAN
nadt tot zijue eer1 e Iluifvrouwc Od ; a van 1i'i u'ijn , dog•
ter van Reinoud van Aaswijn, i-iecre vaa Braked , in Gelder-
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hand . Deeze, in den Jaare 1596, to Utrecht in bet hraambedde
overleeden z ;j«de, hertrouwde hij met F enrika yan tier Does,
Vrouwe van 'i IIuis ter Does , eenige Erfdogter van Pieter van
der Does, Scl~out to Leiden . Len Zoon, uit den eerften Echt
gehor, c n , was
JAN VAN MATHENES, Heer van Mathenes, Riviere en Op_
meer, Iieemraad van Schieland, Afgevaardigde in de Vergadering de . Algelneene Staaten, en wegens Holland op den Minirerfchen Vredehandel, iii den Jaare 1646 . Hij overleedr in
den Jaare 1653, hebbende verweht, hij , udith Piek, Willems
1ogter, met welke hij , in den Jaare 1626,

in

hutvelijk was

getreeden, de volgende kinderen :
4iriaan ~'an Mather es, vijf dagen naa zijne gehoorce, in den J aare T628, geftorven .
4lrio
van Mathenes, in den Jaare 16544 als I eem9
raad van Schieland vermeld, en, in dat zelfde jaar, in de Orde
der Ridderfchap befchreeven, ftorf ongehuwd .
J'P lleui van Mrzthenes, in den Jaare 1631, elf maash
e.n oud, geftorveu .
Odi/za van Matier;es ;
JJiltern van Mat iesles ;
W ~il urg van Mathenes ;
,
Ilyurg van Mathenes ;
.Uen, tk van 1J atrzenzs ;
Gij~bert Keirront van lllathenes ;
~`nkob van M
.-it Ivenes
Mac jteld Geerts ui van Mathenes : alien }ong of o _
gehuwd gefl:orven .
GYSBERT VAN MATHENES, die volgt.
GYS$FRT VAN MATHENES, Heer van
iatenes, Riviere, Opmeet, So,uteveen en ten Does, gebooren den eerften Meant dcs
Jaars 1645, H~e~nread van Schieland, E .aljuw en Dijkgraaf van
thijnland, be ;chreeven in de Orde der Ridderfchap van ilolsand . Zijne hu~svrouwe was 1ntonetta van 41eu':Jn, Vrouwe
vau
rakel en S,terkenburg, en bij bij dezelve Vader van
~`an van Mizltenes .
3 uditlz Ma ;;'areta van M2athenes .
;eide clecze k;nderen, gelijk ook zijne Echtgenoote
vOdr
hen
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hem ovcrlceden zijnde, behragtigde l1 •, door den doo . In
den J?are I6?o, zijnen Literfien \'ail, bij weihen hij tot I': ,',enaam halt aan~;efleld l1Tz/Iem vari ilIati=er~es, boc~n
mc'cl,
den Zoon van willem van I\iathenes, Ileere van Rnscourt . I ;atften Mansoir van dit aloud gel ngt, en in den ouderdom var vier
jaaren geflorven . iieer Gijsbert wierdt begraaven in de Sr . Pietersherk to Leiden , alwaar zijn wapen is opgehangen , m t cue
volgende tweedndeitig Kwartieren :
MATT-IENES .

PIER .

KUILENBURG

GFNT .

DUVENV00RDF.

BALVEREN .

JIOULSTER .

LEI .

ASSENDELFT .
BRIENEN .

WENA .
RIFMSDYK,

NOORD\VYI{.

VYG .

ZwIETEN,

IIAK .

AAS\VYN .

\VYHE .

"Z,ENDOORN.

AVERONIC .

RI.OUKHUIZEN .

IIA A FTEN .

TUIL VAN

L A AR .

SEROOSKERKE.

GENT .

TENGNAGEI,.

AMSTEL ell MYNDEN .

LANGEN .

VLIET .

BROUIUIUIZEI .

MATHIENES.

VAN ECUrEN .

Het \Vapen van MATFIENES is een Band van Keel, belaadet~
net drie Starren van Goud, op eon Zilveren Void .
Zie w .

y

r GOUnITOEVEN,

O ide hall.

1,rorii2jk, S . VAN LEELJWEN, Bat.
Jjrlr.f?s q

l1'TATTHIEUS, (ANTONIUS)
Iran van uitfteekende verdie~~flo
voor de minnaars der Vaderlandfche Geichiedenisfen, was gebooren to Utrecht , op den achtticnden December des Joars
1635 .
Zion Vader } insgelijhs ANTOSIUS genaamd , bekieeide
den post van Hoogleeraar in de Regten in pie gemeId Stad, en
c~verlecdt aldaar in den Jaare t6~ , Zijne l~Ioeder was & . ie

~$

MA'I't'HJBUS, (ANTONJUS) enz .
. ~,µ e~ ..YR7 .1Ary

Dogter van den vermaarden Harderwijkfche Hoogleeraar ISAA1
P0NTANUS.
Het !1 riefche Hoogefchool en dat vats zii~~e Geboorteflad warm de gronden, nit welke hij de zaaden van
geleerdheid verzamelde , die vervolgens zo weelige vrugte4l
droegen .
In den Jaare I66o verkooren hem de Bezorgers
der Stichtfehe Akademie tot Buitengewooren, en twee jaaren
laater tot Gewoonen Hoogleeraar in de Regten .
Naa tiers
jaaren hier die» post bekleed to hebben, vertrok hij, in de
zelfde hoedanigheid, na Leiden, en overleedt aldaar, in den
Jaare 1710, fn den ouderdom van bijkans vijfenzevenrig jaa •
ren. Unberualbaare verpligting heeft aan 's Mans arbeidzaamheid de Gefchiedenis van verfche!den Nederlandfche Ge+vesten
dewiji hij zich de moeite heeft getroost otn van onder bet
ifof en nit fpinnewebbe ten voorfchijn to brengen verfcheiden
oude Schrijvers en eenen reeks van Brieven en Papieren,
welke over 's Lands aiouden toefland en lotgevallen een aanmerkelijk licht verfpreidcn . De voornaalnile deezer Schriften
voeren de volgende titels : De fundasionibus et fates Ece
fiarurn Ultrnjeclinarum.
Ckronicon Lgmom-/anusn , au ore
ooh, de Leydis, corn Obfervatianibus. Ides Uitrajet2in~e, et
Ilifloria 1IifiA' Orientalis E erici Jleninge, eurn Cornrnen .
Iariis. 4nalec i. De ; use Gladii. De Nobilitate, cue.
A rdsr:ertcg van Oostcnri jk, Zoo!] van Keizer
II, geboorea op den vierentwintigflen Februarij des Jaars 1557 . Nog naauwlijks t intig jaaren oud,
en zwak van geest, tokkeide hem nogihans de heerschzueht,
en vlamde hij op de L :ndvoogdij over de Nederlanden, open
gevallen door bet overlijden van D . ; ; I,OUrS DE REQUESENI .
Ilij halt op zijre hal;d cenige weinige hierlandfche Edelen,
die hem heimei~jk, hreu weeten der Staaten, hunnen wensch
to kennels gavel . Ingenoinen islet de eere, die hem, in zo
lone jaaren, wierdt aangedaan, vertrok hij, in ililte, zonder
kenr is van zijren brocdec Keizer RUUOLF, tit IVeenen, in
yt bet in van ()foyer des Jears 1577, en kwam, nog veer
bet ein ale
er Maand , to Lier in Brabant . Merkelijke ver •
baacdhcid ver' .~erz~akte 's A ,rJshcrtog~n komst bij de Staaten,
`rcie van drc11:E he kwaJ k n:unen, dat men, boners hui
IVEATTIIIAS,
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i°+' RTTIIIA5, Aardshrert~b van O0strttr ijk,
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handel niet onkundig was, dock fielde geenerhande poogingers
to werk om zich daar tegcrl to verzctte!1 . Alleenlijh verzu t
1]ij, men wilde in gedagten hoyden de dienlteu, door help en
zijn FIuis den Lande beweezen , en ronduit verklaaren , «Tat
men met hem voor halt . 11'Tededogen hebbende met den zwakken Vorst, verzekerden hem de Staaten van betaalinge der agterflallige Wedde, zo ras de halt van 'S Lands middelen zulks
zoude toelaaten ; hem voorts, als en onderpand, hoop geevende op de inkom(len van bet Aardsbisdom van Utrecht . Om
eenige vergoeding to doen , flelden wijders de Staaten, nevens
den Pans ViiN URANJE hunne poogingen to werk, om hem tot
Bislchop van Luik to doen verkiezen . Doch bier in flaagden
zij ongLluhkig .
Inlniddels was , tusfchen den Hertog VAN ANJOU en de Staaten der Nederlanden, de zaak voldongen , en hij tot Landvoogd aangenomen. Nu begreep de Aardshertog MATTHIAS dat
zijn hlein • bewind geheel ten erode liep, en men hem wel haast
over zoude hebben . Van bier dat hij to raade wierdt, als uit
eigen beweeging, de Landvoogdij in den fchoot van 's Lands
Staaten neder to leggen.
In de maand September des wars
vertrok
hij
uit
Artwerpen
J51
no Zeelanrl, begeleid worden
de door eenige Zeeuwfche Oorlo ,fehepen tot aan Oo!tgensplaate, alwaa hij op een Flollandsch Schip overflapte, welk hem
fangs de Merwe en de waal na 't Tolhuis voerde . Gaarne zoude hij eene pool in Holland vertoefd hebben ; dock vermids de
Stanton zulks hadden afgeflagen, vervolgde hij zijnen wcg, zon •
der dat Gewest non to doen, over Ken/en na Duirschland . Nan
zijn vortrek wierdt in beraad geleid, om hem zijne Wedde, ter
fi)mnle van vijftigduizend ponders, to laaten behouden . Doch
dit liep eindeiijk to leer, \Vat zijnen verderen leeversloop aangnat, deeze valt pier binnen ons befiek . Alleenlijk tekenen tivij
bier nog a n, dot MATTHIAS, zedert op den troop van Hungaaife verileven, zijnen brooder RUDOLF DEN Ii, in den ware
6I2, in de Keizerlijke waardigheid opvolgde, en op den twintin`len Maart des wars 1619 bet tijdlijke met bet eeuwige verFvisf~!de. Bij zijne Gemaaliune, ANNA, dogter van FERDINAND
DEN II, Aardshertog vary ?'irol, hadt hij geene kinderen vere r A l1i
lie HO?FT ; VAN METEREN ; TIIUANUS, enz o
~L`~JJ

1 AURIh, MAURI 'S .

^o

MAURIIC, een Dorp en Dagelijkfche Heerlijkheid, in Gelderland, in het Kwartier de iVederberuwe, tusfchen Rheenesl
en TJ'ijk bij Dziurf'lede, nan den flinker never des Rhijns ..
Volgens zommigen zeu men in dit Dorp het aloude Romeinfche Mannaricum of MannariaCUhII moeten zoeken . Maup
rik heeft eene eigen perk met een fraaien fpi ;zen Toren .
MAURITS , gebooren Graaf van N'asfau, en naaderhand, bij
erfregt, l rins 1'a?! Oranje, was de tweede Zoon van WIr LErr
DEN I , den grader des Vaderlands ; deezen wierdt hij gebooren, tilt ANNA, ecnige Dogter van den beroemden Hertog,
vervel ;ers Keurvorst van S ixen , insgelijks 11IAURITS genanind,
to Dilienbu:g , in 't Graaffch p Nasfau, op den dertienden
van Slagtma ijd des fears Bekend is bet overfnood bedrijf, went herd beroofde van den besten der Vaderen ert
Voogden, toes hij deft ouderdom van zeventien jaaren flog
niet bereikt halt, De Staaten van Ilolland, om Prinfe \VILLL~z
de koswn van zijn talri k gLziii to helper draagen , en
fevers een bewijs van hunne dankbaare genegenheid to geeven,
liadden, twee jaaren vuOr deszelfs treurig erode, bdfooten,
den j ongen Cia af, op 's Lands kos ten, die jaarlijks t~vaaifduizend ponder zonden beloopen, na 't Leidenfche I -IoogeP Pool t e zenden, cigar hij twee jaaren doorbra ;t . Zo groot
was de zone, welke de bovengeincide Stoaten voor MAURITS
&oegen, dat zij, wai~neer de I-lertog van Paring, in dell
Jaare i83, zich ter fee begon toe to roster, zijren Hof
nle, ster uitdi ukhelijh bevoolen hCIO nit aan firand to laaten
kooinen, to Iio :cijk of daaromcreijc, op dat hij geen gevaar
mogt looped van door den v ;jand g~ligt to worden.
Nag bet ontildig af1Icrven van WILLEM DEN I , wierden hier
to Lande verleheiden ver,mderingen in den Regeeringsvorin
Order andere beflooten de Algemeene Staaten y
ingevoerd .
Niettegenflaande (reef
eenen Read van Staate op to regten .
MAURITS, geli ;k wij hover aantekenden, omtrent deezen d1d:
den ouder, cam van 1le ;ts zeventien ja ;iren hadt bereikt, wierdt
hij, nogthnfls, verzogt, om zich als Hoofd van deezen Read
to hater gebruiken. Naa drie dagen beraads, aanvaardde hij
died ewigti en post . Zecaert wierdt heir een Beri ;tfcbrilt ter
hand
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hand gci eid, ell vale wege die van Ho/lard, Zee/and en Uts, ec .~y
allecn, ;~e~~e «Tedde van tweeduizcnd ponder van veertig Groc
tc11 her' 111afl l toe elegd,
In wilt een weinig gevorderden e1=
o11bL(Ireevetlcn oaaerdom, en in eencn tiit, in welken 'stands
za ;ih~, n zeer haclaelijk fiouden, kwam dus Graaf MAURITs in 1yet
hcwind van zaaken, en aanvaardde hij eenen last, oni welkeia
to iraagen f~erker f.houderen fcheenen vereischt to wordetl .
Dc guede hoop, welke men, al voor eenigen tijd, van zijnen
tnoed en w ;kkerheid halt opgcvat, dock bovenal de genegellheid , welke men den overleedenen Prinfe, zijnen Vader, halt
tocgedra <gen, warcll de voornaanlfle oorzaaken van bet vertrouwen , welk in hem gefleld wierdt .
t~eeds bij bet leevell van Prinfe wlr,LEM, was ecne ondhrhnndE~ing geopetad over de opdragt geezer Landen aan Frankrijk .
Zcdert bath men geezer handel hervat , en zomm gen toonden
gene kleine genegenheid om dien ten einde to brengen . Grraf'
~IAURITS, kort naa zijne aanilelling, leverde een Vertoog her
Staatsvergaderinge ill, waarin hij', zonder dell Franfchen handel
of to keuren, in bedenking gal', tat men dien niet to haastig
behoordo door to drijven . Voorts h .erinnerde hij den Staatet
van Holland, hoe verve zij met zijnen Vader reeds gevorderd
1aren in de Opdragt der Graafliikheid, verzoekende dnt zij
hierop ill 't handelen net Frankrijk geliefden bedagt to zijn ,
op clot hij en zijn Huis char t ij rich vergeeten wierden, Inaar
veeleer in ftaat gel.eld om zig eenigeiniaate to redden flit de
zwaare fchuldea, met weike zijn Vader zijnen boeuil bath hee
zwaard getaaten . Voorrs bQodt hij beleefdelijh zijnen dienst nun
in alies, waartoe men hour, die zig nog jong en onervaren kenA
do, mogt bekwaam oordeelen ; aizo hij vast beflovten bath,
alle zijne poogingen teo beste van den Laude aan to wenden .
i`Jiet vreemd i~ bet, tat Graaf MAURI'TS heimelij& geezer handel
regenfEoudt, dewiji hij nier onduidelijk do zijne hieldt van d~
S„r.i rond!x, welke , dour een wijdloopig Vertoog, tegen bet
Verdra~ flak geijverd hadt, en hij met reden verlvagtetl mogt,
Been lloofd van den Raad van Staate to zullen blijven, indien
de Opdragt voortgang badge . Doch zijne vreeze verdween,
toes de Ironing van Frankrijh weigerde de N~derlanden to aauvaarden, en de handel bier door wierdt afgebrokep .

MAURITS .
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In den Jaare 1585 hadt de Admiraa1 WILLEM VAN BLOTS va11
reslong, misnoegd op eenige Leden der Admiraliteit in Zee M
land, om dat zij geweigerd hadden Lastbrieven to geeven aan
twee Hoplieden, door hem benoemd, bier van in fcherpe taal
kennis gegeeven aan Graave MAURITS, en 'er sevens gevoegd,
den Lande geene11 dienst to willen does , indien zekere twee
Raadsheeren niet wierden afgezer . Dit wierdt zo euvel op_
genoomen bij den Graave, dat, op zijnen voorilag, TRESLONG van alle zijae ampten verlaaten , en op 's Graaven/lein
to Middelburg in hegtenis genet wierdt. De Staaten van
Holland, bier van kennis gekreegen hebbende, verzogten den
Graave dat bij den Admiraal, flit aanmerking van voorgaande
dienilen , als Edelman , en naar regten ~vilde handelen . 't
Stondt gpfchapen dat deeze zaak rRESLONG Glen hats zou gekost hebben ; dock bij wierdt naa eene la~lgduurige hegtenis
geliaakt, en door MAVr1TS met bet Ampt van Luitenant Groott
f loutvester en Valkenier van Holland begifdgd ; in 't beklecden van deeze bediening meet bij bet overfchot zijns lee yens .
Toes de handei met Frankrijk to riete was geloopen, wend,
de men bet oog na Engeland .
Met Koninginne ELIZABEP
wierdt men let eens, dat zij deeze Landen onder haare i~eI'cherming neemen, en deu Graaf VAN LEICESTER, als den algemeenen Bevelhebber haar er Troepen, derwaarts zou zenden .
Ber hij herwaarts kwam, halt meal de lucirt gekreegen van
cen heirnelijk Bevelfchrift, den Graave gegeeven, om de hood
ge Overheid deezer Landen to aanvaarden, in gevalle zij bet
vermogen hadden om nigh zelve to bar haaven . Ook hadt
's Lids Aclvocaat, JOFIAN VAN OLDENBARNEVELD, een gegton~
vermoeden opgevat, dat LEICESTER op bet Stadhouderfchnp
van Holland vlamde, Dit baarde bijfleren agterrlogt, en deedt
op ipiddelen bedagt zijn oin zulks to voorkoomen . Sneer
atideren wierdt ten dien chide geraadpleegd over de opdragt
der Stadhouderlijke waardigheid over Holland en Zeelanii
aan Graave MAURITS . OLDENBARNEVELD deeds ten dien oinde
den ceriien voorflag. In O&obey des Jaars 1585, wierdt ter
Vergaderinge van Holland, in tegenwoordigheid van Zeeuw~
f he Gc agtigden , h er over met erust geraadpleegd . Schoon
in
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eerst hier over eenig gefchil vie! , toonden , egter, do
Afgevaardigch n van beidc Gewesten zich daartoe genegen . Up
den ecrflen November wierdt net meerderheid daartoe bellooten .
Op den veertienden Bier iViaand deedt Graaf :\IAuI:trs
can EcU iii bovenrer,oemde hoedanigheid, en nam hij zittii . ;
ten li,)vc
° i.'en zelfdcn dare wierdt beflooten dat he :n d` ti ;te1
van gebooren Prins van Orranje zou gegeeven warden : waarom wij hero, in 't vervolg van oils leevcnsverhaal, Prins 1I,' u
n i'c z , ;llcn noemen .
Op dat'den Leezer blijke, hoe verre bet gezag van Prinfe
r,7 .1u1,IT : , in de hoedanigheid van Stadhouder,
Kapitein- en
Admiraal-Generaal, zig thans uitIhckte, agten wij het niet ondientlig , ha Pcrigtfchrift , wells horn bij deezc gelegenheid
w'icrdt ter hand gelleld, bier in to lasfchen . Iiet Evas van deep
hipi~t ein
. - Gcnd .al
.~l'
Ze n ilihOUd •. ;, Die Stadhonder
. esl Ad .~~~i
. ~~~i ; .~l
„ zij gehouderl , de hoogheid , voorrcgton CIl \veivaart c'er
„ Landen , ook de oeii^ i~lng vats dell Christ1 kCn Godsdi€nst
,, voor to ilaan, en to wege to brengen dat Ut ; edit , gclijk
„ voorheen, order zijn Stadhod derfc'iap verecni U verde . Ilij
,, doe refit aan ell;, die 't hem verzoehr. Hij verleene i'rovi„ fien van Regte, en doe alle Ordonnantien en Vonnisf u uir+
,, voaren, bij goeddt nken van den Prefldent en Raadcn over
,, Ifollrand, sechand en Fries/and
. Ilij zal, met der Luaderi
„ Gekomniittcerde Raaden, hem toe to voeben, de Burgcniecs„ tars , Schepens en \Vet veranderen , naar behooren, en d ar
„ 't de nood vereischt ; en de Amr ptcn, to vooren to h : z ;ec .
,, vinge der Stadhonderen geflaan helbbende, begeeven aaii bc
„ kwaarne en getrouwe lief h,ebbers des Vaderlznds ; dash over„ giftan van Anipten, van dcsi cencu aan den anderen, mitten
,, niet dan fret bewilligin dLr Staaten gedoogd warden . Ook
„ zal hij, islet de genoeii de Gekomlnitteerde ttaadcn, tot na„ der orde, verleenen alle Lrieven van ,genade, ver ;iffenisf a
„ wettiginge, uitiletlinge van betnalinge, en diergelijlcen . - .
„ Doch van voorbedac.te doodflagcn en andere fnoode misdaa .
„ den zal geene vergiff nis verleend warden . Hij voorzic wij~
„ ders, met de Gekomniitteerde Randen, op de vcrzekering
,, en be(cherming der Landen , en gedraage zich, to water ell
,, to Inside, r is can goed wtadhouder, I ap ;tcin - General ei
-, Adnsiraal behoort,"
S hooii
i„ 't
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Schoon LEICESTER, In Engehll1d de tijding van's Prinfl4l1
verhclfing vernomen hebbande, die zeer euvel opnam, vraagende wat hy in de Nederlallden doen zou, daar een ander
hee Stadhouderfchap van Holland en Zeeland 'w1.h:edde, begaf
zich, egter, Prins MIlL'RITS, door de Staaten van Holland
daartoe verzogt J llU Vlhifillgen, om den Engelfehen Graaf aldaar te ontvangen en te begroeten, gelijk hij dan ook naderhand van hem eenen Lastbrief nam, tot zijn Stadhouderfehap.
't SehijlJt dat Prins IIJAURITS in den Jaare 1536 den eenlen
Veldtogt heeft bijgewoond; althuns vinden wij, v66r dien
tijd, des geen uitdrukkeIijk gewag gemaakt. In dat jaar decdc
hij, op last van LEICESTER, eenen uicval in Vlaanderen J en
maakte zich meester van Axel, en eenige andere Sehanzen
in dat gewest. Den Hertog VAN PARMA. voorneemens om
Axel van aIle kamen in te ihtiten, belecte hij zlllks. met de
Dijken door te fieekell.
Hoe veel goeds men in den beginne zich hier te Lande van
tEICESTER ook beloofd hadt, zijne dubbelhartigheid J en de
verderflijke maatl'egels, welke hij tot nadeel van 't Algemeell
beraamde, lelnen eerlang uit, en wierden openlijk bekend.
Tegen hem en zijnen ARnhang moest een perfoon, mec geIloegzaame bekwaamheden en agtbaal'heid bekleed. worden a~n
gevoerd. De Staaten van Holiand en Zeeland Heten, ten dien
einde, het oog op Prins IIIAURITS vallen. Zij magtigden hem,
om 't gezag, hem bij Lastbrief en llerigtfehrife, :lIs Stadhoudel' en Kapitein - Generaal opgedraagen, met 'er daad te ge.
bruiken; om aan alle OverHen, bezdting houdende in de gemelde Gewesten, Lastbrieven te geeven, en hem zelven en
den Staaten gehoorzaam.heid en getrouwheid te do en zweerell.
De vermeerdering van magt, wclke Prins l\lAUR1TS hier door
ontving, wierdt nog vergroot, door de verandering del' Bezettingen aan hem of zijllen Luitenall~ den Graave van HOJIENLO te Hellcn, bij goeddunken van de Staaten.
Zijn geza~
over het krijgsvolk werdt uitgeftrektcr, zints men het beOuit
hadt genomen om taehtig Vendels knegten te werven, en dezclve onder 't gebied van Prinfe IIIAURITS te frellen. Behalvell
d.;n Eed van getrouwheid IlRn de Algemeene Staaten, moest
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gef igt halt, Iii ongetlade t)ij den Graave van LEIC a •
waarfchijnelijk, otn dat nwn deezen, naar zijtl begrip,
to veel gezag hadt opgediaagen, 't welk tot iladcel trekte vai'
de magt, welhe hij zich zelven gaarre you toeei ;encn . In
zekere bijeenkomst met de Staaten klaaade hij , dat de Graa~
yen MAURITS en V1LLEM VAN NASSAU tegen hells wares zanletlgefpannen . Nict sang daarnaa lnnakte hij hc3'malilk de noodige
toebereidzels, o'n den Trigs, sevens eenige andere Ileerell,
in verzckering to necmcn , en na En{;eland over to voaren ; een aan(lag , welks uitvoerlng voornaatneli ;k door lie
wtiakzaan :ilicid en tijdi ;e voorzurge van JOHN VAN OLDEN wARNIa r, .LD voorkoomeri wi ; rdt .
Iltt Jar 1588 toonde, hoe weinig flats 'e op scN0
Sradhouder van Noordhulland, to lnaaken ware, en ve~fc ;,af°
to Prinfe MAURITS gelegenheid om zijnen fiver voor 't l emeene weizijn to betoonen .
j' : edenblik teas vol mu icas ,
die de inzigten der Staaten openlijk weder(Ireefden ; sonar
was lnet bun overeengekoomen om gcene meerdere Stnatfche
Bezetting in de Stad toe to laaten. Pries MAUIo1TS zogt to
vergeefs met de muitellngen in onderhandeling to treedcn . Men
beiloot daaronl tot bet uiter(le to koomen, en z'ch door ge\ve d meester to msaken van do St id, . In Februarij be of
zich dan Pins M,~URIT,, verzo!d vale 's Lands Advokaat vftity
ULDENISARNEVELO en eenige andere I lceren, c,'er IIoo , na
11Je 1' afltk .
Op den zev ;:ne rwinti ;~flen vertoonue b~j zich
voor de Srad, met eenige Ve! dclen Noordho land~rs en een
wi;,g r;riigsvolk . Naa dat de Bezectinr~ eriiilig lochvers
getfs ;%cimaand was , zich nan zij e Door1uch igh iii to onderwer}pan, bagon deeze zich op do toegann on do Star!
to vericttanzen . Nu en dan fchoot men van weerzijde op
elkacder ; ook wierdea 'or zomttjds :'chutgevogren gohou en
tusfchen de belegernars en de belegerde!1 . U~t de On ; ~o i~ hopes, door weike 171 a de haven ingeflooro bi eldt, w rdC
ook van tijd tot ti; .~ op de Stall gevuurJ. De Ooriogfchca
pen dienden, daarenSoven , ow een waaken :i ooa to non .
den op de Engelrchen, omtrc~~t welke men eenig ve rloe, on
halt, dat zij v :,orncemens wares de Stall to ont?erten . Lus
f OjAdt let e llede,utlrk, wanneer $ONOI, its April, slit EnV2
e°
`T1;R,
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geland tijding kreeg, cat LE1CESTRR affiand van de Regeeting
hadt gedaan , en men , nit dien hoofde , zich to vergeefs met
de hoop op pulp van dien kant vleide . SoNc I veranderde toed
van gedagten, en tract in onderhandeling met Prigs MAUR1Ts,
die op den negenentwintigt~en van April zijne intrede binnen Medenblik deeds , en den volgenden dag eerie algemee
ne vergiffenis deeds afkondigen ; neemende voorts soNol, om
hem tegen de algemeene verbittering, welke hij zich op den
teals halt gehaald, en tegen den overlast van 't gemeen to be~
veiiigen, in zijne bijzondere be(c'~ertning, en zijne zaak den
Staaten van Holland nadruklijh aanbeveelende .
Gelijk de Inuiterij binnen lWedeithlik vooriiaamelijk was ontflaan door wanbetaaling aau 't Krijgsvolk, dus ontflonden nit
de zelfde oorzaak, en in het zelfde Jaar, Incrkelijke on1ustcn
binnen Gee9 tr nidenherg , eerie 1-leerlijhheid den Huize vast
O anie toebeboorende . Naa vrugtlooze poogingen, om bet
Krijgsvolh tot reden to brengen, befloot then, in Maart des
3aars 1589, de Stad to
belegeren . Pries I AU R ITS troll
insgelijks in perfoon derwaarts, en deeds 'er zeventien flukken
Gefchuts voor planters, naadat ltij alvoorens de toegangen alomme clerk bezel liadt . Op den laatilen van die maand hegon de Prigs de Stad hevig to befchieten, en dreigde forth
to zullen loopen. Doch, als de IIertog van PARMA zich met
ziju Leger omtrent de Stad vertoonde, om haar to ontzerten,
was hij genoodzaakt van zijne onderneeming of to zien, en
llet beleg op to breeken.
Omtrent deezen tijd was 'er eerie Vredehandeling geopend
tusfchen Spanje en de Algemeene Staaten. In Holland hack
men reeds geraadpleegd over de voorwaarden, welke men van
Spanie behoorde to bedingen . Daar bet gezag van Prinfe
NAURITS allengskens grooter wierdt, is 't geen wonder dat
zijn raad over dit gewigtig fink wierdt ingenomen . Het zij
zlit flaatkunde, of door andere beweegredenen gedreeven, hack
hij dienflig geoordeeld den Predikanten of to vraagen, of men
vrede islet Spanje zou mogen maaken, zonder de vrije oef.
feniMg van den Hervormden Godsdienst to bedingen? Schoon
hij ligt voorzien konde, was zij hierop zouden antwoorden,
oordeelde hij her, egter, uses ongeraaden, heir met de eere
dew
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deezer raadpleeginge to fireelen . Overeenkomiug met zijne
Verwagting, ontrieden ze hem eenen Vrede, bij welken de vrije
oeffening van den Hervorinden Godsdiellst niet bedongen en
eastgef}eld wierdt .
Naa het v.ertrek des Graven van LErcESTER, was de Regeering van Holland en Zcela~~d hog op geenen vaster voet
gebragt, lien meende nu, dat bet Kollegie van Gecommitteerr
de Raaden , onder 's Graaven bcwind afgefchaft , herfteld , en
den Prlnfe grooter gezag moest worden cpgedraagen, dan hij
dus lang geoeifend halt . 't Liep aan tot in den Jaare i 590,
eer de Puns gefleld wierdt aan het hoofd eener nieuwe Vergaderinge, welke over de zaaken van Regeeringe het opzigr
halt, onder den naam van Kollegie vary Gekommitteerde R'iaden , nevens z : ne 1Joorluchtighcid. Voorts arbeidde men
om de Provincie Utrecht, revers Holland en Zeoland, wederom onder a nen Stadhouder to brengen . 's Lands Advokaat
VAN OLDENBARNEVELD wetldde inzonderheld zijnen vlijt aan,
oin aan dell Puinfe deeze vermeerdering van magi en aanzien
to verzorge7 . Niet vrugtloos waren ook ten deezer op.
zigte 's plans poogingen .
In rrebuarij droegen de Staaten van 't Sticlit aan MAURITS bet Stadhouderfchup van bun
Gewest op, bij eer Berigtfchrifr, waarbij hij beloofde, Utrecht
ze zullen befuuren als eer bijzonder Gewest, en hetzelve regeeren bij made en believers tier Staaten . Niet lang daarnaa
wierdt hij ook met het Stadhouderfchap van Overijsfel, en
naa het overgaan der Stad Zritfen aan de Staatfchen, met de
zelfde waardigheid over fielder en Zutfen vereerd . Vijf der
Vereenigde Gewesten erhenden dus Prins MAURITS voor hunnen Stadbouder .
Daarenboven bekleedde hij in dezelve de
waardigheid van Kapitein en Admiraal- Generaal, en vondt
zich geplaatst aan het hoofd van den Raad van Staate . Zulke
tref'elijke Ampten zetteden den Prinfe groot aanzien bij , eu
ilelden hells in flaat om de guest der Gemeente to winner,
nicer data de Staaten, van welken hij in den eigenlijken zin
of hankliik was, Eerampten en Verglffenisfen kwamen van den
Stadhouder , fasten en fchattingen van de Staaten , die flog
daarenhoven de fchuld kreegen van de tegenfpoe den , terwijl
tie eer der Overwicmingeu den Stadhouder wierdt op ;,edraagei .
V
't Bleek
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't Bleek ook eerlang, tot welvaart deezer Landei', dat mesa
geene kwaade keuze halt gedaan met zo veel vertrouwen in
Pries MAUR1Ts to flellen . Zints den tijd dat help bet opperrels id ides Ooriogs wes toevertrou\vd, hadt hij zich zo zeer
iii Ce oelrening der Krijgskunde, dat hij 'er bijkans
da,cli . :
1 vorderue . Voortvaarende en wakker, en zelf op de
ge`' ; .zde c`ingen agt geevende, wilt hij den vijand dihwijls cener1 k;. s a!' to zien . Dc Vestingen hieldt hij in behoorlijken
tiaa van tee; :n veer , en toonde zonderlinge bedreevenheid in
bet uitkippc der bekwaamlle Legerplaatzen . Het Krijgsvolk
leerde hij (ip ecne nieuwe wijze to paard rijden, de gelederen
betva area, fpijze met zich voeren, en aan de Loopgraavcn
arbeiden Door dit alles wierdt zijn Leger een Oe :fenfchool
vats Kriigskunde, werwaarts de ultheemfche Adel in menigte
zamenvloeidde .
1)e veruvering van Breda was de eerfle gelukkige onder~
nee.ning, wel e op deeze aauflelling volgde . EDUARD LANZn~
vrC,11A w .;s toenmaals, van wegens den 1 oning van Spra,ije,
Ilevelhebber der S .ad . De Ilertog van VARMA hadt hem, als
cease zijner bekwaamfe Krijgsoverflen, tot Bevelhebber van
Ceertruidenbir aange geld ; derwaarts reisde hij dikwijls, om
bet oog to houden over eenige werken, welke rondsom de
Stall wierden aangelegd, Bij zijne afweezigheid bekleedde zijn
noon PAULO ANTONIO LANZAVDCHIA to l,reda bet oppcrbevel,
De Va- ,~r, zo hij in de :tad was, halt altijd zorge gedraagen, uh vreeze voor verrasfin dat geen fchip, dan naa dat
bet alvoorens naauwkeurig onderregt was, char binnen wierdt
gelaaten ; dock de loon, nog jon en onbedreeven, halt bier
op minder agt geflagen, Uit I:'ollQvd voeren dihmaals Turf
fchepe ;l op Ba erda langs de Rivier de Mark, weike fangs de
zel ,re fl1'oolnt . ?eker Turfichipper, ADRIAAN JANS7.OON v
RGEN genannid, die langen tijd Turf aan her Kaffieel bath
geleverd, en 'er dus wel bekend was, opgemerkt hebbe •n da
tat men zeer flap in bet onderzoeken der fchepen was , beraamde cen 0na Verp om eenig Krijgsvolk in bet Kas :eel to
brengen, en hetz lve, gelijk gevoegelijk kon geichiedcn, on
der den Turf to vcrhergen . Deezen ill v al decide hij aan ier ;;nd inetle, die 'er i infe Maurits kennis van gal, wake dec~e

AURITS .
e zaak vervoI yens

lief

onderzoeken door

'FAQ
r,AnEL T-IERAU6IERr,

cen wakker Krijgsman, op wiens aanraden men hetloot den
kans to waagen .
Tcg en bet chide van hebrnarij verkoos
hij dan zeventig ~oldaaten, lilt vcrfcheiden Vcnc ds, met w ei .
ke h j zich des Maandags nacht, van den zevenentwhuigi en
diet maand to Zcvenbergen in bet Tuiffchip begaf, zonder dat bet' van iemand gezien wierdt . In 't sudden was
bet fchip van eene zoldering van planken voorzien, en van
hoveti met Turf gedekt. Zij bleeven in bet fchip tot den volgenden Donderdag, zonder veel to vorderen, uit hoofde van
vorst en tegenwind . Veel leeden zij aldaar door koude eii
Monger, dewljl zij geese fpijze mede voerden ; zij hadden zich
verbeeld, llegts weinige oaten in bet fchip to znllen blijven .
Pus wares zij genoodzaakt bij nacht can laud to gain, en
z,ich in de Schans van Noortd m to begeeven, alwaar zij eenen geheelen dag vertoefden om zich to ververfchen .
Des
Donderdags nachts van den eerfien van Maart
gingen
zij wederom to fcheep , en kwamen tot op den affland van
eeu kwartier ours van Jirede, van waar zij dicht bij bet
Kasteel genaderd zijnde, raakte bet fchip can den grond, en
op eene z!jde, zodat men den vloed moest afwragten . Ter .
will bet fc"yip dus op zijde lag, lice bet water in hetzelve,
zodat de Soldeatetl tot can de knie~ln in bet sat zaten . Zodra
bet water gevlocid, en bet fchip binnen de fools i as gekooSeen, die tcri ondt dnarnaa geflooten wierdt, bevondt men dat
bet gat, door 't welk bet water was irgeloopen, dicht was,
zonder dat men 'er de oorzaak van korde gis fu . Thans
kwam con l Orpor al van de Bezettinge he
fchip bczocken,
doc ;l zo onagtzaatn , dat hij geenen onraaad verra,n .
Indies
eon der Soldaaten toes gehoest hadde, gclijk zij op
e seize
door de koil'e dikmaals gedaan hadden, zij wares gewlsfelijk
verlooren geweest. Eon , die 't niet mijden kon , verzogt
l iJO
Ip tsbroeders hem to doode l , opdat zij ooh hnn leeven
tint mogten verliezea ; dock niemand was bier toe genecgen .
Op dco derden van Maart , let water hoog genoeg gewasl"en zijiide, wierdt de Sluis van bet Kafleel geopcnd
en bet fchip binnen gelaaten ; en, vermids 'er flog veel Vs
lag, hicipen de Soldaaten van de Bezettinge hetzei ve binnen
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trekken . In den namiddag gaf de Bevelhebber van 't Kai1eel
last orn bet fchip re losfen ; en vermids men aldaar groot
gebrck aan brandflofl'e hadt, kw~im men welhaast zo verre,
dat de Soldaaten in bet lchip, door de reeten der Zolderinge
lies daglicht konden ontdekken . De Schipper, hiervan eenig
vermoeden hebbende, veinsde toes vermoeid to zijn van wer •
ken, en flelde de Turfdraagers uit tot den volgenden dag,
geevende hun eenig geld, om voor hetzelve to gaan drinken .
1\lidlerwijl gaf de 13evelhebber van 't Ka(leel last aan den
Schipper o :n in de ; tad to gaan ilaapen, omdat hij hadt verilaan dat Prins MAUR1Ts rp ecnen aanflag bedagt was, en daarom niet wilde gedoogen dat de Schipper met zijne Knegts
binnen bet Ka ; :eel overnachtten . Doch de Schipper, in plants
yan birmen de Stad to blijven , ging daar buiten, om Prins
I1AURITS, die niet verre van daar was, to onderregten hoe de
zaaken ilonden . Zijne Knegts , voorgeevende dat bet £chip
lek was, gingen wederom in hetzelve, en pompten geduurig
om to verhoeden dat men in de llilte van den nacht niet eenig
gerugt mogt hooren . Ter middernacht, terwijl de Maan
fcheen, deed HET AUGIRaE de Soldaaten, die reeds verdrietig
begorrneri to worden, en m .enden dat men hen op de flags bank halt geleid, uit bet Turffcllip treeden . I-let aanhoudend
pompen was corzaak dat bet gerugt hiervan door de fehildwags niet vernomen wierdt. Stral;s wierdt de Wagt overvab
len en afgemaakt, en de overige Bezetting gedreeven tot iii
Prins MAURITS, bet geiukken vain
't binnenfle van 't Kasteel .
een aanllag vernomen hebbende, naderde de Stad met een
,gcdeelde van 't Leger, rukte in 't Kasteel, en dreigde van
daar de Stad to overvallen, die toen de plondering afko t .
Prins MAU1Urs deeds toen eene flaatelijke intrede in zijne Va •
derlijke frfenls, nam den inwoon.eren den E ed of, en f}eide
~LRAUC1ERE tot Bevelhebber aan,
Zonder uit>lel fehreef ai uli y om krijgs- en moadbehoefien, dewijl hij wel voorzlg
dat de Hertog van PARMA op de herwinning zou bedagt ziiu.
De Turftchipper en zijne twee Knegts wierden door de, Staaten met een gefchenk in gereed geld, en met eene Jaarwedde
voor hun ieeven, begiftigd . Buven twee maanden foldij ,
reeg ells d~r Soldaaten, die in her fchip geweest waxen, eel
~~n.
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gouden penning, ter waarde van vijfentwing guldens . 's Lands
Advocaat VAN oLDFNB AR~EVELD, tic in deezen aanilag ook
veel gearbeid bath, wierdt vereerd met een fraaicn vergulden
Kop, waarop de gantfche gebeurtenis kunilig gedreeven was .
Dc Hertog van PARMA halt niet zo dra de tijding ontvau_
gen van bet inneemen van Breda , of hij gaf den Graave VAN
~IANTSFELD last om zich wederom m ester to maaken van deeze Stad . Nog voor bet einde van Maart des Jaars 1590 kwani
hij voar
dezelve.
Om hem daar van' of to trekken,
tong Prins MAURITS , met eenige benders, na den karat van
do lietuwe, ais hadde hij eenen aanflag op Nieuwmegen in
den zin gehad . Hij iloeg zich neder aan de overzijde van
de waal, recht tegen over de Stad, daar hij een Schans lief
opwerpen . PARMA vreesde tat hij de Stad mogt bemagtigen,
indien men haar niet terilond to hulpe kwam ; en dewijl zij
van nog grooter aangelegenheid was clan Breda, beval hij den
Graave VAN MANSFELD terflond derwaarts to trekken . Prins
MAURITS halt reeds een begin gemaakt met de Stad to benaauwen ; dock MANTSFELD wierp 'er eenig yolk in, en wikie
Ce'derland niet verlaaten, voor tat hij Nieuwmegen hadt in
ilaat geileld om bet Staatfche Leger hat hoofd to kunnen bieden. Van den anderen leant was MAURITS niet genegen van
daar to vertrekken, eer hij de Schans voltooid hadt, welke
de Stad kon dwingen, In 't gezigt van IANSFELDS Leger ,
en in weerwil van bet hevig vuur, voltooide hij de ilerkte,
die den naam kreeg van Knodfesahurg, van hat woord Kvods,
omdat de Burgers van Nieuwmeger2 Kriodfendraager s gen }emd
wierden, dewijl zij, in zekeren oproer, met Knodfen gewapend, op de ilraat verfcheenen .
Midlerwijl was de Hertog VAN PARMA , op uitdrukkelijk
bevel des Spaanfchen Konings, met bet groot(le gedeelte zijns
Legers, na F :ankrijk vertrokken , om de Liqueurs of Verbondelingen to on~lerfleunen . Hierdoor kreeg Prins MAURITs
de handers ruin, om bet platte Land, zelf tot in Duitschlat l toe, afteloopen.
Daarenhoven bemagtigde hij bet Iluis
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de ~Vinterkwartieren : hebbende doers
betrekken, keerde to rug na dcn Ilfilege, daar hij, van grooten en kleinen , met groote b1~jdfchap
en
ongemeene
toejuiching wierdt ontvangen . Zijne jougheid en werkzaaim
hei~l, bet veroveren van zo veele il •e rhten en fleden, het flit .
breiden der grenzen van den Staat, dit alles verhefte zijne
eere , en deecit 1i~ni van de Landzaaten en Uitlanders met de
opget~rge lrlte verwondering befchouwen .
Geduurende den Winter, of wel de Lente des volgendex
Jaars 1592 , deeds Pries MAURITS een reisje na Overijsfel,
Geider/acid, Bredi en Zeelns-ld, om orde to ilellen op verM
fchelden zaaken, en om de Gewesten tot bet fpoedig bewilligen in de noodige Krijglasten to beweegen . Dewljl men in
bet voorgaande Jaar zo gelukkig
eflaagd was, hadt men flu
betlooten d n Kriig met alien crest voort re zetten . Daarenboven g ~f d : afweezightid des Spaanfchen Landvoogds Prinfe 1\IA RITS geiegenheid om iets van gewigt to onderneemen .
Tot bet b leg van Steenwijk wierdt ahereerst beflootell . Otntrent bet erode van Mai vericheen Prins aI A U R I T S voor
de Stad met een Leger van ruim achtduizend man . Steen~
ticijk wierdt verdeedigd door nieuwe Werken, welke de Spanjaards naast de Oude hadden aangelegd, en door eene Bezetting van duizend Knegten en zestig Ruiters . ANTONIO DE coQUEL, een Walsch Kdelman, voerde 'er bet bevel ; hij halt
zijne benders doers zweeren, dat zij zich tot her uiterl?e zouVerl'cheiden dagen deeds Prins MAURITS
den verdeedigen.
de Stad befchieten . Hij halt de gragren gevuld, en bet buitenfte bolwerk reeds verovecd, zunder dat de belegerden nog
den zin hadden om zich over to geeven .
De belegerden
bleeven hers niets fchuldig ; zij fcnooten met groote hevigheid
op bet vijandlijh Leger. MAURITS zelve ontving bij deeze
gelegenheid eene wonde door een kogel in de flinker wang,
welke door den mond wederom uitkwam . COQUEL eindelijk
reenen kans meet ziende em de Stad re houden , befloot tot
de overgaave op den vijfden van Julij . Bij zijne intrede; in
de Stad , preen hij den Bevelhebber over zijne betoonde dapperheid, welke, van zijnen kept , zijne verwondering
betuigende over een zo jongen Meld, flier kon nalaaten te betui-
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tuigen, dat , indien de Hertog VAN PAR1IA zich even eena
gedroeg, hij wel dra de Nederlanden, ja, zelf bet Turkfche
Gebied, zou kunnen bemagtigen .
Thans zouden de ~,taaten, bijzonderlijk die van Holland
wel gewenscht bebben dat de Frins met deeze verovering,
Zij
voor dit Jaar, zijne Krijgsverrigringen geflaakt hadt.
onderhielden hem hierover fchriftelijk , hem raadende zich
voor merkelijk gevaar to hocdeli en eenige rust to neemen ,
vooral tegen die naderende Hondsdagen, welke voor zijne
wonde gevaarlijk zouden kunnen worden . De grond tier zaa •
he, egter, was de vreeze dat bet Krijgsg~luk bun mogt tegenloopen, Doch MAVRITS lies zich niet zo fpoedig omzet •
ten . Jong en wakker haakte hij na flog nicer en grooter
overwinningen . Met goedvinden der Staaten wierdt tot bet
beleg van lioeverden beflooten, eerie plaats van groote aangelegenheid, zo wel om Gror~ingen to benaauwen, als oin
Friesland to dekken . Vooraf verzekerde hij zich van Ootmarfum , op de Twent/the grenzen, en zeer gelegen onl den
toevoer na 't Leger to verzekeren . Zes weeken lag hij voor
deeze Vesting, welke , niet vroeger dan op den twaalfden
Do krijgsbedrijven van dit
September, aan hem overging .
Saar liepen bier mede ten einde .
De Veldtogt van bet Jaar 1593 wierdt geopend met bet
beleg van G,.ertruidenberg. Uit hoofde van den moerasfigen
grond, in welken deeze Stad legs, wierdt zij voor onwinnelijk gehouden, De Spanjaards hadden dezelve niet dan door
verraad kunnen bemagtigen . Zij hadt eerie Bezecting in van
duizend man en was vau alles overvloedig voorzien . Doch
NAURITS gewende zijne Soldaaten om geenerhande onderneeriling als to zwaar en gevaarlijk to befchouwen . Zijn beleid in deze belegering wierdt voor een meesterfl :uk der KrijgsZijn~ Linien beflooten in haaren omtr&zt
kunst gehouden,
verfcheiden Dorpen, en ffirekten zich uit tot op den affiand
van drie mijlen. Zii wierden omringd vrn eerie wijde gragt,
die door middel van Warermolens en SluL en van water voorZijne troepen befloegen twee onderfcheidene
zien wierdt.
posten, de eerie ten Oosten , de andere ten Westen van de
Stad ; door middel van dijken en bruggen hadden zij gemeenfcham
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pens grijs geworden , inoest duS voor een jong' held van Ze~
venentwintig jaarcn wijkell . De Prins , zcdert cenige tooZe
bewecgingen gemaalt hebbende, als wilde hij 'sf!e ;4,tie ; br,-lcJ:
aa :itastcn, zondt eerlang een deel zijns Legers na Fz ieslrmd,
zonder dit jaar eei~ige verdere belegering to ondcrneemen . In
November deeds hij nog wel een aanflag op J:L 'rigge, dock
dezelve liep vrugtloos at'.
Al vrocg maakte men , in den volgenden jaare r c,, eenen
aanvang met krUgshediijven . Te zeer biaakte bet hart van
MAUUTS van Oorlogsroem, om den wii,ter lnEt hooffche vermaaken (loon to brengen, . Twee aanflagen i ads hij tegen twee
voornaanie Steden in den zin , dock dig; beide mislukten . Al
in Februarij was hij bedagt otn 'siI vtoget2boscla to ver .
rasien, en hunt in ftilte reeds ecnige knegten over de Hasneye
doer klin]inen ; dock, gelijk de groot{le onderneemingen fom
tijds door de germ f e toeva,len worden vcrijdeld ; bet enkel
vallen van een ilceii tilt den muur wekte den fiaapenden
Schildtvagt, en was bet bchpud dcr Stad v hij deeds de bezetting op de been koomen, en de Staatf Then krcegen bevel
om of to trei,ken . Even ongclukkig fiaagde hil in ziji,en toeleg op Maaf'uicjrt , de andere Stab, op weli~e iiij bet oog
haft . H in;iijk veribnd Meet hij bier, en bats den aanflag
toevertrouwd aan cenige Hupluiden ; doch tcn 't op bet nit .
voeren aank4vain, wier den deeze van eerie fchandeiijke vrceze
bevangen en deeden den toele ; in rou verdwi ;nen .
Do Frieichc bodelil i ;;ut en till filet v ?or ium nit geweld des
Oor ogs to zullen diaagu''l : u i de n'l~5':u use o'iderneem'ng op
flia rl/1,'ckt, liati:t j :3ur i'l'3 z ;ch der'vv= :arts
l~ : o cven . Gram
,~c i~;tle Lc a
v!LLi , \1 van N siau vU-ad2 ziLL bij hem
ia .:t
get bet'ondt shams nit tip. I iniLcutd `~iuen ell cu ; ;e ` uitci .
Regelrecht dcedt do Pins zijn . bun den a .":wuekk n up K'}everden, well e Vesdut thus dour den Beecihcbber VERDUG
belegerd wicrdt ';C1l~~tlden doch dueze (ieedt, ill den nacht
naa den zesden van Hai , z ju~e tlo€pen net fii(,e tromp
men aftr,ki~ :n : ~odat ln~'n met Let aai,l'reehn van den dag
geenen vl~ ;and moor vvet utam , on '' o :'v r 'cut ontzc t was . ; ` buns
lag bet heleg van Grch29,- ;;eut
ale beurt, wfiirtoe do Prins,
yet overieg van Gtaave W1LLi,~t en den Rand van Staate gert'ed-
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reedlijk befloot. Met bet geheele Leger opgebrooken zijnde,
iloeg hij , op den tweecntwintigtheu van Mai, het beleg oni
Nevens Pries MAUIUTS voerde Graaf wirj is; i
de
van Nasfau bet bewind over deeze gewigtige onderneeming .
Te gader brandden zij van eene edele zucht , om de weder •
fpoeden, weleer door hunne Ootnen, in deeze gewesten ge
Aan de
leeden , door een roemrijke zegehraal to vergoeden
zuidzijde van Gron vgFn, alwaar de Stad door Torens cn
buitenwerken incest verilerkt was, beg zich bet Leger n&
der, oh een hoogen en droogen grond, tusfchen bet Hoornfche- en Schuiteiidiep . Door het opfloppen deezer watertjes,
zctte MAI.iRITS het omliggende land onder water.
Eeliige
Schanzen , door den vijand bezet, wierden veriaaten of zoti
der moeite gewonnen ; meer moeite kostte de betnagtiging van
'duwara'e zijl, waarnaa de toevoer uit &ies!a i d gemaklrjker
wiel dt . Onder dit wiles wierden de belegeraars ulcer dan eens
reh nderd door gelukkige uitvallen der belegerden . 's Nacllts
iaa den derden van Junij brags men , regen over de
Uoster- en Heere-poort, bet gefchut op de Batterijen, waar1Iit hevig gefchooten wierdt.
De belegerden bleevcn hue niet
fchul lig. Op de fchriftelijke vermaaning tot overgaave, kreeg
MAURITS i out befcheid . De onderhandeling, waarin teen zedert tradt , wierdt onverrigter zaake afgebroken . Toen herhaalde lVlaurits bet geweldig fchieten en werpen met handgranaaten, waardoor dikwijls en op,verfcheiden plaatzen brand ont#londt. Ilierdoor wierdt de Stad in de uiterile engie gebragt,
tivelke nog grooter wierdt door den opfland , verwekt doerr
een groot getal Protedanten, en zelf verfcheiden Roomschge •
zinden ; welke vuurig wenschten zich met de Unie to vereenigen . Doch de Burgemeester JARGRS, een ijverig Spaanschgezinde , geholpen van etlijke Jezuiten en een talrijken aanhang, dempte de onlusten, en deeds zelf de burgers, van nieuws,
den Konirg van Spanje trouwe en hulde zweeren . Pries
1IWRITS, ondertusfchen , beflooten hebbende, bet koste wat
bet wilde, de Stad to bemagtiigen, deeds het groote Ravelijn,
binnen de Graft gelegen en een overblijfzel des Kasteels van
den Hertog VAN ALVA, ondergraaven, en was in perfoon bij
lien arbeid tegenwooldig . Groot gevaar zijns leevens liep
hier

--------------,-,-----
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S tad Ijr e ~'ovi t ; d~ch zij moest eerlang insgelijks voor zijnen mood en beleid w?ijken . &oor, Erf the /e en Uotmarfum
gaven zich terllond over ; dock Olrtenzeel hiet dan naadat bet
hevig betchooten was . Linpen was de ecnige plants , welke
u~ 4,p,u ja: rds hog ten noorden ran den Rhiju in handers haddu' . WILLLM Dr I , Prins van Oranje , beweerde refit to
hebbea op deeze tad, en fchonk ze zich zelven, bij Bricrcn
oh den naam van Koning Pr~Ir .ths , in den Jaare i578 , gogec~
ve . Li : .1 dcrhaiven a1~ cen Vaderlijk erfgoed aanmerkende
ertoonde lift zich op den achtemwinigtflen O obey voor
do S`ad,
. ~'
hct beleg om d zelvc, en wlerdt er op den
Zo veele fpoedig op ecn
twaalfden November meester van .
volgend veroveringen , die de vaart op verfcheiden Rivierell
verzeic r' en, en de Grenzen van dric Provincien van alle
vreeze voor den vijand verlostcn , fcheenen de gronden van
bet tell;eenebest to bevestigen . I\JAUP ITS rnaakte bier mode
een :rode van don t egenwoordigen Veldtogt, deeds bet Leger
de Winterhwartieren betrekken , en keerde zelve na den Haalw war bij met leFlr dab ~emecne t oejuichingen ontvangon
g
en •i erwelkootnd ~vierdt . Zo hog was nu reeds zijne krijgsveraraa : .+.held gelh egen, dat op den Rijksdag to Regeosburg
in ovetleg wierdt genomen, om hen tot Opperveldheer to be:aoenien over hot Keizerlijk Leger tegen do Turken .
On er zo veel krijgsroem genoot , nogthans , Prins IUAURITI
Been volk~nnen geluk ; bet wierdt geiloord door lislijke on,
luster, veroorzaakt door eene ongelukkige echtverbintenis van
eene zijner Z°~steren, WILLh;1 Dr: I, grondlegger van dit Gemeenebest , hadt eon talrijk ge?in naagelaaten ; van negen
Dochters hadden vijf aanzienlijke huwelijken gedaan . E ~IILIA,
voile Zuster van ~IALTRITS , was cuts lang simmer aangczogt .
In de sense des laars 1597 kwani in Holland DON EaMA DUEL,
Zoos van DON nNIONIO, verdreevcn Koning'' van Portugof.
Iloewel de wettigheid zijner geboorte twijfelachtig was, limit
hii . nogthans , refit op de Itroon van dat Konink rijk , dewiji
;~ :,iaardcn
van Koninhlijken bloede aldaar van do throons
o, pv oig ngee 1dot 7.1jn uitgeIlooten . Bij gerugte verflaan hebben-
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rc~eni'pooden, weike de Spanjaards ter Zoo leedcn, en
.vUandlijlce a nvalicn, welke togen lien ontworpen wierden,
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Vertrouwde getuigen, en onbiedt een Priester, then zij noodzaakC, haar cp de Rt .c~ .n,~ch I<athc Iijke w jze met DON EMM
cui r, in den echt to vcrbinden .
Ire tllgemeene Sta ;~teu, die de Prinfes als een kind van 't
\Tadcrl~lld brichouwden , hicrvan berigt ontvangen h .bbende,
ilamen het zees euvel op ; zij vervoegden zich ill
bet vertrel~ van LMII,Lt, net oogmerk om haar van haaren Echt~;enoot to Ichef :len . Aandoenlijk tooneel ! de Doorluchtige Prinfes, de dochter van deii grondlegget van bet Gen .eenebest,
fchlet als een bli .eni ~raal na den Portugeefchen Prins , vat
hem in tame armen, en roept lu dkeels uit : „ 'c Geen God
„ heeft zainengevoegd, icheide de menach nieL" Zij beroept
zich op h,7are regten van rneerderjaarigheid, op de voorregten des Lands , die den geringf}en burger niet geweigerd \vorder, , etc verklaart dot in eene zE ak, van welke bet geluk bums
geheelen leevens afhangt, de neigingen haars harten ztvaarder
d ati de vooroordeelen mocsten weegen . Niettegenflaande alle
deeze kr4 gtige reJcnen , deeden do Algemeene Staaten DON
E111I N'LEL uit den I-/6igc vertrekken , en gebocden hem, tot
na3eren last, to ~'chiedam zich op to houden . Prins MAURITS
ehoodt (aarenboven zijne Zuster bet liof to verlaaten , en
woes haar eon verbl~ if aan to Delft, 7.o veele tegenkantingen
lion bet seder hart van E :IIILIA met draagen ; zij verviel n
eene allerclicpfte zwaarmoedigheid ; en orYl een erode to may
ken aan haar ongelukkig leeven , weigerde zij eenig voedzel
ic ;ebruiken, i-let lief zich aanzten dat zij een fiagto rer der
licide en der voorocrdeelen zou worden . In deezen toeiland
van zaaken zonden de A!gerneene Staaten bij haar jour c s
5{EURNIUS,
looglecraar in de Geneesk undo to Leide~. ; deer
~?eeztn lief zij zich be eogen om eenige fpijze to nuttigen .
Dock de wonde van haar hart kon hij niet geneezen ; D-IILI4
verklaarc e hem rorduit, dat voor halo geen andex hee'middel was clan hot bezit van haaren Gemaal, en dat zij non roAutt1TS geene gehoorzaamheid verfchuldigd was , wanneer hij,
in plants van ais een Froeder, zich tegen haar als eon Dwineiand gedroeg. Onder dit alles madden 'sLaids Stanton den
ongeiukkigen DON E ;1 MANUEI, to fcheep na lI t-zel doers ver'
h~'~

ApRUTs dreigde zijue ,Zuster iuc ziju

hoogfle oii .
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; Chroomdc hid flu nict den vl? .? .d u t to daagen, die hem Iloathans islet durfde aaiua : ten . ' Er vi~,wel eei~ ;ge l~'hcrii'wtze
flilgcn voor ; dock de honil) SgeZindeil, door koude e~1 hun`
;her vernloeid, (chooten bier aitoos to kegs, ZIP \.•e ~!Len na
den 1 JsCel, werwaartS i\I AURITS hen op de hlelen voI . d o , zich
nederilaande voor !Joeshurg, om hun den ingang in de Vciuwe to beletten . Ilij wilt zich zo vast to verichanzen , dot hij
den vijand Heeds ingeflooten llieldt, bet Gemeeuebest voor eeil
inval beveiligde, en cell nla ;tig Leger door gebrek deeds fcr.~tten . Niet minder dais zevenduize,id man waren in her z, .~ve
omgehoornen , door koinmer en gebrek. Veele Soldaaten, die
tot de Staatfc'~en overliepen , verklaarden, in vijf dagen ;e :1
brood geproefd to hebben . MAURITS noodzaakte den v ; ,tid
0111 of to trekken .
hij volgde hero in zijnen aftogt , ais eea
overwiunaar, die de vlugtende bender voor zich hen dr!ji~ ;
hij kreeg veele gevangenen
I-Iij voldeedt this aan bet v~rioek
van die van Kleeve, welke hens de eere Iiadden ged ail Cni
door Afgevaardigden en in beleefde brieven to bedanl~en , at
hij den K ijg dus lung islet zo weinig fchade der nahunren, aIy
hem mogelijk geweest was, halt gevoerd, en hem sevens ver •
zogten, den bpanjaarden nit al zijn vermogen to willen tege'n"
Ondanks de bel~aalde core , bevondt zich eerlang Prins -IAUin de uiterile vcrlegenheid . Te A- 7~laerx orde gefh Id
hebbende op hot vcrzamcien van Krijgsbehoeften voor den
veldtogt des volgenden jaars, keei e hij eerlang na den FI% c.
Zich ge teld hcbbende aan het hooted des R.aads van 4 taae,
vermannde hij de Algemcene Staaten om hun Leger to ver1eren drorg do noodzaaklijkheld dour van zo nadruidi k aun
dot men eerlang befluot tot het werven van vierdl ~izend Franfchcn, under deli Beer DE LA MOUE . Ook wierd~n duizcnd
Zwitzers nit Frantchen dienst overgenomen . Gnaf rv
rcsv van
Nasfau kreeg daarenboven bevel om tweeduizend DuitfcIi rs
to werven . Doch zo long dit befluit ides daa~Iijk was uit e
uoerd, vondt MAURITS zich geaoodzaekt om met een L gcr
van flegts vierduizend plan den vijand bet hoofd to b .e{3 :_r' .
De zorge des Ourlo ;s rusiti drerenboven op 1i :m aiicen ;
IUTS
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:n twee KanotrGRooT verllaalt de zonderlinge uitwerkiiig
fchooten . De eer(1e, nit do Stad op bet Spaa, fche Leger gedaani,
nam de hoof'den weg van twee hroeders , op let oogenbliir
nis zij, naa cone langdtlurig~ afweezigheid, elkander herkenIleuide, zicli ,:)nderling omhrlsden . Eon tweede Kogel , van
de Spannfche Batterijen g fehooten , doodde eon 1~1an en
Vro w, terwij zij in 't Leger van MAURITS to zamen to bedde lager . Under dit alles ontving de Prins de lang verwagto ver1h rking ; toes zag de vijand van zijne onderneeming
af, en brak her beleg op .
Dewijl hot Staatfche Leger thans dat des vijands in getal
van manfchap evenaarde, en in krijgstucht, en vooral door de
bekwaamheid des Vehihee~s, overtrof, hidden de Aigemeene
Staaren, tegen burro gewoonte , l)ij Prins 1\L URITS ern'ii g
roan oni eon ve .ci1i
to w gen . Duck zijne Doorlochtigh-id

was van eon antler verfta1,d ; hij n eeuide dot her nic:r voorzigrig vas , ee1 o flag to waagcn ~egci~ trc •e pen cie do ge1eedeno fch ode 1~ 7 t

konderi her ;~e{ion, en

ei

s veri'es dell

in hot drdi~o :~dFc govaar Zun bren rc'n ; dot bet thong
vo :genss vcflfg ,r was, den v i j .,nd a . ergs to doer f elt n door
v
ge'~rek Cli Monger, don Sole, aaron tot corm li'g to i .oopen ,
die in de vervoer ;noen hnmer wanhuc't :o ols ioeu .~ en zos~dcn
,'e ;te' . Nogthans ?Ol? wl!T'P'TS, verno non hchbcndc' vee1en zlch verlJ : .'elddcn pit hii den G'eriug lie?~ts zcgr to rekhen
den "rid gc waogd h ~bber , ind ui E ; Boat' ~u cue gelege i1eid
halt goviiudttilr ; d^ : : do Span;or s ~~ non , raa tweeduizend
Iran to
}b u v erl pry on , no de 1,? 'lei ,'uii' l? ;PWeeF CO ,
Fret o . r: . . ;ork Gal :rich doll wc; ra Hollmcl to r on ; '~
wel c hint egret , door de fchil: higen van Prinfe u1vUR'iS
beret wierdr . Ill Septernber wierdt de Veldtogt deezes ltio
ro
beilooteii .
AI vroeg in bet volgende joar i6o~ tamer do k ijg vet •
tact

rigtingen van ni :'uws ecuon aanvang . Verno .nen hebhende tr
de bezetdugen van C ; cu 'crti r en V. /1 fifes, bi j gebrex vale
betaalin e , warm aan 't melron gef1 ;1 den, badiende ni .WRITS
zich van deeze golegent?eid om de rwee Vcstingcn &all to tag .
tail, Van zo veal g : .r'gt was her Fort ,Z1 ;CJ, 'ivoor do'
~ijand, dtlt do Aardshertog openaijk rocnide, dour iniddel van
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hetzelvc den fleutel van Holland to hebben, Iii 't md c r
van 1\laart, hoewel her nog flerh vroor, een deel yolks to
U,~rdrecht verzaineld ilebbende , z3udt ~I U :ITS hetzclve to
fcheep na c evec,el!r, 't well: z :cli naa drie dare=l ov~rgalo
\Tacl her trok de Prins na St . 4: rie : . Iloewcl de
ez~ t-ting aau 't muiten was gcflagen, en den Slotvougd 11eVens de
3evelhebaers halt verjaagd, wild zij, nogtimns, van `eels
verdrag hooren, en booth een rloeddgen tegen and . Ten Matf ell verzon MAURIT .~ Cen rn de , 't weik hij kragtd adlg~r
hicldt tan het fehieten ; hij boodt haar honderd vijfentwintig
duizend guldens aan, ziinde een ge eelte der foldij, welke
haar de At:rdsh~rto` fchuldig was . Deeze aanbieding, in 't
eetst met verontwaardiging verworpen, wierdt ein .lelijk nail
genoi3ien, Dc trocpen, ten getale van twaa1 honderd man,
gingen in der Sraaten dienst over, en hebben zedert den Lail,
de trelYdjke dienfcen geda~m .
'S Lands Staaten, door deeze veroveringen cooed fcheppen'
de, oordeeiden een floater flap to kunnen waagen , en het
Krijgstooneel in 't hart der vijandlijke gewesten overbrengen .
Al long haddeil de ilolli~ndiche en Zeeuwfche Kooplieden
,hag s tat hue handel zecr buiemmerd wierdt door de Keepers vk=l lr't' ;w ot~rr en Sluis, en hovenal door die van I)ni, ;L, ie'n . Dewijl this bet b : ;zondere belong met bet rigemeenc
welzijn vale den u at hand aan hand ding, bedoot men tot
cenen togs na I1'ra ere ; , lien nierkwaardigden toga, tiun
tii uaiTS unit ondornomen heeft.
Spoed en geheimhoutllng
~ ge~ukkigen
,rn~ ~1•
c, uoi van den
wane toe ho~~ ~-1v .rei; s6~I
uitflag dcczer onderneeminge, 1 -let I,u er wierdt bijeen vc:r,zameld bij
R~'~ m ii ,rk s, hip 't Diland 1{ 4c!cr-e;, ; bet heflondt pit honderd
en zevenentwinrig vendels Knelt ten s en vijfeiit'vii.tig Kornetten
pant : `n . Mene vendde dun Ileven regelrccht na O :~f e;2de ; het
onrer I'eezer plaatze, the door den vijand met zeven Sehanzen ingef ooten wierdt gehouden, was eon den oogmenken vain
den ' ' ./c1; s~ togs De Prins, verzeld van eenige Gemagtiden dcr Al gemeene taaten, halt zich bij t jds na de vet ,
zamelplaets bogeeven . Hot Loger aan land genet zi ;nde, wiordt
vcrdeeid in erie hoopen, over welke de Granl van SOLMS,
;reef Jtt ST van Nesfau en de Ridden v rc bet bevel voerden ;
gtiw

T
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v
d n ; de Ruiterij ilondt onder Graaf LODEW1B VAN NASSAU .
Op het naderen viii
i\IAUx1TS lief het oog gain over alles .
taatfche
Leger,
verliet
de
vijand
verfcheiden
Schanzen,
bet
waar door men den weg open kreeg na ~lo(iende ; dear heenen
geleide de Graaf van SULMS de Staatfche Gemagtigden, opdat
zij 'er to veiliger zouden weezen, De Prins volgde hem ftrak5
met het geheele Leger na Nieuwpooii, en maakte alles tot
het beleg Bier tad gereed .
Dc Aardshertog , de tijding gekreegen hebbende van den
inval van 't Staatfche Leger, met den Veldheer aan 't hoofd,
verzamelde met alien fpoed een Leger bij 4ntwcrien, fleck
tienduizend l negten en zestienhonderd pa~rden . Met deeze
~Ilagt trok hij , met verhaasten togs, n i Nzeuwpeor •t , en veroorzaakte, door zijae onverwagte honest , eerie algemeene oatfleltenis in 't Staatfche Leger . Zommigen meenen dat de zaaken der vereenigde Gewesten in lang zo haclielijk niet getlaan
ha den, alzo hot Leger nog onverfchanst lag , midden in het
vijandlijh land, char nile toevoer was af3efneeden . Doch de
Prins, wien bet nooit aan moed on bral :, zondt Graaf ERNST,
voor dig en daauw, met tw~e3uizcnd kncgten en veer Korrotten paarden, iievet,s twee : ctuki,etl ei'chut, om de brug
van Lr/Jing nern to be'r~la tig :n , char ALBERTC'S over nloest.
Doch de Graaf kwam to lint . Toen halt hij de onvoorzigtigheid van den vijand al' to wngten, islet dit gevolg dat hij
genoodzaakt wierdt , met verifies van achthGnd rd plan, to
wijken . De vijand vatte tcrPwnd host tusfchen her Leger
van 11AURITS en de vlu tc:lingcn , die bun hell to Oo/?ends
zogten . Deeze fchi1 king ;f : s hett b`houd der Staatfche Krijgsmagt ; de naukomst der vi~r tend bender in bet Leger zou
eerie algemeene verflagcn eid veroorzaaltt hebhen . Len' gevangenen, die de tij .ling der rederlaage in 't Leger bragr,
deeds zijae Doorluchti held terf:ond doorfchieten , opdat hij
't niet verder vourt vertetlen zou e .
Gelukkig voor Prms MAU :1TS halt dit zevegt den vijand zo
fang opgeuouden, dat hij midleiwijl den tijd bath om de voordeeligfte posters uit to kiezen, en de heilzaamfie fchikkinget
to baraarnen, filet verhtngen, om de fehande der nederlaage
vin Gr6ave RRNST of to wasfeheii, vcrmcerderde zijnen mood .
De
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De flinker \ iou cl van bet Lager wierdt door de Zce gedekt ;
de yachter vieuycl t)Lcidde zieh nit na (ICn du n kaat ; he
gnntfthe heir flondt n t den rlig na N!CiW/JOOit yef ;itaai' .',
E' . n z ; ;e benders to I .ovcJZ1lhcn tot ozcrwilcn o1 iter~9c .1,
l,^ . t MAUn 1Ts zijne fc, peii dill land do .I1 ilecal:eil, 0>71 Cl~.
7 ;ve flizo de gelegenheid tot vlUgtcil af' to thijdei1 . Op d
hoogflc duinen deeds hij zes Lattei ij~~u opwerpen . I =jollalld_
fche en Z eeuwfche Matroozen t •e cptcn bet gefcllut na pie
hooute, en flelden hat op ec n vlocr van plankeii . An dc_
ze voorzor~, e was hij ten groutn dcc l_> it g t"e1u j, dtu, uns
digs vertcl ukUgd ; zijil gcfcilllt ic'-icot zeldcn nlis ; terwiji
dot dcs vijands, in bet guile zand gcplaatst , door hat fchic°
ten 'er deeds dicper iuzakte, en alto weiuig mit deedr .
\1i~1erwijt hieldt bet yolk van deli Aardshertog, de Staar_
fcile fchepell ziende van l"ud fleeken, en zic~I hieroln vcfbCel :'~a~c :: dat de vi ,nod deinsde , erllflig om den fig a tlo
I-let baatte niet dat men hull voorhicldt, dat de vijaild fh r .
k'.'r in getal was, en door hunger zekerder zou vercv, nrcn
wu, den ; bet ar:twoord was evil aloud Spaa,lsch f'prLek,,loor .
„ i-sue meet Mooren , hce luiflerrij car zegepraal" . l}ains
IAURITS hlcef ook niet in gabs d ;e om do zijneii tot dapper
head to ve~maanen .
Verzeld van zijnen broader
I:EnI(
HEND K, die nimmcr van zijlle zijlle week, reeds hij door dc.Y
<rca ederen, one blurs do grootheid van hat tegenwoordige ge~
goat, en de ecr der overwinniil ;e under 'a ooh; to brcngei1,
,, Mijne kinderen" dee~e wares zijlle woorden, „ wij hea'.
,~ hen maar thnc kcoze ; wlj 11 oeteu oven vinn n , of al her
„ water der lee ultdr nken
Op don tweeden VOl] jillij,
hij yet zein tot den flrljd,
M1;~ ua .'Alddags ten twee wren , gaf
door bet loshranden van twee ilukken gefchut, oh cane hoog~
to gap catst, op den vi, .md, c'de . all hot vlakke flrand op d
~nzen vuurde. Doch de gtaatfchc Oorlngfchepen noodzaakten hem we! dra, dIeper in de duinen to wijken. `foes wierdt
Tut gave ,t algemeen ; hijkans vier uuren lang wierdt 'Cr,
met wisfclendcn kans, hcv ;g gevogtell . De Ridden VERE y
under de voorflen fi:rijdcodo, naudat hij zi jn paard veriourer1
ell twee wonders bekoonien halt, week niet nit den firijd ,
voordat hij doezen zijneii brooder 11OI ATJO bait aanbevoole,
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ale voorts a1s wanhoopig vogt, en tusfchen twee duinen Wel
achthonderd man van den vijand verfoeg. I)aar na drong de
t'ijand zo flerk op de onzen aan, dat hij aan pet wijken floe
gen ; dock MADE 1TS herfl'elde weldra de wanorde door versch
Krijgsvoik . Laat in den naam ;dtdag begon de hitte van 't gevegt aan weerkanten een weinig to verllaauwen . Toen be{loot
de Prins zich van de Ruiterij to bedienen, welke 't Inirlst
geleeden halt ; hij plaatile dezelve bij 't gefchut . IYe Aards~
hertog, gaarne een einde van den flrijd willende maaken ;
zondt 'er zijne Ruiterij op af, die zo hevig wierdt begroet,
dat zij eerlang de wijk moest neemen . Ilet vijandlijk voetyolk wierdt ook welhaast gei3oodzaakt to deinzen . Veel hielp~
}yet de onzen dat zij de ondergaande zon en den ~trind vary
agteren, en de vijand dezelve vlak in hen gczigt halt : vere
fcheid n nlaalen halt hij hieronl gctragt van ilandplaatze to
wisfelen ; dock MAURITS hadt hem telkens dit belet, De Aardshertog, midlerwijl, reedt met ongedekten aangezigte door
zijne flagorden, om de zijnen aan to moedigen ; bij dee~e
gelegenheid wierdt hij met een pick in 't oar gekwetst . Eindelijk alle hoop op geevende, trok hij 's avonds ten zeven
uuren af, 't welk niet zonder merkelijke wanorde toeging . D~
overwinning, door Prins MIWRITS bier behaald, was volkomen ; men rekellde zijn verlies op duizend man, behalven de
achthonderd des morgens gefneuveld ; dat des vijands wierdt
op drieduizend gefchat. IIet getal der gevangenen was ook
aanmerkelijk ; onder deeze bevondt zich de Admirant van ARd
iRAGON .
Ook maakten de onzen een ttanzienlijken bait ; Prim
IAI:RITS, hen ongeraaden vindende, met zijne vermoeide ben •
den, den vijand na to zetten, brags den nacht op hen Slagg
veld door . Men verhaalt dat PHILIPS wILLEM , Prins vary
Qranje, de Spanjaarden hebbende hooren zweeren, alles to zr l .
len vermoorden, behalven Puns MAURITS CO FRF,DEAIIC 1tEN •
PIUK, die zij zich vleiden gevanklijk na Spanje to zullen voe~
ren, den tijd des gevegts in de uiterile angflen doorbragt . Uit
vreeze dat hij in pun lot zoo deelen, hicldt hij zijne paardel
gezadeld, en veele hedienden op de toegangen gereed , oni
hem de tijding van den uitflag des gevegts to brengela, ZG
XXIJ. DI;EL .
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lang de ftrijd duurde, fmeekte liij onophoudelijk om de ovcrJ

winning voor zijne twee brooders .
'S Daags naa den flag begaf Prins 14TAURITS zich na Oostende . De tijding der nederlaage van Grave ERNST halt de Stad
suet fchrik vervuid . De Afgevaardigden der Aigelneeue Staaten bragteu den tijd jiI de uiterile verlegenheid door : zij beklaagden zich dat zij bet Leger van het Gemeenebest aan eon
zo dreigend gevaar hadden blootgefie1d . De hand des IIemels
verbeeldden zij zich tl:a,IS hunne eenige toevlugt to weezen ;
deeze liepen zij met vuurige fineekingen aar., terwijl zij in
de onzekerheid van den ultflag, bet gefchut der beide Lagers
van verre llcorden bulderen .
Maar hoe grout was hunne
blijdfchap, toen zij Prins MAURITS met cane groote tneenigte
gev^ngenen, met veroverde Vaandels , Standaarten en andero
zcget.kens ter flede zagen intreeden 1 . De overwinning wierdt
gevierd door het houden van een plegtigen dankdag ; de Predikant JOHANNES UITENBOGAART, op ' s Vrin&fen verzoek nit
den !Jaa ;e na bet Leger gezonden, deeds bij die geiegenheid
acne gepaste Lcerrede,
Onder den Maaltijd, op welken de
gevangen Admirant van ARRAG®N made genodigd was, kot
IAURITS Zleh net weerhouden om met hens to fp ;,tten ; „tints
,, veer jaaren, dies fpzak hij, hebt gij verlangd Ilolland to
,, zien ; thµns ZUil gij duartoe een bekwaame gelegenheid heb,, bets .
Hij wierdt eerst op 't Huis to Woerd n en vervol •
pens in den f/age gevan ;en genet.
In ffede van regelrecht op Nieuu' oort aan to trekken, fpilde men vier dagen islet raadpleegen, of men deeze Stad of
Dtri`thpr 'ept non bele eren . Ten laatile bailout men om de
eerctgeTaoeinde S tad }yet beleg to than . Doch zij had nieuwe
veri ;r'~ing E)nt{a .Igen ; ook was bet wader, fchoon midden in
den Zomer, zo re ;;eun tig, ciat MAURITS zich genoodzaak .°
vo :pct van hat halal; a`' to zien . . Vergeefs ondernam hij ook
in zilnen nftogt eerie aantlag op- de 1%hbelle - Schrnn~ . Goon
bans ziende otn diaper in Vlaanderen door to dringen, grog,
YIi ; to ;,ste, t ' felled), en begaf zich na Holland .
dr heh :7ai :de overwiuning den Kriigsroem van Prinfe
wijd en zij
deeds klinken , was zij , egter, van
<
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Aile Gefchiedfcvers
weinig nut voor bet Genlecuebest.
,
dot
deeze
veldtogt
den eer~~en grondd
i emnlen hierin overeen
leide toilet misveriiand tusi'chen zijne Doorluchtigheid en de
HUGO 7)E ROOT verzekert
voornaamf e leden van den Stoat .
dot zommigen van 's Prinfen Hovelingen thans zich bevlijtig^
den om eenige voornaame Staatsleden bij den Prins en bet
genleene yolk geilaat to man en ; zij l)?i'cllreeven hen ads dapper in her fineeden van ontwerp< n , wanneer zij zelven buiten gevaar bleeven , terwijl ze zijne Doorluchtigheid en anAcre wakkere Voorfianders van bet Vaderland op de flagtbank
geleid hadden . Dc naam van MAURITS vloog van mood tot
mood ; op hens daalde de eer tier overw~nninge, op de Stanten de last des Oorlogs neder : Al voor eenige jaaren hadt
1{AREL ROORDA, een Friesch Edelman, gezegd, toot men op
zijne lioede zijn moest tegen de eerzuchtige ontwcrpen van
het Huis van Nasfau . Niet vreemd is het, derhuly en , dot
OLDENBARNEVELD, die zich onder de Afgeva rdigden to Oostende bevondt, bij 'sPrinsfen zegepraalende intrede, eenige vree~
ze heeft opgevat, dot dezelve, zich op 's yolks guest verlaa .
tende, no de hooglle , althans no meerder, magt tiondt .
Naa den flag bij Nicuwpoort viol dit jaar niets van eenig
gewigt vopr ; men fcheen voornaamPjk bedagt to zijn 0111
zich tegen bet volgende jaar to wapenen . Eenige manfchap
nit Engeland en penningen nit Frankri ;k waxen een fievlge
licun voor 's Lands Stamen , etc mo ; digden heir cm hue Leger, onder beleid van den dapperen Prins, no den Rhijukant
to zenden . Order voorwendzel van den Bruiloft van Graave
LODEWVK tC z flea hijwooncn, vertrok hij no Arnl2em, en
van door in allcr jl na C:i; 1hcrk . In tine oorden iloeg hij zijn
Leger neder rondom de Stad . ales wecken duurde het beleg .
De verovering van R''ij;.v~vk wierdt fpoedig gevoigd van die
Mil gelukhig flaagde hij in zijne ondernceming
van Meths .
Op den cerfien November kwam hij
op 's flex toger~bo cat .
voor deeze Stad . Dewijl zijne magi thans klein was, moest
iuj gewelddoadi,ge niiddelen gebruiken, doende de Stad met
gloe cflde kogels bcichietea ; dock de inwooncrs befchernlden
zich met zand op de zolders to leggen, en de kogels in koheren pannen of ketels to vangen . Een fchielijlt opkoomende
Y
vorst
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vorst Prius MAURITS voor Holland doende vrcezen, brak hij
Itet beleg op .
Tn de Lcme des Jatars i6o~ bevondt ~1nuRITs hit St^at1chc
Lever ftcrk achttien duizend Knc ten en vijf duizend Ruiters .
Zich man bet hoofd van hctzelve ge1eid hebbende, trok hi j
bij Nie, wmLgen over de Maaze, en voorts her Land vats
,uik in tot aan St. Ti uijen, lour bij zich nckrlloeg, met
oogmerk otn vervolgens door Braband na Ulaanderen to trekken . Doch bet Spaanlche Le,ger, ve1k bij Tiene ;a lag, be .
twistte hem den doortogt.
I\IAURIT$
zich du : ; opgehoudci?
en vijand vrugtloos ten f rijdc hadt flit
ziende , namdat hil
gedaagd, team het befluit om to rag to keens tea de 1\iaazc .
Opdat egter deeze Veldtogt ides geheel vrugtloo~ rnogt alloo~
Pen , wendde hij zich na de Stall Groave, en floeg 'er he
beleg om, in 't gezigt van 't vijandlijk Lager ; dit kon islet
beletten dat r,IAURITS, naa twee 1'laanden, van de Stall meester wierdt. Naa zich aldaar, als eene I~-Ieerlijld eid van Prime
w1LLEM DEN I , Zijncn Vader, plegtig to hebben (loss inhul .
gages, deeds hij het Leper de
interkwartieren bet rekkcn .
Bet volgende jaar lisp ten einde met een herhaalden vru gt1c~ozen aanllag op 's Hert ogerzhosclt, bij welke gclege,;hei,l bet
den Prinfe nogthans, gelukte, eene bends vats tv'eedujzet : .l ;naa
order den Markbraaf DELLA BELT-A volionlern to verilaan ;;
dock her Saar 1604 was vrugdcnrder in kris sverrig;tirgen,
De Algemeene Staaten, ziende de onmogei~jkheid pin Oosr.en •
de, dat door den Spanjaard tvicrdt belegerd, en welks ver~
deediging honderd duizend guldens ter m. and kostte, door
eene afwending to ontzettcn , nanten bet beilaic otn eene nieuwe landing in Vlaanderen t .e waagen . i\ThURITs verzamelde
. van waar zij islet klein .vnartuig
zijne troepen to Willemstad,
end1j c , Aardenbu~ eti
na Kadzand zeilden . Terwijl hij
eenige Schansl'en bemagtigde, wieru
a vijand verflerkingen
flier,
dat
hij
beletre
hem
zich eerlang voor de
dit
in Slum ;
Stall op drie plaatzen nederiloeg . Niet lang duurde bet of
hij okttving berigt, dat de leeftogt van binnen z-eer lchaars om
kwam ; dit deeds hem betluiten de plaats door uithongering to
dwingen . Dit niettcgenilaande maakte hij allcrlei toPbereidzels
pat een geweldigen ;Lanvai ; zeif hieldt hij, een Bededag door
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't gantfche Leger, 't wc1k zijne gewoonte was, wanneer hij
een gevaarlijke oll dert,ecming in den zin halt Vergeefs tra ;t~e SPiNOLA, op last van dim Aardsilertog, Sluis to ontzetten .
De Stad, door hunger en ;ebrek tot bet uitcrile genre^t,
en geene hoop op Ofltzet hebbcn 1e, gaf zieh op den t`viatigflcn Augu rus over .
Gewigtjg was do onderncerlin ;, met welke de volgeade
Veldtogt geopend wierdt .
Trios MAURITS kreeg last van
's Lands Staaten tot bet doer van een naming op Ahtw~ rpesa,
eerie Stad, die wel veel vm haaren ouden 1-aister en rijhd om
iiadt verlooren , dock Irog binnen haare rruuren een grout
getal inwooners telde , die gretig na de vrijheid haahten .
was , de om e gentle Landen der Stud
'S Prins`'en oogmerh
under water to zetten, door bet doorileeken van den dijk
van de Sc/ieluic ; vervolgens de Said met een Vloot in to
fuiten en ziju Leger op het drooge to verfchanslen .
Doch
het grout petal fcirepen deeds ziju voorneemen uitlckken ;
dit gaf SPWOLA gelegenheid om verilerking in de Stad to
werpen ; ook wierden de Dij ken zo wel bewaard , dat MAURITS
zieh genoodzlakt vondt van zijne ohderneeming of to
zitn, naadat hij, in eenen aanflag , door Greaf ERNST vAN
NASSAU gedaan, veel yolks verlooren hadt .
Al de vrugt van
deezen kostbaaren Veldtogt was de bemagtiging van filet Kafleei l'Vour~, dat zieh naa een beleg van vijf dagen overgaf.
I1 idlerwijl halt de Spaa~~iche Veldheer SPINOLA een aanzienlijk Leper op de been gebr apt , om islet hetzelve de
Vereenigde Provincien op bet lijf to vallen .
Lands eenen
omtiveg trok hij Fret eeo gedeeke in Over ijsfel . 'S Lands Advokaat JUAN VAN OLDENBARNEVELD halt, uit de beweegingen des vijands, deezen inval voorfpeld, en zelf den Prinfe
gewaarfchuwd out vror Ling en to zorgen, 't wells, egter,
Diet geichiedde.
SPINOLA betnagtigde , in
de dead, deeze
Stag ; hadde hij zieh bier niet to lang opgehouden, hij zou
den weg na 'riesland en Groningen open gchaci hebben . De
tijding van deezen inval bath MAUIUTS niet vernomen, of hij
fpoedde zieh na de gedreigde Provincien . Dit bewoog sni .'oA, hem niet op ziju eigen grond durvende aantasten, o:n na
{en 13 hiinkant to wi,ken, en zieh bij Roes'oord Ilecr to linen,
y 3
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M URITS volrgde hem, en verfchanie zich beneden 1J7ezel,
lies oogenbl'h afivagtende oin hem an to tasten en voor zijn
beg}"iI1 to tlra~icn .
In de dead, de legging der vijanden was
vies ZCuJ voor det lig ; z1j warm verdeeld in drie hoopeti,
die e1ka~?pier nkt ligc konden to hulpe komen . MAURITS VCrbeeldde
hunne Ruiterij, die in het dorp lieu hcirn lag,
to kunnen verr:ISfer1, en vervolgens hat geheele Lager aantasten ; hij twijfetde niet aan de overwirlning . Zijnen broe~
der F : EDERIK HENDRIK gal' hij last om aan hat hoofd der
Ruiterij
deu aanval to beginner ; dock ongelukkig fleet hij
den tijd mer de Voe[knegten aan to tasten, in flede van re111c:rgelrecht regen de Ruiterij to N ."Jzeim op to trekkeu .
door hadt de vijand gelegenheid oln zich in flagorder to fchaa~
ren ; CII de Prins wierdt zelve verrast, flat gezigt der gefchaarde vijaudiij(~e bender deeds ae Staatfche Ruiterij fchan •
delijk de vanes nee~nen, en let zich door den Prins, die haar
van verre volgtle, nips den met moeite tot flaan brengen.
Qndertusfchcn was haprtein BAX met SPINOLA"s paardevolk
l'iandgemeen geworden ; hij ~iondt op 't punt van to deinzen,
wanneer FREDERII( IIENVRK hem to h~~lpe kwam ; dit deeds
Doch ecne verilerking der vijandlijke
den flrij .l h~rvatcen .
Ruiterij wa , uorzaalc dat de Ichrik o nder de onze, en zij
andermaal m?r l .~sfen teugel aan 't vlugren floeg, zonder dat
IiALR1TS dour hidden, dreigen en fcllelden haar tot ftaan Icon
beweegen . F . EDERIK HENDKIK, (lie zljner vrijheid of zijns
leavens gro:)t evaar halt geloopen, kwam op dit oogenblik
gclu~'kig aaa rckken met eenige veinigen, die Eland hadden
geh, uden ; deere deeds MAC~RITS met de fpietzen vooruit over
den flroom trekked . Nu begon pie kans to keeren ; de vijand
begon
s cc vijken, en zijne nederlaag fcheen gewis, indltal SPINOLA zich niet van ecu aloude krijgslist hackle bediend,
Oni MAURETS in den wean to bran en, dat hij eene aanzienlijke verilerking halt ontvangen , deeds hij aan verfcheiden
oorden ravens de troth roeren . Deeze list hadt de bedoelde
uitcverkiiig ; de Prins, 'vreezende dat de fchrik van nieuws
order zijne Ruiterij zou farm,, deeds den aftogt blaazen, die
in goede orde gefchiedde . 1-let verlies was aan weerkanten
bijkans even groot ; dock de fcliande aan de Staatfche zijde .
~'r~n~
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Prlns MAURTTS leedt tog, daarenboven, in deezen tied, 11et
naadeel, dat zijn aanflag op fielder mislukre .
In den aanvang des vol genden jaars floeg llij z~cb met zijn
Leper aau den Ysf~l neder, en verflerkte Dev,v cr, Zutfen
en Doeshurg met bezettiiig ell verken . Ook dro~g hij zorge
dat de gantfche waalkant, van Schetileen/chrans a f tot aan bet
elude der J3omwelerwaard toe , en de geheele never des Ys'clilroonls, van A; n,Tienn tot aan Hattem, met ligt opgeworpcn werken verfcilanst wierdt . Daarenboven deeds hij Uitlcggers le` tell op de flroomen, die , fiaag been en weder vaa .
rencie, kennis named van des vljands onderneemingen, en deWclve hielpen verijdelen .
Grol en Rhijrberk , van welke de eerstgenoemde Stad
door SP1r,oLA bemagtigd was , de andere nog ingeflooten
wierdt gellouden , gaven den Prinfe nog ander work, I-Iij
dads de Staaten geraadpleegd was hem to doen ilondt ; dock
deeze hidden alles aan help gelaaten , zelf om flag to leveren, indien hij zuiks geraaden vondr .
Op 't ontvangell van
dit utwoord deeds hij wakkere toerustingen lnaaken, als of
hij voor hadde Rhijnberk to ontzetten ; dock zijn waare oogInerk was, den vijand bet gantfche jaar bier op to houden,
en peen Veldflag noch belegering to zoeken .
Tegen zijne
verwagting gaf Rhijnberk zich eerlang over. Toen floeg de
Prins bet heleg om Grol ; door zwaare regens en menigvuh
dige ziekten wierdt de arbeid merkelijk vertraagd . SPIN0LA,
z ch deeze vrugt van den tegencwoordigen Veldtogt node
willende laaten ontneemen, trok op tot ontzet der Stad, met
een Leper, welk hij door gebeden en beloften halt bijeth
verzameld . Schoon bet Leer van MAVRITS veel flerker was,
halt hij bef l ooten, eenen Veldfiag to waagen, zich v erlaaten .
d e op de dapherheid van zijn yolk . Doch de Prins, niette •
genf<aande de Sraaten hem tot flaan vrijheid gegeeven had
den, en zijn yolk , bijzonderlijk de Pranfchen , daarop clerk
drongen, hieldt zijne troepen in veiligheid binnen de LegerI}eder hij gaf voor reden dat zijn yolk zieklijk was, en lips
zou verfchrikken. Kort hiernaa deeds hij zijn Leper opbreep
SPIivo! A hefchouwken, en de \Vinterkwartieren betrckken .
d bet ontzet van Grol als eene luisterrijke zegehraal voor
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hem zelven , en als een vlek in den room van Prinfe MAU
Rrrs .
In de daad , hij verrigtte hier eene zaak, welke de Ho!
iandfche Veidheer ten aanzien van khijnherk niet hadt durven
HENDRIK DE IV , Koning van Frankrijk, kon
onderneemen .
niet naalaaten to betuigen , dat bet gedrag van den Prins, in
deeze beide gelegenheden, niet halt beantwoord aan bet denk •
heeld, welk hij van zijne Oorlogsbekwaainheden bath doen opv tten .
In den Jaare 1607 wierden van den leant der Spanjaarden
eenige voorflagen van Vrede gedaan . Met cen verf'chillend oog
wierden deeze Voorflagen be fchouwd . Zomlnigen twijfelden
niet, of men zou , onder de bemiddeling van rrankrijk en Engeland , voordeelige voorwaarden kunnen bedingen ; dock zij
merkten tevens den Oorlog aan als eene onuitputbaare bron van
rijkdommen door de uitbreiding van den Koophandel ; zij vreesde dat in Vredestijd de mood zou verflappen, dat bet Land
door inwendige onlusten zou beroerd worden . Onder de geenen, welke aldus reden2erden, behoorde ook Prins .-IAURITS,
die van den Oorlog zijnen roenl, een gedeelte zijner inkomfien
en zijns gezags ontleende ; de Krijgsoverflen en bet yolk van
Oorlog vielen hem gereedlijk toe . Doch men vondt 'er ook,
die van een tinder veriland waren ; zij lneenden dat men de gelegenlieid tot het verkrijgen van een heilzaamen Vrede niet
moest laaten voorbijgaan . Zints negen jaaren halt de Oorlog
zesentwintig millioenen guldeus gekost ; vale dien drukkenden
last kon thans beet Land ontheven worden . De wijze OLDENEARjEvELD was voor dit gevoelen ; hij nam op zich om bet op
eerie behendige wijze ooh deal Prinfe finaaklijk to maaken . Ten
dien einde hragt hij hem onder 't oog, dat de Vereenigde Gewesten aan den Koning van Engeland debts een nutteloozen
vr :end hadden ; dat teen niet kon twijtelen, of de honing van
rankrijk halt met bet zenden van hulpe eene wijdfhekkender
edoeling, dan eene bloote verbintenis met het Gemeenebest ;
plat deeze beide Mogendheden haare veiligheid vonden , in
~enen Oorlog, welke de geduchte magi van Spanje uitputte ;
glut 'er derhalven geen kragtdaadiger midde voorhanden was,
in den Engeisman nit zijnen ilaap to doen ontwaaken, en den
ransman tot Jet enden van meerder hulpe to roox en , dan
Coo
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houder den Oorlog zogt to rekken , mogelijk met oogmerk
om zich ten eenigen tijde van de oppermagt to verzekeren .
Dit niettegenfiaande gil]g het werk van den Vredehandel
zijnen gang, welke eerlang in een Ontwerp van een Veeljaarig befiand veranderde . De Spaanfche Gemagtigden kcvamen daar toe in den Hake, met sPINOLA ann lief hoofd des
Gezantfchaps . Pries MAURITS olltving hen omtrent een half
slur gaans buiten het Vlek , werwaarts hij hue was to gemoete gereeden . Ongelooflijk was de toevloed van aanfchouweren , om de twee grootfte Vel dheeren dier eeuwe , welke
voorheen gefchaarde Legers in flagorde tegen elkander hadden
aangevoerd , nu met heleefdheden onderling to zien thijden .
Te gader plaatfien zij zich in een I oets , en fmaakten den
Breelendiien lof, naalnelijk dieii van door een vijand naar
waarheid gepreezen to worden. Ons beilek laat niet toe, deft
;eheelen handel over lief Befland breedvoerig to ontvouwen ;
wij vergenoegen ons met eerie fchets van lief gedrag, welk
Pries MAURITS ten deezen opzigte heeft gehouden .
Voor dat met eenige vrugt aan Vrede of Befiand kon geavcrkt worden, moest men eerie Wapenfchorfing treffen ; in
deeze halt MAURITS bewilligd ; dock toen dezelve ten einde
iiep, lief hij zich niet dan met moeite tot de verlenging beweegen . 't Bleek weldra dat geen Vrede op redelijke voorwaarden to fluiten was, en men begun flu to denken aan een
veeljaarig Betiand . Naadat men over hetzelve in onderhandehug was getreeden, verklaarde 'er zich MAURITS ijverig tegen .
-Iij vertoonde dat de Algemeene Staaten, naa bet adoopen
van lief Befl:and, veelligt niet meer den zelfdeu ijver bij de
3ondgenooten zouden vinden . Koning PHILIPS zou zich van
dier tusfchentijd bedienen om zijne Kofl'ers to vullen, en zich
in flat iiellen om de vereenigde Provincien met nieuw en
grooter geweld op 't lijf to vallene Zelf zou hij haar, gedunrende den tijd der ruste, onverhoeds kunnen aanvallen .
De 1n ezeetcnen, eenrnaal aan de rust gewoon, zouden veril;.ppen, en liever bet juk van Spanje, dan van nieuws den
last des Oorlogs draagen .
Veelligt zouden de Roomsch-Kaholijken, inzoaderheid op de greuzeii, zich van de afdailking
der
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tier `hroepen bedlenen, one oniustcn to hcginnen .
De on •
eenighcL;en tusfcl~en de Provincien, welke nu reeds fmeulJ
zoudcn in ligt ; laaije vlaiumen ten dake uitflaan, wac ;,},:er
Lands Staaten, door bet work van den Oorlog, Diet salt
ecne afleidende bezigheid geliolpen wicr,icn .
s redenen halt, van aijn
Zeker is hot, tint Prins r~i~~t iu
bijzonder belang ontleend, oils zo «gel tegen Reftwnd als Vrede to ijveren . Zijne voorn~anif e inkomflen ontfionden uit
den Krijg ; ook zou hij in tijd vats vrede minder noodzaaklijh voor den ~taat, en zijn gezag kleiner zijn . Doch men
was reeds bedagt gee eest om hem de ichade, welhe hij door
bet ophouden van den Oorlog zou lijden, op ecne redelijhe
tvijze to vergoeden . IIoe 't zij , de Prins verklaarde zich
eerlang openlijk tegen een refund met ; panje . Door de zu11
ken , welke novena hem tegen den Vrede ijverden, lies hij
zich beweegen om een rondgaanden brief to zenden aan aile
ale Steden van Holland . Behalven de reeds aangevoerde retie •
non, beweerde hij in denzelven tint bet Gemcenebest, geduurende bet Befland genoodzaakt om de grenzen to beveiligen,
alle do fasten ties Krijgs zou draagcn, zouder eenig genot tier
voorgaande voordeelen . „ Het derde gedeelte tier ..andzaaten,
„ (this fchreef hij) , die van den Oorlog un bef}aan hebben,
„ zullen tot den bedelzak gebragt vordeu ; onze dappere
knob,,
ten zullen elders dienst zoekcn . De fpitsvindighcden en ult .
,, vlugten tier Spanjaarden toonen genoegzaam tint zij geene
g, eerlijke oogmerken hebben, waren zij iii oprechtheid gene„ gen om van hunne eisfchen of to zien, zij zou den aan eon
„ loflijken en beilendigen Vrede werken .
Kunnen wij eenigen
,, Rant maaken op de erkentenis tier Aardshertogen, die' fjegts
„ Leenmannen van den Koning van Spanje zijn . De zegetekens
y , onzer vrijheid worden, in do daad, van de geheele waereld
;, geeerbiedigd . Maar moot zij niet op cone afdoender wijze
erkend worden, en wij van alle buitcnlandfche Mogendheden
,, voor een vrij en onaf hanklijk yolk kunnen verkiaard worden ?
„ Voormaals namen 's Lands Staaten gees befluit zonder deli
„ raad van mijnen Doorluchtigen Vader : deeze gelukkige eons„ gezindheid baarde de kloekmoedigf}e befluiten . ;k zoek niet
;, to ?ronken net mijne gedaane dienilen ; maar ik bon nogthaur
,, vtiu
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,, van gevoelcn dat ik door dezelve een gelijk vertrouwen heb
,, verdicnd ; ik verwagt dat gia hiervan de biijken zult ver„ toonen in uwe volgende bevelen aan de Afgevaardigden ter
„ dagva~rt. Ik l eb geen belting bij het dwars}'oomen der aan„ gevangene onderhandelinge ; voor nieniand in het ganfche
,, Land is de Vrede noodzaake .ijker, dan voor mijr, i-I~~is .
,, Hoe dikmaals hebben mijn Vaaer en ik de gunitigite gele,, gc:theid gehad om onze bijzondere belangen to bevorc ereal,
„ indien wij van ons ztavcu Madden kunnen verkrijg ; n oni
r, onzen pli t en ons gtweeen to verraaden ."
Verfchillende was de uitsvetk ng, welke dit fchrijven halt ;
aan zomnligen mi~haagde het geweldig, dock andereti vielen
daar door 's Prinsfen inzigten toe .
Zommigen meenen dat
r~AURtTS van gedagten was, dat ~panje de Opperheerfchappij
.nin= :ner zou afftaan bij het Be and, en dat hij daarom meende zich genoegzaam tegen hetzelve to zullen kanten, indiEn
hij to wege brags dat men op hot erkennen der vrijhe d bleef
dringen . En, in de daad, de onderhandeling wierdt dit maal
afgebroken, en de Spaanfche Gemagtigden maakten zich gereed tot hun vertrek. Vooraf, egter , itelden zij nog een
ontwerp in handen der buitenlandfche Gezanten, die hot vervolgens aan Prin .fe TAURITS mededeelden, eer zi9 van hetzelve vertlag deeden nan de Staaten. Deeze onderhandeling verdient onze opmerking en verfpreidt een nieuw licht over het
karakter van LIAURiTS .
I-Iij hoorde de Gezanten met gramItoorigheid, en gaf lion driftig tot antwoord, dat eon Befland
voor to than zo veel was tits het Gemeenebest op zijne grondflagon to doen vaggelen . Holland en Zeeland , zeide hij,
zulien 'or nook in bewilligen , cn do andere Proviucien zal ik
wet noodzaaken om met of tegen hunnen wit derzelver gevoelen to volgen .
Iadien ik ilegts drie of vier Steden op
mijne zijde heb, ben ik voorneemens met dezelve de vrijheid
van 't Vaderlaud to verdeedigen, en mij onder haare puin .
hoopen to laaten begraaven, liever dan een Befland aan to
~eemen, 't welk ons binnen weinige maanden ouder het veru .edereude Spaanfche juk zal doen wederkeeren : want dit is
!et oogmerk vain hun, die dit werk eerst hebben aangevan;
a „D . D,ez` Ian tfte woorden za en op OLD NBARNEVELD, dien
coo
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JE9NNIN, de Franfche Afgezant, zogt den Puns met befchei .

dene dock kloekmoedige taal neer to zetten ; dock alle zijne
we'fpreekendheid, waarin hij zo zeer uitmuntte, was vrugt~
loos . Van toen of openbaarde zich meer en meer dat driftig
Karakter van derv Prins
't welk naderh,and zulke onaangenaame uitwerkzels halt .
Zedert deeds de Gezant JEANN N cane treilelijke redevoeriaig
ter Algeineene Sta :;tsvergaderiiage , waarin laet Be(land ernilig
aangepreezen, en de redenen van Prinfe n1AtI 1TS teg n laet zelve wederlegd wierden . De Engelfche Gezant WINWOOD drong
dezelve tinder aan, onder anderen ze ggende, dat de Vereenigde
Provincien een verdrag niet behoorden of tc wijzen, bij 't well
hun Godsdienst, Vrijheid en Koophandel geenerlei nadeel leeden, en waarvoor twee magtige Koningen, die van Engeland
en Frankrijk, als borgen inn onden. 1\IACRITS eenige trekken
op zijnen rondgaaiiden brief in de Redevoering van JEANNIN
niet kunnende verkroppen, bediende zich van deeze gelegenheid
0111 zijn gelnoed to ontlasten . dt Ulcer vuur din voorzigtigheid merkte hij op bet zeg ;en van WINWOOD aan ,, dat groote
I oningen de nadeelen hunner vrieadea dikiaaaats met cell on»
„ verfchillig oog aanfchouwen . Red~:nen van 1 ant, dus ver •
, ., volgde hij, noodzaaken hen dikmaais, de beleedigingen, bun
,, Perfbonlijk aangedaan , to ontve ;t hzen .
AVeinia verichilde
;, bet, of wij hidden een tnagdg honing nevens zijn Koninklijk
„ gezin en alle de Rijksgrooten door .eenc doerswaardige za,, menzweering zien fneuvelen . floe heefc de Monarch zich
,, bij die gelegenlacid gedraag+n ? Met des to grooter ijver lseefc
„, hij de Roomsch-Kuhoii;ken order zijae befc :herming geno•
9? men , en z If de vriendichap gez Sgt van de zuikcn , uweike
~, hij wist leden der zamenzweeringe geweest to zija ." 't Ig
bliji ;baar dat Prins MARTS hier ni de zinfpeeide on bet bee
rugte I3uspoeder verraad . Zcer inisnoegd toonde z 1i t17I~~wooD over deeze arnfpraak , re':ke w rheden bchclsde, die
de Prins, nit eerbied voor bet gekroonde hoofd, hadr hehooren to zcvijgen. Doch in flede van een pleil er to ieggen app
de toegebragte wonde, list bij zich flog ilerker uitdrubkiogen
3 tvaheu, aangaande ee-nun Kenuag, dico hij cinofde lieimelij,t
Y
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ver!rand to houden met Spanje, en van welken h ;j ter beVO .deringe van zijne inzigten nicts hods to hoapen . De Engei°
fche Gezant fchreef apes over aan zijnen Nlees ;er, dk loaf
over klaagde in ecmen brief non de Staaten, en to gelijk vor~
derde dot de Prins help in den Road van Staate ht i :e11Ing
van eere deeds . Dock nilnmer tvilde MAURITS zich tot zulk
acne onderwerping vernederen ; hij vergenoegde zich met zij~
ne verontfchuldiging bij den houh g in to brengen .
i hdierwijl halt Prins n1AtJRITs, bemerkt hebbende den iu
druk, welken bet gefchrift van fEANNIN op de vooritauders
van den \'redo maakte, een tweeden brief gezonden aan do
Steden van Holland, waarin hid ziju voorgaand fchrijven nay
der aandrong. Breedvoerig itondt hij ftil op bet groot gevaar
van verdeeldheid en omkoopingen door den vijnnd , d1e, ge*
lijk hij fchreef, bier dagelijks meet aanlllngers kreeg . '1'e
grooter hieldt hij dit gevaar, „ omdat 'er geene magt of gca
„ zag in 't Land was , welk 'er in voorzien kon'' ; welke
woorden, zo als zommigen dezelve begreepen, ecne heime1iji.e leuze van een gevaarlijk uitzigt aankondigden . Voorts
beweerde hij dot de zaak van 't Beftand, volgens de voor •
waarden der Unie, net hij ineerderheid , maar aileen door
eeoc volkomene eenpaari7heid van ftemmen, kon `vorden of
gedaan . De Prins lief bet flier bij niet berusten ; hij a.elve
volgde eerlang in perfoon z ;jnen rondgaandeu brief, en doorre:sde de ineeste Steden, om de Regenten tot zi ;n gevoelen
over to haalen, en hen to overtuigen dot men gees Beftand
mows maaken, clan waarbij 's Lands vriiheld en onafhanklijkheid duidciijlt erkend wierdt . Zedert ontving hij eenen Brief
van Koning HENDRIE DEN 1V, waarbij deeze heirs bet Beftaud
met Spanje ernilig aanrnadde . Dit fchrijven deeds help eenig .
zips van gedagten veranderen, hoewel hij, gelijk zommigerm
widen, dus long ze ~1crk ingenomen geweest was tegen bet
I ;1Land, dot hij ocr door bet graauw en de Soldaaten beroerte,~ in de Steden verwekt, en den Stoat bet onderst hovers gek .~erd, don in hetze!ve bewilligd zou hebben . JENNIN bevestigde zijne Doorluchti ,leid verc er in zijne vreedzaame neien brags to ~ e ;e dot li ij 111't OLDE,+BARNEVELD ver •
zo;d wierdt. Diet weiii hiclp tot deeze verzoening, en
cm
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Hoewel zolnmigen deeze verklaaring aanmerkten als eene Pals
zwijgende of beedeling van meerder aanzien, oordeelden, eg~
ter, anderen her flier onredelijk tat de Prins een weinig nicer
zeggens kreeg, tan hij das lang gehad hadt . JE1\NNI was'
de voornaamiie aanvoerder van dir werk .
Men zou eeneli
Raad van Regceringe oprechten, welke de inapt zou hebben
oln uitfl~raak to doers in alle gefchillen, welke tusi'chen de
Provlnclen ontfaan mogten . Prins MAuIUrs zou iet hoof's
van c;eezen Raad, rll OLDEN3ARNEVELD voor zijn geheele leec
yen Voorzitter zijn . DUSdanlg een ontwerp moest noodwen •
dig den Prinfe frnaaken ; hrj vlde zich , bet Gemeenebest
eerlang de gedaante van cell Prinsdom to zuilen zien annnee •
men, waarin hij zelve met bet hoogtle gezag bekleed was
Doch OLDENBt'RNEVELD moest flog gewont;en worsen ; en tilt
was ondoenlijk. Deeze voorzag op eenniaal aife de zwaarigheden van bet ontwerp.
Ilij oordeclde het onveilig , aan'
iutheemfche Voriten zo veet zeggens in 's Lands Rcgeering te'
geeven ; ook vreesde hij voor nadeeiige gevolgen van zuliti
een uitfleekend geza~ , ais men den Prinfe wilde opdraagen .
Eehendig wist hij derhalven to bewerken, tat de volvoerillg
van tit ontwerp tot een anderen tijd wierdt uirge~Ield ; waardoor her allengs nit de gedagten raakte .
Kort naa deeze mislukte onderneeming, vertrok de Gezant
)EANNI
na Frankrijk . Eer hij deeze Gewesteli verlier, deeds
hij eene pooping ten voordeele der Roomsch - Katholijke in~
gezetenen, wij maaken bier van gewag , om tat bet ons
gclegenheid geeft onl tie denkwijze van Prinfe MAURITS ten
hunnen opzigte to doers opmerken . De Katholijken wierden q
omtrent deezen tijd, bier to Lande, zees iireng nehandeld .
Onder LEIIVEAURITS zelve moedigde zuiks nret weinig ann .
CCST ; R hadt hij gezien, waartoe de Dienaars des Euangeliums
bekwaam zijn, wanneer zij den geest van partijzucht met
den Godsdienstijver paaren . Ilia bath gezien hoe kragtig let;
zo veel vertnogend begi'nzel van deli Godsdienst, wanneer
bet door eene bekwaaine hand words geleid, op de gemoeder~:n der menfchen werke . Ilij gebruikte tot voorwendzel, tit
te.~rijk gedeelte van 's LaladS ingezeetenen to willen beletten, ,
last oog lea Spauje en na zijuen oud'Ien broedcr to wenden
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hij pet tro wen voor altoos hadt slit den zin geacld , en dat
gevolglijk de opperheerichaPP j , indien hij eens n n dezelve
kwam , naa zijn overlijden ingest afdaalen op zijnen hs'ilveri
hroe:der FREDERIK HENDRIK , haarell eenigen Zoon . 'Fe treelende waren deeze voortlitzig ten voor bet hart eerier ~rT r()tl«re,
0111 met dezelve niet to zijn ingenomen .
Op 's Prinfen verzoek
fprak zij net OLDENBARNEVELD ; loch decze hekwaame Staatsdie. aar hrag't de hrinfes lrcl hAast in een ander verf{and, en
tooncie hour dat zijne voorluchtigheid, door to f aan na de op •
perite mngt, zijn eigen verderf zogr.
IITidlerwijl begon de fcheuring hand over hand, toe to nee •
men . NIAURLTS halt dus lang den fchijn vertoond dat hij zicl
olzijdig wilc!e houden ; verltlaarende op zek :ren tijd dat meil
do Contra - Rcmonftrantcn vrijelij,k moest laaten prediken , en
de afgezette Leeraars bij verdrag wederom aanneemer , of ande're van de zeifUe gezintheid in derzelver plaats beroepen,
Ouk betuigde hij , bij eerie ander gelegenheid , dat hij zich
onzijdig wilds houden . ,, Ik ben een Soldaat, (tins fprak hij),
„ en heb gems ken nis van de Godgeleerde weetenichappen ."
En, in de daad, dat hid in deezen de zltivere waa~heid fprak,
bl jkt tit bet volgende voorval . ALBL .:'TUS HUTTENUS, Pre dikant to f'r. r ea', door de Grcavin Vat HOHENLOO eerie Zuste~
van Prints rI1~UR1T, die bet Graaffchap Bu ea regeerde, na
's Ha :c gezondeil om van haaren broeder vergiffenis to verzoeken voor zekeren Franschm an, die op den hats gevangen zat,
wierdt van MAURiTS aldtls aangc1prokeu, „ jet . Predikant,
„ zijt ij mode van die Armir ;iaaa n, die gelooven dat bet eens
„ kind ter zali E'eid, en hat ander ter verdoemenisfe is geboo,, ten?" tiuTIErcuS, on hoogf~en over deeze vraag verwonderd, antwoordde hierov : ,, Uwe
celleutie 'al gelieven to
„ weeten, dit dit niet is bet grevfoelen der geenen, c-ie men
„ met een ha ;itlijken naim Arminiaanen noemt, maar her gevoe,, ten van hunne tegenpartijen ." ti'anrop de Prins wederom
„ \Vc°l, 1'redi1tnnt, Invent gij dat ik niet peter weet1" Zich
voorts weodende tot Graave WILLEti' LODEWYK , Sradh udC ;~r van
Fr ;esland, die bij hem lion ; : t, vraae a hij hem
,, Wie beef: 'er gelijk, Neef, de Predikant of ik ?" Waarop
(a of w11J i1M antwoordde : ,, Neen, beef, gij hebc ongelijk . y
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looster- Kerh in den Ilage.
Naa dat bij aan den Predihant
halt verklaard, dat hij cell vijand Gods was,
en dat hij hem niet meer met een good geweeten kon hooren,
'begaf hij zich na de ;emylde h'erk, verzeld vnu Graave wILLE~i
LODEWYK, en een grout gevo g van lieden van aanzien, welke
door 's Prinsu n voorbeeld eenflags overtuigd wierden van de
ArminiaanIche dtivaalingen . Tot nog toe was hij van tijd cot
tilt! bij UITLNBOGAARD ter preeke verfcheenen ; loch nu verklaarde !iii hccn voor eenen vijand Gods , diem hij met een
goed geweeten niet meer konde hooren .
Prigs MAURETS hadt zich dus niet zo dra verklaard, of de
fcheuring begun openlijt Los to breehen . Waar 't been wilde,
zag men nit onduk elijk aan bet gedrag van zommige Schippers, die iii hunne \rlaggen under 's Prinfen Wapen deeze re•
gels fchreeven . „ Liever met Granje to leggen in bet Veld,
„ dan !anger met Arminiaarien to zijn gekweld ." Zommigen
hielden 11AUR1TS verdagt, dat hij eenen opfland under bet
yolk zogt, om Tangs dien weg tot de hooafle magt to geraaken .
+ en~ge Predihanten hadden de iloutheid van openlijk
to verkharen, dat hij door zijne gedaane d .ienden die magi
verdiend bath, en dat OLDENBARNEVELD en de tegentivoordige
Regenten kwalijk handelden, omdat zij zijn gezag zo gten tie
verminderen .
In deezen toefland . van zaaken vervoegde zich OLDENBARNEVELD verfeheiden maalen bij den Prins, hem biddende zijn
gezag -re willen gebruiken tot bet weeren der onltlsten, welke
den Staat met den on .iergang dreigden . Doch, in 1lede van
lifer aan bet our to !eenen, verboodt hij wet uitdrukkelijk aan
de Troepen, geboorzaamheid to bewijzen aan de Wethouders
der Steden tegen de zulken, welke hij befchermers van den
\\raarecl 1.lervormden Godsdienst noemde . Dit was de reden,
vaarom men in zomm ge Steden to raade wierdt om Waard •
gelders aan to neemen, om voor derzelver veiligheid to wanken . Zulk een tioute flap verbaasde Prins MAURITS ; alle
zijne maatregeis wierden daardoor verijdeld : des h j to raade
wierdt om ecn nog floater flap to lvaagen . 1n den nacht van
den twee en twintigflecl September des wars 1657 vertrok hij
s n erty gt, zonder iemand daarvan vcrwittigd to hebben, verZ ,3
zeld
thTENBOGAARD
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In Mai des volgenden Jaars i618 vertrok MAUR1TS na den
Landdag in Overajsfel, welke toes to Deventer gehoud ;~n
wierdt .
Flier verzogt hij de Staaten om hunne bewilliging
tot bet houden eerier Nationaale Sijnode, alto dezelve, zeide
hij, alleen zou flrekkea tot bet bijieggen van Kerkelijke gefchlllen, zonder dat de Gewesten dlar door verkort, of iemard
ter zaake van den Godsdiensr zcu bezwaard worden .
I-Uj
voegde 'er nevens dat de befluiten der Sijnode niet van kragt
ijn zouden, den in zo verre zij door de bijzondere Gewesten
bekragtigd wierden . Op deeze'toezegginge zich verlaatende,
,ew~liigden de Staaten in zt n vcrzoen .
Geweh~ige unrest ontflondt, over deeze gebeurtenisfen, btnien de Stall Utrecht, welke toenlnaais voor bet bolcverk der
Zemonflranten wierdt gehouden .
Vernomen hebbende dat de
Pries zich gereed maakte tot zijne reize na Gelderland, hidden
de Wethouders hem verzogt, voor ditmaal niet binnen de Stall
to willen koomen . Dit verzoek wierdt bij hem als een verbod
~pgevat . Schocn hij voorneemens was geweest de Stall mis to
reizen, veranderde hij thins van befiuir . Van binnen l&de men
in heraad, of men voor hem niet de poorten behoorde to fluiien 9 dock men vondt bet niet raadzaam zo verre to gain . (fin_
der fchijn van hem eere to willen bewijzen, dock, in de dead,
om op zijne gangen een oplettend oog to houden, deeds men
bet huffs, alwaar hij zijnen intrek beds genomen, den geheelen
yacht door eenige Vaandelen Burgers bewaaken . Hij vervolgde
danrom zijne reize, zonder dot bier thins iet gewigtigs voorviel . Doch, geli}k in onrustige tijden de gemoederen ligtelijk
wankelen, niet lang dear ilea wierdt rn heraad genomen, of men,
am de kosten to fpaaren, de `tlaardgelders, her aanneemen van
weike zijne Doorluchtigheid eerie Rebeilse halt genoemd, niet
~ehoorde of to danken, en van den Prins eenige Vaandelen to
yerzoeken, welke ten taste van bet Sticht zouden fracn . 7eif
kreegen de Afgevaardigden ter Alaemeene Vergaderinge l ~r ,
om z,ijne Doorluchtigheid dear over mondeling to o :~derhouden ;
dock dit gefchiedde niet, alzo de Prins eerlang zich in eigen
erfoon na Utrecht begaf. Eenige Afgevaardigden van Holland,
under welke zich HtGO DE GROOT bevondt, waren ook derarts, gereisd . De Af evaardigden, zijne Doorh ci tgbeid ziin

MAURIT~ .

'FAQ

kooiien begroeten , zeidon hem ci t zi .i a!daar warm tics
koorncn om met die van Lltrec1,t to ra^dp1ee ; ;cn over eene
eenp~arige orde op het flul; der \Va ~r~~ge1 ;cren , cn op de
De wethouders, fprah bier op nine
veiligheid der Steden .
„ Doorlnehtigheid, zullen wel bcl'ehermd worden ; dock ire ;t
lads
„ dent eerst to weeten , hoe z j zullen regeeren .
,, heeft men vijf dwaalccringcn in den Godhdienst zockn n
„ to voeren . Zelf heeft men con ontwerp beraatnd oln mij,
,, Prins van 4ranje , van bet Stadhoude1~ hap to l ci ooven ,
„ en voorts ten laude uit to j aagcn . l k zal hlf'r ;n voorz en
,, ik weet wel wat ik doe . Vijf Provincien hob ik op m'!ne
„ zijne, en ik verw :igt her de Afgevaardigdrn van zes 1-1u1„ landfche Steden , die mij onJerfleunen ." Hoe vreemd deii
J-Iollandfche Gemagtigden deeze taal ook in de ooren klonk,
vrymoedig gaven zij nogthans tot antwoord . net to weeten
van eenig voorneemen ten nadeele van zijne Doorluchtigheid ;
plat zij bereid warm zijne verdienilen to erkennen ; dock dat
de argwaan, zedert eenigen tijd ontflaan, zou verdwijnen,
indien men de zaaken niet tot heflisfing, maar tot hijlegging,
MAURITS drong vervolgens op bet houdon
wide brengen .
'aardgelders erger en
van eene Sijnode, en beweerde dat de
gevaarlijker warm dan de Spaanfche Kafleelen . Zeif list h! j
zich onder 't fpreeken ontvalien dat alles de fchuld was van
den Ad~okaat.~ waarop de Gemagtigden kloekmoedig tot antwoord ga 7en , flat zij alien, zo do Advokaat flood was, zich
verpligt zouden rekeiien om 's Lands geregtigheid voor to
ilran . Uit flit merkwaardig gefprek block genoegzaam, waar
;jiae Doorluchtigheid boon wilde .
In eene volgende zamenkomst met Prinfe MAURITs , vcrklaarden hem de Stanton van Utrecht flat zij niet konden ^f=
zren van de mn^trewels, tlellre zij tot hunne veiligheid beaamd hacdden ; flat zij hct houden van cone Sijnode voor nutteloos en gcvaariijk h'eiden, indicn dezelve diet met algemeene
toeflemming der P'ov~ncien wierdt bij eon geroepen . Dedi
deeze kloekmocdigheid bez ;veek, zo ras zij vernamen drt do
Pins in deezen niet blootlijl; op &g n gozag handelde, mar
w) ;j veelen en Ui~gt ;gen ar :I ha r .
En , in do daad, her leedt
:iet ~dng of men z^ coo voor S'a1 gebeuren, 't welk alley ParlotZ ,5
Lie
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rriotten decdt verhaasd f ean . Op den dertigflon Juiij, met
filet aan )reeken yen den dag, hoorde men door de Stad de
troin roeren ; dit was bet zein vats Prinfe MAUR ITS , waar op
de bezettin ; mows order de wapens koomen . Toes oordeelden do '-oliandiche Gemagtigd .n hot tijd one de Stad to verIaaten . Indies zij flog con half uur gebleevcn wares, zou
mete hen, als gcvangenen plan rtaat, its verzekering genomen
hebben . Op hot oozor,blik ais zij zouden afrijden, zagen zij
de Goma,tigden van zes Steden , die van de hand zijner
Dooiluchtigheid vloogen, van den wagon fthppen . Midlerwiji
hair de Puns de voornaamfle toegzngen, door de gewoone
13ezetting en eenige I ompagnien , den voorigen dag in de
brad gebragt , does bezetten ; hij zelve begaf zich na hot
JVlatkrvoid, genaamd de Neude . Om to moor gezags en aanziens to geeven aan zijn gedrag, wierdt hij verzeld van eenige t~emlligtigden der Algemeen Stanton en eon talrijken foot
vas : F1e~ren . Hierop deeds hij de Waardgelders, die thesis de
wags ha den, voor zich verfchijnen, en beval hun met eon
gozagvoerenden soon de w pens seder to leggen ; sevens ontI1oeg hlj hen van hunnen eed . De overige waardgelders , bij
trotnmelllag na ilc IVeude ontbooden, wierden oh de zeifde
wiize afgedankt . Hierop kwanien eenige afgevaardigden der
Staaten van hot Gewost den Prinfe bodanken voor 't gees hij
zo geluiddg en net zo vecie orde halt volbragt ; hem sevens
verzoekende de noodige veranderingen in de I egeering to
wdies rnaaken . 's Anderen longs verfcheen de Prins in den
St dsraad , alwaar eenige burgers, weike men halt opgemaakt
oni den roi to fpoelen van Getnagtigden der Gemeente, hem
verzt)g,ten cam de noodige veranderingen . Dash IF.UR ;TS vergenoegde rich niet net bet aanileilen van nienwe Regenten,
en hot bevesttgen van de zulke, welke hem gunfrig wares ;
]fl gaf zeif eerie nieuwe gedaante aan den Regeeringsvorln
de Vr~'cddiap, uit veertig Raaden beflaande , wierdt voor
leeven nangofleld, char zij voormaais jaarlijks
17aas
lieei
&
Te midden van aile deeze verp1a t verimuwd to worden .
.,f~ , vexzuimde MAURITS niet zich to bekiaa .en over de
at~der
y' : :'1n,
ke, zeide hij , hem verdagt en gehaat zogten to
=ai on ; dour order 't yolk cc verfpreidcn dat hij na de Souverci-
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vereiniteit ilondt. Naa dus in hct oc grnerk zi finer rc'zc gelukkig geilaagd to hebhen, kcerde l~ij to rug na c- on
a,GVaar hij ht freelend genoegen fnaaktc, dat hij in do
gadcring dcr Algcineene Staten voor zijne moeite en Zor"A
plc tig bedankt wierdt . 't \\T S door zij n en invloed , d«t e
\Vaardgelders ill do Ilollandfche Steden insgelijks eerlang wicrden afge ;lankt.
Uk hot Been wij , in hot voorgaande gedeelte deezer L evensbefchtijvinge, verhaald hebben, blijkt duidelijk ge~ :oeg cf t
de inzigten van Prinfe MAUC.ITS en van den Advokaat v«,i or_nr:r
Al voor lang was de Fr
B .~RNEVELD merkelijk verfchilden .
in bet denkbeeld gewcest, dat de Advokaat en zijne aan1i n e s
eenen toeleg nl~akten op hot verminderen van zijn g-zap ;.
Ruirn eon jaar gc'.ecden halt men zijne Doorlnch ;i l e d, ~n
eraakt zijnde met den Advokaat, houren ze ,,cn
woorden
,, Monfieur BAF NEVELD, ik hob mijne eer zo lief', als gij de
„ uwe ." Toen, omtrent den tijd van 't fluitela van hot iiei1a .~d
in overleg wierdt gebragt om 's Prinfen gezag to vermeerderea,
wil men dat order anderen 's Lands t dvokaat halt bewerht,
Ouk
dat de raadpleeging op dit gewigtig f uk wierdt uitgei old .
lag OLUENBARNEVELD order verdenking, dat hij de handeliti
.~a
met MAURITS, op gelijken voet als weleer met Prin, w ~ u
Daarenboven w ~~reu
DEN I was gefchied, hadt tegengehouden .
tusfchen hen dikmaals onee&gheden van deezen of geenen <art
voorgevallen . Men weet bet gevolg van dit alles . 0p 's Prinsfen last wierdt4de oude man , nevens DE GROOT en t-IO GI1 SETS, in verzek rin
genoomen . Groot was de ontl elt ~ is
over dit geweldig hedrijf. De rdelen en de meeste Steden eel
Holland betuigden openlijk aan den Prinfe, dat zij oorde&dn,
door deeze handelwijze, de vrijheid en geregti`heid ;pan ;'Glland gekwetst to zijn, en verzogten hens, dat hij als Stadho tder daarin geliefde to voorzien . %ijn nntwoord was, dat l.ct
gebeurde op last der algenleene Staaten was gelchied ; dat dccze de zaak met de Staaten van Holland wel zouden weeten to
girder .
Toen de Heeren VAN DER MILE en VEEN!!LTJZ r;,
Schoonzoonen van den Advokaat, en de Veer van GROENLVELI~,
zijn Oudfte Zoon, den Prinfe verzogten, dat men hunnca Vader, om zijeen hoogen ouderdom, zijn huffs tat eerie gevaug` nis
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gems geliefde to geeven, gal' hij hue tot antwoord : „ Dat is
„ de zaak der tllgemeene Staaten ; uwen Vader zal geen leed
• gefchieden, net meet dan mij zelven ." Als VE.LNIIUIZEN
zijnen Schoonvader wilde verontfchuldigen , omdat hij tegen
de Kloosterherk geweest was, alwaar de Conga-Remonlhanten
• eerst den l~andaart der fcheuringe hidden opgerecht, boorde hij naauwfliks bet woord Kloosterkerk noelnen, of hij
burst in eeri heiiigen ijver uit : „ Die zich tegen de Kloos„ terkerk wil itellen , zijne voeten zullen hem niet van hier
„ draagen
."
Pries MAtJRtTS, dus den Advokaat in zijne magi gekreegen
hebberide, kon bet werk hierbij niet laaten iteeken . Doch in
het voortzetten van hetzelve, ontmoette hij nlerkelijken tegenfiand . De meelte Steden van Holland hadt hij tegen ziclt,
zo wegens het gevangen neemen der drie Heeren, als ten op •
zigte van het houden van eene Nationaale Sijnode . Niet meet
clan zes Steden, Dordreeht, AmJlerdarn, Schiedam, Enkhiii~
,zee, Edam en Purmerende, hadt hij op zijne zijde . Om
derhalven de laatfte hand aan 't werk to leggen, befoot hij
buiten tijds verandering to maaken in de Regeering der meelle
Steden . Te wel was hij to Nieuwfnegen en Utrecht getlaagd,
otn zich hiervan niet alles goeds to belooven . Om to zekerder to gain, verlterkte hij zijn gevolg met eene goede bende
Jrijgsknegten . Op dell zevenden September vertrok hij na
Schoonhoven, en bezogt vervolgens de Steden den Briel,
J'elft, Schiedam, Gorinchem, Oudewater, Td't erden en MonJikendaSn .
In alle deezen Steden veritclde hij de Regeering, zonder eenigen tegenitand to 4 tmoeten . Mn de iterke
Bezetting en ~s Prinfen Lijfwagt moet deeze gemakkelijkheid
voornaamelijk worden toegefchreeven .
Niet zo gelukkig, egter, naagde zijne Doorluchtigheid to
,thorn . Hier lag geene Bezetting ; de Burgerij was op de
zijde der Regeeringe : van hier dat deeze eene mannelijker
tail durfde voeten, dan de Wethouderfchap van andere Steden . De Pries bevondt zich to Edam ; bier kreeg hij kennis
Fiat de Vroedfchap van 1-loomn halt be(looten hem to ontvangen, irdien hii zich derwaarts begaf. Hij vertrok dan, en
s n eds de Stad genaderd, ton hij uit naam tier Wethouder-
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derfchap verzogt wierdt, dot hij met geen grout gevolg wilde
binnen koomen . Doch hij gaf tot anttvoord dat hij niemand
van zijn gevolg wilde buiten laaten, zeif Diet een eenigen
Paadje. Midlerwijl kwam hij aan de Stad, daar hij de poor •
ten geflootetl vondt, dock, eerlang wierdt binnen gelaaten,
De Schutterij was in de wapens ; de Prins wierdt begeleid
tusfchen tw e rijen van dezelve tot aan zijnen Flerberg . Zij
verzel>e :de zich van bet Stadhuis, en bezette de aangeleg,nfle
toegnngen . Veelen van dezelve founder rich g'en~~gtn om met
's Prinfen Muskettiers aan don gang to koomen . ',s Anderenn
drags vrnagde zijne Doorluchtigheid aan do Nopluiden der
Schuttenie , waarom zij zo fleck wa;ten , daar hij hun geene
reden tot wantrouwen hadr gegeeven? Doch hij kreeg geen
bellisfend antwoord . Dr Vroed(chap, bij een geroepen zijn •
de, verzogt dat hij geene vernn :1ering wilde maaken in de
Werhouderfchap ; of, zo dit moest gebeuren, dot hij don de
Vroedfcbap geliefde to vermeerderen met eenige perfuonen ter
zijner keuze. Dus fcheen alles tot tamelijk genoegen der wet•
houderfchap en Bnrgerije to zullen afloopen . Maar de Prins,
wel voldean over zich zelven dot hij boar dus in dtin flrik gelokt halt , bedoelde flog vei dere oogrrerken.
Uit Friesland
• r~
hadt hij heirnel k I roepen omboodcn, we ke nu ten rechten
Horde met verfcheiden fchep cn i~z de haven kwa~ner. . Straks
doer hij de Regeering op ht Stadhu :s b'j ccii 1°oomen . Verr
zeiJ v~„1 een talrijken iloet Edelen ; bcgeeft iii ; zkh dcrwaarts,
en plast eerige honderden foldaaten in cenc i :r':ve masn op de
Ma"kt . Thins met gezag kunnende f preeken, bedankt hij de
gantfche Vroedffch p, en ontfh t ze van den eed, been1ven 4gt
leden , weit e l :'j ;erf~ond he flelde.
Ten zcifden drge zctre
hij ook eenig Hopluiden der Schutterije af. 1eSchont,vrd
baasd over alle deeze veranderingen, vraagdc den f rir fe, bee
't daar merle verder gain zoude ? IIij kreeg tot nntwoord
„ Daar is al genoeg veranderd, ja, al to veel." De Bezening
gelaaten hebbende order den Luitenant- Kolonel EYSInGA, ecn
Friefch' Edelman, die om zijne go4de hoedanigheden bij rooten en kleinen wel gezien was, vertrok zijne Doorluchtigheid
no Medenhlik en 4 kwaar , elwaar hij insgelijks de Vet vereldQ.
Door
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Door Iniddel van a11e deeze veranderingeu, en onderi c i d
door de A fgevaardigden, welice aan help hunne tivaardi`;hcid
1.,,din dark re weeten , kreeg ~1AU UTS ligt de overla, ld ill
(ac `vc :grt~eling der Staaten vari lI lland .
Geen wo .:der cjerd
1„1vefl, dat h j, naa
zijne wedcrkoinst in dell IJ?/j , in de~
wile vtrfchecu n,~t ht vertrouwen vaz) is n nd, weike aan
n e,r.
~
., i
hC
&L u St ate de
g~daan
. T~ fi:i1 d(:e,t
ald~ar veiiiag vui zijne verli din ca, en v~r uiinde rilC~ breed
op to geeven van de gev: : r''l, weli ;e h ;j, to vo'voeri ;: w
van dit werk, halt doorg~l~a ., . lies mee ;endeel der Verga.
deringe was van verftand , dat men zijne Doorluchtigheid
plegt'g behoorde to bedanhen , en hem verzei :cren , det ,
vcrmits hij, ten beste van bet Vaderland, g°ei:erieie mocite
l2adt ontzien , men voorts aan zijn ;oedv :ndcn overlies, om
flog verdere veranderingen to mkcn , char hij dezelve zon
noodig oordeelen,
IVIAUIUTS gaf i ic~cp tot af :twoord, iimmer

jets

antlers bedoeld to hebLe i nosh to zuilen bed,oelet .,

clan bet welzijn van bet Vaderla nd , en de h :1,'aavi g van
de vrijheden en voorregten der i fs.g e zeetenen . Voor is begeer_
de hij dat van deeze zijne verk<< wring in de Re i, ters vale
den Staat aantekening zou gehouden warden . Dodi de A ',;evaardigden van laaulvm, Leide en n~ ;ete% Jam verhlaardei
zich on ; elast oni iil deezen handel ti : ;'islllt;'l,
.n ;r 's rin en we evalien moesten dnn oak deeze S :~ .'en
warden omgezer . Hij vertrok dus Cc .'st :: L ~'.e a , c :a ye :. Ilet zelfdc dcedt l,ij oak to i aianderde aldaar de Vet
lcm , werwaarts hij zich hadt t ,.gees:en met ca t c o g van
tachtig wagons .
Vervolgens eeo keer an den I/ ' gc :daafl
hebbende, vertrok hij an Rcues .m ofn dear de kegeering
insgelljks to veranderen . Eerie g e\ ~gtige oatdakk :jig decdt
bier de Prins, welke DL GROUT flog car h i hem in haws
brags. In her Fedbeeh der ;,tnd, was de ge ; ooae Led der
Arnptenaaren ge .'~ old, tell tij~?e as a:~ : :1 Ik info `1 ` .EM IJLN I
de hooge Overheid deezer Ianden was opgedraagen ; hieroui
mnakte deeze Eed gew g van getroa~-v to zijn !d l~2 !t'cn P/ i ;! •
Je va,i Qra ;;~e . Nailerhand haws OL :II?N11MSNEVELD , COaimaals Penfionaris der S :ad, vcigens hefluit dcr Vroedfc ep,
goth'1d, a n de ho iac Oyer ca,' . Zedc- t hadt men agier de
wvor-
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woorden Hooge Overheid tot verklaaring gefleld, tat is, de
Staaten vase Holland. Meti halt Prinfe MAURITS gezegd tat
Prinfe wILLEM meet ei ;en handers
DL GROOT den naam van
halt doorgehaald . Hij bereerde tan bet Eedboek to zien,
en vondt daar met 'er daad de gemelde veranderin r .
Naa dnt de Pries vervolgens to Gotsaa de Regeering der
Stall verfleld bath, begaf hij zich na 4;;~Jlerdam . Op den
derden November verCcheen hij bier in de Raadkamer . Naa
zich beklaagd to hebben over de gefchillen, welke thane bet
lard beroerden, verklaarde hij aldaar gekoomen to zijn, uit
last van 's Lands Overheid, om ook in deeze Stall daarin to
voorzien , en bedankte vervolgens de zesendertig Raaden voor
hunnen dienst , hen ontflaande van hunnen cod .
Elk zweeg
ltierop tail ; dock de Oud-Burgemeesber IOI .ELIS PIETERSZOON
deeze handelwijze niet kuniienrle verdraagen, ifiondt
fIOOrr,
op , en teeth eene Rede, welke hij befloot met een verzoeli
aan zijne Door1uchti~lieid, tat bet hem beliefde deeze goede
Stall en deeze eerlijhe vergadering to verfchoonen . Doch de
Pries gaf hierop alleen tot antwoord : „ Bestevaer, 't moot nu
„ voor deezen tijd zo zijn ; de hood en dienst van 't land ver-.
„ eischt bet ;'
In alle deeze veranderingen bediende zich de Pries rrleest
van den rant der zuiken, in elke Start, die inzonderheid voor
de Contra-Retnonflranten geijverd batten ; deeze voorzagen hem
van eene lijst der geenen, die zij bekwaam oordeelden tot de
Regeering .
Jan bier tat de Contra-Remonflranten deeze veran •
deringen herneihoog preezen , en dezelve aannlerkten ale den
gewigtigf en dienst, welken de Pries aan bet Land kon bewij .
zee . Maar de Remonthanten befchouwden die werk ale een
onverdraage1ijken boon voor tie eerdjkfle en trouwfie lief heby
In den i« e wedergekeerd zijrde
hers van 't Vaderland .
wierdt zijne Doorlucht gheiJ pie ;rig bedankt voor 't geed hij
verrigt bath, en h tzelve goerigckeur d en bekrngtigt1 .
Terwijl nu de Stcdcn van 's ' rinfen hand vioogen , zon hij
de harden volkutnen ruim hebben , indien de Advoknat nier
meer in weezen ware . heeze zat reeds in heg ;enis ; en zo de
Pries hem genegen r eweest ware, zou hij t .:r zijner fl<<akinge
Dock lliertoe tooude hij
ve`l 1lehben kunn n toebren en .
geene
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geene genegenheid ; zVlf hadt Graaf wit L : ;7 Lonr;tt YK
Stad .,
houder van Friesland, aan heal gefchrceven , om hem
ter
gunile van den Grijzuart to bc~vcegen . Fen merkwaardig gU
iprek hieldt MAURrrs diet dctr Predikant \VAT.n us .
In derv
jongilen nacht verzelde decze den Advokant oLDENI3A NEVELD,
die op hem begeerde, nit zijncn nan ne, twee dingen aan dcti
Prins to verzoeken : vooreerst, vergifl'cnls, zo hjj jets tegen
hem loot misdaan hebben ; verve>lgens, dat hij zijnen kinds •
ren wilds gunflig zijn . Met decze boodfch^p vervoegde zich
de Leeraar bij zijne Doorluchtigheid ; die aaarop, met trart~
fl _.n in de oogen , hel voigende antwoord gal' : ;, I-let ongeluk
„ van den Advokaat is mij iced,
lk heb hem altoos lief ge, y had, en diksv1jls vermaand anders to doe9i . Dewijl hij ze .
„ dert eenigen tfjd een kndcren vortn van Regeeringe heefc
,, zoe1 en in to voercn , die Kerk en Staat zou hebben oin .
,, gekeerd ; heb ik mij tegen hem moeten lichen . I1'li ar, 't
,, Been hij tegen mij miss?aan heefc, vergeef jk hem g ;aarne
„ hoewel hij zulks wel zonder voorwaarden zou hebben
,, kunnen verzoeken : Want hij heefc bet Krijgsvoik van detr
„ eed, dien zij mij, als hunnen Vcldoverile fchuldi war cn i
„ zoeken of to tt4kk en . Twee dingen hebben raij teat ge .
„ fpeeten : bet eerie dat b j gezegd heefc dat ik ilond na de
,, Souvereiniteit ; bet anger, dat li j mij to Uirec t in zuiic
„ een gevaar gebragt haefr .
Dan, jk beveel t t aan uwe v .~or„ zigti lieid, of gij hens decze d :ng;en bekend wilt maaketi
„ of ri er : want ik zoek mess anders dan 's Mans zaligheid .
„ Ook heb ik cep de h:e ; ters beg°eerd, dat ht geen h'j te=
„ gen mij heel's Iakdaan, hem tot geene misdaad zou gene .
„ trend wordcn . \Vat z ; ne hindercn aangaat, die zal ik guar
,, lUg zijn, zo lang zij wi don:' Voorts vraagde hij nun
WALJEUS, of de Az v okras van Been pardon fprak ? Waarop
decze antwoor e,
aarvan met waurbeid nets vernonien tc:
hebben . Algemeen words verzekerd, dat MAUR ITS ale wreede
nieuwsgieril held halt van bet treurig elude des getrou« cn
taatsmans met eigen o3, en to a~in1cho wen ; then voeut '~:r
nevens dat als or .D~a a ~rt`evELD , nu reeds i edcrgeknield,
eenigzins heefUe, de Prins zou .gezc d hebben : „ Iiet dice
„ outlet : Haiti vot f;eus h j is bang ; hij vreet your den
~y fag
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ongerustheid doorbragt,
doorbragt, ene!lvan
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Prinfe MAURITS
hadt eigen~
eigen.
De
tegen den
den Advoka:lt
Advokaat halt
De haat
MAVRirs tegen
:lartig
dat anderen,
anderen, welke
welke deszelfs
deszelfs zijde
zijne vOlg.
volg~
zartig ten
ten gevolge,
gevolge, dat
clen, van
van hem
hem min
mingunilig
gunllig bejegend
bejegend wierden
wierden.. Onder
Onder deeze
deeze
den,
gelijk, in
j ving
WllS
in onze
onzeLeevensbefchri
Leevensbefchrijving
T E N BOG
B 0 GA
AA
AR
R D;
D ; geJijk,
4 as U
u Ii TEN
zal
worden
opgemerkr~
vall
dien
Godvrugtigen
Leeraar,
zal
worden
opgemerkr"
Godvrugtigen
Leeraar
,
van dies
Eell
voorbeeld hiervan
aen voorbeeld
hiervan wordt
worth nog
nog verhaald,
verhaald, bekwaam
bekwaam am
om
's
Pl'infen Karakter
en kennen,
en te
ont
'~prinfen
Karakter teto do
does
kennen, erg
to merkwaardig
merkwaardig out

XXiI.

DEE.L.

Aa

me~

'FAQ
.

..

...

f,I.\UlUTS
M.' U? ITS •.
.,.'-

~.~~~ ~,~- ".~'.

;i!7e'1 [e
met flilzi<t'
ftilzw:j!~e!1
v()clbi! ..'('n;1~1l.
met
to wordell
wordeil vootb''
id
(1t11 . UlT!f\llOG!\t\I',D
U17+,'IN! OGAAT ;D h:1d~
Z''y7 ui,':rf1:e
i .liter1 evcrl,cld
ill
pM'.n,
ter dool!
in zijn
ver, 1d 7.c!(crt:l1
%'{'keren. J.~N
jaw VAi:J
Vtly P^1',
~, ter
(iOO

vero~:
, r~ieeld Or;}
vero',n.ieeld
aan ecn
cell Am
,\ :nf
crcbmlChell
o,J dI,,:'!crij
dieverijenenmoord,
moord, aan
crdamfi
hes]
~
1r
ji.llvt
n il"C~r
tl\vc<ll
g()~l!~C~J.
;_~'e:.:z'
",;clc~r
ct:rHc
K.~""
ewL' 'bQ{)s:.~()ener
ho@s~to
ner ~\vas
vas ~vc1c
: r ecrf
to KnA

J

i1ii_rd:'2!~~~ar tgC\\'C("t
V:;~l Pri.~!c
:\~ALIUTS,
en h:;,(~t
vcr., .,dr he::l
n .n vcr
.,
t rj„t,. ,~~,,c:
.ars, en
fc1h:L!cl1
dL:nllen
die inter
111ccr ehc'lr
L~ehcimhoa:.in
.
;
(~~n
Ides
fch~i en (1kn
fl.c n ~;L\\lCCZC!~,
Sv : :ezen, die
:in
;;
dmi
hoiin
kie3-...

L<n ~VOO
\vc.)()rd,
die- ccr~oozc
ccriooz~ vettroUwJng
venr:JU\'·h.. Jing
d, dc
vein
.fo .
van 's
'5 Prin
Prinfen verm
vermni:.l;cn,
hci::1Cri
kl1~~g'i11~:C1]
.gcfiJ!·
i en, dour
dour hci
: ;ie iihe
:ct) .gc
Jkc l'+ila?g'i'i
krd,
oordceJde zicii
zich verpiigt
v(:rpligt zzijn
k moe~eil
moeren OF
01;:Curd, oordc'elde
ijn (JCIVCctcll
Ge~vcetan to
h8id vt>rderLu
\"(H"dcrt.i1.. In
In
hLid

n

];.W;1l
boc:zcl11
Lccraaro.. Lanas
Langs dccl~~C
1
lien in
illdEll
dell
bo zeLndes
des\:crwaardi:;cll
eerwaardkcu Lccraars
zen Weg
\veg kwanl
lCWa!l1 UITE0:BOG.L\n.D
at;t':f bet
het ggC':li.:~ln
~s Pl
Prin~
zen
UUEt BOC; .iA ;o agar
eht'? n van
van 's
•m

f~n rninnaarijen
minnaarijcn.. Tic
D~ Le~raar
Le.;r:;ar zid
zid"ercie.
!llj ontcic,;te
ontdc:;te 7
fen
. .errie, 'N~lll~<cer
wauneer hij

\'rouwcn bij
bij eacht
!:acht wierden
wicrden tuc
to.:::,cl;ial'~!l
in 'r
VUW;\/:
Vrouwen
'[ Vur~iiijk
; ;ehatc'a in
5,atif
vertrek . 1HlO!lU
S:ai,}'vtrtreir.
wierden ver',
vcrbor';C110cjC:ll
b~t;Kllbad,
zo°
-1cm tivierdeii
11Laar
, zo
;ar cuhedcn gel:-i)
d`lnig
c
dat f!lCn,
men, gcliji
danig
da:
g~Iijk
hij ZCivC,
zelvc, cce
cCtd~e
la~~cr,
z(:ide,.
l hij
je j~:::r~n
ren Iaa
:cr, zeidea
wvlke
wLlke

dez
1ve h
oe7.dvc
b,:zwr.ariljk
Im:l:1ClJ
al vvaret
w~rcn
: zwaarlljkZOll
zoo hebben
hebben hu
:m it g~lcv\>cl1,
c cuvcn, al
zij
mct lettered
zlj 1l12t
lett.:ren acuu
a:m dd ....ll n hem.:!
ge:c;m:cven
~<:w<;c,t.. Nimmer
hemel gc
ctireeven gc'weest
l immer '"
J

egt'..:r,
hl.!Eft hij
bjj 1?
bl,;:~ol1l
gc~ncld
van flee
dl.:cze
gC:1ei1nt:L;.i~·
e
.r
. te4 , heoft
I,',zoa..~erhcd~n
ei".~''d. •' n genield
.~
`an
+ .~ ge11
' ei111~.
nt ~ t
Y\~
if
1
fen
(~er
2ileC!1
is Le
ze~,:c:r,
d~t 111TEi':UyGAARl)9'
~i1
de
r wcwdlusrigheill.
1',I,
,:`isri~~.g' Jci(1 . sDit
,it Gii
;,eti is
. :cr, ~~^t
uli"
'^1 +tst :i5\ OGAARD,

ho(;danig1;eid vain
van Leernar
LCCf4!ar,, zich
zich vert
vcrp:it~t
c t geoordceh
geoordcekt
te
. .r~ar
Co o!1d>2rbol~l:.2:;,
Oni;c ;j.Olid,, . . , \vL'I'Jra
we ; drg f~cY
alwnai
,yierdt dat
dat zijn
zijn (;cdvrUi~tibC
I\'J.~t_·"
wierdt
Gudvrugti z c iijvcr
j Y crnice
r kt a~,!1gc~:'t.,r1
aan cn n ;,i,l\V~S.
was .
)1~
Ti's
ziin l1lisnecgt211
misncegen nkt
nit v,'rbcrn
:R1TS hail
hOll zi.in
v,;:,:"bCf t',,-l1;7 ill
V·.:~' ..
it (:2
de e'~.i'flc
ee C v
v
' . `l :l ' ti Ip
vo::r;ng::'n
zij!1er rr:1111!::h::p
\vicrp
>ijIl zi_;:~C~l
:;.~r a::trde,
voc
;n g n zlj!ier
~vk p
zi,acn hC'~d
LcLei ter
narde,
trr.pte
lYh.:e
V0CtLll, ,en
tra
)te dicn
then tnt
.t `.'oeten
en \,\'iL~e
wilie nL..ln~lld
nkinaLid (~ier..
c iendng
dog tC
to \voord
woord
fiaan
flaan,, !loch
nosh eenige
ecn:gefjlijze
fpijzc gebriliaea
£cb:·lli:('::~..
ECll nuc
al1\l(;r
v;;:id, aaa
::aa lien
(;~tJ dc1,)od
van OLDI?14L
OLDEl\D:,:
;\EVr:LD
Ecru
lei void,
?od van
.';'
: onvr
:L1) en
en de
de
geva
.lgenis vr,n
van i^nco
gev~:1~c:1!S
EUCO on
D,: OROO'P
GROOTCI)
en 1Iooc
!lGOt;Ll';;~:ETS,
r'jJ:~nl:e
;iivi;~:r.rs,
zich cerlang
ee:hmt; voor
].L"..rr~ITS.
5t~Jc<
zich
your de
de ccrzl:cht
ccrzcchtvrdl
viaPji~~~~
Pin ~i
ua1Ts
ill€t
;Ct >tad
11cuderfc1:~lp
{;;·o.:·:
,.'!(iJ
i
uuder~ch p van
van fi·fc~/(1;.tl,
/e/' a
; {,
; o ~.....
Rr u ell
en 11--:',(lt/',
t 1"r I°t,Vd(:ll1Z
wk ; th

in

in

l~e

de

oedlanigheid

IH.:bbcl~dc,
r\!;\LRr~'S
{,:~ll!'O';,:!r
1e)bc.L .«. a
.,ai s t.,;<<rU,_1

f,
thans 1)eh!ccd
bel;[ccd door
duo I' Grta
(;r:l'['
,-,';I,T,e;,]
f.Ui.,;:,vi·;'{
\':'
N ;\.'.><>,It'
\'01...•
:f v~I
LLni 1.
;,U,,yr
\+
:'N
~U,, vo1
l:~ :\cef
~~\'cf van
V~i1ai~~
i.\IAtJP.
.!_~cLG'.\'(~ r.L.~r :~:.i;:c 2.>.:u~u~r,
ki~l ...
.nt TS
'is en
en _:ca,.wme
u ter , l~l't:h
dccli hiaw
derloos.. DcDet,cine1d
L;unddc Ga
G~\'-;;.'::C:l
ii;!J:,i::cl111 tug
lJO,:; hhlt
2o~t
ll,:::
detloos
vL ; :en linatitte
t zo
, t dc
cutleVadetlaiidlehe
Vaderlalll;[che vri,aci
vriJhdd.
LOm::Wr:" cater
c!'tcr . vcrcode
. . « WIr.LUI
iar a u LODEtitgX,
nomen1>c'1.bcnde
h,l:bbende filer
Ill'" hoe
hoegee
geiinge
ing,; niocftt
l11oe;tc,, in
de av
nl'·'cre
nomen
in de
'cre Pro~
Pro .
viecicn, verruiicrin
ver<'nd~ril1'('n
g,en,nakt \"ar~n,
u','crkLle coin
om in
ill de
l!c
vii:cien,
c'n ,.,en~aiLt
wane , overlei~le
landen, can
nanLt Zij:l
b·.: fluui"
VLnr011\vd,
l.lcdci„ C,'>l1
?er;:mdt~rind
: , inede
t'n I:>' ',
linden,
j!1 h
flUur vci'trou\v
er aI7de in
11) te
le ,lJu::rCl~.
-;\~~:~.r
t~l\vlJl
liij
bc.zig
\y~1)
n~~~c Lnt
L~t o,
urn;:
Ic~1
I . .;t te
iij
ezia
in
o e reu .
.iv~jl
as n:
: .e 1e
d

thins
l

'1,12'

van

MAURITS,
ML1 BITS .
YY

•a

'FAQ

71u1+YCYSKaN.e.~~A+:M`I7.C'S .T7.m]0('}~.,

vnn
een bricf
fan een
brief

:fc: [\!MJiTrS,
~~Lui
a~n Pril
PrilJfc
\1·cl].:211 hij
hij cves'eide,
cver:cidc,
flan
vrs, inintce1ken

IJrir.fl.!
~l:1C;.l'rS
PrirSe i~t~u
: .trs

VrCe7.~l:l:,:,
\T.]II,.~r,~t toen
vrce7~lil ~, t;-ier,'t
tOCf in
in overlcr;
over1cc} zehr:-;:;t
gehr ~t OlTI
om

ii ge\n 1k. 11
~ ::1 (;!L\UP..iTS)
i ,ra
hem
tc doer
cloeDilolldt
Hondt,, il~l;e\
h,::;]
i~ts
hem to
( ',IAUP,i T S )
inenschlijks ol'er1n1.'a:D,
l'0 dt ll-.ij
mensehlijks
OV2fy:,::cn
oveiwa :n , \",-ic:'ct
;~l ovcr
vL: :lcilV~11
vin C~!lC
c~ :ie l~c
hCw
ro~rtC!,
die hem
he111 CCI;C(hgs
her
]C2\TIl
lIe vrijj
vrij,
rocrte, die
e i 1l`l~;s ,;it
"lt li
.t 13
::i'C'n rL,kt.:,
ri'kt~, TIij
Bij de
heidminnellde
FricLC11
en Crc)~iljgi.rs,
,le
GrC'~iIigcrS ,
Lia, h~crs::hzllCi]t
lelldt,
FriCn en
„'rScllz``chr ',~:1
"1
~V3t
'v~,t

, p in
het Stadhouder(cl1
: .ne Piovil,cien
to ve!']'icri;;cn,
ver :'ictigen . ?`1e1~
llct
Stadhouder(e:l~p
in htl
hU:;i~c!
Provincien te
l'.'Iel1
uRiTS
wil
dat 1'i'; wr..
iTS zclve
c~l1i,;e zw
zIVnari;iJcid
zag iii:l liet
het
ivll ook
ook dat
zcive cenige
arLJicid zng

:11vfl3rden van
1l::llva:irden
het b~b(!wind,
het 1](~1:1
Op';Cl~raa
van het
viiid, hdlcn
inn ci1 het
hcm I':icj'(~[
icrd op'
t drflna;en . N()gt1J:\l1~
,;en.
wier,.1t bet
het Sta~'hou
Sra<!hOll(:crCcli::p
Ncgthans wier3t
1,ertcli^p \,~1I
il r;r()f'i,<:r:1
(r7,.1ri; ~ ;? eli
en
j);'eI1t."
eerlanti iianteboo
l:ullg'(!boo:1en,
J)
tnt~ hem
hem eerlang
:'en , onder
order VO,Ji\V:,;]r,'e,
v(), ; ; ;v: ;~r'e , c"tcr,
ct,ter,
tintde
de Stad
Stnd vrije
vrije Ra~lhbc!LIJ!n"
Raad~be L1ling zc,u
;c'.1;ktcn .
dr,t
gcnk,cn.
T~
ge~
ZOU g
'1'c z'.!cr
zeer g;e~
iicld 01)
op hunne
hunne vrijh
id \vurcn
wareil (~\!
d Friezcn
Held
vrijb:'id
FdcZCll,, oO~Tl
~all Il~,?u-+
IVL\Uii ZiC\1
z c h ^aii
iTS over
over to
tc geeven
geeven;; hct
hl1;'~l:
vid op
ERNST Ki
KA1UTS
;:ne l;eL:~2
keu€ viol
op Gr::,;v~
Gr :.<<v ,' I:RNST
ZIMIR
ZDlIit,, 3rocdcr
Drocdcr van
V~ll w\\ILLDI
LCDEiYY;;,
ILLS 1 LCDE\V
'I± .

Van
weiilig belting
bcIan!: \\':'fCl1
rij;~sverri:;ti;':;Cli
\":111 Prinfe
rrinCt~
Van weinig
\v/ren l~(~
do :,rijJerri`tir
Tcn van

nan
het eindi~
eiH:i;cn
vall het
het1k!
l',t_I~:1I1d,
I-iijvervicl,
vcrvkl,its
ill
nail hot
;en vin
and, fiij
cene fbort
roort van
werke1oJ,heid, welke
cen nicnw
necede
van tverkelo_~cheid,
welhe ~~m
!gem 11<'
na cell
nicuw Re',lAURITS
MAURITS

fb:ld ,kedt
haaken;; hij
hij vree`de
vree'I.'e zi1nen
ziilll'lJ 1"
r'I,,"l:den
K:iigsroem
fland
decdt haaken
.I' ;."? ;dan Kriigsioern
re zallen
Zllllen ver!ie
verlit:zcl1
[C'gC'n ec11cn
CC1Jf:n V V
]lOedal;ig d~
de
to
en tegen
eLC".'0v"rfh:,
ov~r1 a , hoedarag
Sp::an(che Bevclhehber
S1']:<:OLr\
Spaan('che
Bevelhehber SPINOLA

PI.',:,~elll11uts
J-('
:.pesaf?n s

\';as.. Naac
Naa(;n
hii de
de 'erkte
ierbe
vans
t hij
gettigt hadr,
il~:;d in
R11lj11, ttt,
[lB-.
getpigt
hadt, op
oh ('c'n
e,n Ft_
.ilnad
in den
den Rhijo

fchm BB,n
,n en
en Jder1
I\eu en
en., om
omden
denSpau
~pa;:;aardtl1
rcheepI'il:m op
op
fchen
warden dedefcheeps'anrr

dic:l arocm
firocmof af
1iJij,ien,
beicha:,'te
])oe,bl'rf fche
dic,i
to te
fl}ijden
, befcha
jte hij
hij de
do oe~,hurn1che
\Vnard,
en ver11ekte
verflcd,te dodel~i
lii:kcr
zijcL~ yin
vr.n lien
d<:n Ys!
Yslei.
III den
t\
card, en
;ker zijdc
,
iii
den

,,'J]

J~:;re 162:
m~akte de
de . lVJ~rkt'.,::af
V211 ~PINoLA
,P]~OLA an roeleg
roe!(-~ op
01'
Jnare
i6?_ maakte
`park raaf van
, ,h de
Bf'r,!!erJ op
en floeg
floe::;., ha
hett be!ari
bek;; oil
0111 ttiC
tad. Dcch
c1e
Bc'rgen
op Z
Z Mil,
om , en
! e ,, °~ tad,
Doc.
of
derthind in
o\'derltmLl
in 1CeVet'S1:'!ddcllCll
lc(:vc:~,!::;c:,1elcn ell
en troepen
rroejJcn,, yvaI
w~ik~
id' l\LVR'T3'
M UR`TZ

de
; tS airts fchikte
l'2,T,,:::iftS
fchll:~e,, noodza
l1()odzaa:;[c
eer!;ll1b' hat
k'[ baleg
bdeg op
op to
te
l~ :te hem
ham eer1an
hreeken
bred;en.. Toen
'l'oEnzou
zou
Zie:lnogllOi':
fl:anc he+bben
!J\;;bben bevoi
bcvolidcn
hijhijzich
in ill
ilaat
;deli
on
IAUR Ts een
O;ll met
lret i\IAUR,TS
cen bans
bns inin 't't open
open void
veld to
te wnngen
wa,lgClJ.. Lock
Doell
eleele zou
zoutotediet
diergeie
gelcjcn!,eid
hebben:: „" Mijn
i'.Iijn oo,g
oOijdeeze
'eiTheid gezegd
gezegd hebben
.," nleik
l'l? op
mel k was,
\Vas, I?r'9'
n,'~'gcl!
op Zoom
Z10m tote ontzetten
omzetten;; ik
ik hen
ben voldaan
vol'::aal1.
nt" 1-let
[-let tvinnen
\Vinnen van
van een
cellveldflag
veldfhg vain
valt niet
niet in
in mijn
miin plan
plan."
'V ~i
." WTei_

;ii/e weaken
we~kcndaarn
daar1l~,a
mJaktededePrins
Prins een
een aanflag
aanOag op
op 4atoer~
.An1J1'er~
a maakte
1-1'1;; die
die,, egter
egter,
vrtF,t:f)OS
~nicp.
, vrll
',f oos alliep
.
~'{iets was
W1S natuuriij
natuuriijl;cr
naahothetgeplecgcle
gcplecgdenay
3all
~ciets
her tC
to verwagten,
verwagten, ran
'.' Lands
L:mds Advokaat
Aclvokaat,
dan dat
datden
deneen'
een'of of
andcrclltijd
tijd op
opt
, dan
anderen
's PrinPril'lA,/\nR 2.
's

MAvurI's.

'FAQ

leeven ecn
een vijandiijke
vijandlijke toele
toele;; wi
Wi'2fl~t
gcma;:l;c.
D.!
leeven
:iila i r . D
.
Lrdt gc
Beer VAN
VAN oLDErBARNEVE.LD
OLDENDAKNEVELD liadt
hade [wee
na;elaniClJ, RE!'
ReI}leer
twee Zoonen
Zoonen nagelaatcn,
!'IlElt
en WILLEM
WILLEr.!;; de
de sails
eerfl:c en
en oild,le,
oud:le, Flecr
Heer van
vnn Groenevell,
GrOel/eveN,
IER ei1
was Luitenant
Lui:cn3nt Iioutve~ter
lIoll!vc~ter van
van Holland
Holland en
en 11cen:
Hcemra~d
van Dr/fD.:/fwas
: d van
l:wd;; de
de an
andere,
Heer van
van 3toute~iburg
.5touteuburg,
was Bevelh
Develhebber
.1
;21
1'
;lere , Fleer
, was
ebbcr
van Bergen
Bergen op
up ZMm.
Nan her
het ontijdig
ontljdig einde
vall bunnell
Vavan
Zoom . Naa
einde vale
barmen Vader. waxen
waren zij
zij belts
beide van
verlaaten.. 1)e
De lBccre:t
der,
van hUllnc
hunne Ampten
,inpten verlaaten
-lcere:i
CORl'ELIS
VANDER
DEft
1\11'(,1: en
en RE1NIER
REINIER V,\:."/
n~tEDLRODE,
H~~t
COI
NELIS VAN
M1IYCE
V N E
EDERODE, F1
van heen12u
Veel1hui'6ffn,
elk m~t
ecne Docllter
Doehter van
d;n Advohuat
Ad\'ok~at ge~
ge.
van
zen , elk
mor ecne
van dcn
huwd,, vvicrden
wicraen nict
nice In
lTI?<f
onder ode
de E{
Edelc:l
I-Iolhmd
beliuwd
r onder
oicLi van
v n Fiou1
nd bc~
ichreeven.. 1)it
DIt ~:lles,
::IJcs., gcvocgd
gcvo::gd bij
bij den
den ('J:;: wegei,s
wegel;> list
het of
Ol'~.
(chreeven
°IJalzen van
van hinnen
hunnen grijzc
grijzC:l:I V~dcr,
h~dt tin
ten ~,evo,ge
r;cvo:ge eene
eene za_
Zllbalzen
VL.dcr, l;rdt
mcnzweering tegcn
regen bet
het lceven
lccvcn van
van Prjrd'
Prir,f~ :,I
~LiC;'ITS.
Het berncnzweering
JRJTS,
filet
be •
deezer trancnzwcering.:!,
<<i1 cnzweeriLlg~:,
en dcn
dl!ll uitflhg
uirilag deezcr
c:ders
loop en
loop
cl
tiersillin de~zc
deeze
verzameling befchreeven
befehreevcllzijnde,
zijncie, zullen
zullen wij
wij dezdve
arom hhier
verzameling
dezcive daurom
.ie'
lliet herhaalell.
riiet
herhaalen .
Delaatfl
laat!l:e Krijgsverrigting
KrijgS\1errigting van
Prinfe ;1
MAURIn
w~s,
De
van Prinfe
AURITa w
s , Zijlil}
po aging om
Breda to
te o!1tzetlen.
Om deeze
decze f/tad
Ecad halt
h~de sr-L~
SP1NOI
ontzetten . 0111
pooging
om Beta
;oc„....
Ilec beleg
belcg gellagen,
daar tcgen
rcg'l,n airs
aile zij
zij;)e
~lln..
bet
geflagen, en
en voerde
voerde char
;ie bC!ld(;!1
benden uan
Ern!l:ig hieldt
hieldt de
l~Cll iio,ic~`,en
Ilood:;;en oilonJrnflig
de Prins
Priesbij
bijdedeSta:!ten
Stamen aan
aan om
om ('cn
rl jk erf:
;red . I-fij
van zijn
zijn Vad
VaGul'jk
erf:.::JcJ.
Hij hadt
derlland ter
tcr oi~tzettirge
ontzettinge van
derfiand
halt
aanalles,
niles, en
cn de
deStaatcn
Sta~tcn waxen
w~rellc cnbek:.·;.!:m
0111 aan
nan zrjne
zijne
gebrek aan
nbe'kv : am Gill
gebrek
eifehen
te
voldoen.
Decze
wedcrfpJed
erof
hem
tot
i;J
de
zid;
.
Deeze
wedcrfpned
troi
bun
tot
in
de
zki
y
eifchen to voldoen
IJij herdagt
tijden, in
in welke
:iall hot
het roer
raer
0LI)Lri,AAi;EvELD aan
bij
herdagt de
de tijden,
weike O;,DEN]}AR,',EVELD
leeve iV[tl1
Van den
den oUden
ouden
Staat hadt
hade gezeeten
gezeeten:: „" Eli
Rlj list
h<:t Ieeven
van Staat
van
verlegen om
om geld
" Hondsvot,
Hondsvot. dus
dus fprak
[prak hij,
geld
hij,was
was men
men l100it
nook verlegen
„
Tegenwoordig
go eden raud.
Tegenwoordig heeft
heefc incn
men gebrek
gebrek aan
aan
" noeh
noch goeden
mad.
,,
."
beiden."
Naa
dat
hij
dan
de
Steden
Gel;;:ep
ell
!Ueeve
hade
Naa
tat
hij
tan
de
Steden
GeE1:ep
en
."
K/eeve
bath
.,, beiden
bcmagtigd,
trok; hij
Breda om
Scud to
te omzctten.
Doell
hij na
na Br-eda
oiil de
de Stad
ontzctten . Doch
bemagtigd, trot
hij kwam
te mat,
laat, om
om een
ecnvoordeehgen
voordeeligellpost
postinintoto nceinen
nCf:men.. MidMidbij
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Eage , daar hij den achtticnden November des Jaars 1624
uankwani .
llij zukkclde den gantfchen \Vinter aan eene verflopping in de Lever . time verzwakkinQ vermeerderde tegen
den aanvang den voigende Le :It~~ . Mid1erwijl verzcimde hij
niet om zich bezig to houicn met de zaaken van Staat en
4orio;g, 4ok riedt, of gelijh zommi,en fchrijven, drong hij
zijnen brooder F~EDI iK IIFNDR'K tot hot huwelijk met A IF,LIA, deehtcr van JOuAN ALBERT , Graave van So/Ills .
Men
vindt 'er die wines, dat hij zijne~~ Brooder zou gedreigd
hebben, indieil hij in din huwelijk niet bewilligde, dat hij ze .
keno Adelijke Ju~'er, bij w&ke hij verfcheidene kinderen
halt, zou t :ouwen ; waardoor deeze kinderen gewettigd en
FREDER K IIE,NI)R1lC van zijns brooders erflenisfe velfleeken zijn
zou . Prins 1!f UR1T; Pfierf port na de voltrekking van din huwelijk, op den drieentwintigi}en April des Jaars 1625, in her
achtenvijftigIJe jaar zijns ouderdoms , hot eon en veertig?le
van zijn bewind over de Vereenigde Gewesten . De vermaarde Voorzitter van hot Dordrechtfche Sijnode, de 'redikant
JO~NNES noGERMAN,
bezogt den Prins meermaalen op zijn
krankbedde, en gaf eon gedrukt verhaal in 't licht van des
zelfs gedrag in zijn uiterite ; hij verzekert da .arin dat de Prins
f}ierf met aandoeningen van berouw over zijne zonden, met
eon voorneemen ten vert)eteringe zijns leevens , en met de
?;loop op zondvergil hnisfe en Zaligheid, alleen -gevestigd op
de verdieniien des Verlosfers .
Volgens zijne uitdrukkelijke
begeerte, ivierdt zijn. Lijk bijgezet in hot Graf zijns Vaders
to Deft ; din gcfchi~dde op den zestienden September. Bij

Uiterthn Wflle flelde hij tot zijnen eeni gen erfgenaam aan,
zijnen Brooder FREDER1h HENDRIK, ell bij mangel van hens
of zijne vettige nakomelingen, zijnen Neef ERNST ICASIMIR ,
Sta dhouder van Friesland, of de~zelfs kinderen . Daaren hovers
befprak hij aan verfcheiden zijnen natuurlijke kinderen ieder
eon jaarlijksch inkoomen .
Niasmer was Prins MAURITS gehuwd geweest, loch vervekte bij Jonkvrouwe VAN MECEIE LEN, gefprooten uit adelijken itauime in Brabant, verfcheiden kinderen ; twee Zoonen
an dezelve, WILLEM en LODEWYR. VAN NASSAU hebben zici,
Luzon erheid bekend gemaakt, en wares bij Uiterfren \Vfl!e
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inzonderhcid bed agt. MAURITS bezat alle de vereischten van
een grout Ve1 .iheer . Dc hunst om Steden to veriteri,en, to
belt .*~.ren en to vcrdeedi ~e,I br agt hij tot den hoog'~en trap
veiimjdde hij de gefehef`,1.,nr1 .., . e
V1ir V ;, .Ji11~it.t
i, Ji11~it.t
t. t ;,
; :::l,
l,t l,
ti' ourZ L -r •
Veldliager ; (loch , wanneer bij zich in dezelve vondt inge ,
ihhekl , was zi ;iIO ziel veih~v n boven alle zwaarigheden .
ltoos b klaagde hij •z ;ch dat hij den flag bij A7iez,apoort gewaagd, en bet lot van den Stint aan eenen onzeheren bans hadt
geh ngen . Voor 't nvenge was hij grout van geil dte en zwanrIijv ;g . Kel1 zijner geliefdfre a :tcp<<„~riagen Wa:; feet Schackipel,
i kt ; lli1 z eh da ar me ?c met zeket en FrnnlchLl1
1jkmaals verflC
ranneer llem hkr bet geli+h tegen lap
DLt
LA
CAZL .
Kapiteitl
was hij gc'rneiiik ; (loch wel voldnan ell vrolijlt, zo dii : :iaiis
bii geed fpcl hadt . Sehrandere Wiskunliennars waren bij heni
in hooge agting. Guutliger ZOU de r.aht .:3n lingEUntp over hun
gedagt en hem veele gebrei,ell vergeeven hebben , indien bet
Rrijken 'an zo flreng een ve,nnis over s Lands Advokant, den
Jleere VAN OLDENPARNEVLLD , zijuell rocln idet bezoedeid.
~1ad„i4

A U R I T s , ( Craf7f) Gou crneur van Brafl , mnal .t4 ,
naa zi jne wederhomst van char , 1Llc ncn hanst , om na bet
,eger to rug to keeren , en 'er zijeen voorgaanden post to
jiervatten, 't Via Zeker hard , val den rang van Kap tein
'
,15ii .~
r,r
i
e jrea
oe ~ • aadt
bekleed, z '.ch tot
Generaal, \ve'illij
n t eeni,
dial van I(o onel van cell I' eaiirtc~lt Voetvolh to vernederen .
p,}e,iig onthe to men hem van decee z ;vairtgiaetd. Eerst verpree ? hij een Kornet paerden , en w :crdr kort char op tot Lui. ;
-,
enhi~r,
•, eid
; 3 v"11
i , e v ,,.}ae v~ re,+
T` r g,~i~, .~~
.n
>l entit - Gcnerall der Ruirc

~ e"
. .. iOrtiig . c,.~~, lei . ;i, ~,, den
~ I; i~!4,:,ie11 , wci lll .e t"e
he h~aal
c ~ ;'
r
,
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o
f
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v
~:rder
n
loop
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tl . iten, zouden de Bet~tlurders der V eatindiiic e Vicatfehapp~je Grail i,IAU ala S gn ar cue dc'l ar i gezolld n h ('b en
Zij
t
+
?l':~~~; aazoek , dock beltwabij hero d
ci{ :ed n ten Oldfl
nien een afwijzend .~tltwoord, iyJeer genegenheids betoonde
, ze ert, voor ale wnardigheid van Veldinaarl`ci ilk over de
Troop et1 van glen Staat, welke, door hot overiijden van den
lee e \'AN oiueDcR000, in den JaaCe 1655, opcnviel, i_foch
leach
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MAURITS.
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(Crt of)
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den
gemeen , die
van de
de verhe
verheffinge
van Prlnfe
Prin!e wrt
WILLEM
DEN111,
III, en
en
vol hidden
haJden van
range van
.LEM me
vol
<!aarom alien,
allen, die
die to
te velde
velde hoog
haag hewind
hewind voerden,
voerden, met
metecu
een
diatom
rujrlig
oog aanzagen
aanzagcll.. Althans
Althans its
in de
de maand
maand Jun
Junijj des
des gemeldeu
gemeldeu
.i jdig oog
j~ffi
AAa4
a 4
jaars

'FAQ

MAXII\IILIAAN
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jaars reizende door Ar/lerdam , wierdt hij aldaar openlijk
aangerand, en voor Verraader gefeholden .
Om deezen hlaam
of to ivasfchen , ontf}aan uit eerl vernioeden van heimelijke
Franschgezindheid, verdreef de Veldmaarlchalk, tot drietnaalen toe, de Franfchen tut 's Gsaai'enlande, derwaarts toegefchooten uit 114tiiden, alwaar hij thans bezetting hieldt .
Niet tang vertoefde , zedert, MAURITS in den dienst der
lge :neene Staaten . A1 zints gerturnen tijd de belangen van
den Keurvorst van Brandenburg toegedaan geweest zijnde,
benoemde deeze hem tot Stadhauder van bet Land van Kleeve .
Van toen of nam hij zijn verblijf to Bergend..zal, bij de Stad
7Cleeve . Aldaar overleedt hij, op den twintigilen December
des jaars 1679, in den ouderdom van vijfenzeventig jaaren .
Met kleine flaatfie wierdt zijn Lijk tee aarde befl:eld in eerie
deftige Grafftede, welke hij , bij zijn leeven, hadt doen vervaardigen .
MAXIMILTAAN VAN BOTJRGONT DIE,
Hoer vast Beveren en
Veere, Zoon van ADOLF VAN BOURGONDIE, Admiraal, geitorven in den Jaare 1540, erfde niet flegts zijns Vaders Meet .
1ljkheden, maar volgde hem ook op in her Zeebewind . Om
den titel niet nutteloos to voeren, liep hij, in de maand Mai
des Jars 5543, met negen fchepen in Zee, en zeilde met de .
e1ve de Garonne of de Rivier van Bourdeaux binnen, alwaar eene Vloot Franfche Koopvaardijfchepen ten anker lag .
Een goed deel van dezelve nam hij weg ; de overigen, welhe
hij met kon magtig worden , wierden in brand gefioken en vernieldo Voorts eenigen van ziin Volk aan land gazer hebbende,
rigtlen dezelve veele verwoesdngen aan, haalden eenige Klok
ken uit de Kerktorens, en bragten dezelve in Zealand, als ecu
uewijs dat zij op vijandelijken hodem den voet gehad hadden .
De gunst, in welke de Adnliraal ten Hove flondt, was ooraak, dat wanneer de Heer VAN PRAAT, uit hoofde van zijneu
Quderdoni, van zijnen post als Stadhouder van Holland en Zee•
land zijn ontflag verzogt, in den Jaare 1547, deeze waardigheid terfhond nan hem wierdt opgedraagen, Dus twee aanz eniijke 4tnp~en in zijnen perfoon vereenigende, was bet gezag
vin j Ieere MAxIhtL1AAN tot een zeer hoogen trap gekiormmet .
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bet gebied voerende over de gantfche Zeemagt der Ncderlann
den, voerde hij nu ook het bewind over de Laudmagr . Nier
vreewd was bet dan ook, dat 's Lands Staaten van ecn per.
foon , dus hoog in eere en gezag gefleegcn , de genegenheid
en vriendfchap zogten. Van her dat zij, in den Jaare 7550,
hem een gefchenk van dert~gduizend Karelsguldens toeleiden,
,, tot erkentenisfe van getrouwe dienflen, den Lande gcdaan,
., en in de verwagtinge dat de Stadhouder hun, bij den Kci9 , zer en bij de Landvoogdesfe, altoos gunflig zijn zoude,
„ en, zo diktnaals zijne zaaken zulks mogten gedoogen, zich
„ na 's Huge begeeven , .om het Land to helpen regeeren ."
Van tijd tot tijd vertoonden zich , in den Jaare 1552,
Franfche Oorlogfchepen op de Zeeuwfche , Hol+andfche en
Friefche kusten, en dreigden eerie landing. Om dit to voorr
kooanen, verdeelde de Stadhouder vier Regimenten Kncgten .
Ook voorzag hij de Hollandfche Zeedorpen van Gefchur ; be.
lastende, onder andere, die van Alkrnaar, acht \'a1koneuell
of antler Gefchut op raderen, met Kogels en verdere gereedd
fchappen, to E; u; rid rip Zee to leveren .
Omtrent deezen tijd, of wat vroeger, fchijnt de Stadhan .
MIL[AAN, behalven de Fleeriijkheden .ieveren erg hceder MAX
.
ook die van Vlicfngen to hebben bekoomen,
A!thans
re,
Keizer KAREL, kort voor zijnen overdragt der Nederlanden
op zijnen Zoon prnuPS, verh ;ef de IIeerlijkheid van Ytere
en I"isfJn en tot een Mrarkgraaffchap , ten behoeve van
aIAxIMILIAAN VAN BOURGONDIE, van wiens vijfentwintigjaar?ge
dienften, zo to water als to laude, aan den Keizer gedaan,
de Openc Brieven, welke van deeze verhefbnge verleend
wierden, met grooten lof gewaagden. Reeds eenige jaare~i
vroeger, was hij, door den Keizer, met de Ridderorde van
het Golden Vlies begilltigd . IConing PHILIPS, bet bewind aan .
vaard hebbende, bevestigde hens in her Stadhouderfchap over
Holland en Zeeland, want bij, zints de eerile aanilelling, ook
dat van Utrecht was gevoegd . In erkentenisfe van zo veele
gunstbetooningen, bleef de Stadhouder niet in gebreken, om
de Bede des Konings van een honderflen en een vijftigtfen
penning to onderileunen, en bij de Staaten om bewilliging,
nudru,~lijk aan to houden . Geenen ondank, intusfchen, fchijnt

hid bier merle behaa'd to hebben, vermids hem, oxntrelAt dien
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Veel werks verfchafte vervolgens den Hertoge een Oorlc g
tegen de Franfchen, die van hero de neclerlaage beko~ n~en h bbende, gelegenheid gaven tot bet doer van eenen k ; er na de
Nederlanden, in den Jaare 1480, deels ter herflellinge dcr bin
nenlandfche ruste, deerlijk gehavend door de onceni Tlleen c~er
1-loehfchen en Kabbeljaauwfchen , deels tot bet helm van eene
Bede, ter voortzettinge van den Franfchen Krijge Eeni ~ habb
beljaauwfche Edelen, 's Hertogen gunst zoekende, br~werkten,
dat hem tachtigduizend Philips-fchilden , van dertig Grooteti
Vlaalns, jaarlijksch , wierden toegeflaan , voor den tijd van
acht jaaren, en honderd eenenzestigduizend Schilden eetls, in
baaren gelde : alles to betanlen door de Linden I -lolland, Zee•
land en Frieslaude Niet onbeloond lief riAX1MILIAAr~ zo root
een gunstbewijs . Doredrecht, in den Jaare 1481 , door den
ilraks genoem,ien Aanhang, bemagtigd zijude, wierdt dit begoedgekeurd, meat ook, ten dims
drijf niet flegts van hem
behoeve, de Wet veranderd . Diergelijke veranderingen maakte
hij ook to Schoonhoven en Gouda . Leiden hadt bet, tot nog
toe, met de Iloekfchen gellouden, dock wierdt ook eerlang
van bet dus gezinde Krijlgsvolk verlaatcn . Toen begaf hij rich
ila die Stad . In bet nahuurig Leiderdorp, uit een Jagt, we ft
hem voerde, am land getreeden zijnde, ontmoetten hem ah
daar de voornaam!le Lek 1che Burgers, alien in roucwgewaat
gehleed, die hem de Sleutels der Stad aanbooden, en op hunN1AXIMILIAAN fchonk dezelve
t1e knieca om genade fmeekten .
aan de meesten, 'dock zonderde daar van uit a .chttien perfoonen, misfchien de ijverig e Vrijhe~dszoonen ; zes van dezelve
moesten, kort daar naa, bun bedrijf met den hats beta nien . Van
Leiden vertrok IAX[M!LIAAN na 's Hage, om de vonnisfen op
ie maaken van i-loekgezinde I-Ieeren, uit verfcheiden Steden gevanklijk derwaarts gevoerd . Het doodvonnis over de meestetl
banner geveld , wierdt , op voorfpraake van de HertogilineWeduwe, M RGR TA VAN YORK, in ballingfchap veranderd .
Den I-Iuize VAN MONTF00RT ontanln MAXIMILIAAN de'Heeriijkk
held van Fzir serer dc, en fchonk dezelve aan zijnen Neeve,
den IIeere vas. Valkerj' cin
In den Jaare 1482 wierdt Hertog AXIMILIAAN Weduwenaar,
dear bet ontijdig erode zijner Gemaalinne aJARTA, Deeze halt,
under
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under andere hem cc len Zoon gebaard, PH LIPS genaamd, volgens het buwe!ij sverdrag ; Opvolger v :~n zijne Moeder, bij
welker overlijden bli den o~;derdum vin i1~ is vier jaaren hadt
bereikt . LegunIigd uT,; zij G;a en v n 1 -Ierttoge I1)AX?11ILIAA T ,
bewerhten gerccrelijk de Kabbel aauw chen d7t bij poor Voogd
zijus mindergen Zool~s eIl Rulvaard vale den Lande ukend,
en als zoda?i g in Holland en Zeeland gehukiigd wierdt . flier
toe, egter, ward] de V1 mingeii ,eerzr :ls to heweegen, als zees
misnoegd op den t-lertog ; welkcn zij, daurenboven, tot het
iluiten van den Vrede met hrankrijk i,oodza.~ktei s , op voorwaaraen , geerzins tot zijn genoegen, dock in welke hij , zijne
ondanks, Lftoest berusten .
Geen hanger rang en titel dan dien van Hertog, hadt MAx111ILIAAN tot ncg toe gevoerd .
Om zijn thans hung geklommen
gezag en a'anz!en vereerde hens zijn Vader , I eizer FREDR1K DE
III, in den Jaare 148 3 , met dien van 4ardshertog. Lang waxen de Hollanders met de Stichtenaars in Oorlog geweest, Bij
zijne Inhuldiging halt a1AXIMILIAAN beloofd, daar aan een einde
to zullen Inaaken . In 't genlelde jaar daar toe den kans fchoon
ziende, flelde hij z~ch, in Holland, aan 't hoofd van twaalfduizend Kne ten en tweeduizend Ruiters, en floeg daar merle
bet beleg om Utrecht . lhij de \Vitte Vrouwenpoort fchoot hij
eene grouse bresfe in den lnuur . Dit bewoog de belegerden oni
in onderhandeling to treeden . De Heer VAN MONTFOORT, under
andere, halt zich na 't Leger begeeven . Deeze, bet fluiten
der voorwaarden niet op zich durvene?e neelnen , deeds
amen keen na de Stad, om verilag to doer . Hij was naauwlijks
binnen, of een deel van het yolk van iuAX11IILIAAN trok door
de bresfe . Doch alto hij daar toe geenen last halt gegeeven,
deeds hij bet fpoedig to rub keeren, doorileekende, verhaalt
mien, twee der ftoutile aanvoerders met eigen handeu, en twee
anderen doende ophangen .
De bresfe door de belegerden geiopt zijI]de, begun men, van nieuws, van buiten de aanvalien, met zulk een woede, dat de Stad , naa een beleg van
twee Maanden, op den zevenden September, zich overgaf .
Eene f}aatelijke intrede deeds de Aardshertog binnen de Stad,

ea vertoefde 'er eenigen tijd, om de noodige orde to f}ellen .
Geenen
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Geenen wederthind tegen zijn gezag on ;moette nu MAX
in de Nederlanden , dan alleen bij de Vlamingen, die
zijnen Zoon PHILIPS in hunne rn,~gt halt weeten to krijgen,
en, diensvolgens , in de voor 't overige algemeen erkende
Vongdijfchap weigerden to berusten . Zo dra hij derhalven de
Stich~fche zaaken halt bezord , begaf hij zich , oin de Gentenaars , zijne voornaamfle vijanden, to flraffen, na Mechelen,
in den Jaare 14 4, verzamelde aldaar een Leger, maakte zich
ineester van verfcheiden plaatzen, olider andere de Stad G'enrl
zelve ; waar door hij zijnen Zoon PHILIPS to rug bekwam,
dien hij voorts ,na X , usfel geleidde.
Omtrent deezen tijd was de Roomsch- Koning overleeden,
en hadden de Rijksvorf<en eene Vergadering to Fra;thf rt beleid, om dims plants to vervullen . Derwaarts begaf zich ook
de Aard'hertog, cm na deeze waardigheid to dingen . In 't
begin des Jaars 1486 wierdt, met algemeene flemmen , dezet..
ve aan hem opgedraagen, en hij, in de l!Iaand April, to flken
flaatelijk gekroond . Verfcheiden flollandfche Edelen , weike
de verkiezing en krooning hadden bijgewoond, floeg hij tot
Bidders ; gelijk ook nog eenige anderen to Doidrecht, alwaar
hij , op z jnen togs na Brabant, met veele tekenen van vreug.
de wierdt ontvangen, en eenigen tijd vertoefde .
Op geenen vasten voet flonden, ter geezer ti jde , de Zeee
zaaken, Bijzondere Steden en Perfoonen rustten Schepen ter
Enap uk, en veroorzaakten di',Inaals merkelijke ongeregeldheden . Onn deeze to voo koolnen, aIs merle om zijn gezag,
't welk to Lande reeds zeer aonmerkeliik was, ook ter Zee
uit to breidcn, maaiite de Aardshertog eene beftelling op de
Admirallteit, waar door het hewing der Zeezcaken aanhem
en zijnen Ra^de geheelUjk cnderworpen wierdt .
Van bet
sneer en meer i :ikruipend gezag der Graaven droeg bet Pla •
kaat, hij deeze gelegenheid afgekondigd , een aanflootelijk
nrerkteken . Ilet wierdt belloo,en net de bong gezag voeren .
de, in de norm der Landzaareii ongewoohe uitdrukking :
nIILIAAN

alto

helie t he : or's

1I'(!t

ge c/ueiie .

Intusfchen ginger de onlusten met de Vlamingen haarert
gang . Uit Holland hadt MAYIMILIAAN zich na lirugge begee-.
ten In haare wederfcreevinge vdn den Aardshertog was deeze
S :ad
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Het al3der Privilegie,
honderd Roeden, wierdt uitgcbreid
orntrent dieii zelfden tijd uitegeeven , behelsde eene vergun
fling aan ilmilerdata , cm van flu voortaal] , do Roornsch
Koninklijke Kroon bovefl het Wapen der Stad to molten voe •
ren .
Hoe zeer dit alles den Rooinl'ch' Koning de gene enheid
der Arniferdammers , meer en me er , gewonnen hart , geen
klein rnisnccgen . vatteden enter, veelen tegen hem op, door
het doers van eenen flap, van weiken men, bij geenen der
Nederlandfche Vorflen
tot flog toe een voorbeeld halt gezien . Door de zwaare Beden, verlhekc to .t hut voeren van
uitheemfche Oorlogen , was bet Geld fchaasch geworden .
Men begreep bier uir dc nood .zaaklijkheid vats bet afzecten
der Munte ; dock met een, dat dit a11engkns rest : gefchiedeii . MAXMILJAAN, nogthans
ondanks de Handvsten , was
van een antler verftand. . Op eenrnaap zette hJ de i\unre-n op
Een Goudgifiden , under andere,
eene zeer laage waarde .
verlaagde hj, van Brie nzestig , op zeventien Stuivers, een
Reaai, van veertien, . op vier Stuivers en een halves . On
noemelijke fcbade deeds deeze zetting aan den Lande. Gereed geld zag men , eerlang, bijkaas iliet, als wordende bet zeive na buiten gevoerd, dear' men bet tot hooger prijzen
aannam .
Een geruimen tijd voerde vervolgens MAXJMILTAAN den Oorlog met Frankrijk, waar van bet verhaal niet in ons plan valt .
Dezelve nail een einde in den jaare 1403, winige meal den
vOOr bet overlijden vin 's Aardshertogs Vader, rdzer EarDR1I
vervolgens in-die hooge waardigheid op •
DEN III, welken h
volgde . Ilier door genoodzaakt, 2ich dikwijls en nicest in
Duitscbland op to houdeu, bfloot hij, in 't voigende jeer,
zich vin de Regeeringe der Nederlanden to ontdoen, en dczelve op to draagen aan zijnn Zoonc P1JJLJPS, die an den
ouderdom van voile zestien jaaren idt be :ekt. Deities jaaren
voerde deeze bet Graaflik bewind, wanneer hij heczelve door
dcii flood ontruinide. KAREL, zin onde Zoos, naderhand
e verniaardc Keizer It REL DE V, vdgde hem op, nog geese
zeven jaaren oud : waarorn ziin Grootvader Keier MAXIMILIAAN,
ls dear to de mast eretgde, als zijn wettie Voogd erkend
wierdt .
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wlerdt . Doch vermits zijne omt~andigheden aiet gedoogdeu,
orn de Regeering deezer Landen in eigen perfoon to kunnen waarneen en, benoemd~ hij tot Landvoogdesfe zijne Dog
ter MAKGARETA, die , op den ouderdom van zevenentwlntig
jaaren , blijken van meer dan gemeene bekwaamhedcn hack
gegeeven .
Ter gelegenheid van den Celderfche Krijg, welke, in deco
'aare i08, llerk wierdt doorgezet, bevondt .zich de Keizer
in Ilolland . lilt het Leger, welk thans hij Weesp lag, deeds
hij, in de M and Augustw, amen keer na A,nfterdtim, om
'er zich als Vootid van zijnen Kleinzoon to doen inhuldi .
gen . Te paerd deeds hij eene wandeling door de Stad , etc
bezogt twee Nonnen - Kloosters , daar hij geld en wijn ten
beste gaf, op dat men voor den voorfpoed des Keizerrijks
zoude bidden . Net lang daar naa verliet Keizer MAX1M1a
t:1AAN de Nederlanden, om 'er nimmer wederom to verfchir .
nen . In den Jaare 1515 ontdeedt hij zich van zijne Voog .
dij~chap over zijnen Kleinzoon KAREL, dien men nu als tot
de hegeeringe hekwaain aanmerkte , ' en overleedt ,op det~
twaaliden Januarij des J519, bet zestigile zijns ouderdonrs .
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